Práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
1.
Nejisté domovy : komiksy s přesahem / Jana Šedivcová -- cze
In: Romano voďi = Romská duše -- ISSN 1214-8660 -- Roč. 2017, č. 1-2 (2017),
s. 22-23.
Spolek Ašta šmé využil komiksového zpracování pro prezentaci tří příběhů o
dětech s nelehkým osudem. Jednotlivé komiksy se liší tematicky i vizuálně.
Renomovaní výtvarníci se podíleli i na samotném scénáři příběhů. Díky tomuto
nevšednímu zpracování se spolek snaží oživit debatu o péči o ohrožené děti z
pohledu samotných dětí.
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2.
Bezplatné obědy pro školáky z rodin v hmotné nouzi / Táňa Pikartová -- cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 24 (2017), s. 3.
Pražští radní schválili opětovné zapojení hlavního města do Operačního programu
potravinové a materiální pomoci. Jeho cílem je poskytování bezplatných obědů ve
školních jídelnách dětem, jejichž rodiče se ocitli v obtížné finanční situaci. Od
září 2017 se bude tato pomoc týkat 970 dětí z osmdesáti pražských mateřských a
základních škol. Stejně tak se do této výzvy znovu zapojí i Liberecký kraj, který v
příštím školním roce zaplatí obědy pro 1226 dětí. V prvních výzvách projekt
potvrdil, že má i další pozitivní efekty, jako je zlepšení školních výsledků a
docházky dětí do školy.
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3.
Asistent pedagoga je nástrojem inkluzívního vzdělávání / Jarmila Balážová ;
[Autor interview] Táňa Pikartová – cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 25, č. 17 (2017), s. 3.
Rozhovor s tiskovou mluvčí ministerstva školství Jarmilou Balážovou o
nejdůležitějších aspektech působení asistenta pedagoga při vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Rozebrána jsou i další podpůrná opatření,
jako je možnost využívaní tlumočníků českého znakového jazyka nebo
přepisovatelů, využívání speciálních učebnic, kompenzačních pomůcek apod.
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