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Konference Rodiče vítáni: Jak zapojit rodinu do života školy 
 

Máte poslední příležitost zaregistrovat se na konferenci Rodiče vítáni, 
která se koná příští týden 5. 11. v Brně v Otevřené zahradě. Program 
bude pestrý, vystoupí například Marek Lauermann, který má mnoho 
zkušeností s budováním komunitní školy, Michal Musil vás seznámí 
s důvody, proč dělat třídní schůzky i pro prarodiče, a Jolana Říhová 
vysvětlí, jakou roli může hrát ve vztazích rodiny a školy školní zahrada. 
Registrujte se do pátku 31.10. Zde program a informace o řečnících.  

Extra třídy mají na přípravu projektu už jen měsíc 

Máte šikovné sedmáky až deváťáky? Přemýšlíte o nějakém vhodném 
projektu pro tento školní rok, nebo snad žáci sami přišli s nějakým 
nápadem, ale chybí jim finance? Zkuste to v Extra třídě. Podpoříme 
letos až 50 projektů, které ukáží, že dovedou vymyslet a udělat něco 
pro rozvoj komunitního života v obci, do kterého škola 
neodmyslitelně patří. Uzávěrka registrací je 25. 11., do té doby je 
třeba mít připravený i plán projektu. 

 

Nakolik mohou rodiče ovlivnit kvalitu vzdělávání ve škole? 
 
Tuto otázku si klade stále více rodičů. Proto jsme se tomuto tématu věnovali 
na říjnovém Kulatém stole, kde vystoupil i Jindřich Monček, ředitel nově 
založené poděbradské školy Jedna radost, který přizval rodiče i k tvorbě 
školního vzdělávacího programu. Souhrn článků, věnujících se tomuto 
tématu, najdete i v nejnovějším čísle newsletteru pro rodiče. Čtěte, co rodiče 
zajímá: „Rodičák č.10“. 

 

Inkluze trochu jinak 

 
V Ostravě se bude 6. a 7. listopadu konat velká konference ZAČÍT VČAS ZNAMENÁ 
ZAČÍT DOBŘE!, zaměřená na včasnou péči a podporu dětí ohrožených sociálním 
vyloučením. Inkluzivnímu vzdělávání se věnují i dva časopisy pro pedagogy. První z 
nich Škola all inclusive vydává UPoL ve spolupráci s programem Varianty, druhý 
Zvoní! vydává v rámci projektu Pojďte do školky! Člověk v tísni.  
 

 

Audit vzdělávací politiky: rizika a příležitosti (2014) 

EDUin publikoval první analytický dokument vzdělávací politiky 
České republiky. Analýza stavu českého vzdělávacího systému se 
věnuje silným i slabým stránkám a s nimi souvisejícím výhledům. 
Snažíme se, aby uvažování o našem vzdělávacím systému bylo 
komplexní a plánované kroky vyhodnocovaly jak přínosy, tak i 
rizika pro rozvoj českého školství. Text dokumentu Audit 
vzdělávání 2014 si můžete stáhnout ZDE. Infografiku najdete 
ZDE. Audit budeme uveřejňovat každoročně na podzim. 
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