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První ročník ceny pro inspirativní pedagogy jde do finále 

Do finále ceny GTP se probojovalo 10 kandidátů, 
kteří získali od hodnotitelů největší bodové 
hodnocení. Co všechno museli učitelé splnit, aby se 
dostali do semifinále, se dočtete v článku Jitky 
Polanské. Během května navštíví všechny finalisty 
v místech jejich působiště odborná porota, která 
ohodnotí jejich práci při hodinách. Vítěz letošního 
ročníku GTPCR bude vyhlášen 14. června. 

Rodiče a učitelé mohou být spojenci 

O zkušenostech s rodičovskou kavárnou jako nástrojem pro 
neformální setkání školy a rodičů, mluví Andrea 
Tláskalová, učitelka ze základní školy ve Zbirohu, která 
v nultém ročníku ceny Global Teacher Prize skončila na 
druhém místě. K čemu je podle ní dobré setkávat se 
pravidelně s rodiči i jinak než jen na třídních schůzkách? 
 

Hejného matematika pod palbou 

Profesor Milan Hejný byl letos uveden do Auly slávy za svůj 
pedagogický přínos pro výuku matematiky, která svým 
pojetím sleduje vzdělávací cíle pro 21. století. Vedle toho se 
v mediích začaly ozývat hlasy konzervativněji naladěných 
matematiků, kteří s Hejného přístupem nesouhlasí a myslí 
si, že matematice nemusejí všichni rozumět a k její výuce je 
třeba především dril a memorování.  

Venkovní výuka a Měsíc školních zahrad 

Polovina dětí stráví venku méně než hodinu denně. Proč by 
se tam nemohly učit? Ptá se Petr Daniš, zakladatel iniciativy 
Učíme venku, která učitelům nabízí metodickou podporu 
k tomu, jak takovou výuku v jednotlivých předmětech 
pojmout. Začít můžete třeba i tak, že se připojíte k měsíci 
školních zahrad.  

 

Jak souvisí problémy ve škole s problémy v rodině? 
Alena Sobotová, speciální pedagožka s dlouholetou praxí, 
vysvětluje, jak spolu souvisí neřešené problémy v rodinném 
životě a poruchy chování dětí ve školách. Pokud se jde skutečně 
až ke kořenům problému, dá se výrazně upravit i fungování dítěte 
ve školním kolektivu. Důležitá je spolupráce s rodinou. 
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