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úvodem

Milí rodiče, členové spolku, příznivci rovných příležitostí ve vzdělávání,  

předkládáme vám výroční zprávu o naší činnosti a hospodaření za rok 2019. 

Spolu, z. s. (dříve Rodiče za inkluzi, z. s.), je dobrovolné spojení rodičů, kteří věří ve smyslupl-
nost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání. Pomáháme tam, kde systém selhává a kde 
není respektována platná, a tedy závazná právní úprava. 

Naše podpora je určena rodinám dětí se sociálním i zdravotním znevýhodněním, bez ohledu 
na jeho druh. Jedná se o děti s tělesným, mentálním a smyslovým handicapem, kombinova-
nými vadami, ale i děti nadané a mimořádně nadané, u nichž dochází k porušování práva 
na kvalitní vzdělávání, ať už jejich vyčleňováním z hlavního vzdělávacího proudu, nebo nedo-
statečným zajištěním podpory v jednotlivých typech škol. 

Naším cílem je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání, tak aby maximum dětí mohlo být vzdě-
láváno v běžných školách, respektive dosáhnout svého maximálního vzdělávacího potenciálu.  

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naplňovat naše cíle, ať už prostřednictvím finanční, nebo 
expertní pomoci.  

Iva Janská, předsedkyně Spolu, z. s. 
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2019: rok změn aneb máme nový název  
a sídlo spolku
Spolu, z. s., je spolek s celostátní působností, založený shodou zakladatelů na obsahu 
stanov dne 9. března 2018. Dne 11. dubna 2018 byl rozhodnutím rejstříkového soudu v Praze 
zapsán do spolkového rejstříku pod názvem Rodiče za inkluzi, z. s., a svou činností tehdy 
navázal na  více než tříletou práci a aktivity stejnojmenné neformální rodičovské aliance. 
Dne 16. prosince 2019 byl spolek v návaznosti na rozhodnutí členské schůze přejmenován 
na Spolu, z. s. Společně s novým názvem byly do spolkového rejstříku zapsány také nové 
sídlo spolku a revizor (viz pár základních informací o nás).  

Činnost spolku je řízena předsedou a koordinačním výborem, ve kterém pracují rodiče 
a současně odborníci na školskou legislativu či práci s dětmi se vzdělávacím znevýhodněním. 
Spolek je otevřen jak rodičům, kteří považují společné vzdělávání za správnou cestu pro 
své děti, tak všem, kteří hájí zájmy dětí s  odlišnými vzdělávacími potřebami, například 
dětí zdravotně, sociálně či kulturně znevýhodněných, dětí s jazykovou bariérou nebo dětí 
nadaných.

poslání a cíle  

	 	 Podpora respektování svobodné vůle rodičů ohledně způsobu vzdělávání svých dětí.

	 	 Posílení role rodičů, aby byli rovnocennými partnery v otázkách vzdělávání svých dětí.

	 	 Zlepšení obecného vnímání společného vzdělávání ve společnosti, mj. prostřed-
nictvím komunikace se všemi zainteresovanými stranami.
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pár základních informací o nás
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
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2601425265/2010
Datová schránka: 3n4uaei

personální struktura v roce 2019
Předsedkyně: Iva Janská (od 28. 2. 2019), Lenka Hečková (do 28. 2. 2019)
Koordinační výbor (poradní orgán spolku): Veronika Doležilová, Lenka Hečková (do 28. 2. 
2019), Iva Janská (od 28. 2. 2019), Miroslav Klempar, Hanka Kubíková (do 21. 1. 2019), Kamila 
Mertová, Karla Trusková (do 15. 1. 2019)
Revizor: Julie Rattay (od 13. 11. 2019), Věra Štípská (do 12. 11. 2019)

členská základna k 31. 12. 2019
Ke konci roku 2019 měl spolek 117 členů.

