
Nouzový stav  
ve vzdělávání / 
řešení  
a příležitosti  
v ČR a SR
Speciální série  
česko-slovenských  
online debat

Termíny debat:
 Pokaždé 13–14 hod.
• 1. debata: 30. 4. 
 Petra Mazancová / Učitelská platforma (ČR)  

Lenka Hečková / zástupce rodičů, ČOSIV (ČR)
 Katarína Makara / fcb skupina Zavretá škola (SR)  

Viktor Križo / Slovenská komora učiteľov (SR)
• 2. debata: 7. 5. 
 Michal Černý / Asociace ředitelů ZŠ (ČR) 
 Milan Vácha / starosta, Psáry (ČR) 
 Alena Petáková / Združenie základných škôl Slovenska (SR) 

Zuzana Almáši Koreňová / vedúca odboru školstva,  
Zvolen (SR)

• 3. debata: 14. 5. 
 Viktor Schilke / Česká středoškolská unie (ČR)
 Radka Wildová / Univerzita Karlova, Praha (ČR)
 Richard Šafárik / Stredoškolská študentská únia 

Slovenska, o.z. (SR)  
Zuzana Kovačičová / Univerzita Komenského  
v Bratislave (SR)

• 4. debata: 21. 5. 
 Eva Pavlíková / Česko.Digital (ČR)
 Markéta Popelářová / studentka PedF UK, Otevřeno (ČR)
 Andrej Bederka / Digitálna koalícia (SR)
 Matej Gajdoš / Študentská rada vysokých škôl (SR)
• 5. debata: 28. 5.  

Petr Winkler / Národní ústav duševního zdraví (ČR)
 Tomáš Zatloukal / Česká školní inspekce (ČR)
 Romana Kanovská / Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania (SR)
 Alena Kopányiová / Výskumný ústav detskej  

psychológie a patopsychológie (SR)
• 6. debata: 4. 6. debata začíná už ve 12:30 

Klára Laurenčíková / SKAV (ČR)
 Robert Plaga / ministr školství, mládeže a tělovýchovy (ČR) 
 Viera Grohová / SKAV (SR)
 Branislav Gröhling / minister školstva, vedy, výskumu  

a športu (SR)

Cílem online debat je hledat  
odpovědi na otázky:

• Jak nouzový stav ovlivnil vzdělávání v ČR a na Slovensku?
• Co jsme se díky této situaci naučili?
• Jaká opatření v této krizové situaci zafungovala?
• