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Tisková zpráva č. 150123 

Vyberte si školu, kde s dětmi domlouvají pravidla chování  

Po vánoční přestávce přichází pořad Vši ve škole s další porcí rad pro rodiče. 

Aktuální jsou zvláště pro ty, kteří jdou se svým dítětem k zápisu. 

Praha 23. ledna – Vši ve škole jsou internetový pořad zaměřený na nejširší rodičovské publikum, 

který připravuje EDUin ve spolupráci s televizí Stream. Po podzimních epizodách, jež se zabývaly 

výběrem školy a rozeznáním školní zralosti, ve čtvrtek 22. ledna odstartovala další série, která bude 

rodiče seznamovat s inovacemi a nečekanými postupy, s nimiž se mohou ve škole setkat. 

První epizoda nové série se zabývá způsoby, jak učitelé děti ve škole trestají a jakým způsobem se 

mají domlouvat pravidla chování. 

Další, které budete moci zhlédnout každý další čtvrtek, se věnují smysluplnosti domácích úkolů, 

otázce, co umí a neumí rodiči sdělit známka v žákovské, a tomu, proč není dobré dítě příliš chválit. 

Pokračovat budeme výhodami a nevýhodami písma Comenia Script a Hejného matematiky. 

První epizodu Jak ve vaší škole děti trestají? můžete zhlédnout ZDE.  

 

Tomáš Feřtek, scenárista pořadu, řekl: „Smyslem této série je pomoci učitelům ve vysvětlování nových 

vyučovacích a komunikačních metod. Část rodičů je k nim nedůvěřivá, protože se odlišují od toho, jak 

zažili základní školu oni sami. Jde nám o tom narušit konzervativní odpor u části rodičovské populace 

a ukázat, že nové metody výuky čtení, psaní a komunikace jsou běžné na mnoha školách.“ 

Kontakty: 
 

 Tomáš Feřtek, scenárista pořadu, e-mail: tomas.fertek@eduin.cz , mobil: 602 687 016 

 Bohumil Kartous, tiskový mluvčí EDUin, e-mail: bob.kartous@eduin.cz , mobil: 607 727 370 
 

Poznámky pro editory: 
 

https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004772-vite-jak-ve-vasi-skole-deti-trestaji#nejnovejsi
https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004772-vite-jak-ve-vasi-skole-deti-trestaji#nejnovejsi
mailto:tomas.fertek@eduin.cz
mailto:bob.kartous@eduin.cz
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EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je 
informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla 
založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se 
dozvíte na www.eduin.cz.  
 

- Pořad Vši ve škole je postaven na krátkých epizodách, kdy se každá z nich věnuje jednomu 

tématu a nabízí návod, co lze ve škole a při vyučování zlepšit a jak to udělat.  Přehled všech 

epizod si můžete prohlédnout ZDE. 

- Poslední epizody byly věnovány těmto tématům: 

Kartářka prvňákovi školu nevybere – rodiče mají vědět, co od školy chtějí. Sledujte ZDE. 

Mějte oči i nos na šťopkách – čeho si všímat při první návštěvě školy. Sledujte ZDE. 

Jak poznám školu, kde respektují moje dítě – školní budova z hlediska dítěte. Sledujte ZDE. 

Kde moje dítě něco opravdu naučí? – jak poznáme, že škola vzdělává kvalitně. Sledujte ZDE. 

Vyberte si svého ředitele! – o profesi, která rozhoduje o kvalitě školy. Sledujte ZDE. 

Je vaše dítě zralé na školu? – jak rodiče rozliší prvňáka, kterému škola neublíží. Sledujte ZDE.  

 

- Pořad vznikl za dramaturgického vedení a spolupráce Stream.cz (producent Lukáš Záhoř, 

ředitel EDUin Zdeněk Slejška), pořadem provázejí jako moderátoři učitelé Vítek Březka a 

Ivana Málková, režisérem a kameramanem je Jiří Novotný, scénáře připravil tým: Tomáš 

Feřtek, Ivana Málková, Vítek Březka.   

 

http://www.eduin.cz/
http://www.stream.cz/porady/vsi-ve-skole
http://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004063-kartarka-prvnakovi-skolu-nevybere
http://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004165-vybirame-skolu-mejte-oci-i-nos-na-stopkach
http://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004219-jak-poznam-skolu-kde-respektuji-moje-dite
http://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004269-skola-kde-moje-dite-neco-opravdu-nauci
http://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004320-vyberte-si-sveho-reditele
http://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10004391-je-vase-dite-zrale-na-skolu