členská schůze
Ve středu 16. října 2019 se v Praze konala druhá členská schůze spolku. V rámci schůze byla 
mj. odsouhlasena výroční zpráva spolku za rok 2018 a byla zde odhlasována také změna 
názvu, sídla a revizora spolku. Podrobný program schůze je k dispozici na stránkách www.
spoluskola.cz v sekci Aktuality.
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účel a hlavní činnost spolku 
Účelem spolku je podpora společného vzdělávání v České republice, především rodin dětí 
s odlišnými vzdělávacími potřebami, ale také dalších aktérů ve vzdělávání.  

Naší snahou je zajištění fungujícího podpůrného systému pro sdílení informací a zkušeností 
rodin znevýhodněných dětí, který není závislý pouze na veřejných institucích.

výběr z hlavní činnosti spolku: 

	 	 Podpora společného vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu zohledňující indivi-
duální vzdělávací potřeby všech dětí.

	 	 Sdružování a podpora rodin, které věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost spo-
lečného vzdělávání a jeho nezastupitelnou roli v přípravě dětí na dospělý život.

	 	 Poradenství při řešení individuálních případů vzdělávání dětí s nejrůznějšími vzdě-
lávacími potřebami.

	 	 Pořádání informačních seminářů a přednášek pro zájemce o téma inkluze, zejmé-
na 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, komentáře, články v odbor-
ných periodicích) k tématu inkluze, příprava informačních kampaní.

	 	 Provozování informačních webových a facebookových stránek a také uzavřené fa-
cebookové skupiny určených ke sdílení zkušeností a informací z praxe.

Spolek nevykonává vedlejší hospodářskou činnost.
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naše aktivity

sdružujeme rodiče
Účelem spolku je podpora společného vzdělávání v České republice, pře-
devším rodin dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami, ale také dalších ak-
térů ve vzdělávání.

pořádáme semináře
Pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských 
poradenských zařízení, rodiče i širokou veřejnost. Pro všechny zájemce 
o toto téma.

vydáváme stanoviska
Vydáváme stanoviska, komentáře a vysvětlení k nedorozuměním, 
praktickým problémům a mýtům, které provázejí společné vzdělávání  
v České republice.

publikujeme
Prostřednictvím našeho webu a fb stránek vydáváme vlastní texty a vyjád-
ření. Publikujeme články v odborných časopisech a médiích.

radíme rodičům
Radíme (nejen) rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních 
vzdělávacích problémů v praxi. Máte-li dotaz, navštivte naši poradnu.

informujeme
Prostřednictvím informačních kampaní, tematicky zaměřených prezenta-
cí a seminářů informujeme o platném systému vzdělávání dětí s odlišnými 
vzdělávacími potřebami.

sledujeme legislativu
Aktivně se zapojujeme do legislativního procesu v oblasti školství a vzdě-
lávání. Účastníme se novelizací a připomínkování právních předpisů.

komunikujeme s médii
Poskytujeme rozhovory, vyjádření a komentáře k tématu inkluze. Zapoju-
jeme se do mediálních debat. Reagujeme na nepřesné, zavádějící a zasta-
ralé informace ve veřejném prostoru.

http://www.spoluskola.cz
mailto:info%40spoluskola.cz?subject=Info
http://www.facebook.com/spoluskola
http://spoluskola.cz/co-delame/sdruzujeme-rodice
http://spoluskola.cz/co-delame/poradame-seminare
http://spoluskola.cz/co-delame/vydavame-stanoviska
http://spoluskola.cz/co-delame/publikujeme
http://spoluskola.cz/co-delame/radime-rodicum
http://www.rodicezainkluzi.cz/rodice-radi-rodicum
http://spoluskola.cz/co-delame/informujeme
http://spoluskola.cz/co-delame/sledujeme-legislativu
http://spoluskola.cz/co-delame/komunikujeme-s-medii


www.spoluskola.cz   |   info@spoluskola.cz  |  www.facebook.com/spoluskola 7

co se nám podařilo v roce 2019
Činnost spolku Spolu, z. s., lze rozdělit do tří hlavních oblastí: 1) síťování a spolupráce,  
2) poradenství a osvěta a 3) advokacie a legislativa.
 

