
Program 136. setkání Klubu rodičů a učitelů na téma: 
 

Mezinárodní rok nadání a tvořivosti 2013 http://iygc.wordpress.com/iygc/ 
 

Koná se ve středu, 19.června 2013, v 17 hod. v ZŠ Mohylová 1963, Praha 13. 
 

Setkání bude předprázdninově neformální, ale i tak probereme, 
co se děje nebo chystá zajímavého. 

 
Začneme u nejmladších dětí – s čím se na nás obracejí rodiče, kdy do školky apod. 
Zrekapitulujeme, co všechno dokázaly Sovičky za osm let své existence a jak se daří 
některým z nich teď. 
 

Řekneme si, jak se líbily Objevitelské víkendy CTY CE (od předškolních dětí po studenty 
středních škol) a co se chystá dalšího. A také o zkušenostech našich studentů a škol s 
kurzy CTY.                           www.afcsls.org                    www.uptoyou.cz 
 

Připomeneme 2.ročník Letní školy přírodních věd GMK a STaN, pro malé (5-11) a starší 
vědátory  (12-16) i pro rodiče.     www.gmk.cz 
 

Pozveme do nového kola soutěže Zlatý oříšek 2013.  www.zlaty-orisek.cz 
 

Povíme si o dalších ze sympatických škol, se kterými máme dobré zkušenosti i pokud jde o 
nadané – tentokrát zejména o ZŠ Londýnská a G Sázavská (a ZŠ Mohylová ) ale i o jiných. 

www.londynska.cz  www.sazavska.cz   www.zsmohylova.cz 
 

Vrátíme se ke knize Jerome Brunera "Kultura vzdělávání". (Je v ní krásně vystižena 
spousta zákonitostí, které, ač mají velký vliv na kvalitu vzdělávání, jsou zhusta přehlíženy.)  
 

Představíme velmi diskutovanou knihu Amy Chua „Bojová pieseň tigrej matky“.  
 

Dospělé, zejména učitele, ale i rodiče, pozveme na Letní školu s didaktikou matematiky. 
www.zsctyrlistek.cz 

 

Také je pozveme k účasti na 3.STaN konferenci,    www.talent-nadani.cz 
která se koná 16.-17.října; 3.den (pátek,18.října) bude ve spolupráci s Mensa gymnáziem  
 

Pozveme na 14.ECHA konferenci, která se koná v září 2014 v Ljubljani. www.echa2014.info 
 
Vrátíme se k problematice, kterou se zabývá Centrum Filip.  www.centrumfilip.cz 
 

Podíváme se, co je nového kolem nadaných v Evropě i za jejími hranicemi.   
www.worldgifted2013.org 

 

Probereme spoustu dalších zajímavostí a aktualit a dáme prostor i účastníkům setkání. 
 

Rádi bychom upozornili na zajímavou akci, která se koná ještě před naším 136.setkáním: 

 
1. veletrh vynálezů, nových nápadů a inovativních produktů 

6. - 8. 6. 2013 Výstaviště Praha – Holešovice 
http://www.invento.cz/o-veletrhu/zakladni-udaje.html 

 
Těšíme se na shledanou i na další spolupráci. 
Za výbor STaN,   
PhDr. Eva Vondráková     www.talent-nadani.cz 
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