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Novinky na webu Rodiče vítáni 

Chystáme další novinky na webu Rodiče vítáni!  Minulý měsíc jsme pro 
vás otevřeli skryté diskusní fórum Kabinet, obnovili jsme Poradnu pro 
dotazy rodičů a na začátku června uveřejníme první profily škol, které 
mají značku Rodiče vítáni. Rodiče bychom rádi oslovili s pravidelným 
bulletinem, přinášejícím zprávy ze škol o jejich spolupráci s rodiči a 
dalších zajímavých oblastech. 

 

Extra třída – končící projekty a nová výzva 

V průběhu května a června vrcholí projekty 1. výzvy programu Extra 
třída. Pojďte se s námi podívat do Opočna na setkání osmáků a seniorů, 
nebo do Chotěšova, kde děti místním připravily výstavu v klášteře. 
Zároveň upozorňujeme na 2. výzvu programu EXTRA TŘÍDA, která 
bude vyhlášena 10. června. Neváhejte a přihlaste se společně s vaší 
třídou!  

 

Poslední šance přidat se k akci Zažij vzdělávání jinak  

Máte poslední příležitost přidat se k celorepublikové akci Zažij 
vzdělávání jinak. Na den dětí, 1. června bude víc než šedesát 
institucí a organizací předvádět, jak se dá různě učit. Stáhněte si vzorové 
akce a zapojte se také! Jděte se podívat, jak to dělají jinde. Vyberte si ze 
seznamu organizací v jednotlivých krajích, najdete jej pod mapou, odkaz 
ZDE. 

 
Kampaň Česko mluví o vzdělávání v červnu končí! 
 

Diskusní část kampaně ČMoV končí tématem Jakou společnost má náš 
vzdělávací systém vytvářet? Projděte si diskusní témata a přidejte 
komentář. Vyjádřete svůj názor na to, co mají děti umět na konci základní 
školy. Probíhá 2. fáze hlasování. Závěry z kampaně ČMoV se dozvíte na 
konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole, která se bude 
konat 14. 6. společně s MŠMT v Centru DOX. 
 

S čím se rodiče obracejí na Poradnu? 

Může být žák podmínečně vyloučen za kouření u školy? Lze vyloučit za falšování 
omluvenek? Je možné hodnotit neodevzdaný domácí úkol známkou 5? Podívejte se, 
co rodiče často trápí a jaké jsou odpovědi odborníků z časopisu Řízení školy. Do 
Poradny se dostanete ZDE. 
 

Tipy na zajímavé články a rozhovory 
 

V Kladně můžete až do 9. června navštívit výstavu pomůcek pro děti se 
specifickými potřebami. Přečtěte si, co podle prof. Vladimíry Spilkové tvoří vlídné 
klima školy a jak hodnotí Tomáš Feřtek průběh kampaně ČMoV. Podle průzkumu 
na jedné americké škole se rodiče dělí na hledače pomoci, školní pomocníky a 
podporovatelé změny. Zajímají se rodiče u vás o chod školy? 
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