síťování a spolupráce  

V oblasti síťování a spolupráce vytváříme síť navzájem se podporujících rodičů a současně 
spolupracujeme s dalšími subjekty, neziskovými organizacemi a zainteresovanými aktéry 
vzdělávání. Zapojujeme se také do koordinačních skupin a dalších projektů zaměřených 
na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání.

síťování
V průběhu roku 2019 se do spolku přihlásilo 37 nových zájemců o členství. K 31. 12. 2019 tak 
spolek čítal celkem 117 členů. Na Facebooku jsme pravidelně aktualizovali naši informační 
stránku (nově facebook.com/spoluskola), kterou koncem roku sledovalo 699 sledujících. 
Zároveň jsme spravovali také uzavřenou komunikační skupinu pro rodiče (facebook.com/
groups/spoluskola), která v prosinci 2019 čítala 201 členů. Rodiče navzájem propojujeme 
také prostřednictvím informačních seminářů, viz poradenství a osvěta dále.

spolupráce
Ve sledovaném období jsme pokračovali ve spolupráci s Národním pedagogickým 
institutem ČR (dříve Národním institutem pro další vzdělávání), pro něhož v rámci 
projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi zajišťujeme semináře pro 
odbornou i laickou veřejnost. Společně jsme připravili koncept informačního semináře 
pro rodiče na téma Letem světem vše o školkách a školách a zúčastnili jsme se 1. ročníku 
veletrhu o vzdělávání The Prague Education Festival, kde jsme zajišťovali poradenství 
v oblasti legislativy a speciální pedagogiky (14.–16. 11. 2019, Praha). Spolupráce formou 
seminářů pro cílovou skupinu současných i budoucích pedagogických pracovníků byla 
domluvena také s PedF Masarykovy univerzity v Brně, s Centrem inkluze, o. p. s., či s MAS 

http://www.spoluskola.cz
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Opavsko. S projektem Inspiro, jehož realizátorem je Univerzita Palackého v Olomouci, byla 
domluvena spolupráce v podobě seminářů pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

V rámci výměny zkušeností a síťování jsme spolupracovali například se Stálou konferencí 
asociací ve vzdělávání (SKAV), Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání 
(ČOSIV), Ligou lidských práv, romským spolkem Awen Amenca, vzdělávacím programem 
Varianty společnosti Člověk v tísni ad. Zapojeni jsme byli také do koordinační skupiny 
Vzdělávání přede-vším (EDUin, o. p. s.). 

Síťovací a advokační činnost jsme neformálně podporovali také na konferencích a dalších 
vzdělávacích akcích. V průběhu roku 2019 jsme se například aktivně zúčastnili veřejné 
debaty na téma Nadané děti a jejich podpora v ZŠ organizované náměstkem primátora města 
Liberec (9. 4.), dále konference Úspěch pro každého žáka (16. 4.), akce EDUin pořádané 
v senátu PČR na téma Audit vzdělávacího systému za rok 2018 (29. 4.), veřejné debaty 
pořádané libereckým politickým seskupením LOL na téma Co chybí libereckým školám  
(5. 6.), setkání s organizacemi hájícími zájmy lidí s postižením pořádané Kanceláří veřejného 
ochránce práv (14. 6.) či prezentace studie OSF Cesty romských žáků ke vzdělání (24. 6.). 
Pravidelně jsme se účastnili také libereckých rodičovských setkání v rámci projektu Inspiro. 
V červnu jsme se zároveň stali členy Alumni Club, v rámci něhož probíhala navazující setkání 
účastníků akceleračního programu EVZ Lab (Impact HUB Praha).

http://www.spoluskola.cz
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poradenství a osvěta

