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Konference Rodiče vítáni „Jak zapojit rodinu do života školy“ 
 

Zveme Vás na letošní konferenci Rodiče vítáni, která se bude 
věnovat způsobům a cestám, jak zapojit rodinu do života 
školy. Vyhověli jsme žádostem uspořádat konferenci jinde než 
v Praze, proto si Vás dovolujeme pozvat do Otevřené zahrady 
v Brně. Program letošní konference najdete ZDE, registrovat se 
můžete TADY.  Míst bude letos na konferenci méně, kvůli menším 
prostorům, proto s registrací neváhejte. Registrační poplatek je 390 
Kč. Záznamy loňské konference, která se věnovala propagaci školy, 
najdete ZDE, fotogalerii TADY. Těšíme se na Vás!  

 

Podívejte se na loňské Extra třídy a registrujte se do nového ročníku 

Vzniklo šest krátkých filmů o loňských projektech některých extra 
tříd a krátký klip, který shrnuje názory žáků na to, co jim účast 
v programu přinesla. Letos otevíráme registrace i pro školy, které 
nemají značku Rodiče vítáni a celkem budeme moci grantem až 
30 000 Kč podpořit na 50 z nich. Neváhejte a přihlaste se, 
registrace končí 10.11. Jednotlivé videoklipy Extra tříd: Deblín, 
Dolní Žandov, Chomutov, Frýdlant, Opočno, Petroupim. Těšíme 
se na další projekty! 

 

Vši ve škole! 

Podívejte se na náš nový pořad Vši ve škole na Stream.cz. Máme za sebou 
čtyři díly, které k dnešnímu dni vidělo téměř 400 tisíc diváků. Věnují 
se tématům jako hodnocení ve škole, práce s chybou, metody výuky a vztah 
rodičů a školy. Všechny díly publikujeme i na webu rodicevitani.cz, kde je 
najdete pohromadě i s dalšími souvisejícími články. 
 

 

Proč si rodiče zakládají školy 

Trend zakládání škol rodiči sílí a my přinášíme několik  materiálů, které 
se snaží osvětlit, proč tomu tak je. V Litomyšli si rodiče založili vlastní 
školu po bouřlivé debatě s učiteli, jiným vyhovují alternativní přístupy, 
jak se o tom mluvilo v novém pořadu ČT DUŠE K. O „rodičovských“ 
školách přinesl velkou reportáž na začátku září časopis Respekt a jeho 
redaktorka Hana Čápová popsala, co jako matka od školy očekává.  
 

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy? Debata začíná! 
 

V září se konal Kulatý stůl k tématu jednotných přijímaček na střední 
školy. Setkali se na něm jak zastánci, tak odpůrci tohoto kroku a jejich 
argumenty si můžete poslechnout ZDE. V tiskové zprávě jsme se 
zabývali tím, jak přechod ze základní na střední školu řeší v dalších 
evropských zemích. Blogy Tomáše Feřteka vykreslují jednotné 
přijímačky ve vztahu k učňovskému školství, ministerstvu školství a 
složitosti dnešního světa.  
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