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Zahájení školního roku ve Valašském Meziříčí
Ministr pro lidská práva Michael Kocáb slavnostně zahájil školní rok žáků prvních tříd na
základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí. Tím začala druhá etapa vládní kampaně
STOP násilí na dětech.
Na prvňáčky čekaly balíčky, v nichž mimo jiné našli rozvrh hodin. „Rozvrh má dětem po
celý rok připomínat, že mají právo na láskyplnou výchovu, na pocit bezpečí i podpory, ale
zejména na ochranu před všemi formami interpersonálního násilí. Rozvrh zároveň odkazuje
na naše internetové stránky, kde se nejen děti dozví více informací,“ řekl Kocáb.
Poradkyně ministra MUDr. Eva Vaníčková, CSc. navázala hrou, při níž se děti mohly
navzájem poznat a dozvědět se o svých spolužácích celou řadu zajímavých informací.
Ani rodiče dětí neodešly s prázdnou. Každý z nich si domů odnesl publikaci Interpersonální
násilí na dětech. „Publikace představuje poprvé české veřejnosti všech sedm forem
interpersonálního násilí na dětech“, vysvětlila MUDr. Eva Vaníčková, CSc., poradkyně
ministra.
Ministr s rodiči pohovořil na téma Výchova a vzdělávání dětí. Spolu s ambasadorkou
kampaně Ester Janečkovou pak kampaň rodičům představili. „Cílem kampaně je zvýšit
povědomí veřejnosti o násilí páchaném na dětech, jeho formách, příčinách a následcích.
Kampaň má přispět k citlivějšímu vnímání skrytého i otevřeného násilí na dětech. Má vést
polemiku s jeho veřejným tolerováním“ poznamenala Ester Janečková.
Škola v Masarykově ulici ve Valašském Meziříčí byla vybrána, protože nabízí inovativní
přístup k integraci dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. Ve spolupráci s Institutem
pedagogicko psychologického poradenství vytvořila škola místo pro psycholožku, která je
každý den k dispozici dětem. V odpoledních hodinách se jim kromě školní družiny věnují
také odborníci zařízení Zefirino. Děti mají dlouhodobě možnost se pod odborným dohledem
připravovat na vyučování. Zefirino se zaměřuje také na předškolní přípravu dětí, vedle
budoucích žáků a žákyň z běžných rodin se tam připravují i děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí. „Výsledkem soustavné práce školy na integračním procesu je, že za posledních
deset let ze školy neodešlo do speciální školy ani jedno dítě. Širokou nabídku služeb zajišťuje
škola za pomoci kraje, ale zejména města,“ zdůraznil ředitel školy Otto Medek.
Město Valašské Meziříčí chce také realizovat projekt vzdělávacího centra s širokou nabídkou
studijní podpory zaměřeného převážně na romské žáky a žákyně. Toto zařízení bude důležité

pro budoucí studenty ze sociálně slabších rodin, umožní jim dosáhnout úplného středního
vzdělání.
„Škola v Masarykově ulici je příkladem dobré praxe,“ řekl ministr Kocáb a dodal, „na
učitelích a učitelkách školy je vidět zápal pro multikulturalismus a velká odbornost. Právě
tyto vlastnosti jsou podmínkou dlouhodobě úspěšného fungování školy s takovým složením
žáků a žákyň, jaké jsme nalezli zde. V dlouhodobém horizontu se to vyplatí nejen škole
samotné, stane se atraktivní právě pestrostí dětí, ale také městu Valašské Meziříčí.“
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