V oblasti poradenské a osvětové jsme zajišťovali poradnu zaměřenou na řešení konkrétních 
problémů ve vzdělávání, v rámci níž jsme poskytovali přímou poradenskou pomoc (nejen) 
rodinám dětí s nejrůznějšími vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím informačních semi-
nářů jsme téma společného vzdělávání současně prezentovali odborné i laické veřejnosti, 
a to jak  pohledem rodičů, tak současně odborníků na školskou legislativu, speciální peda-
gogiku a dalších souvisejících profesí.

poradna
V roce 2019 jsme v rámci naší poradny, FB stránek, uzavřené FB skupiny a informačních se-
minářů pro rodiče, odbornou i laickou veřejnost zodpověděli více než pět desítek dotazů.
Intenzivněji jsme spolupracovali se sedmnácti rodinami, kterým jsme poskytovali opako-
vanou či dlouhodobou podporu při řešení vzdělávací situace jejich dětí. V osmi případech 
pomoc zahrnovala kromě obvyklé právní analýzy a vypracování návrhu dalšího postupu 
také přípravu formálních dokumentů (např. v rámci komunikace rodičů se školami či ŠPZ 
a jejich zřizovateli, žádosti o revizi k NÚV týkající se podpůrných opatření, stížnosti k ČŠI či 
ombudsmanovi, odvolání proti nepřijetí do školy), doprovod rodin na jednání, spolupráci 
s právními zástupci zákonných zástupců dětí ad.
Kromě přímé podpory tazatelů má poradna nezastupitelnou roli coby unikátní zdroj 
informací pro identifikaci aktuálních problémů ve vzdělávacím systému. Řešené podněty 
a kauzy z poradny slouží dále nejen při přípravě obsahů informačních seminářů pro 
odbornou i laickou veřejnost, ale především pro naši další advokační činnost a při přípravě 
návrhů legislativních změn (viz advokacie a legislativa dále).

http://www.spoluskola.cz
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osvěta
V roce 2019 jsme uspořádali celkem 6 seminářů pro rodiče. V lednu jsme ve spolupráci 
s Rytmus, o. p. s., připravili v rámci kurzu Jak se stát obhájcem práv lidí se zdravotním posti-
žením seminář ke školské legislativě (5. 1. Praha). V březnu pak seminář pro rodiče z rané 
péče I MY, o. p. s. (18. 3. Soběslav) a romské rodiče na téma Zápisy do základních a mateř-
ských škol (21. 3. Liberec). U příležitosti konání členské schůze spolku dne 16. 10. 2019 jsme 
uspořádali seminář na téma To podstatné, co jako rodič potřebuji vědět o školách ve vztahu 
ke vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Na stejné téma jsme lektorovali 
také dva semináře pro rodiče v rámci projektu Inspiro, jehož realizátorem je Univerzita Pa-
lackého v Olomouci (15. 10. 2019 Liberec a 13. 11. 2019 Nové Město na Moravě).  
Kromě cílové skupiny rodičů jsme se lektorsky podíleli také na seminářích pro odbornou 
i širší laickou veřejnost. V únoru jsme připravili seminář pro pracovníky z Unie pečujících 
a Klára pomáhá, z. s. (25. 2. Brno). Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR 
jsme realizovali dalších 7 seminářů pro ředitele škol, pedagogy, pracovníky pedagogic-
ko-psychologických poraden, pracovníky NNO i širší veřejnost, a to konkrétně na téma 
Právní rámec vztahů mezi PLPP, IVP s ŠVP a RVP obsažený v inkluzivní novele ŠZ (11. 1. Brno, 
23. 5. a 6. 6. Jihlava) a Mají nadaní a mimořádně nadaní nárok na podporu v novém systému 
podpůrných opatření? (8. 1. Praha, 22. 1. České Budějovice, 27. 3. Liberec a 13. 6. Zlín). 
V rámci projektu Spolu ve škole – semináře (nejen) pro studenty pedagogických fakult (T-Mo-
bile) jsme v roce 2019 uspořádali také 3 semináře pro budoucí pedagogy, konkrétně pro 
studenty PedF Hradec Králové (24. 4.) a PedF Brno (26. 4. a 7. 10.). Těchto seminářů se zú-
častnilo celkem 153 účastníků.

