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úvodem

Vážení rodiče, členové spolku, kolegové,  

dostává se vám do rukou výroční zpráva 
Spolu, z. s., shrnující činnost a hospoda-
ření spolku v roce 2020.  

Covidová pandemie zasáhla významně 
také české školství a oblast vzdělávání. 
Učitelé, děti i rodiče prošli velmi nároč-
ným obdobím, které ukázalo silné i slabé 
stránky našeho vzdělávacího systému. 
Velmi specifická pak byla situace dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami, pře-
devším dětí sociálně znevýhodněných, 
u nichž se distanční výuka ukázala jako 
nefunkční nástroj vzdělávání, nebo těch 
s vážnějšími druhy zdravotních handi-
capů či kombinovaného postižení, je-
jichž rodiče uvízli mezi prací, celodenní  

péčí o dítě (a domácnost) a domácím  
vzděláváním. 

Nezbývá než věřit, že nás čekají lepší časy 
a že se pandemie stane především příleži-
tostí, jak s dětmi ve škole pracovat jinak, 
než jsme byli doposud zvyklí. Zvláště pak 
s dětmi, které potřebují při vzdělávání 
zvýšenou podporu. 

Děkujeme všem, kteří nám v roce 2020 po-
mohli naplňovat naše cíle, ať už finančně, 
či prostřednictvím odborné spolupráce,  
a všem, kteří věří ve smysluplnost naší 
práce. 

 
Iva Janská, předsedkyně Spolu, z. s.  
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něco málo o nás
Spolu, z. s.,  je nezisková organizace po-
máhající  rodinám  dětí  se  speciálními 
vzdělávacími potřebami (SVP), bez ohle-
du na jejich druh. 

Naše pomoc je určená dětem s tělesným, 
mentálním  a  smyslovým  handicapem, 
kombinovanými vadami, ale  i dětem na-
daným a mimořádně  nadaným  či  dětem 
sociálně znevýhodněným, u nichž dochá-
zí k porušování práva na kvalitní vzdělá-
vání. V praxi se na nás často obrací rodi-
če,  kteří  se  setkávají  se  snahou  vytlačit 
jejich dítě ze školy (ať už běžné, či speci-
ální), nebo  jejichž děti nemají  ze strany 
školy (popřípadě školského poradenské-

ho  zařízení  či  zřizovatele)  dostatečnou 
vzdělávací podporu.

Naše činnost zahrnuje především:
  vzdělávání, 
  bezplatné poradenství (nejen) rodinám 
dětí s potřebou vzdělávací podpory, 

  advokační  aktivity  v  oblasti  školské  
legislativy.

Pomáháme tam,  
kde systém selhává.
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kdo jsme 

Iva Janská
předsedkyně a členka koordinačního výboru 

Spolu, z. s., projektová manažerka

Veronika Doležilová
členka koordinačního výboru Spolu, z. s.,  

právnička a expertka na školskou legislativu

Kamila Mertová
členka koordinačního výboru Spolu, z. s.,  

speciální pedagožka

Miroslav Klempar
člen koordinačního výboru Spolu, z. s., expert 

na problematiku sociálního znevýhodnění

Veronika Majkútová
členka Spolu, z. s., speciální pedagožka

Julie Rattay
členka a revizorka spolku Spolu, z. s. 
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v co věříme
Zatímco  v  řadě  západních  zemích  je 
začleňování  dětí  s  potřebou  podpory 
do  běžného  vzdělávacího  proudu  bráno 
jako samozřejmá součást vyspělé demo-
kratické  společnosti,  v  České  republice 
má společné vzdělávání stále mnoho od-
půrců.  A  to  jak  mezi  učiteli,  tak  rodiči. 
Často se setkáváme s obavou, že tyto děti 
budou brzdit zbytek třídy, či s argumen-
tem, že ve speciálních školách bude těm-
to dětem lépe. 

