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Projekt CZ.1.07/1.2.17/02.0035 

Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem 

prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami v těchto oblastech na základních a mateřských školách 

 

Každý má právo se vzdělávat 

 

Také u nás ve škole jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Milí rodiče, 

 

 projektový den Každý má právo se vzdělávat se konal u nás ve škole 2. června 2014 

u příležitosti Dne dětí. My děti jsme mezi sebou diskutovaly a hrály hry, ve kterých jsme se 

pokoušely vcítit do života dětí s nějakým tělesným nebo duševním postižením. 

            Cílem projektového dne bylo porozumění, že právo na vzdělání mají všechny děti bez 

ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, handicap či rasu. Škola všechny vzdělává podle 

individuálních potřeb. Třeba jsme si představili, jaké je to mít ve třídě nevidomého spolužáka. 

Zamýšleli jsme se nad otázkami: Měly by nevidomé děti být umísťovány do speciálních škol, 

nebo by měly spíš navštěvovat běžné školy? Jak bych jim ve škole pomáhal? Čím mě může 

spolužák s postižením obohatit? Jak můžu obohatit já jeho? Také jsme si povídali o tom, že 

někteří naši spolužáci mohou mít speciální poruchu učení, také to mohou být děti s mentálním 

postižením. 

           Teď už víme, že: 

naše škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou 

situaci, handicap, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. 

Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. Každé dítě, které se na 

Zemi narodí, má právo být vzděláváno ve škole. 

 

Vaše dítě 
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Právo na vzdělání a Úmluva o právech dítěte 

Úmluva o právech dítěte (publikovaná pod č. 104/1991 Sb.) v čl. 28 odst. 1 zavazuje Českou 

republiku činit základní vzdělání povinným a bezplatně dostupným pro všechny. Bývá 

označována jako Magna Charta na ochranu práv dětí a je založena na principu prospěchu 

každého dítěte z ustanovení, která usilují o jeho blaho a rozvoj. Jakékoliv jednání ve vztahu k 

dítěti by se mělo řídit nejlepším zájmem dítěte a nemělo by mu nadřazovat zájmy rodičů, 

natožpak zájmy toho kterého státu. Podpisem Úmluvy o právech dítěte se stát zavazuje, že 

bude respektovat a zabezpečovat práva stanovená Úmluvou, tedy v našem případě i právo na 

vzdělání a to každému dítěti, bez jakékoliv diskriminace na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, 

jazyka, náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního 

původu, majetku, tělesné nebo dušení nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho 

rodičů nebo zákonných zástupců. 

Právo na vzdělání je v Úmluvě o právech dítěte explicitně vyjádřeno v čl. 28. 

Podle této Úmluvy je dítětem každý lidský tvor do 18 let, pokud není věk dospělosti stanoven 

jinak zákony dané země. Úmluva pak pracuje s pojmem nejlepší zájem dítěte, když tento 

označuje za přední hledisko při všech postupech týkajících se dětí a to bez rozdílu, zda se 

jedná o soukromá či veřejná zařízení, soudy, správní či zákonodárné orgány. 

 

 