Cílová skupina Počet seminářů Počet účastníků
Rodiče 6 52
Studenti PedF 3 153
Odborná i široká veřejnost 8 144
Celkem 17 349

Celkem jsme v roce 2019 uspořádali nebo se lektorsky podíleli na 17 vzdělávacích akcích pro 
349 účastníků.

Jakým způsobem řešit 
na základní škole suplování 
asistenta pedagoga, když 

není v práci (např. když 
onemocní)? Je možné, aby 

škola vyžadovala jako zástup 
rodiče dítěte?

Jestliže má dítě ve škole asistenta pedagoga (AP) jako podpůrné 
opatření přiznané v Doporučení PPP/SPC, je škola při jakékoli nepří-
tomnosti AP povinna zajistit suplování. Jestliže AP nahrazuje dob-
rovolně rodič, je nutné, aby s ním škola měla uzavřenou „pracovní 

smlouvu”, podle které rodič pracuje jako AP, i když nesplňuje kvalifi-
kační požadavky pro výkon této funkce. Pokud rodič nemůže/nechce 
za AP suplovat (ani není povinen), informuje školu, že v případě ne-
přítomnosti AP nebude docházet. V případě nevole školy, nebo i ná-

vrhu školy, aby při nepřítomnosti AP zůstávalo dítě doma, doporuču-
jeme na tento návrh nepřistupovat. Je to stejná situace, jako když je 
nemocný učitel. Děti chodí normálně do školy, vyučujícího zajišťuje 

bez jakéhokoli zpochybňování automaticky škola.

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.

váš dotaz naše odpověď

http://www.spoluskola.cz
mailto:info%40spoluskola.cz?subject=Info
http://www.facebook.com/spoluskola
mailto:poradna%40spoluskola.cz?subject=Dotaz
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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.

Dne 6. 5. jsme vydali připomínky k návrhu vyhlášky o poskytování podpůrných opatření 
ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro děti s handicapy uvedenými 
v § 16 odst. 9 školského zákona. Stanovisko je k dispozici na webových stránkách www.
spoluskola.cz v sekci Vydáváme stanoviska. 

Na základě aktivní účasti spolku na jednání MŠMT ke druhé analýze společného 
vzdělávání (29. 5. 2019) jsme byli osloveni ministrem školství ohledně přípravy právní 
analýzy k rozhodování ředitelů MŠ o přijetí dítěte se SVP (které není „předškolák“) 
k předškolnímu vzdělávání. Školský zákon umožňuje, aby šlo o tzv. podmínečné přijetí, 
kdy ředitel MŠ může v době do tří měsíců kdykoliv vzdělávání ukončit, pokud se k tomu 
takto vyjádří lékař nebo ŠPZ. Vzhledem k tomu, že má dítě na vzdělávání právní nárok 
i bez plnění povinné jednoleté předškolní docházky, jde o velmi problematické oprávnění 
ředitelů MŠ. Spolek právní analýzu vypracoval a ministrovi zaslal v červnu 2019.

Advokační činnost spolku je zároveň velmi úzce propojena s oblastí poradenství. Po více 
než dvou letech podpory rodiny dítěte A. R., kdy se škola domáhala i soudní cestou zakázat 
dítěti vstup do školy, rozhodl soud o nemožnosti takového postupu. Škola i obec coby 
zřizovatel musely respektovat rozhodnutí soudu, že nemohou požadovat kvůli speciálním 
vzdělávacím potřebám zákaz vzdělávání dítěte ve škole. Škola musela začít poskytovat 
odpovídající podpůrná opatření a dítě do školy běžně chodí. O tento případ projevilo zájem 
i MŠMT a spolek s ním spolupracoval na dalším řešení.