Nijak  nerozporujeme  význam  či  smys-
luplnost  speciálního  školství,  jsme  ale 
přesvědčeni,  že  v  běžném  vzdělávacím 
proudu mají být vzdělávány všechny děti, 
které o to stojí a které to – se státem ga-
rantovanou podporou – zvládnou. 

Kromě toho: podoba a smysl vzdělávání se 
neustále dynamicky mění a rozvíjí, stejně 
jako se mění naše společnost a celý svět. 
Současné školství je jiné než před třiceti 
lety a diametrálně odlišné od vzdělávání 
před  dvěma  staletími.  Stejně  jako  dnes 
může  být  pro  někoho  nepředstavitelné 
vzdělávat děti s různými potřebami v jed-
né třídě, bylo před pár desítkami let pro 
někoho  nepřijatelné,  aby  se  vzdělávali 
chlapci a dívky dohromady, nebo aby dív-
ky dosáhly vyššího vzdělání.

Obavy ze společného vzdělávání jsou lid-
sky  pochopitelné,  neměly  by  se  ale  stát 
překážkou  pro  zkvalitňování  českého 
školství. Naše společnost stojí na demo-
kratických  principech  (jakkoliv  je  v  po-
sledních  letech  jejich  pevnost  zkouše-
na). Pokud chceme čerpat benefity  spo-
jené s životem ve svobodě, musíme chtě  
nechtě investovat čas a energii do hledá-
ní funkčních řešení, a to i ve složitých té-
matech, jako je začleňování dětí se speci-
álními vzdělávacími potřebami. 

1774
Před 250 lety se základní vzdělání  

díky zavedení povinné školní 
docházky zpřístupnilo všem dětem.

90. léta  
19. století

Před 130 lety přestalo být 
institucializované střední a vyšší 

vzdělání privilegiem mužů.

1921
Před 100 lety se mohly dívky začít 

vzdělávat společně s chlapci  
na středních školách.

2016
Před 5 lety byla dětem se  
speciálními vzdělávacími  

potřebami nastavena státem 
garantovaná a financovaná podpora 

v podobě podpůrných opatření. 

20??
České školy jsou otevřeny všem 

dětem bez ohledu na jejich jinakost.
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čemu se věnujeme 

poskytujeme  
poradenství ...
... nejen rodičům dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami  zajišťujeme 
bezplatné pedagogicko-právní pora-
denství  v  oblasti  vzdělávání  dětí  se 
SVP.  Obrátit  se  na  nás mohou  také 
učitelé, vedení škol, pracovníci spe-
ciálně  pedagogických  center  či  pe-
dagogicko-psychologických poraden 
a další.

 

vzděláváme  
...
...  pořádáme  semináře  pro  pedago-
gické  pracovníky,  pracovníky  škol-
ských  poradenských  zařízení  i  širo-
kou veřejnost. Pro rodiče dětí se SVP 
realizujeme  praktické  kazuistické 
semináře  či  vzdělávání  zaměřené 
na  školskou  legislativu  a  osvojení 
práv a povinností zákonných zástup-
ců v oblasti vzdělávání.

sledujeme  
legislativu ...
... účastníme se pracovních a koordi-
načních skupin ke vzdělávání. Aktiv-
ně  se  zapojujeme  do  legislativního 
procesu,  vydáváme  odborná  stano-
viska a komentáře, připomínkujeme 
legislativní návrhy, pořádáme schůz-
ky s veřejnými činiteli a další.

