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Zahájení kampaně Česko mluví o vzdělávání 

17. ledna zahájil EDUin půlroční debatu o budoucnosti školství a vzdělávání Česko 
mluví o vzdělávání. Do kampaně se zapojila řada neziskových organizací, firem i 
státních institucí, které se problematice vzdělávání věnují. Během následujícího 
půlroku bude otevřeno osm tematických okruhů, o kterých budeme společně 
debatovat. Do veřejné diskuse se mohou zapojit zástupci z řad školství, rodiče i 
široká veřejnost. Informace a diskuse najdete na www.Ceskomluvi.cz.  

 

Dobrá škola 

Hledáte-li cesty, jak zlepšit atmosféru ve škole, podívejte se na stránky projektu 
Dobrá škola. Stránky jsou tematicky rozdělené do tří částí podle toho, koho 
z účastníků školního provozu se týkají. Zda dítěte, učitele nebo rodiče. Najdete na 
nich informační videa, video-komentáře odborníků na vzdělávání jako je Ondřej 
Hausenblas, nebo děkanka PedF UK Praha Radka Wildová a mnoho dalších 
informací. Projekt Dobrá škola realizoval Aisis, o. s., na web se podívejte TADY. 

 

Podrobný průvodce pro rodičovskou inspekci 

Novinář Tomáš Feřtek radí rodičům, na co všechno by si měli dát pozor, když 
vybírají školu pro své dítě. Vytvořil pro ně tentokrát velmi podrobný návod plný 
rad a doporučení doplněný o video. Na článek, který jsme uveřejnili na webu 
značky Rodiče vítáni, se můžete podívat TADY.  

 

 

Ideální škola 
Při porovnání třech průzkumů týkajících se očekávání, jaká mají rodiče a děti od 
školy, se ukázalo, že změnu si přeje většina, ale málokdo je ochotný aktivně se jí 
účastnit. Jen zlomek z dotázaných si myslí, že by iniciativa měla vzejít ze strany 
rodičů. V této situaci pomohou pouze osvícení ředitelé a učitelé škol, kteří 
rodičům vyjdou vstříc první. Přečtěte si o tom, jak si představujeme ideální školu, 
článek najdete ZDE. 

 

Aktuality z diskusního fóra  

V diskusním fóru na stránkách Rodicevitani.cz  jsme v lednu otevřeli tři nová 
témata. Výběr školy řeší všichni rodiče, o něco víc možná rodiče nadaných dětí. 
Na jejich zkušenosti se můžete podívat ZDE. Dvě další fóra jsme otevřeli 
tematicky, jedno se týká výběru školy a druhé zápisu do první třídy. Pokud se do 
diskuse zapojíte, budeme rádi. 

 

Tip na knihu: Vychováváme děti a rosteme s nimi 

Nakladatelství Práh vydalo knihu americké terapeutky a rodinné poradkyně 
Naomi Aldortové Vychováváme děti a rosteme s nimi. Autorka představuje 
ucelený koncept výchovy, ve které nedominuje ani rodič, ani dítě a místo 
manipulace je s dítětem zacházeno s respektem. O knize se dočtete TADY. 
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