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Témata týdne:  Proběhl kulatý stůl na téma povinného roku předškolního vzdělávání, krátké shrnutí nabízí 

rozhovor Boba Kartouse pro ČT24 (od 17 minuty), delší report a video přineseme v průběhu týdne na webu EDUin. 

Mladí lidé v ČR velmi často aplikují rasismus, i když ho rozeznávají, říká v rozhovoru Jaroslav Valůch, koordinátor projektu 

HateFree (Britské listy). Pražský kuchař Jan Punčochář se pozastavuje na svém blogu nad tím, jak tristní jsou dovednosti 
absolventů učilišť v jeho oboru, a argumentuje, že je to dáno kvalitou učňovského vzdělávání i laxním přístupem 

samotných učňů. Zajímavé obrazové srovnání jídel ze školních jídelen, podle autorů z průměrných škol v různých 

zemích světa. Žáci ze znevýhodněného prostředí nemohou ve škole uspět, menší třídy zlepšují výsledky. Tyto a 5 dalších 
mýtů o vzdělávání vyvrací na základě analýzy výsledků PISA Andreas Schleicher, ředitel pro vzdělávání v OECD.  
 

Výrok týdne:  „V českých školách se zabydlují cizinci,“  tímto titulkem opatřil server Novinky.cz článek o dětech 

cizinců v ČR. Titulek je xenofobní, vyvolává dojem, že cizinci české školy obsazují či okupují. Samotný článek je pojat více 

méně informačně a mimochodem uvádí, že dětí cizinců jsou v českých školách necelá 2 %. 

Novinky (výběr ze zajímavých událostí) 

 Týden Otevřeného vzdělávání se blíží. Budoucnost patří, alespoň částečně, otevřeným vzdělávacím zdrojům, tzv. 

Open Educational Resources (OER). Jde o dokumenty, média a další materiály, které jsou volně k dispozici pro 

vzdělávací účely. Internet, který jim dal vzniknout, nabízí v současnosti už řadu platforem, které se na jejich 

podporu zaměřují, jako třeba OER Commons. Význam OER vyjadřuje i fakt, že vlastní platformu zřídilo i UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, součást OSN). Pod patronací Open Educational 

Consortium proběhne od  9. - 13. 3. 2015 Týden otevřeného vzdělávání. EDUin bude podporovat tuto akci 
v ČR.  

 Novela zákona o ochraně veřejného zdraví ohrožuje poskytovatele vzdělávacích a zážitkových pobytů. 

Ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela upravuje také pasáže 

věnované zajištění bezpečnosti dětí během vzdělávacích a zážitkových akcí (školy v přírodě, tábory atp.). Nově 
zavádí vysoké sankce za porušení pravidel bezpečnosti, vyžaduje další administrativní kroky od rodičů a nutí 

k očkování. Podle České rady dětí a mládeže je kombinace těchto faktorů pro řadu pořadatelů těchto 
pobytů odrazující, požaduje novelu vrátit předkladateli. 

 Politováníhodná úroveň diskuse nad tématy školské politiky (Zlatuška vs. Semelová). Předminulý týden proběhl 
v hnutí ANO pokus o odstranění Jiřího Zlatušky z postu předsedy školského výboru. EDUin vydal tiskovou zprávu, 

v níž dokládá, že se Jiří Zlatuška nijak neodchyluje od programu ANO (EDUin), což byl argument pro jeho 

odvolání. Zlatuška prokazuje, že v řadě otázek týkajících se vzdělávání je skutečným odborníkem. Je ovšem 
diskutabilní, pokud v diskusi s tématy vzdělávání místo argumentů používá pouze ironii. Domácí vzdělávání, nad 
nímž se střetnul s poslankyní Martou Semelovou (KSČM), je jistě možné obhájit mnohem lépe (DVTV). Semelová 
se na rozdíl od Zlatušky nesnížila k osobním útokům a držela se tématu. Jakkoliv znějí argumenty komunistické 
poslankyně nesmyslně (Semelová lpí na kolektivistické výchově), bylo by možné vyvrátit je odborně, nikoliv 
posměchem.  