 

informujeme  
...
...  publikujeme  články  v  odborných  
i  mainstreamových  médiích.  Posky-
tujeme  rozhovory,  vyjádření  a  ko-
mentáře k tématu začleňování dětí se 
SVP do škol. Zapojujeme se do medi-
álních debat. Reagujeme na nepřes-
né, zavádějící a zastaralé informace 
ve veřejném prostoru.
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co se nám podařilo v roce 2020 
Činnost  spolku  Spolu,  z.  s.,  lze  rozdě-
lit  do  tří  hlavních  oblastí:  1)  poraden-
ství  a  osvěta,  2)  advokacie  a  legislativa  
a  3)  síťování  a  spolupráce.  Průřezovou 
činností všech zmíněných oblastí  je pak 
medializace tématu vzdělávání dětí s od-
lišnými vzdělávacími potřebami.  
 

poradenství a osvěta
Odborné  poradenství  patří  ke  stěžejním 
oblastem činnosti Spolu, z. s. Poradna je 
určena především rodičům dětí s odlišný-
mi vzdělávacími potřebami,  využít  ji  ale 
mohou i učitelé, pracovníci školských po-
radenských  zařízení  (pedagogicko-psy-
chologické  poradny  či  speciálně  peda-
gogického centra) ad. Rodiče i odbornou 
veřejnost zároveň podporujeme také pro-
střednictvím  informačních  a  kazuistic-
kých seminářů. 

poradna 

V  rámci  bezplatného poradenství jsme 
v roce 2020 zodpověděli celkem pět de-

sítek dotazů. Dotazy se nejčastěji týkaly 
podmínek přijetí dítěte s odlišnými vzdě-
lávacími potřebami do školy (ať už spádo-
vé či nespádové), nastavení adekvátních 
podpůrných opatření školou či jejich do-
poručení  ze  strany  školského  poraden-
ského zařízení. 

Všechny konzultace zahrnovaly základní 
právní analýzu a vypracování návrhu kon-
krétního postupu řešení. Část případů zá-
roveň vyžadovala dlouhodobější podporu 
v podobě přípravy formálních dokumen-
tů, popř. doprovodu rodiny na jednání či 
spolupráci  s  právním  zástupcem  rodiny. 
V  roce 2020  jsme  intenzivněji  spolupra-
covali se čtyřmi rodinami. 

Díky poradně jsme zároveň schopni iden-
tifikovat nejčastější problémy při vzdělá-
vání dětí se speciálními vzdělávacími po-
třebami.  Tato  témata pak  zohledňujeme 
jak při přípravě našich  informačních se-
minářů pro odbornou i laickou veřejnost, 
tak při naší další advokační práci v oblas-
ti vzdělávání dětí s potřebou podpory (viz 
advokacie a legislativa dále).
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Ukázka dotazu z poradny v roce 2020

osvěta

V našem týmu působí odborníci na práci 
s dětmi se speciálními vzdělávacími po-
třebami  a  školskou  legislativu,  kteří  se 
tématům  spojeným  se  vzděláváním  dětí 
se SVP často věnují i z pozice lektorů. 

Pro  rodiče  připravujeme  především  se-
mináře  zaměřené  na  jejich  práva  a  po-
vinnosti  v  oblasti  vzdělávání.  Oblíbené 
jsou také kazuistické semináře, kde jsou 
řešeny konkrétní kazuistiky dětí  se SVP. 
V roce 2020 jsme ve spolupráci s Institu-

tem  emoční  sebeobrany  realizovali  pro 
rodiče  také  unikátní  seminář  na  téma 
duševní hygieny a emoční stability.  

Pro  pedagogickou  a  další  odbornou  ve-
řejnost  realizujeme  semináře  zaměře-
né  především  na  školskou  legislativu, 
aktuální  znění  vyhlášky  č.  27/2016  Sb. 
(o vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a žáků nadaných), pře-
hled podpůrných opatření ad. 

Cílová skupina Počet seminářů Počet účastníků

Rodiče  5 34

Pedagogická a další odborná veřejnost 6 86

Pracovníci místní správy 2 141

Celkem 13 261

V roce 2020 jsme uspořádali nebo se lektorsky podíleli na 13 vzdělávacích akcích pro 
261 účastníků. 

Může rodič 
odmítnout u svého 

dítěte výměnu 
asistenta pedagoga?

VYUŽIJTE NAŠI  
PORADNU

Radíme (nejen) rodičům 
a pomáháme jim s řešením 
konkrétních vzdělávacích 

problémů v praxi.  
Máte-li dotaz,  

napište nám na  
poradna@spoluskola.cz.

