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Konference Rodiče vítáni: Podívejte se, o čem se mluvilo 

Letošní konference Rodiče vítáni se 
konala 20.10 a tématem bylo, jak 
podporovat aktivní spolupráci rodičů 
se školou. Podívejte se na záznamy 
vystoupení. V rámci prvního bloku 
mluvil Daniel Prokop o situaci 
současné rodiny z pohledu sociologa, 
Bob Kartous představil výsledky 
průzkumu mezi rodiči o vztahu ke 
škole, Rút Kolínská mluvila o vlivu 
rodinných center na podporu rodiny 
a Antonín Kokeš ukázal, jak může 
fungovat školská rada. Dalšími 
řečníky byli zástupci škol: Vít Beran 
(ZŠ Kunratice), Iva Cichoňová (ZŠ 
Angel), Daniel Kaiser (ZŠ Jižní) a 
Leon Machek (ZŠ  T. G. Masaryka). 
Podívejte se na fotografie. 

Extra třída už zná všechny přihlášené projekty 

Do třetího ročníku Extra třídy se letos přihlásilo 57 tříd z celé České 
republiky. Projekty jsou opět velmi různorodé. Sedmáci z Teplic chtějí 
pomoct spolužákovi, který se vrací po náročné léčbě nádorového 
onemocnění. Oživit okolí rybníka chtějí žáci z Milovic a žáci z Březnice  
zase plánují zřídit knižní pohotovost. Podívejte se na všechny přihlášené 
projekty  a inspirujte se! 

Konference o školních webech v první řadě inspiruje a radí, jak na to 

V pátek 20. 11. se konala konference sCOOLweb 2015, kterou EDUin 
pořádal ve spolupráci s Webnode. Součástí konference byla i soutěž 
školních webů, do které se přihlásilo 136 škol. Podívejte se na výsledky a 
fotogalerii z konference. Kromě samotného ocenění soutěž nabízí školám 
přehle dná  kritéria popisující, jak postavit bezpečný, přehledný a pěkný 
web. 

Eduína 2015: Hlasujte o nejlepší vzdělávací projekt 

Právě finišuje třetí ročník ceny Eduína, ve které budou oceněny nejlepší novátorské 
projekty a iniciativy v oblasti vzdělávání. Odborná porota vybrala 9 finalistů ze 68 
přihlášených a z nich potom vybere i samotné vítěze. Možnost vybrat svého vítěze 
má i veřejnost, zapojte se do online hlasování,  které probíhá pouze do 6. 12.! 

Slavnostní vyhlášení bude 8. 12. 

Seminář České televize a nová kniha Tomáše Feřteka 

Kupte si novou knihu Tomáše Feřteka: Co je nového ve 
vzdělávání. Snaží se pro laickou veřejnost shrnout vše podstatné, co se 
v oblasti vzdělávání za poslední roky stalo.  
Zveme vás na seminář, který pořádá Česká televize ve spolupráci s 
EDUin, bude se konat 10. 12. na Kavčích horách a bude zaměřen na 
využití audiovizuálních materiálů při výuce, přihlásit se můžete na 

adrese: lucie.douderova@ceskatelevize.cz. 
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