
Jak tedy na inkluzivní vzdělávání? 
 
Při výuce a vedení aktivit, které směřují k inkluzivním cílům, se zdá být velmi dobré dodržovat několik 
následujících metodických principů. Následující prosté kroky mohou vést k tomu, že žáci začnou chápat hlouběji 
smysl věcí, které se kolem nich dějí, začnou je chápat v souvislostech, začnou vnímat, že i když existují skupiny, 
tyto jsou tvořeny individuálními lidmi. Mohou lépe pracovat s pojmy, které si nevysvětlují rigidně. Každý nástroj lze 
být překážkou nebo pomůckou. Pojmy nemusí sloužit jen k tomu, abychom se dle nich řídili, ale také k tomu, 
abychom stále o nich přemýšleli, naplňovali je novým obsahem a využívali je pro náš život. Opět tyto metody 
výrazně směřují ke zvýšení motivace k učení obecně. 
  
Pokud srovnáváme dvě různé kultury, verbalizujeme nejprve to, co je na nich podobného a pak teprve to, co je na 
nich různého. Při tom klademe důraz na to, že pokud se osobnost nenalézá na povrchu, může se nalézat pod 
povrchem (důvody, obecnější vlastnosti apod.). 
  
Pedagog může verbalizovat a naučit žáky vnímat, že to, co vidí, má své příčiny. Projev ješte nemusí být 
podnětem. Dva lidé se stejným chováním k tomutochování mohou mít dva různé důvody. Naopak lidé se stejným 
cílem se mohou chovat zcela jinak. 
  
Pedagog může verbalizovat při jakémkoli tématu a předmětu vždy to, jak se téma jeví obecně, z jakého úhlu 
pohledu ale také, jak se pak téma liší v různých zemích, v různých časech, v různých skupinách, u různých 
jedinců. Vždy upozorňovat na to, že jedinec je něco jiného než skupina. Že jedinec může spoluvytvářet skupinu a 
naopak skupina může působit na jedince. 
  
Pedagog může s žáky pracovat tak, aby si uvědomili, že jakýkoli slovní popis, článek, pojem je nutná redukce 
života kolem nás. Pojmy a slova a názory vytvářet musíme, abychom náš svět vůbec nějak uchopili, ale nedají se 
s ním ztotožnit. Proto pojmy musíme chápat jako proměnné krabice s proměnným obsahem. Jedna věc je model 
(popis například osobnosti či kultury v nějaké knize), druhá věc je realita, která je vždy daleko pestřejší. Vždy, 
když popisujeme nějakou skupinu, je důležité vědět, jak moc jsme ji zkoumali, kdy a jak moc i opravdu známe. 
Jde o nějaký mylně utvořený názor o ní? Jde o nějakou jednu subjektivní zkušenost? Jde o dlouhodobé poznání 
dané skupiny? Jde o studium dané skupiny? 
  
Každou teorii je vždy velmi důležité srovnávat s praxí. Teorie jsou výborné k vysvětlení některých jevů, ale jedna 
teorie nemůže nikdy vysvětlovat zcela reálný život. Proto není podstatné vést žáky jen ke znalosti teorií, ale je 
nutné aby je dokázali využívat v životě. Proto také  vznik filozofie doprovázela myšlenka toho, že filozofie je 
aplikovanou vědou. 
 
Text: Vladislav Nagaitcev 
  



 

Co nám přináší inkluzivní vzdělávání 
 

Inkluzivní vzdělávání je způsob 
koncipování našich škol, tříd, 
učebních programů a lekcí tak, 
aby se do nich mohly zapojit a učit 
se všechny děti. Inkluze je také o 
hledání různých způsobů výuky, 
aby třídy aktivně zapojovaly 
všechny děti. Znamená to také 
hledat způsoby, jak rozvíjet 
přátelství, vztahy a vzájemný 
respekt mezi všemi dětmi a mezi 
dětmi a učiteli ve škole. 
 
Inkluzivní vzdělávání není jen pro 
jednotlivce nebo některé děti. Cítit 
se nedílnou součástí kolektivu 
chce každé dítě. Každé dítě má právo na osobní přístup. 
 