Co se týče možnosti rodičů (zákonných zástupců) odmítnout nebo žá-
dat výměnu asistenta pedagoga, nebo odmítnout konkrétní osobu, pak 
platí, že se k osobě asistenta, který je přiznaným podpůrným opatřením 
od PPP/SPC, máte možnost vyjádřit, škola však není povinna se vaším 

vyjádřením řídit.

Je tomu tak proto, že asistent pedagoga jako podpůrné opatření je 
na jedné straně nárok dítěte, který je škola povinna poskytovat, na druhé 
straně je asistent pedagoga zaměstnancem školy. Proto nemůže rozho-

dovat nikdo jiný než škola, resp. ředitel školy.

Pokud máte k asistentovi pedagoga jako podpůrnému opatření jakékoli 
výhrady, pak je vhodné:

– popsat si je (např. má/nemá se dělat s dítětem to a ono a ne/dělá se to a to),
– nehodnotit (typicky např. AP dělá něco špatně, AP nerozumí tomu, co 

dělá, AP není dostatečně „dobrý“),
– se školou pak řešit podstatu vašich výhrad (nikoli hodnocení, to vyply-

ne ze situace).

Jestliže máte za to, že škola poskytuje podpůrné opatření „asistent pe-
dagoga“ nesprávně, pak se můžete obrátit na ředitele školy se žádostí 
o projednání souladu poskytování podpůrného opatření asistent pe-

dagoga s Doporučením PPP/SPC. Ředitel je povinen projednání svolat. 
Tohoto jednání se musí zúčastnit i pracovníci PPP/SPC.
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advokacie a legislativa 

V  oblasti  advokacie  a  legislativy  se 
účastníme  pracovních  a  koordinačních 
skupin ke vzdělávání, vydáváme odborná 
stanoviska,  připomínkujeme  legislativní 
návrhy,  pořádáme  schůzky  s  veřejnými 
činiteli ad.

V lednu proběhlo v souvislosti s novelou 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. další setkání se 
zastupitelem magistrátu města Liberce 
Jaromírem Baxou za účelem informování 
o  dopadu omezení  podpůrných  opatření 
ve  speciálním  školství  na  život  konkrét-
ních rodin. 

V  únoru  jsme  připomínkovali návrh 
novely školského zákona na úpravu 
přezkoumávání přiznaných podpůrných 
opatření dětem se SVP ze strany škol-
ských poradenských zařízení. 

Společně  s  Ligou  lidských  práv  jsme 
připravili  a  podali  podnět  veřejnému 
ochránci  práv  týkající  se  zrušení  části 
podpůrných opatření ve speciálních ško-
lách.  Novela  vyhlášky  č.  27/2016  Sb., 
která začala platit od ledna 2020, je jed-
noznačně  v  rozporu  se  školským  záko-
nem, který nerozlišuje poskytování pod-
půrných opatření podle druhu školy, ale 
podle zjištěných potřeb dítěte. 

V  květnu  jsme  v  návaznosti  na  zákaz 
prezenční  výuky  z  důvodu  pandemie  
covid-19 vydali stanovisko k nemožnosti 
dobrovolného návratu k plnění školní do-
cházky dětí vzdělávaných v tzv. speciál-
ním školství. V návaznosti na tlak vytvo-
řený  nevládními  organizacemi  se  i  tyto 
děti mohly vrátit do škol už 1. června.    

V srpnu  jsme vydali aktualizované vyjá-
dření týkající se nemožnosti omezovat 
právními předpisy počty pedagogických 
pracovníků coby podpůrných opatření 
ve třídách. 

V září  jsme publikovali stanovisko k ná-
vrhu změny vyhlášky a nařízení vlády 
týkající se vypuštění pedagogické inter-
vence ze státem placených podpůrných 
opatření. 

