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Hledají se nové Extra třídy pro školní rok 2015/2016 

Otevřeli jsme čtvrtou výzvu programu Extra třída, do které se 
mohou zapojit opět žáci sedmých až devátých tříd základních 
škol a adekvátních ročníků víceletých gymnázií. Podívejte se na 
krátký videosestřih z letošních projektů, po prázninách 
uveřejníme další sérii videomedailonků vybraných extra tříd. Jak 
se na projektu pracovalo kutnohorské extra třídě si můžete 
přečíst v rozhovoru z pohledu patrona a jednoho z žáků.  

 

Konference Rodiče vítáni o tom, jak pracovat s aktivitou rodičů 
 
Kde jsou hranice spolupráce s rodiči? Podzimní konference 
značky Rodiče vítáni se bude věnovat tomu, jak si škola může být 
s rodiči vzájemně užitečná. Z dotazníkového šetření, jehož výstupy 
uvěřejníme na webu rodicevitani.cz, vyplynulo, že by školy uvítaly 
podporu v tom, jak posouvat hranice spolupráce s rodiči k jejich větší 
aktivitě a zapojení se do školního života.  Uvítáme příklady dobré 
praxe, konference se bude konat 3. 11. v DOX v Praze. 
 

Co bude potřebovat dnešní prvňák jako budoucí uchazeč o práci? 

O tom se diskutovalo na posledním Kulatém stole SKAV a 
EDUin v tomto školním roce. Do debaty v panelu nebyli 
tentokrát přizváni pedagogičtí pracovníci a odborníci z oblasti 
školství, ale podnikatelé. Podívejte se, jaký je jejich pohled na 
školství a na to, co by se děti měly učit, aby byly v pracovním 
životě úspěšné. Mezi diskutujícími byla Milena 
Jabůrková (IBM, Svaz průmyslu a dopravy), Lumír Al-
Dabagh, (Beneš a Lát), Luděk Pfeifer (M. C. Triton), Pavel 
Zima (Seznam.cz) a Radek Špicar (Aspen, Svaz průmyslu a 
dopravy). 

Vši ve škole končí! 

Minulý týden se posledním dílem uzavřela série krátkých 
informativních a zábavných videí Vši ve škole, kterou vytvářel 
EDUin ve spolupráci s učiteli Vítkem Březkou a Ivanou Málkovou 
pro internetovou televizi Stream.cz. Všechny díly zůstanou i nadále 
ke streamování dostupné v online archivu na webu Stream.cz. 

 
 

Výběr z témat: Vzdělávací hry Sametky a Ypsilonie – Cesta do vyjmenované země 

Hru Sametky inspirovanou geocatchingem a naší nedávnou 
minulostí, kterou mohou hrát od srpna do listopadu rodinné i 
školní týmy po celé republice, organizuje Česká rada dětí a 
mládeže ve spolupráci s organizací Post Bellum. Přečtěte si 
rozhovor s Karolínou Puttovou, o tom, jak se do ní zapojit. 
Češtinářky vytvořily deskovou hru nazvanou Ypsilonie o 
cestě za vyjmenovanými slovy, přitom znalost pravopisu nehraje 
žádnou roli pro úspěšnost ve hře, říká jedna z autorek.  

http://www.rodicevitani.cz/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/tiskova-zprava-hledaji-se-dalsi-extra-tridy/
https://www.youtube.com/watch?v=DMFQtkEcrfQ
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/extra-trida-rozhovor-se-zastupci-projektu-krizem-krazem-kutnou-horou/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/vasek-vagner-radi-zapojujeme-do-ruznych-projektu-protoze-to-tak-nejak-vsechny-propojuje/
http://www.eduin.cz/clanky/zaznam-z-kulateho-stolu-skav-a-eduin-co-bude-potrebovat-dnesni-prvnak-jako-budouci-uchazec-o-praci/
http://www.eduin.cz/clanky/zaznam-z-kulateho-stolu-skav-a-eduin-co-bude-potrebovat-dnesni-prvnak-jako-budouci-uchazec-o-praci/
https://www.stream.cz/porady/vsi-ve-skole
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/hra-sametky-o-nasi-nedavne-minulosti-je-nove-otevrena-i-pro-skolni-tridy/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/ceska-skola-rozhovor-o-deskove-hre-ypsilonie-cesta-do-vyjmenovane-zeme/
http://www.rodicevitani.cz/pro-rodice/ceska-skola-rozhovor-o-deskove-hre-ypsilonie-cesta-do-vyjmenovane-zeme/

