
Zpravodaj Rodiče vítáni 

duben 2015 

www.rodicevitani.cz 

 

 

Dozvuky konference programu Extra třída 

Zajímá vás, co se dělo na Extra konferenci? Podívejte se na 
videozáznam. Žáci z jednotlivých škol, představili svoje projekty, 
odpoledne se věnovali práci v dílnách a z jedné z nich vzniklo další 
video.  Extra třída byla také hostem v pořadu České televize Sama 
doma a máme první letošní uzavřené projekty. Jedním z nich je 
naučná stezka v Mokřovském lese a druhým desková hra Křížem 
krážem Kutnou Horou. Gratulujeme! 

 

Platí vám rodiče pozdě školní výlety, zapomínají žáci pomůcky? Je tu řešení 

 
Rozešlete jim zdarma hromadnou sms. Služba rozeslat.com vznikla pro 
usnadnění komunikace mezi učiteli, rodiči a žáky. Jan Henneberg, jeden ze 
tří autorů služby, v rozhovoru pro web Rodiče vítáni vysvětluje, kde čerpali 
společně s kolegy inspiraci, jak to funguje a k čemu je jejich služba dobrá. 
Značka Rodiče vítáni je partnerem této služby. 
 

Cyril Mooney a hodnotové vzdělávání 
 
Do Prahy na začátku května zavítala sestra Cyril Mooney, 
výjimečná osobnost z oblasti inkluzivního vzdělávání, přečtěte si 
rozhovor o její práci s dětmi. Od 2. 5. do 6. 5 v Praze pro zájemce  
povede kurz Hodnotové vzdělávání pro školní lídry.  Můžete se také 
podívat na film, který mapuje její dlouholeté aktivity v budovaní sítě 
škol, kde se mohou vzdělávat všechny děti společně:  Tvé místo 
vedle mě.   

 
 
 
Rodiče a škola -  nečekaní spojenci, les ve škole a nové desatero 

V březnu proběhla další z cyklu debat nad možnosti spolupráce rodičů a školy, 
kterou pořádal program Varianty Člověka v tísni.   
Chcete-li v dětech posilovat vztah k přírodě, můžete se zapojit do programu 
sdružení Tereza Les ve škole. Sdružení Tereza je členem  SKAV (Stálé asociace 
organizací ve vzdělávání) , která vytvořila desatero principů pro celoživotní 
vzdělávání.  
 

Květen v EDUpointu 

Rádi bychom vás pozvali na květnový program v EDUpointu na 
Staroměstském náměstí v Praze.  Hned první úterý vás čeká 
Akvárium na téma Mají být vysoké školy placené podle 
uplatnitelnosti absolventů? Další týden se sejdeme v Otevřené 
třídě, kde si budete moci vyzkoušet výuku angličtiny s prvky 
Montessori pedagogiky, Peďák+ 19. května se věnuje virtuální 
hospitaci a poslední úterý v měsíci se sejdeme se svými oponenty 
nad tématem učňovského vzdělávání.  Jste srdečně zváni! 
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