 Zemřel Doc. Jaroslav Kalous. Náhle a nečekaně zemřel ve věku 65 let dlouholetý učitel Univerzity Karlovy, 
zakladatel oboru vzdělávací politika a obhájce Národního programu vzdělávání Jaroslav Kalous. Krátkou 

vzpomínku na něj (EDUin) napsal jeho žák a později kolega Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd UK. Jaroslav 

Kalous byl také dlouholetým členem redakční rady Učitelských listů (UL), jak vzpomíná jejich šéfredaktorka 

Jana Hrubá. Přinášíme jedno z jeho posledních vystoupení. Vyjadřujeme pozůstalým svou soustrast. 

 

Inspirace z (a do) praxe 

 Zapojte se do soutěže v rámci Týdne otevřeného vzdělávání. Najděte vzdělávací materiál a podělte se o něj. 

 Nominujte na cenu za občanskou aktivitu mladých lidí (do 30 let) Gratias Tibi 2015, do konce dubna. 

 Škola all inclusive. Lednový newsletter o společném vzdělávání.  
 Chci to řešit! Manuál pro učitele jak pracovat s nesnášenlivostí, xenofobií, rasismem. Pracovat s předsudky u 

žáků vám pomůže také Mapa společenských stereotypů.  

 Dobrovolnický program v Národním muzeu. Skvělá příležitost pro neformální vzdělávání. 
 

        Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře) 
 SEN in language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. Konference British 

Council a NÚV 6.3. v 8.30 – 14.00, MŠMT, Karmelitská 7, Praha 

                        Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři 
 

Aktuální nabídku kurzů dalšího vzdělávání pedag. pracovníků naleznete na portále dvpp.info  
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http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058290219/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058290219/
http://www.blisty.cz/art/76549.html
http://www.lidovky.cz/puncochar-mladi-kluci-z-ucnaku-postrach-kuchyne-ftm-/dobra-chut.aspx?c=A150217_110859_dobra-chut_ape
http://www.lidovky.cz/puncochar-mladi-kluci-z-ucnaku-postrach-kuchyne-ftm-/dobra-chut.aspx?c=A150217_110859_dobra-chut_ape
http://pulptastic.com/heres-kids-around-world-eating-lunch-school/
http://www.eduin.cz/clanky/andreas-schleicher-sedm-mytu-o-tom-co-prispiva-k-uspesnosti-vzdelavaciho-systemu/
http://www.eduin.cz/clanky/andreas-schleicher-sedm-mytu-o-tom-co-prispiva-k-uspesnosti-vzdelavaciho-systemu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
https://www.oercommons.org/
http://www.oerplatform.org/
http://www.oeconsortium.org/
http://www.oeconsortium.org/
http://www.openeducationweek.org/
http://www.eduin.cz/clanky/zveme-vas-na-tyden-otevreneho-vzdelavani/
http://www.eduin.cz/clanky/zveme-vas-na-tyden-otevreneho-vzdelavani/
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=270&snzp=1
http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-novela-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi-vynucuje-ockovani/
http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-novela-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi-vynucuje-ockovani/
http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/tiskova-zprava-kritika-ze-strany-jiriho-zlatusky-je-zcela-opravnena/
http://video.aktualne.cz/dvtv/poslanec-zlatuska-tim-ze-semelova-neuci-pacha-mensi-skodu/r~c3adbd38b6c911e49f60002590604f2e/
http://video.aktualne.cz/dvtv/poslanec-zlatuska-tim-ze-semelova-neuci-pacha-mensi-skodu/r~c3adbd38b6c911e49f60002590604f2e/
http://www.eduin.cz/clanky/zemrel-doc-jaroslav-kalous-phd/
http://www.ucitelske-listy.cz/2015/02/jaroslav-kalous-cas.html
https://www.facebook.com/video.php?v=777529269000988&set=vb.500039750083276&type=2&theater
http://www.eduin.cz/clanky/hledaji-se-online-vzdelavaci-zdroje-zapojte-se/
http://www.gratiastibi.cz/
http://www.inkluze.upol.cz/newsletter5/flipviewerxpress.html
http://www.lidskaprava.cz/chci-to-resit/
http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/mapa-spolecenskych-stereotypu
http://www.nm.cz/Volna-mista-Narodni-muzeum/Dobrovolnicky-program/
http://www.eduin.cz/edukalendar
http://www.eduin.cz/edukalendar/
http://www.dvpp.info/
http://www.eduin.cz/individualni-darci/
http://www.eduin.cz/individualni-darci/

