
"Rodičák" 

 

Téma: Jak se školy změnily za posledních 17 let a co to je svobodné 

vzdělávání 

 

„Možná nám v tom výběru šlo o vystihnutí obou pólů, tradičně přísného i 

alternativního. Vzpomínám si, že i v nabídce škol se tehdy vyskytovaly 

formulace „Tradiční, přísná výchova“. Mnoho rodičů na to slyšelo (a slyší i 

dnes) a nás lákalo zmapovat tyhle dva póly ve školství,“ popisuje v rozhovoru 

pro EDUin režisér Tomáš Škrdlant, jak probíhalo natáčení dokumentu Škola 

demokracie?, který Vám nabízíme ke zhlédnutí. Podívejte se, jak vypadalo 

školní prostředí před 17 lety. Změnilo se něco? 

 

Čtěte k tématu 

 Je unschooling pro každého? „Naši rodiče se rozhodli, že nechají na mém bratrovi i mně volbu, zda 

chceme navštěvovat školu, nebo ne.” Přečtěte si zkušenosti 27 leté dívky, která šla do školy poprvé v 

18 letech.  

 K čemu je dobré učení se nazpaměť. Průběh zajímavé debaty, která v médiích proběhla o učení se 

nazpaměť, najdete v článku Co vy si myslíte o učení nazpaměť? Na něj zareagoval svým blogem 

Drilování versus učení Ondřej Hausenblas. 

 Chválení není všelék. Jsou odměny, soutěže a pochvaly tou nejlepší cestou, jak povzbudit dítě k další 

práci?  

Rodiče vítáni (novinky) 

 Jaká byla první Brašnička pro rodiče.  Přečtěte si, jakou školu by pro své děti chtěli rodiče, kteří se 

účastnili pilotního semináře Brašnička pro rodiče a co všechno seminář nabízí.  

 

Inspirace, rady a diskuse 

 1. kulatý stůl rodičovských iniciativ se koná už 27. února. Budou se diskutovat možnosti spolupráce 

při prosazování zájmů dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 

 Setkání příznivců svobodného vzdělávání. 2. března se v Rodinném klubu Pohoda můžete seznámit s 

příznivci svobodného vzdělávání. 

 Hustej internet. Lenka Eckertová a Lucie Seifertová ukazují zábavnou formou, jak se vyhnout 

nástrahám na internetu. Komiks, který pobaví a poučí nejen děti, ale i dospělé.  

 Poslední číslo časopisu Montessori pro rodinu zdarma. Příště už bude zpoplatněno, stáhněte si ZDE. 

 Nechte děti dělat nebezpečné věci. Nejlepší hračkou pro dítě je nůž, radí rodičům Gever Tulley, 

zakladatel Školy všeumělů. Podívejte se na video.  
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