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Jak udělat z učitelské profese ceněné povolání? 

Aktuálním diskusním tématem kampaně Česko mluví o vzdělávání je „Jak 
udělat z učitelské profese ceněné povolání?“ Můžete se podívat, co navrhují 
panelisté, kteří vystoupili na Kulatém stole SKAV a EDUin, a budeme rádi, když se 
sami zapojíte do debaty. Chcete-li dostávat aktuální novinky, můžete se přihlásit 
k odběru týdenního newsletteru. 

 

Téma měsíce: Zdravý životní styl a stravování 

Čtenáře webu Rodiče vítáni velmi zaujalo téma stravování ve školách. Nejvíc 
pozornosti se dostalo článku, který se věnoval aktivní britské školačce, která 
si o obědech vede blog, zajímavé bylo také zjištění, že ne vždy to mají jídelny 
při zavádění zdravějšího jídelníčku se svými strávníky jednoduché. O mýtech 
a faktech školního stravování hovořil MUDr. Petr Tláskal. 

 

Projekt Extra třída 

Proběhlo první setkání patronů Extra tříd, tj. tříd osmáků a deváťáků, které 
se na podzim zapojily do první výzvy projektu Extra třída, který má za cíl 
povzbudit v dětech zájem o komunitu a prostředí, ve kterém žijí. Přestože 
účast patronů nebyla veliká (6), reakce byly velmi pozitivní. V zúčastněných 
třídách se proměňují vztahy, děti získávají sebevědomí a zkušenosti a škola 
se dostává do středu zájmu. Brzy se více dozvíte na webu Rodiče vítáni. 

 

Jak se orientovat při výběru střední školy?  
 
Tomáš Feřtek ve svém článku Vybíráte střední školu? Pozor na zkreslující 
srovnání! varuje před zjednodušujícím pohledem na kvalitu výuky, který 
mohou nabízet například žebříčky škol vycházející z maturitních dat. Jejich 
čtenáři se z nich ale jen těžko dozvědí o tom, jak je škola schopná vybavit své 
studenty potřebnými dovednostmi pro zaměstnání, či běžný život.  

 

Aktuality z diskusního fóra  

V diskusním fóru na stránkách Rodicevitani.cz  jsme v březnu otevřeli 
několik dalších témat. Velmi zajímavá debata pokračovala u problematiky 
nadaných dětí, probíralo se také téma domácích úkolů v první třídě a počet 
dětí ve třídách. Budeme rádi, pokud do diskusního fóra také přispějete svojí 
zkušeností nebo radou. 

 

Finanční gramotnost plus děti a média 

Za pozornost stojí článek Proč je důležité učit finanční gramotnost?, který 
tematizuje potřebu finanční gramotnosti jakožto prevence k zadlužování. 
Diskusi k mediální výchově obohatí příspěvek Děti a média – díváte se s 
dětmi na televizi, nebo ji sledují samy? 
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