Inkluzivní vzdělávání je způsob přemýšlení o tom, jak být kreativní, aby naše školy byly místem, kde se 
mohou zapojit všechny děti. Kreativita může znamenat, že si učitel bude muset osvojit nové způsoby výuky 
nebo bude koncipovat své lekce tak, aby se do nich mohly zapojit všechny děti. 
Inkluzivní vzdělávání odráží potřebu, aby všechny naše děti byly oceňovány a přijímány po celý život. 
Vytvoření zdravého prostředí pro růst je právě na nás a učitelích. Vždy je co zlepšovat a vzdělávání by se 
mělo kontinuálně vyvíjet. V rámci projektu Sar Upre, který je zaměřený na inkluzivní vzdělávání dětí na 
základních školách, spolupracujeme s mezinárodním týmem expertů a sbíráme příklady dobré praxe. 
Vytvářené metodické materiály budou sloužit jako pomůcka pro učitele na cestě za inkluzivním 
vzděláváním. 

  
  

Hlavní principy inkluzivního vzdělávání 
  

Každé dítě se může učit 
Každé dítě pravidelně dochází do třídy, která odpovídá jeho věku 

Každé dítě dostává vzdělávací program „ušitý na míru“ 
Každé dítě dostává znalosti, které odpovídá jeho potřebám 

Každé dítě se může účastnit společných a mimoškolních aktivit 
Každé dítě těží ze spolupráce mezi domovem, školou, komunitou 

 
 Text: Vladislav Nagaitcev 

 

 

  



#PoznejteSlovo - Sar Upre 
 
#poznejteslovo #sarupre 
Poznejte motivaci, která stojí za tvrdou 
prací našich projektových koordinátorů. 
Představujeme vám další článek ze 
série #poznejteslovo. 
Každý měsíc vám dáme možnost 
nahlédnout do zákulisí organizace Slovo 
21 a virtuálně potkat její pracovníky.  
 
Dnes vás seznámíme se Sarou 
Sedláčkovou, koordinátorkou projektů 
pro cizince a projektovou koordinátorkou 
Sar Upre # jaknato #inkluzivnívzdělávání 
Sara má bohaté zkušenosti v oblasti 
integrace cizinců. Na první pohled 
křehká slečna je statečnou bojovnicí za 
lidská práva a inkluzi. Sara je také 
velkou milovnicí kulturních akcí, festivalů 
a umění. 
 
-Povíš čtenářům jak dlouho pracuješ ve 
Slovu 21 a na čem? 
Ve Slovu 21 působím již rok a půl. 
Primárně pracuji na projektech které 
jsou zaměřené na cizince, např. kulturní 
a vzdělávací akce s Prahou 4, integrační 
semináře pro držitele mezinárodní 
ochrany, asistence při projektu "Rodina 
odvedle". Dále pracuji na dvou nových 
projektech, o kterých vás v nejbližší 
době budeme informovat. V neposlední 
řadě koordinuji projekt inkluzivního 
vzdělávání Sar Upre! - Jak na to!. 
 
-Jak vnímáš cíle projektu Sar Upre? O 
čem je? 
Cílem projektu je předat 30 učitelům po celé České republice nástroje pro inkluzivní vzdělávání, včetně nástrojů 
vlastní psychohygieny. Inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který 
umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich 
bydliště. 
 
-Komu pomáhá projekt a čím? 
Ve finále projekt pomáhá samotným dětem, především ze sociálně slabšího prostředí. V současnosti pomáhá i 
exkludovaným dětem z majoritní společnosti. Projekt cílí na změnu celkového klima školy pomocí jednotlivých 
tříd. 
 
-Jak se podepsala pandemie Covid-19 na průběh projektu? 
Školy to letos neměly vůbec jednoduché. V souvislosti s pandemií se forma výuky často měnila z on-line na 
prezenční a opačně. Není to lehké jak pro žáky, tak i pro učitele. 
Pro náš tým je důležitá prezenční forma školení učitelů, proto jsme oddálili jejich termíny. Doufáme, že se situace 
v nejbližší době změní k lepšímu, což je dalším důvodem pro prodloužení projektu. Vzhledem k tomu také 
prodlužujeme nábor škol do projektu. Mimo to řešíme s experty projektu i možnost školení učitelů online.  
Na projektu Sar Upre spolupracujeme z neziskovou organizací Evris Foundation z Islandu, kde inkluzivní 
vzdělávání ušlo mnohem větší kus cesty než v ČR. V rámci této spolupráce probíhá výměna příkladů dobré praxe 
inkluze. Bohužel i tyto schůzky zatím probíhaly pouze v online podobě. Doufáme, že se dočkáme i osobních 
setkání a návštěv škol. 
V současnosti pracujeme na scénáři pro připravovaný loutkový film na téma inkluzivního vzdělávání.  
Rozhovor/Text: Vladislav Nagaitcev 

