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POZVÁNKA 

Při příležitosti TÝDNE pro INKLUZI, který společně pořádají o. s. Rytmus a o.p.s. Člověk v tísni, 

jsme pro Vás připravili  

 

DISKUSI A PROJEKCI DOKUMENTÁRNÍHO FILMU  

„VŠICHNI SPOLU“. 

 

 4. 11. 2013 v Divadle Dialog, Klatovská třída 5/7 Plzeň, od 14 hodin. 

   5. 11. 2013 ve Farním sboru ČCE, Tyršova 619 Domažlice, od 14 hodin 

       13. 11. 2013 v zasedací síni Triana, Masarykovo nám. 1 Rokycany, od 14 hodin. 

 

Projekce je určena pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol, pracovníkům PPP, SVP, 

SPC, řídícím pracovníkům školských institucí, úředníkům samospráv a pracovníkům NNO. 

Součástí projekce bude diskuse o postupech a potřebách dětí i škol ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání 

a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Diskuze se zúčastní někteří z těchto 

odborníků: 

Michaela Hirtová, ředitelka SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s.                                                                          
Lenka Pekárová, ředitelka Mateřské školy v Poběžovicích 

Vladimír Foist, ředitel Základní školy v Poběžovicích 

Alena Zítková, speciální pedagog ZŠ Poběžovice 
Aleš Kavalír, ředitel pobočky společnosti Člověk v tísni v Plzni                                                           

 

V případě zájmu o účast kontaktujte:  

Kláru Chaloupkovou, klara.chaloupkova@clovekvtisni.cz, telefon: 778 406 341. 

 

Těšíme se na Vás! 

http://www.rytmus.org/
http://www.clovekvtisni.cz/
mailto:klara.chaloupkova@clovekvtisni.cz
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VŠICHNI SPOLU 

Berk Fidel – Eine Schule fur Alle    

Německo , 2011, 87 min, režie Hella Wenders  

Dokumentární film o škole v Berg Fidelu, čtvrti německého Münsteru, kde se spolu čtyři roky 

vzdělávají děti bez rozdílu věku, rasy nebo handicapu. Výjimečně nadaný David, který chce 

být astronomem, se tu učí společně s bratrem Jakobem, který má Downův syndrom. Lukas, 

jenž si plánuje kariéru automobilového závodníka, má problémy se sluchem a motorikou a 

budoucí topmodelka Anita trpí poruchou učení. Portrét několika dětí ukazuje, co to znamená 

moderní vzdělávání a co se stane, když i znevýhodněné dítě dostane šanci. 

 

Projekci pořádá Člověk v tísni v rámci projektů „Dalekohled“ a „Pojďte do školky“. 

Cílem projektu „Pojďte do školky“ je iniciovat změnu stávající praxe v předškolním vzdělávání 

znevýhodněných dětí, s tím související podpora návaznosti mateřských a základních škol a podpora 

inkluze. Od ledna 2014 vystřídají projekce speciální kurzy akreditované MŠMT. 

Cílem projektu Dalekohled je podpořit školní úspěšnost dětí se sociálním znevýhodněním 
prostřednictvím individuálního doučování a zapojení do volnočasových aktivit a zvýšit tím jejich šance 
na vyšší dosažené vzdělání a pracovní uplatnění. Současně si projekt klade za cíl podporovat rodiče 
dětí, aktivizovat místní komunitu, zapojit do služeb místní dobrovolníky a zvýšit kompetence 
pedagogických pracovníků pro efektivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

 

 


