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Motivovat děti je vlastně jednoduché, stačí jim dát důvěru a možnost vyjádřit se  

Vyhodnotili jsme projekty druhého ročníku Extra třídy. Jejich 
počet sice nepřevýší loňský rok, ale opět se mezi nimi najdou 
zajímavé nápady. Zástupci loňské extra třídy z Deblína se 
společně s panem starostou účastnili podzimní konference 
Propojme se!, aby sdíleli své zkušenosti s podporou občanských 
dovedností u dětí a mladých lidí.  Tématu, jak motivovat děti 
k učení a hlavně k aktivnímu zájmu o dění kolem nich, se věnujeme 
i v posledním letošním čísle Rodičáku, nabídněte jej i rodičům u 
vás ve škole.  

Online žákovská a smlouvy s rodiči 
 
Elektronická žákovská knížka, Gradebook, kterou na konferenci Rodiče 
vítáni představil Jiří Paclt a Martin Turčík ze ZŠ a MŠ Doctrina, 
slouží k snadnější komunikaci učitelů s rodiči. Dozvědí se z ní nejen 
známky, ale i úkoly a další informace ze školy.  
Smlouvy s rodiči, neboli „individuální výchovné plány“ jsou nyní 
k dispozici pro všechny školy. Jak s touto novinkou naložit? Inspirujte se 
v rozhovoru s psychologem Jaroslavem Šturmou nebo na 
kulatém stole o kázeňských problémech. 
 

Cizinci ve škole 
S jakými problémy se cizinci běžně setkávají v našich školách? Nerozumí 
jazyku a učitelům, kteří s nimi pracují, chybí metodická podpora i výukové 
materiály. O svých zkušenost s českým školstvím hovoří mongolská 
studentka i zahraniční učitelé působící v našich školách. S cizinci 
dlouhodobě spolupracují pracovníci ze sdružení META, přečtěte si, v čem 
vidí oni největší potíže. 

 

Skutečně zdravá škola a Úžasné divadlo fyziky 

Upozorňujeme na otevřený dopis iniciativy Skutečně zdravá škola, který 
se obrací na ministra školství ve věci aktualizace spotřebního koše. 
Přečtete si doporučení iniciativy.  
Jak nadchnout děti pro fyziku? Pusťte si do výuky videa z dílny Úžasného 
divadla fyziky. Jejich tvůrci získali cenu Veřejnosti v prvním ročníku ceny 
Eduína pro inovace ve vzdělávání, přečtete si rozhovor. 

 
 
Ředitel versus zřizovatel. Vidí kvalitu školy stejně?  

 
Poslední kulatý stůl SKAV a EDUin v letošním roce se věnoval otázce 
politizace školství a vztahů ředitelů a zřizovatelů škol. Jak se v debatě 
ukázalo, není neobvyklé, že je na ředitele vyvíjen silný tlak, aby 
vycházeli vstříc zřizovateli, a objevují se i případy nejasných odvolání 
ředitelů dobrých škol. A to i v případě, že se za ředitele významným 
způsobem postaví rodičovská veřejnost.  
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