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Mapujeme školy, které dávají šanci všem dětem 

Se začátkem školního roku spouští Liga lidských práv webový portál www.mapaferovychskol.cz, 
který podporuje otevřenost škol ke společnému vzdělávání všech děti. Učitelé a vedení běžných 
základních škol se na webu mohou podělit o své zkušenosti se vzděláváním zdravotně či sociálně 
znevýhodněných žáků, kteří mají to štěstí a navštěvují školu společně s ostatními dětmi z jejich 
okolí. 

To, že společné vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich fyzické dispozice, intelektové předpoklady 
nebo etnickou příslušnost je možné, dokazuje Ligou udělovaný certifikát kvality „Férová škola“, který 
získalo už 23 škol. „Z naší práce víme, že vhodné podmínky pro vzdělávání znevýhodněných žáků 
v kolektivu běžných tříd vytváří především nadšení a vnímaví učitelé spolu s vedením škol. Férových 
škol s certifikátem je zatím 23. My ale věříme, že běžných škol, které vzdělávají alespoň jednoho žáka 
se sociálním či zdravotním znevýhodněním je v Česku určitě mnohem víc,“ uvedla pedagožka Ligy 
lidských práv Katarína Krahulová. Vyzývá proto k zapojení do projektu zástupce dalších škol, které se 
nebojí odlišnosti. 

Předávání zkušeností 

V České republice dlouhodobě chybí systémová a ekonomická podpora škol, které se vydaly cestou 
otevřenosti vůči všem dětem. Školy to v dnešní době nemají z důvodu citelné absence zdrojů 
jednoduché, a proto si zaslouží dostat prostor pro prezentaci velkých i malých úspěchů, kterých se 
jim daří i přes stávající podmínky dosahovat. Právě za tímto účelem byl spuštěn webový portál 
www.mapaferovychskol.cz, který současně slouží ke vzájemné podpoře a možnostem sdílení, výměny 
a předávání zkušeností mezi jednotlivými školami. Příklady dobré praxe pak mohou inspirovat ostatní 
učitele a pomoci jim překonat obavy a překážky spojené se začleňováním znevýhodněných dětí do 
výuky a života běžných základních škol. 

Nutnost změny 

Českému školství se dlouhodobě nedaří reagovat na výzvy, které před něj klade současná 
společenská situace plná změn a nedorozumění. V důsledku toho dochází k jejich systematickému 
uzavírání vůči příslušníkům různých minoritních skupin narušujících homogenitu školních kolektivů, 
které však ani zdaleka neodpovídají skutečnému složení populace. 

Možnosti řešení jsou ve změně forem a metod výuky s důrazem kladeným na individuální přístup, 
který vychází z konkrétních potřeb každého jedince a snaží se rozvíjet jeho maximální potenciál.  
„O podporu společného vzdělávání všech dětí usilujeme z důvodů prospěšnosti nejenom pro děti s 
postižením či znevýhodněním, ale také pro jejich zdravé spolužáky s dobrým sociálním zázemím a 
v celkovém důsledku pro celou společnost“, dodává koordinátor projektu Marek Zemský. 

Bližší informace poskytnou 
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