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O čem se mluvilo na konferenci Rodiče vítáni 

Podívejte se na záznamy z konference Rodiče vítáni, která se 
věnovala otázkám marketingu a jeho roli ve školním prostředí. 
Nabízíme první tři videa z úvodních prezentací. Na začátku 
promluvil Robert Peňažka o incestní komunikaci škol a účastníky 
oslovil originální prezentací. Zákazníky školy se pokusil definovat 
Miroslav Hřebecký, podívejte se i na prezentaci. A jak školy mohou 
oslovit média, vysvětlil novinář Tomáš Němeček, jeho článek 
najdete zde. Další videa uveřejníme v nejbližších dnech na našem 
youtube kanále a stránkách Rodiče vítáni.  

 

Pozvěte své zřizovatele na konferenci Propojme se! 
EDUin společně s dalšími 15 organizacemi pořádá konferenci Propojme 
se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí.  Konference 
se koná 14. listopadu v PwC v Praze a představí se na ní zástupci 
městských samospráv, zástupci škol, děti a neziskové organizace, kteří 
společně realizují projekty zaměřené na občanské dovednosti. Podrobný 
program, pozvánku a přihlašovací formulář najdete na stránkách EDUinu, 
pozvěte své zastupitele.  

 

Poradna: Za jakých okolností může škola žákům upřít hodiny s rodilým mluvčím? 

Jak testovat u dětí nadání a jak vyhovět jejich vzdělávacím potřebám? To jsou 
otázky, kterých se dotýká jeden z příspěvků v naší poradně. Může rodič 
odmítnout testování a může škola na prvním stupni poskytnout hodiny s rodilým 
mluvčím pouze vybraným žákům? Odpovědi PhDr. Moniky Puškinové, Ph.D, a 
PhDr. Václava Mertina najdete v poradně. 

 

Webový portál pro rozvoj dovedností u dětí od 6 do 15 let 

Společnost Scio spustila web Druhá noha, který by měl soužit jako 
zásobárna nápadu, jak rozvíjet tzv. měkké dovednosti u dětí do 15 let. 
Součástí webu jsou instrukce k jednotlivým aktivitám zaměřené na 
komunikaci, spolupráci a sebeřízení i diagnostika, která vám pomůže 
určit, jak na tom dítě je a s čím potřebuje pomoci. Inspirace i pro školní 
výuku a akce spojené se školou, přečtěte si o webu Druhá noha.  

 

Týden pro inkluzi a Zpravodaj montessori  
 
Příklady dobré praxe ze začleňováním žáků se znevýhodněním 
přináší Týden pro inkluzi. Vyberte si z programu chystaných 
akcí, které se konají od 4.-10. listopadu ve všech typech škol i 
dalších zařízení. 
 
Komentované prohlídky pro pedagogy a vzdělávací programy, 
které pomáhají porozumět současnému umění a jeho vlivu na 
společnost, pořádá Centrum současného umění DOX.  
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