Práce s dětmi se sociálně znevýhodněného prostředí
1.
Šance pro děti, které neměly dobrý životní start / Marie Těthalová – cze
In: Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách
a školních družinách -- ISSN 1210-7506 -- Roč. 25, č. 6 (červen) (2018), s. 12-13.
Článek o společnosti Vějíř Kladno, z.s., která vznikla v r. 2015 a dlouhodobě se
věnuje charitativním projektům zaměřeným na sociálně či zdravotně
znevýhodněné osoby. Podchycení dětí např. ze sociálně vyloučených lokalit, které
jsou nadané a chytré a mohou ve Vějíři načerpat spoustu vědomostí. Spolupráce
společnosti s rodinami dětí. Práce s rodinami cizích národností. Kontakty s
kladenskými mateřskými školami. Myšlenka rovného vzdělání. Jak vypadají
programy pro znevýhodněné děti.
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2.
Posunutí zápisů do mateřských škol problémy neřeší / Ludmila Šprachtová ;
[Autor interview] Táňa Pikartová – cze
In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 26, č. 18-19 (2018), s. 3.
Rozhovor s Ludmilou Šprachtovou, zástupkyní Asociace předškolní výchovy, o
aktuálních problémech mateřských škol. Názory na přijímání dvouletých dětí do
předškolních zařízení, průběh zápisu a požadavky na připravenost dětí na vstup do
školky. Vyjádřen nesouhlas se zavedením povinného posledního ročníku v
mateřské škole z důvodu zbytečného nárůstu administrativy. Zavedení povinného
ročníku pro pětileté děti navíc podle L. Šprachtové nevyřešilo situaci dětí ze
sociokulturně znevýhodněného prostředí, které do mateřských škol stejně
nenastoupily.
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3.
Děti, které se chtějí učit, najdete úplně všude / Kateřina Lánská -- cze
In: Zvoní! : časopis o inkluzivním vzdělávání -- Roč. 6, č. [13] květen (2018), s.
4-8.
Reportáž z návštěvy tří hodin skupinového doučování organizace Člověk v tísni,
které probíhaly na pražské ubytovně pro sociálně slabé rodiny, v jedné pražské
základní škole a v kanceláři organizace v Bílině. Popis jednotlivých prostředí, v
nichž doučování probíhá, jejich klady a zápory. Dobrovolný charakter doučování.
Popis průběhu doučování a používaných metod a přístupů.
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