  

https://www.facebook.com/hashtag/d%C5%BEadureder?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWq76zsd4sEwluZQUg9W1vbNFUNnUKLu7-MZa_oLd3OLKHGpPEQK9KfZIx098PycmI6QVUXGLIVVQe04aIK6ve2L_y-c6RroSKxmCeXc6g3nW1U5JlRduu2ACIDIvDXtY2TVydjvW-5XnykjO-rrc9F-3HBMlarX4ex-ivReoYGd82HGzZ3EGS_UevjyHADU_g&__tn__=*NK-R
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Sar Upre! Vznikne krátký loutkový film. 
 
V současné době pracujeme na krátkém loutkovém filmu pro projekt Sar Upre! (Jak na to!), scénář kterého je 
psaný na základě zkušeností našich expertů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Nad filmem pracují scénárista 
Radek Beran a režisér Jakub Červenka. Podklady ke scénáři dodala expertka Marie Gottfriedová. 
Film je určen hlavně učitelům z celé ČR a poskytne divákům příležitost lépe pochopit problematiku inkluzivního 
vzdělávání. 
 
16. a 18. února se uskuteční úvodní on-line setkání s řediteli (či zástupci) základních škol. Na úvodním setkání 
poskytneme cílové skupině podrobnější informace o projektu a jeho cílech, představíme projektový tým a ostatní 
účastníky Sar Upre!  Poskytneme možnost dozvědět se o pilířích inkluze, způsobu spolupráce školy s experty a o 
náplni jednotlivých školení pro učitele. 
Text: Vladislav Nagaitcev 
 
  



Sar Upre | Jak na to (cz) 

  
 



  
Česká republika vytvořila legislativní rámec pro inkluzivní vzdělání, které se zaměřuje na vytvoření optimálních 
podmínek pro maximální rozvoj jednotlivce, čehož není možné docílit bez kvalitní podpory. Učitelé jsou velmi 
kreativní bytosti a pro efektivitu své výuky dělají spoustu práce, avšak většina se stále setkává s praktickými 
problémy, které se nejvýrazněji projevují při práci s žáky romského původu. Někteří totiž vyžadují specifický 
přístup. 
  
Co je tedy ze strany učitelů zapotřebí? Zjistit, jaké vzdělávací potřeby a silné stránky žáci mají, prostudovat, jaké 
aktivity a činnosti budou vyhovovat právě jim, poskládat z nich pestrou mozaiku výuky, ve které si každý z žáků 
najde něco, co vyhovuje právě jemu. Učitel má v rukách moc žáky motivovat, být jim vzorem a životním 
mentorem. 
Proto přicházíme s novým dvouletým projektem "Sar Upre!" (česky Jak na to!), který navazuje 
na portfoliovzdělávacích programů organizace Slovo 21, z.s. Cílem projektu je zvýšit kompetence učitelů 
základních škol tak, aby žáky nevnímali jako celek, ale jako jednotlivce pocházející z odlišných kulturních a 
životních podmínek, a aby tomu přizpůsobili metody výuky. To je podle našeho názoru didaktické mistrovství, ke 
kterému může dospět výborný učitel. 
  
V rámci bilaterální spolupráce bude projekt veden s profesionály na inkluzivní vzdělávání z Islandu. Projektu se 
zúčastní 30 učitelů a 800 převážně romských žáků. Výstupy z projektu se budou šířit i do ostatních škol v České 
republice. 
  