Naše stanoviska v roce 2020

   18. 2. 2020
Vyjádření  spolku  Spolu,  z.  s.,  k  novele 
vyhlášky  č.  27/2016  Sb.,  podle  které  se 
ve školách zřízených pro děti s handicapy 
uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona 
(tzv.  speciální  školství)  od  1.  ledna  2020 
neposkytují některá podpůrná opatření

   16. 5. 2020
Vyjádření spolku Spolu, z. s., k nemožnosti 
tzv.  dobrovolného návratu    k  plnění  škol-
ní  docházky  dětí  s  handicapy  uvedenými  
v  §  16  odst.  9  školského  zákona,  pokud 
jsou žáky škol  tzv. speciálního školství

   18. 8. 2020
Vyjádření spolku Spolu, z. s., k nemožnosti 
určovat právními předpisy počty pedagogic-
kých pracovníků jako podpůrných opatření 
ve třídách (§ 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

   21. 9. 2020
Připomínky k návrhu MŠMT na změnu vy-
hlášky  č.  27/2016  Sb.  (č.j.    32876/2020) 
a  k  návrhu  na  změnu  nařízení  vlády  
č. 75/2005 Sb.  (č.j.  32015/2020-2)  (k  vy-
puštění pedagogické intervence ze státem 
placených podpůrných opatření)
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Advokační  aktivity  spolku  jsou  zároveň 
velmi úzce propojeny s kauzami řešený-
mi v rámci naší poradny. V případu J. H. 
se navzdory snaze SPC podařilo rodičům 
s  naší  podporou  vyjednat  nástup  dítěte 
s Downovým  syndromem do  běžné  spá-
dové školy. 

síťování a spolupráce
V  oblasti  síťování  a  spolupráce  vytváří-
me  síť  navzájem  se  podporujících  rodi-
čů a současně spolupracujeme s dalšími 
subjekty, neziskovými organizacemi a za-
interesovanými aktéry vzdělávání. Zapo-
jujeme se  také do koordinačních skupin 
a dalších projektů zaměřených na podpo-
ru rovných příležitostí ve vzdělávání. 

síťování

K  31.  12.  2020  spolek  čítal  celkem  116 
členů. Na Facebooku jsme pravidelně ak-
tualizovali  naši  informační  stránku  (fa-
cebook.com/spoluskola),  kterou  koncem 
roku sledovalo 777 sledujících. Zároveň 
jsme spravovali  také  uzavřenou  komuni-
kační skupinu pro rodiče (facebook.com/
groups/spoluskola), která v prosinci čítala 
212 členů. Rodiče navzájem propojujeme 
také prostřednictvím  informačních  semi-
nářů, viz poradenství a osvěta na str. 7.

spolupráce

V  roce  2020  jsme  pokračovali  ve  spo-
lupráci  s  Národním  pedagogickým  in-
stitutem ČR,  pro  který  v  rámci  projektu 
Podpora  společného  vzdělávání  v  peda-
gogické  praxi  zajišťujeme  semináře  pro 
odbornou i laickou veřejnost. Spolupráce 

formou seminářů pro rodiče dětí se SVP 
pak byla domluvena s Rodičovskými fóry 
v rámci projektu Inspiro, jehož realizáto-
rem  je  Univerzita  Palackého  v  Olomou-
ci,  s  libereckou  neziskovou  organizací  
D. R. A. K., s MAS Bobrava či Institutem 
emoční sebeobrany. 

Společně  s  Ligou  lidských  práv  jsme 
na  začátku  roku  připravili  podnět  pro 
Kancelář  veřejného  ochránce  práv  tý-
kající  se  protizákonného  zrušení  části 
podpůrných  opatření  v  tzv.  speciálních  
školách. 

V  rámci  výměny  zkušeností  a  síťování 
jsme  nadále  spolupracovali  také  s  Čes-
kou odbornou společností pro inkluzivní 
vzdělávání  (ČOSIV),  Stálou  konferencí 
asociací ve vzdělávání (SKAV), romským 
spolkem  Awen  Amenca  nebo  vzděláva-
cím projektem Varianty společnosti Člo-
věk v tísni ad. 

