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Chci učit – podívejte se na filmové portréty inspirativních učitelů 
 

U příležitosti dne učitelů jsme spustili dlouhodobou kampaň 
na podporu učitelské profese Chci učit. V rámci kampaně 
se můžete seznámit se skvělými pedagogy a nahlédnout pod 
pokličku jejich pedagogických přístupů. První z medailonků, 
které jsme natočili, jsou portréty Vítka Březky, Jany Petrů a 
Jiřího Luky.  Jana Petrů patří paradoxně mezi „nekvalifikované“ 
pedagogy, kteří by měli ke konci tohoto roku opustit školu. 
Přečtěte si o její situací víc. Ocenit své pedagogy mohou také 
současní i minulí žáci. A to posláním pohlednice nebo odznaku 
nebo natočením videa, které se zúčastní soutěže o koncert 
kapely Chinaski ve škole. 

 

Změna v certifikaci značky Rodiče vítáni! 

Od května platí nové pravidlo pro školy, které chtějí získat 
značku Rodiče Vítáni či se recertifikovat. Certifikát a vybraná 
kritéria bude nově potvrzovat zástupce rodičů, může jít o 
rodiče ze školské rady nebo z rodičovské organizace. Změna se 
bude týkat všech recertifikací i nových certifikací. 

 
Sporu o školní stravování věnujeme dubnový kulatý stůl 

Médii proběhl minulý měsíc spor o změnu stravování ve školních jídelnách. 
Přinesly jsme rozhovory s oběma stranami, jak se Společností pro výživu, tak se 
Skutečně zdravou školou, která s návrhy na změny přišla. Obě strany se potkali 
ve čtvrtek 24.4. na kulatém stole SKAV a EDUin.  Podívejte se na 
videozáznam z kulatého stolu. 

 

Jaké byly první natáčecí dny Extra tříd 
 
Podívejte se na první dvě reportáže z natáčení extra tříd. První 
z filmovaných projektů byly Návraty frýdlantské základní školy, která chce 
pomocí fotografií mapovat “zmizelé“ město. Druhá z extra tříd, která se 
s námi podělila o fotografie z natáčecího dne, byli deblínští sedmáci. 
Informace o projektech dalších extra tříd, jejichž příprava bude natočena, 
najdete ZDE. Za pozornost ale stojí i ostatní projekty, podívejte se do 
galerie na stránky extratrida.cz. 
 

Seminář pro učitele měl ohlasy a seminář pro zřizovatele nás čeká 
 
Jak zlepšit komunikaci s rodiči řešili učitelé na prvním semináři, 
který jako uzavřený seminář pro celé sborovny i otevřený pro zástupce 
z jednotlivých škol EDUin nově pořádá. Přečtěte si zápisky Mirka 
Hřebeckého, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese 
miroslav.hrebecky@eduin.cz. Nabízíme také seminář pro zřizovatele, 
který by jim měl pomoci, jak vybrat dobrého ředitele.  

http://www.rodicevitani.cz/
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