V rámci projektu budou probíhat následující aktivity: 
  

-       Školení učitelů a vytvoření podpůrných výukových materiálů v rámci Inkluzivního vzdělávání 
-       Letní škola inkluzivního vzdělávání 
-       Mezinárodní školení expertů a učitelů (na Islandu a v České republice) 
-       Tvorba a promítání krátkého animovaného loutkového filmu pod vedením režiséra Jakuba 

Červenky 
-       Setkání -  úvodní, mezinárodní se všemi zapojenými partnery (EVRIS Foundation z Islandu, MČ 

Praha 4 a Vzdělávací a informační centrum Praha 5) a závěrečné (s účelem zjištění celkových 
projektových výsledků a sdílení úspěšných příkladů z praxe). 

  
  

Věříme, že projekt odpoví na otázku „Jak na to“ a pomůže pedagogům získat praxi, která jím umožní provádět 
kvalitnější práci s dětmi. To přispěje k harmonickému rozvoji těchto žáků a k jejich většímu zapojení do majoritní 
společnosti. 
  
Projekt probíhá od 1. 8.  2020 do  31.  7. 2022 a je financovaný z fondů EHP 2014-2021 program Vzdělávání, 
jehož zprostředkovatelem je Dům zahraniční spolupráce.  
Informace a aktuality můžete sledovat na webových stránkách www.sarupre.cz a na facebookové stránce Slovo 
21. Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Sabinu Badžovou na e-
mailové adrese  slovo21@centrum.cz, do předmětu uveďte - Sar Upre! 
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SAR UPRE | HOW TO (EN) 
 

  
The Czech Republic has created a legislative framework for inclusive education that focuses on creating optimal 
conditions for the maximal development of each individual, and that cannot be achieved without providing each 
individual with high-quality support. Educators are very creative people, and they do a great deal of work in order 
to make their instruction effective, but most of them continue to encounter problems that appear most distinctly in 
practice when they work with pupils of Romani origin. Some of these pupils require a specific approach. 
  
What is needed from the educator, therefore? Teachers must ascertain what pupils’ educational needs and 
strengths are, must study which actions and activities will suit such pupils in particular, and must put together a 
colorful mosaic of instruction techniques in which each pupil will find what exactly suits him or her. Teachers have 
the power to motivate pupils, to be their role models and life mentors.  
  
For that reason, we are introducing a new, two-year project, "Sar Upre!" (“How to Do It!”), which continues the 
portfolio of educational programs run by the Slovo 21, z.s. organization. The aim of the project is to increase the 
competencies of educators in the primary schools in so they will no longer perceive their pupils as a group, but as 
individuals coming from different cultural and living conditions, and so they adapt their instruction methods 
accordingly.  In our opinion, this is the kind of didactic mastery that an excellent teacher can achieve. 
  
Within the framework of bilateral collaboration with Iceland, this project will be conducted with inclusive education 
professionals from that country. It will involve 30 educators and 800 pupils, most of whom will be Romani. The 
results of the project will also be disseminated to other schools in the Czech Republic. 
  
The project will involve the following activities: 

  
-       Teacher trainings and the creation of supportive instructional materials within the framework of 

inclusive education.  
-       The Inclusive Education Summer School.  
-       International training of experts and teachers in the Czech Republic and Iceland.  
-       Production and distribution of an animated short film on this topic featuring puppets, directed by 

Jakub Červenka. 
-       Meetings -  introductory meeting, international meeting with all of the partners (the EVRIS 

Foundation in Iceland, the Prague 4 Municipal Department, and the Prague 5 Education and 
Information Center), as well as a final meeting (with the purpose of ascertaining the overall 
outcomes of the project and sharing successful examples from practice). 

  
We believe this project will answer the question “How to do it?” and will aid educators with acquiring practical 
experience that will facilitate their working with children in a more high-quality way. This will contribute to these 
pupils’ harmonious development and to their becoming more included by the majority society.  
  
The project runs from 1. 8.  2020 to  31.  7. 2022 and is financed from the EEA 2014-2021 Education program, 
the agent for which is the Center for International Cooperation in Education (Dům zahraniční spolupráce).  
  
Information and updates can be followed on the website www.sarupre.cz and on the Facebook page of Slovo 21. 
For more information, contact project coordinator Sabina Badžová by e-mail at  slovo21@centrum.cz with “Sar 
Upre!” in the subject line. 
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