Síťovací a advokační činnost jsme nefor-
málně podporovali také na konferencích 
a  dalších  vzdělávacích  akcích.  Dne  11. 
března jsme se aktivně zúčastnili Konfe-
rence k inkluzivnímu vzdělávání pořáda-
né kanadskou ambasádou a Vzájemným 
soužitím,  o.  p.  s.  Dne  16.  září  jsme  vy-
stoupili v panelu na závěrečné konferen-
ci projektu Inspiro na téma „excesy“ re-
vizního řízení a také jako lektoři na téma 
Práva  a  povinnosti  rodičů  ve  vztahu 
ke  školské  legislativě  v  rámci  jednoho 
z  doprovodných  workshopů.  Dne  4.  11. 
jsme  vystoupili  na  konferenci  Inkluze 
pod tlakem zákonů v roce 2020 s příspěv-
kem na téma Nové přístupy pro žáky s po-
ruchami chování. Nadále jsme také členy 
Alumni Clubu (Impact HUB Praha).  
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medializace a propagace 
Průřezovou  oblastí  naší  síťovací,  osvě-
tové a advokační činnosti je medializace 
problematiky vzdělávání dětí se SVP. 

Pro  webové  stránky  www.spoluskola.cz, 
Facebook (facebook.com/spoluskola a fa-
cebook.com/groups/spoluskola)  a Zpra-
vodaj Spolu  jsme ve sledovaném období 

připravili  osm  příspěvků  popisujících 
problémy, které v praxi řeší rodiny dětí se 
SVP (rubrika Ptáte se nás) a  také repor-
táž a rozhovor v rámci nového cyklu Jak 
se žije rodinám dětí se SVP.

Kromě  toho  spolupracujeme  také  s  od-
bornými či mainstreamovými médii.

Mediální výstupy v roce 2020:

    01/2020

Několik poznámek k několika  
druhům asistenta pedagoga 

(V. Doležilová pro Školní poradenství 
 v praxi, v tištěné podobě)

    06/2020

Rychlokurz v informacích  
a jejich závaznosti

(V. Doležilová pro Řízení školy,  
v tištěné podobě)

     09/2020

Rychlokurz v informacích  
a jejich závaznosti 

(V. Doležilová pro Školní poradenství 
v praxi, v tištěné podobě)

     10/2020

Jak se žije rodinám dětí se SVP:  
Když snaha o dosažení vzdělávacího 

maxima zůstane  
jen na papíře

(I. Janská pro www.spoluskola.cz)

     11/2020

Jak se žije rodinám dětí se SVP: 
Když dítě představuje pro školu 

problém 

(I. Janská pro www.spoluskola.cz)

     11/2020

O čem může rozhodovat ředitel 
školy při zajištění ochrany zdraví  

a bezpečnosti? 

(V. Doležilová pro Řízení školy, 
 v tištěné podobě)

