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Známe vítěze letošního ročníku Global Teacher Prize CR! 
Vítězem letošního ročníku ceny se stal Tomáš 
Chrobák ze Základní školy Baška u Frýdku-Místku. 
Porotu oslovil přístupem založeným na důvěře v děti a 
jejich schopnost převzít zodpovědnost za vlastní učení. 
Druhá byla Monika Olšáková ze Základní školy Janovice. 
Porotu u oceněné oslovil pedagogický konstruktivismus 
coby progresivní přístup k řízení učení žáků. Třetí 
skončil František Brauner z Gymnázia Olomouc – 
Hejčín. Porotu zaujal jeho respektující přístup ke 
studentům a názorná výuka. Podívejte se na fotografie ze 
slavnostního vyhlášení.  

 

Jak učí finalisté Global Teacher Prize CR? 
Podívejte se na krátké video-sestřihy z hodin finalistů 
letošního ročníku ceny. Co si myslí vítěz ceny Tomáš Chrobák 
o učitelské autoritě se můžete dočíst v článku s názvem 
Umělou autoritu učitelů neuznávám. Žák musí zažít úspěch, 
to si kromě vítěze myslí i Monika Olšáková, která se umístila 
na druhém místě. Jak vybudovat u žáka sebevědomí, o tom 
mluvil Tomáš Chrobák v rozhovoru pro Rodičevítáni.cz. 
Vedle toho doporučujeme bilanční text, kde se dostal ke 
slovu i František Brauner.  

 

Jak dál s víceletými gymnázii? 
Na konci května proběhla debata o víceletých gymnáziích, která ukázala, 
že víme, co od nich rodiče očekávají, ale nevíme, jak jsou s nimi 
spokojeni, když do nich děti nastoupí. „Naše dcera se dostala na prestižní 
gymnázium, a teď jsme trochu zklamaní,“ vypráví pro rodičevítáni.cz 
matka z Brna.  

 
Jsou stávkující studenti trapní? 

 

Pro mou třídní jsem trapná, řekla studentka stávkující za Fridays for Future 
na Kulatém stole SKAV a EDUin. Co si o tom myslíte vy?  
 
 

 
Měly by se děti učit laskavosti? 

 
Pokud si myslíte, že ano, zapojte se se svou třídou, spolkem 
nebo kroužkem do akce Jsem laskavec. Registrace probíhají do 
26. srpna. Vybranou laskavost pak společně s vaší 
třídou/týmem můžete uskutečnit od 1. do 13. listopadu 2018, 
ale ideálně přímo na Světový den laskavosti 13. listopadu. 
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