V souvislosti s řešeným případem M. T. proběhlo v srpnu 2019 jednání zákonných zástupců 
s pracovníky Kanceláře veřejného ochránce práv a NÚV k nastavení podpůrných opatření. 

http://www.spoluskola.cz
mailto:info%40spoluskola.cz?subject=Info
http://www.facebook.com/spoluskola
http://www.spoluskola.cz
http://www.spoluskola.cz
http://www.spoluskola.cz/co-delame/vydavame-stanoviska
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Na základě tohoto jednání si pracovníci Kanceláře ombudsmana vyžádali od spolku právní 
stanovisko ke vzdělávání dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením 
v běžných školách.

naše advokační činnost v roce 2019

Všechna stanoviska a připomínky spolku naleznete na www.spoluskola.cz v sekci   
Vydáváme stanoviska.

		 	 5. 4.
Prezentace na téma 
Vliv tzv. inkluzivní no-
vely školského záko-
na na vzdělávání dětí 
s PAS v Senátu ČR 
v rámci konference In-
tegračního centra Sa-
sov o zdravotnických, 
sociálních a školských 
službách pro lidi s PAS.

   5. 4.
Příspěvek na téma 
Právní vztahy mezi zři-
zovateli jako správními 
orgány a samospráv-
nými celky a školami 
a školskými zařízeními 
na FF UK v rámci kon-
ference Škola jako mís-
to setkávání.

   17. 4.
Schůzka s J. Baxou, za-
stupitelem města Li-
berec, k otázkám vzdě-
lávání a podpory dětí 
se SVP v libereckých  
školách.

   6. 5.
Připomínky k návrhu 
vyhlášky o poskytová-
ní podpůrných opat-
ření ve škole, třídě, 
oddělení nebo studij-
ní skupině zřízené pro 
děti s handicapy uve-
denými v § 16 odst. 9 
školského zákona.

   červen
Právní analýza k roz-
hodování ředitelů MŠ 
o přijetí dítěte se SVP 
(které není „předško-
lák“) k předškolnímu 
vzdělávání pro MŠMT.

   11. 6.
Schůzka se senátorkou 
M. Horskou k tématu 
žáků s nejvyšším stup-
něm podpory ve ško-
lách – příběhy z praxe 
ve vztahu k již schvále-
né novelizaci vyhlášky 
a k návrhu připravova-
né novelizace vyhlášky 
číslo 27/2016 Sb.

   červen
Stali jsme se členem 
odborné platformy pro-
jektu Podpora společ-
ného vzdělávání v pe-
dagogické praxi (NPI 
ČR), která má za úkol 
hodnotit tzv. Školské in-
kluzivní koncepce krajů.

   září
Právní stanovisko 
ke vzdělávání dětí se 
středně těžkým a těž-
kým mentálním posti-
žením v běžných ško-
lách pro Kancelář ve-
řejného ochránce práv.

   28. 11.
Příspěvek na téma Pro 
koho je asistent peda-
goga? v rámci konfe-
rence Dyskorunka.

http://www.spoluskola.cz
mailto:info%40spoluskola.cz?subject=Info
http://www.facebook.com/spoluskola
http://www.spoluskola.cz
http://spoluskola.cz/co-delame/vydavame-stanoviska
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medializace a propagace

Průřezovou oblastí síťovací, osvětové a advokační činnosti spolku Spolu, z. s., je medializace 
tématu společného vzdělávání. Kromě provozování webových stránek www.spoluskola.
cz a stejnojmenné FB stránky a uzavřené skupiny spolupracujeme také s  odbornými 
i mainstreamovými médii. V roce 2019 jsme připravili celkem 6 mediálních výstupů:   
 

		 	 	 leden
Rozhovor s Lenkou Hečkovou pro tý-
deník Respekt s názvem Inkluze je pro-
spěšná pro všechny, škola nemá do dětí 
jen sypat vědomosti    březen

Rozhovor s Tomášem Hečkem „Nejprve 
panika a nejistota, dnes z ní máme 
radost,” říká otec dcery s Downovým 
syndromem pro server HateFree   červen

Článek Veroniky Doležilové pro Řízení 
školy s názvem Více než desatero fake 
news o tzv. inkluzivní novele školského 
zákona (část 1.)    září