http://www.spoluskola.cz
mailto:info%40spoluskola.cz?subject=Info
http://www.facebook.com/spoluskola
http://www.spoluskola.cz
http://www.facebook.com/spoluskola
http://www.facebook.com/groups/spoluskola
http://www.facebook.com/groups/spoluskola
http://www.spoluskola.cz/aktuality
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/nekolik-poznamek-k-nekolika-druhum-asistenta-pedagoga-a-dalsim-asistencim.a-6534.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/nekolik-poznamek-k-nekolika-druhum-asistenta-pedagoga-a-dalsim-asistencim.a-6534.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/rychlokurs-orientace-v-informacich-a-jejich-zavaznosti.m-7416.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/rychlokurs-orientace-v-informacich-a-jejich-zavaznosti.m-7416.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/rychlokurs-orientace-v-informacich-a-jejich-zavaznosti.m-7416.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/skolni-poradenstvi-v-praxi/rychlokurs-orientace-v-informacich-a-jejich-zavaznosti.m-7416.html
http://www.spoluskola.cz/aktuality/jak-se-zije-rodinam-deti-se-svp-kdyz-snaha-o-dosazeni-vzdelavaciho-maxima-zustane-jen-na-papire
http://www.spoluskola.cz/aktuality/jak-se-zije-rodinam-deti-se-svp-kdyz-snaha-o-dosazeni-vzdelavaciho-maxima-zustane-jen-na-papire
http://www.spoluskola.cz/aktuality/jak-se-zije-rodinam-deti-se-svp-kdyz-snaha-o-dosazeni-vzdelavaciho-maxima-zustane-jen-na-papire
http://www.spoluskola.cz/aktuality/jak-se-zije-rodinam-deti-se-svp-kdyz-snaha-o-dosazeni-vzdelavaciho-maxima-zustane-jen-na-papire
http://www.spoluskola.cz
http://www.spoluskola.cz/aktuality/jak-se-zije-rodinam-deti-se-svp-kdyz-dite-predstavuje-pro-skolu-problem
http://www.spoluskola.cz/aktuality/jak-se-zije-rodinam-deti-se-svp-kdyz-dite-predstavuje-pro-skolu-problem
http://www.spoluskola.cz/aktuality/jak-se-zije-rodinam-deti-se-svp-kdyz-dite-predstavuje-pro-skolu-problem
http://www.spoluskola.cz
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/o-cem-muze-rozhodovat-reditel-skoly-pri-zajisteni-ochrany-zdravi-a-bezpecnosti.m-7407.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/o-cem-muze-rozhodovat-reditel-skoly-pri-zajisteni-ochrany-zdravi-a-bezpecnosti.m-7407.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/o-cem-muze-rozhodovat-reditel-skoly-pri-zajisteni-ochrany-zdravi-a-bezpecnosti.m-7407.html


www.spoluskola.cz   |   info@spoluskola.cz  |  www.facebook.com/spoluskola 12

Rubrika Ptáte se nás: 

Jakým způsobem řešit na základní 
škole suplování asistenta pedagoga?

29. 4. 2020
Je mateřská škola oprávněna omezit 

docházku dítěte do MŠ z důvodu 
jeho „problematického“ chování?

29. 5. 2020

Může škola ukončit vzdělávání dítěte 
na základě jeho „postižení“? Má dítě 
v ZUŠ nárok na asistenta pedagoga?

25. 6. 2020 Jak se provádí podpůrné opatření 
obohacování s docházkou na VŠ  

u mimořádně nadaných žáků? 
29. 8. 2020

Je možné, aby dítě se stupněm 
podpory 4 vzdělávané ve speciální 

třídě běžné školy nemělo 
individuální vzdělávací plán?

29. 9. 2020
Může rodič pracovat jako osobní 
asistent nebo asistent pedagoga 

ve škole se svým dítětem?
30. 10. 2020

Je možné alespoň částečně 
pokračovat ve výuce na dálku 

na základní škole, i když budou děti 
opět chodit do školy?

24. 11. 2020

Může rodič odmítnout u svého dítěte 
výměnu asistenta pedagoga?

21. 12. 2020
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donátoři 

V roce 2020 jsme za finanční podpory Nadace OSF realizovali:  

•	 projekt Spolu ve výši 300 000 Kč, termín realizace 1. 4. 2019 – 28. 2. 2020
•	 projekt Přes překážky – Podpora dětí se SVP ve výši 250 000 Kč, termín realizace 

1. 3. 2020 – 28. 2. 2021
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finance a účetnictví
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formality závěrem
Spolu, z. s., je spolek s celostátní působ-
ností,  založený  v  březnu  2018  pod  ná-
zvem Rodiče za inkluzi, z. s. Svou činností 
tehdy navázal na více než  tříletou práci 
stejnojmenné neformální rodičovské ali-
ance. V prosinci 2019 byl spolek přejme-
nován na Spolu, z. s. 

