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Škola v Hutisku-Solanci pořídila pro svou žačku schodolez
Ve čtvrtek 3. září došlo na Základní škole a Mateřské škole Hutisko-Solanec na Zlínsku ke
slavnostnímu ukončení projektu „I ve škole budu s vámi“, který Nadace ČEZ pod
dohledem paralympijského vítěze a mistra světa v cyklistice Jiřího Ježka podpořila
příspěvkem ve výši 70 tisíc korun. V rámci projektu škola zakoupila schodolez (mobilní
pásové přepravní zařízení), díky němuž malá žačka s fyzickým postižením bude schopna
pokračovat ve svém vzdělávání.
ZŠ Hutisko-Solanec poskytuje vzdělávání ve třech patrech své budovy. Doposud nebyl
bezbariérový přístup ani pohyb po škole moţný a cesty k učebnám vedly pouze po schodech.
Letos však do školních lavic nastoupila i fyzicky handicapovaná ţákyně a škola začala
s předstihem hledat moţnosti, jak jí plnohodnotné vzdělání umoţnit. „Jsme sloučená mateřská a
základní škola a doposud jsme se vlastními silami snažili zajistit Ivance docházku do školky. Na
její integraci se podíleli všichni pracovníci – paní asistentka a učitelky, pan školník i další
personál,“ sdělila Šárka Gajová, ředitelka ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec. Handicapovaná ţačka prý
navíc měla na počátku problémy se socializací v kolektivu. „Hledali jsme proto cestu, jak jí
umožnit přejít z mateřské do základní školy s celým známým kolektivem i paní asistentkou,“
dodala Šárka Gajová.
Hlavní problém, překonávání schodů, vyřešila škola díky nadačnímu příspěvku nákupem
speciálního schodolezu. Díky němu se můţe malá ţačka i případní další školáci s fyzickým
postiţením pohybovat na vozíčku po všech patrech i koutech budovy. Snaha celé školy
v Hutisku-Solanci zaujala Nadaci ČEZ i jejího garanta v grantovém řízení Oranţové schody,
cyklistu a šestinásobného paralympijského vítěze Jiřího Jeţka. „Nesmírně rádi jsme podpořili
obětavou snahu a pomoc všech zaměstnanců školy, kteří dlouhodobě spojují vlastní síly, aby
umožnili vzdělání ve stejné míře všem svým žákům. Jejich přístup a ochota nám jsou velkou
inspirací, proto jsme jim při snaze překonat překážky v bezbariérovosti budovy neváhali pomoci,“
uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ţemličková.
Nadace ČEZ prostřednictvím svého grantového programu Oranţové schody pomáhá
odstraňovat bariéry v českých školách nákupem plošin, výtahů, schodišťových sedaček,
schodolezů nebo zvukových a světelných naváděcích systémů. Od roku 2010 jiţ takto podpořila
mnoho škol v celé České republice částkou přesahující desítky milionů korun.
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