Článek Veroniky Doležilové pro Řízení 
školy s názvem Více než desatero fake 
news o tzv. inkluzivní novele školského 
zákona (část 2.)   říjen

Článek Veroniky Doležilové pro Řízení 
školy s názvem Jaké jsou právní vztahy 
mezi orgány státní správy a samosprá-
vy jako zřizovateli a školami a školský-
mi zařízeními?

   prosinec
Článek Veroniky Doležilové pro Říze-
ní školy s názvem Několik poznámek 
k několika druhům asistenta pedagoga 
a dalším asistencím

http://www.spoluskola.cz
mailto:info%40spoluskola.cz?subject=Info
http://www.facebook.com/spoluskola
http://www.spoluskola.cz
http://www.spoluskola.cz
http://www.facebook.com/spoluskola
http://facebook.com/groups/spoluskola
http://www.respekt.cz/spolecnost/inkluze-je-prospesna-pro-vsechny-skola-nema-do-deti-jen-sypat-vedomosti
http://www.respekt.cz/spolecnost/inkluze-je-prospesna-pro-vsechny-skola-nema-do-deti-jen-sypat-vedomosti
http://www.respekt.cz/spolecnost/inkluze-je-prospesna-pro-vsechny-skola-nema-do-deti-jen-sypat-vedomosti
http://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/3144-tomas-hecko
http://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/3144-tomas-hecko
http://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/3144-tomas-hecko
http://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/3144-tomas-hecko
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vice-nez-desatero-fake-news-o-tzv-inkluzivni-novele-skolskeho-zakona.a-5775.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vice-nez-desatero-fake-news-o-tzv-inkluzivni-novele-skolskeho-zakona.a-5775.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vice-nez-desatero-fake-news-o-tzv-inkluzivni-novele-skolskeho-zakona.a-5775.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vice-nez-desatero-fake-news-o-tzv-inkluzivni-novele-skolskeho-zakona-cast-2.a-6024.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vice-nez-desatero-fake-news-o-tzv-inkluzivni-novele-skolskeho-zakona-cast-2.a-6024.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/vice-nez-desatero-fake-news-o-tzv-inkluzivni-novele-skolskeho-zakona-cast-2.a-6024.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/jake-jsou-pravni-vztahy-mezi-organy-statni-spravy-a-samospravy-jako-zrizovateli-a-skolami-a-skolskymi-zarizenimi.a-6231.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/jake-jsou-pravni-vztahy-mezi-organy-statni-spravy-a-samospravy-jako-zrizovateli-a-skolami-a-skolskymi-zarizenimi.a-6231.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/jake-jsou-pravni-vztahy-mezi-organy-statni-spravy-a-samospravy-jako-zrizovateli-a-skolami-a-skolskymi-zarizenimi.a-6231.html
http://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/jake-jsou-pravni-vztahy-mezi-organy-statni-spravy-a-samospravy-jako-zrizovateli-a-skolami-a-skolskymi-zarizenimi.a-6231.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/nekolik-poznamek-k-nekolika-druhum-asistenta-pedagoga-a-dalsim-asistencim.m-6485.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/nekolik-poznamek-k-nekolika-druhum-asistenta-pedagoga-a-dalsim-asistencim.m-6485.html
https://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis/rizeni-skoly/nekolik-poznamek-k-nekolika-druhum-asistenta-pedagoga-a-dalsim-asistencim.m-6485.html
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donátoři
v roce 2019 jsme realizovali za finanční podpory:

Nadace OSF
	 projekt Rodiče za inkluzi ve výši 600 000 Kč, termín realizace 1. 3. 2018 – 31. 3. 2019. 
	 projekt Spolu ve výši 250 000 Kč, termín realizace 1. 4. 2019 – 28. 2. 2020.

T-Mobile
	 projekt Spolu ve škole – semináře (nejen) pro studenty pedagogických fakult ve výši  

59 000 Kč, termín realizace 1. 11. 2018  – 31. 10. 2019.
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