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DEBATA S „RODIČI ZA INKLUZI“ NA PF 
 
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se v budově Pedagogické fakulty UJEP 
uskuteční zajímavé setkání. Diskutovat zde budou rodiče ze spolku 
Rodiče za inkluzi, pedagogové PF, studenti, a slovo dostane i široká 
veřejnost. 
 
Proč rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami stojí o běžnou školu? 
Na co mají jejich děti právo a proč to někde jde a jinde ne? Přijďte si 
poslechnout pohled rodičů, kteří mají osobní zkušenost, v tématu se vyznají  
a zároveň pomáhají ostatním rodičům. 
 
Diskuse s názvem „Spolu ve škole“ se zúčastní právnička Veronika Doležilová, 
dále Hana Kubíková, matka chlapce s Williamsovým syndromem, která stojí  
v čele spolku Willík (spolek pro Williamsův syndrom) a Miroslav Klempar, 
organizátor romských rodičů a předseda spolku Awen Amenca. Přítomna bude  
i další matka, Kamila Mertová, jejích chlapec bojuje s kombinovaným 
postižením (všichni jsou členové spolku Rodiče za inkluzi). Za katedru 
pedagogiky PF UJEP se setkání zúčastní Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.,  
a PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., univerzitní odborníci na sociální inkluzi. 
 
Akce, kterou spolupořádá studentská iniciativa Otevřeno, se uskuteční dne  
6. 12. 2018 od 13:00 do 15:00 h ve velké aule (CA-NA) Pedagogické fakulty 
UJEP v Ústí nad Labem (České mládeže 8). Vstup je pro studenty i širokou 
veřejnost zdarma. 
 
Kontakt: Mgr. Tomáš Čurda, tomas.curda@ujep.cz, 607 942 150 
 
Příloha: Pozvánka na akci Spolu ve škole 
 
„Otevřeno“ je nezávislá iniciativa studentů pedagogických oborů, kteří dosahují 
inovací ve vzdělávání tím, že je prosazují na svých domovských fakultách,  
a ovlivňují tak budoucí učitele. Jde o celostátní veřejně prospěšný projekt, který 
aktuálně sdružuje studenty 6 českých univerzit. Vizi Otevřena formuluje 
společné prohlášení 21 idejí pro vzdělávání ve 21. století.  
 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
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