
 

 

Zpravodaj Rodiče vítáni 

listopad 2011 

www.rodicevitani.cz 

Pár čísel 

Značku Rodiče vítáni získalo od začátku školního roku již 130 škol. S počtem 
škol stále vedou tři kraje: Praha (27), Středočeský (18) a Jihomoravský kraj (16). 
Nejméně má kraj Jihočeský (3), Vysočina (3) a Karlovarský (2). V těchto krajích 
také nepřibývají žádné školy. Naopak největším skokanem za poslední měsíc byl 
kromě Prahy kraj Pardubický (7). Podívejte se na mapu aktivních škol. 

Příklad dobré praxe: Diskusní fórum na webu je dobrá zpětná vazba 

Také pochybujete o tom, že by bylo rozumné zavést na vašem školním webu 
prostor k otevřené diskusi o škole, kam by mohli bez omezení přispívat učitelé, 
žáci i jejich rodiče? Bojíte se vulgarity, agresivity a starostí, jak udržet takovou 
debatu v rozumných mezích? Zkušenosti škol, které se přihlásily ke kritériu 
„Poskytujeme na stránkách škol prostor pro otevřenou diskusi“ ale ukazují,  
že se tyto obavy nepotvrzují a zisky jsou vyšší než náklady. Více 

Když ve škole učí rodiče 

Jako rodiče jsme zvyklí chodit do školy proto, aby nám učitelé říkali, jak na tom 
naše děti jsou. Představte si, že byste měli šanci děti nejen ve výuce přímo vidět, 
ale dokonce je i vyučovat. Nereálné? Nefungovalo by to? Ve Zlínském kraji to 
zkusili a s úspěchem. Rodiče, kteří ve své profesi využívají matematiku, přišli 
do hodin a řešili se žáky matematické úlohy ze své praxe. Žáci si tyto hodiny 
moc pochvalují a i rodiče jejich nová zkušenost bavila. Více 

Poradna: Paní družinářka si přivydělává jako pojišťovací agent a posílá nám  
nabídky po dětech. Považuji to za nevhodné. Jak mohu argumentovat? 

Jeden z dotazů, který přišel do naší poradny. Odpověď od právničky a živou diskusi 
k němu najdete zde.  

Trápí i vás nějaký problém týkající se komunikace a spolupráce se školou? Zeptejte se! 

Knižní tip: Robert Fischer, Učíme děti myslet a učit se 

Knížka může pomoci jak učitelům, tak rodičům v tom, jak u dětí rozvíjet přirozeným 
způsobem myšlení a učení se. Dovednosti, které si mohou díky inspiraci z knihy zdokonalit, 
budou ostatně potřebovat celý svůj život, ne jen ve škole. Ukázku z kapitoly, která se věnuje 
tomu, jakou úlohu hraje kladení otázek v učení a rozvoji myšlení, najdete zde. 

Novinky na www.rodicevitani.cz 

Zlepšili jsme vyhledávání na mapě na www.rodicevitani.cz. Nyní můžete snáze vyhledat školu přes 
jednotlivý kraj (pod mapou se zobrazí seznam všech škol v kraji), nebo pomocí vyhledávacícho pole 
pod mapou. Nově si můžete doplnit do profilu školy i profil vaší školy na Facebooku. Tuto informaci, 
prosím, zašlete na email katerina.kubesova@eduin.cz. 
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