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Pozvánka pro rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných: 

140. setkání Klubu rodičů a učitelů 
 

Úterý 29.dubna 2014 17-19 hod., ZŠ Mohylová 1963, Praha13, www.zsmohylova.cz 
 

TÉMA:    Jsou vaše děti/žáci ve škole úspěšné?  
A co to znamená? Jsou šťastné, „sociálně přizpůsobivé“  
a rozvíjejí všechny co nejlépe své nadání (i mimořádné)?  
Jaká škola/školka to dokáže? Co pro to potřebuje?  
Jak to mohou ovlivnit rodiče? Co je k tomu ještě zapotřebí?  
 

PROGRAM: Charakteristiky škol, kde se děti po všech stránkách dobře rozvíjejí.  
Příběhy nadaných „problémových“ dětí, kterým velmi pomohla změna školy.   
„Šprávná škola“ pohledem rodičů, dětí a učitelů. Zkušenosti a přání. 
Diskuze s přítomnými odborníky a předávání rodičovských zkušeností. 
 

HOSTÉ: Zástupci škol a programů, které „umí“ s nadanými.       
Organizuje a uvádí Eva Vondráková, Michaela Truhlářová, Barbora Kosíková 

 

MAPA:  Škola je poblíž stanice metra B „Lužiny“; vnitroblok, bývalé jesle 

                              
 

PŘIHLÁŠKA: Přihlásit se je možno do 27.dubna na e-mail: talent.nadani@seznam.cz     
   Setkání Klubu rodičů se konají ve škole. Prosíme proto o přezutí nebo návleky. 

Účastnický poplatek: setkání Klubu rodičů pro nečleny STaN 60 Kč, pro členy 20 Kč 
Roční členský příspěvek činí pro jednotlivce 300 Kč, kolektivní členství 1000 Kč. 
 

KONFERENCE:  14.ECHA konference Ljubljana 17.-20.9.2014            www.echa2014.info 
  15.5.2014 konference Úspěch po každého žáka:     www.skav.cz a  www.eduin.cz 
 

141.KLUB  29.5.: Program připravujeme 
142.KLUB 19.6.:Lenka Eckertová a Lucie Seifertová:                      www.saferinternet.cz 
         Hustej internet     Vtipná komiksová knížka pro děti i rodiče, o bezpečnosti internetu. 
  Lenka Eckertová  Daniel Dočekal: Bezpečnost dětí na internetu    C Press Brno 2013  
 

PRO UČITELE:  Akreditované kurzy k práci s nadanými             www.newtoncenter.cz 
PORADNA: Centrum FILIP – soukromá poradna: info@centrumfilip.cz         www.centrumfilip.cz 
TRENDY:   www.talentcentrebudapest.eu  Další informace najdete na  www.talent-nadani.cz  
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