
 

ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ PROJEKTU NA SPŠP-COP ZLÍN 
V rámci programu Erasmus +  klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor, financované evropskými 

strukturálními fondy, mohou mateřské, základní i střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí 

s cílem jejich dalšího profesního rozvoje. Této šance využila i naše škola, na které probíhal 

v letech 2015 – 2017 projekt „Inovací k vytvoření atraktivnějšího vzdělávacího prostředí na 

SPŠP-COP Zlín“ končící 31.5.2017. Díky němu učitelé této školy navštívili celkem pět 

zahraničních kurzů a dvě stínování, které byly pro účastníky velmi přínosné jak po stránce náplně 

kurzů, tak i po stránce vzájemného předávání zkušeností od zahraničních kolegů a navazování 

zahraničních vztahů i přátelství. Posledním z nich byl kurz 

 

ROVNOST A ROZDÍLNOST VE TŘÍDĚ, Plymouth, březen 2017 

Kurz byl zaměřen na práci se žáky, kteří vyžadují 

větší pozornost a péči. Základním pravidlem tady je: 

Rovný přístup bude zajištěn pouze v případě, kdy se 

ke každému žáku bude přistupovat jinak – 

individuálně podle jeho potřeb. Tento rovný přístup 

v Británii zajišťují díky plně rozvinutému programu 

inkluze, kdy ve školách běžně mají i třetinu 

pedagogického sboru složenou z asistentů. Velká 

Británie, stejně jako Španělsko, investuje 20% 

státního rozpočtu do školství. Na rozdíl od České 

republiky, kde je to pouhých 8%. V Británii dostává 

škola ročně na žáka ZŠ  £4, 900  a žáka SŠ £6, 300, 

což je mnohem víc v librách, než naše školy dostávají v korunách.  



Během kurzu jsme navštívili několik škol a viděli vysoké pracovní nasazení žáků, kteří pracovali 

samostatně i ve skupinách. Ve třídách byly přítomny kromě učitelů i dvě až tři asistentky a 

organizace hodiny byla zaměřena na střídání činností, kdy každou činnost vedl jeden z přítomných 

pedagogů a skupinky žáků přecházely na aktivity od jednoho vyučujícího ke druhému.  

Kurz pořádala organizace Amber Initiatives, která byla založena před 10 lety, a původně ji její 

zřizovatelé zamýšleli provozovat pouze po dobu tří let. Tato organizace pomáhá uprchlíkům 

zejména z východní Evropy k získání azylu i práce. Obyvatelé Velké Británie nemají velmi 

pozitivní přístup k těmto lidem, a proto se jim Amber Initiatives snaží všemožně pomoci. Úzce 

spolupracují s Červeným křížem a pomáhají imigrantům prokousat se spletitým labyrintem britské 

byrokracie i zákonů a začlenit se do společnosti, což mnohdy bývá problém i po dobu dvou 

generací.                                                                                  Mgr. Kateřina Dvořáková, MBA 

 

 


