Potřebujeme i Vaši pomoc a podporu

Co děláme
 zasazujeme se o to, aby domácí vzdělávání bylo jedním

Staňte se členem ADV



Asociace pro domácí vzdělávání nabízí prostor všem, kteří
by chtěli přispět k rozvoji domácího vzdělávání v ČR. Můžete
se realizovat v širokém spektru aktivit – od organizace akcí pro
domácí školáky a jejich rodiče, přes překlady odborné literatury,
správu webových stránek, připomínkování připravovaných právních předpisů a koncepčních materiálů, prosazování domácího
vzdělávání na druhém stupni, recenze učebnic až třeba po vydávání časopisu domácích školáků.
Přínosem pro nás bude i prosté členství bez aktivní činnosti. Stále totiž platí, že váha ADV stejně jako ostatních školských
asociací je závislá na dvou faktorech: aktivitě členů, ale také početnosti členské základny.








Co nabízíme rodičům:

Podpořte nás ﬁnančně

 informace o podmínkách povolení individuálního vzdělá-

 jednorázovým převodem příspěvku na naší činnost na účet

číslo 161 479 219/0600
 trvalým příkazem k převodu na účet č. 161 479 219/0600 –
trvalý příkaz na převod i malé částky (např. 50 Kč měsíčně) nám umožní lépe plánovat využití získaných ﬁnančních prostředků

z mnoha způsobů, jak lze v naší zemi naplnit právo dětí na
vzdělání
poskytujeme informace o domácím vzdělávání zájemcům
z řad rodičů i ředitelů škol
vytváříme prostor pro setkávání rodičů - pořádáme otevřené diskusní semináře
sledujeme přípravu nových právních předpisů a podáváme
k nim připomínky
zúčastňujeme se odborných seminářů a konferencí, na kterých informujeme o domácím vzdělávání
podáváme informace studentům vyšších odborných škol,
pedagogických a ﬁlozoﬁckých fakult
podílíme se na organizaci akcí pro domácí školáky
poskytujeme rozhovory do novin, časopisů, rozhlasu a televize, zprostředkováváme pro média kontakty na rodiny,
které učí doma

vání

Kontakty:
Asociace pro domácí vzdělávání, Rajská 3/300, 170 00 Praha 7
www.domaciskola.cz
tel.: 723 253 023
e-mail: domaciskola@volny.cz

Bankovní spojení:
č. ú. 161 479 219/0600

Kdo jsme
Asociace pro domácí vzdělávání vznikla v květnu 2002 jako
dobrovolné sdružení rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových
škol a sympatizantů domácího vzdělávání.

 prostor pro diskusi otevřenou všem zájemcům
 informace o odborných seminářích
 metodickou pomoc na základě osobních zkušeností s do-

mácím vzdělávání
kontakty na rodiče s delší praxí
informace o nových trendech ve vzdělávání
tipy na akce vhodné pro domácí školáky
zprostředkování zkušeností z přechodu na osmiletá gymnázia a druhý stupeň základních škol
 kontakty na poradenská zařízení
 informace o vzdělávacích programech
 kontakty na školy s dlouholetou zkušeností s domácím
vzděláváním





Co nabízíme školám:
 zprostředkování zkušeností ze šestiletého pokusného ově-

řování domácího vzdělávání

 metodickou pomoc v oblasti hodnocení výsledků domácí-

ho vzdělávání

Co je to domácí vzdělávání?
Domácí vzdělávání je jednou z běžných alternativ vzdělávacího systému v mnoha zemích světa. V České republice je od
1. 1. 2005 upraveno zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Individuální vzdělávání povolí ředitel školy pokud
 jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání
 jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví
žáka
 osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední
vzdělání s maturitní zkouškou,
 jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž
se má žák vzdělávat.
Po přijetí žáka do režimu individuálního vzdělávání závisí
další průběh domácího vzdělávání na každé jednotlivé rodině
a taky na přístupu jednotlivých škol. Vyučování má ze začátku
obvykle velmi podobnou formu jako ve škole – výuka postupuje
podle jednotlivých předmětů, po opakování následuje výklad nového učiva a po něm procvičování. Tento model znají rodiče ze
svých školních let a část rodin jej uplatňuje po celou dobu domácího vzdělávání. Využívá osvědčené postupy tradiční pedagogiky
s ohledem na individuální schopnosti jednotlivého dítěte a vžil
se pro něj pojem „škola doma“.

Významná část rodin oba přístupy kombinuje. Učivo, obvykle probírané v předmětech český jazyk a matematika, integruje
do různých projektů, ale zároveň procvičuje i tradičními formami (pracovní sešity, výukové programy). Učivo předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda, rovněž jako výtvarná výchova
a praktické činnosti bývá nejčastěji zakomponováno do projektů
a týmové práce. Tělesná a hudební výchova se často realizuje ve
sportovních oddílech a na základních uměleckých školách.

Návratka
Asociace pro domácí vzdělávání
Rajská 3/300
170 00 Praha 7

Jméno: ...........................................................................................
Příjmení:.........................................................................................
Ulice: .............................................................................................
Město: ...........................................................................................
PSČ: ..............................................................................................
Velký vliv na podobu domácího vzdělávání v konkrétní rodině má sdílení zkušeností a poznatků s dalšími rodinami. Rodiče
mohou o svých zkušenostech a problémech mluvit na metodických setkáních, které organizují jednotlivé školy, nejčastěji jsou
ovšem využívána neformální setkání na různých akcích, které si
rodiče sami organizují. Díky těmto setkáním vznikají skupiny
spřízněných rodin, které společně připravují projekty a organizují výuku specializovanějších předmětů.

Telefon: .........................................................................................
e-mail: ...........................................................................................

Chci se stát členem Asociace pro domácí vzdělávání, pošlete
mi přihlášku.
 ANO –  NE
Chci podpořit činnost ADV ﬁnančně,

 ANO –  NE

posílám proto na účet číslo 161 479 219/0600
– částku ........................................ Kč jednorázovým převodem
z účtu číslo ................................................................
Další část rodin v průběhu několika měsíců opouští tradiční
způsob výuky a začíná uplatňovat nové metody – projektové
vyučování, integraci předmětů, globální metody výuky, prvky
Montessori pedagogiky a další. Rodiny obvykle nemají stanovený pevný začátek a konec vyučování, vzdělávání prolíná jednotlivými činnostmi v průběhu dne, hojně jsou využívány návštěvy
muzeí a galerií, exkurze, důležitou roli hrají média.

– částku ..................................... Kč měsíčně trvalým příkazem
Na konci obou pololetí probíhá hodnocení výsledků vzdělávání, na základě kterého dostávají žáci vysvědčení. Vysvědčení má
obvykle formu slovního hodnocení – slovní hodnocení navrhují
rodiče, škola pak ověřuje, zda tvrzení, uvedená v jeho návrhu odpovídají skutečnosti.

z účtu číslo ................................................................
Chci být informován o akcích ADV.

 ANO –  NE