Činnost spolku je řízena předsedou a ko-
ordinačním  výborem,  ve  kterém  pracují 

rodiče a současně odborníci na školskou 
legislativu  či  práci  s  dětmi  se  vzděláva-
cím  znevýhodněním.  Spolek  je  otevřen 
jak  rodičům,  kteří  považují  společné 
vzdělávání  za  správnou  cestu  pro  své 
děti, tak všem, kteří hájí zájmy dětí s od-
lišnými  vzdělávacími  potřebami,  napří-
klad dětí zdravotně, sociálně či kulturně 
znevýhodněných, dětí s jazykovou barié-
rou nebo dětí nadaných.

účel a hlavní činnost spolku 

Podpora společného 
vzdělávání v hlavním 
vzdělávacím proudu 

zohledňující individuální 
vzdělávací potřeby všech 

zúčastněných dětí.

Sdružování 
a podpora rodin, které 
věří ve smysluplnost, 
užitečnost a reálnost 
společného vzdělávání 

a jeho nezastupitelnou roli 
v přípravě dětí 
na dospělý život. 

Poradenství  
při řešení individuálních 
případů vzdělávání dětí 

s nejrůznějšími  
vzdělávacími  
potřebami. 

Pořádání 
informačních seminářů 
a přednášek pro zájemce 
o téma inkluze, zejména 

pro rodiče, širokou veřejnost, 
pedagogické pracovníky, 
pracovníky školských 
poradenských zařízení, 
studenty pedagogických 

oborů ad.

Aktivní 
účast na tvorbě 

právních předpisů 
vztahujících se 
ke vzdělávání. 

Komunikace  
s médii (rozhovory, 

debaty, vyjádření, komen-
táře, články v odborných 
periodicích) k tématu 
inkluze, příprava infor-
mačních kampaní.

Provozování  
informačních webových 
a facebookových stránek 

a také uzavřené facebookové 
skupiny určených ke sdílení 
zkušeností a informací 

z praxe.
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Název spolku: Spolu, z. s. 
Číslo registrace: oddíl L, vložka 70138 u Městského soudu v Praze
Právní postavení: právnická osoba – spolek
Nejvyšší orgán: členská schůze
Statutární orgán: předseda
Kontrolní orgán: revizor
IČO: 06985815
Územní působnost: Česká republika
Sídlo: Ružinovská 1161/8, 142 00 Praha 4 – Krč
Kontaktní adresa: Na Bučance 1318/11, 140 00 Praha 4
E-mail: info@spoluskola.cz
Web: www.spoluskola.cz
Facebook: facebook.com/spoluskola 
Číslo účtu: 2601425265/2010 (Fio Banka)
Datová schránka: 3n4uaei

Personální struktura
Předsedkyně: Iva Janská 
Koordinační výbor (poradní orgán spolku):  
Iva Janská, Veronika Doležilová, Miroslav Klempar, Kamila Mertová 
Revizorka: Julie Rattay Avdějevová

Členská základna k 31. 12. 2020
Ke konci roku 2020 měl spolek 116 členů.

Členská schůze
Dne 8. října 2020 se distanční formou konala třetí členská schůze spolku. V rámci schů-
ze byla mj. představena činnost spolku v roce 2020 a odsouhlasena výroční zpráva spol-
ku za rok 2019. 
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Spolu, z. s.
Kontaktní adresa: Na Bučance 1318/11, 140 00 Praha 4 

Sídlo: Ružinovská 1161/8, 142 00 Praha 4 – Krč
Telefon: 777 787 955 (Iva Janská)

E-mail: info@spoluskola.cz, poradna@spoluskola.cz 
Web: www.spoluskola.cz

FB: facebook.com/spoluskola   

Připravila: Iva Janská
Jazykové korektury: Václava Perglerová

Fotografie: unsplash.com
Grafická úprava: Ondřej Polony 

Vydáno: 09/2021

Děkujeme za vaši podporu!
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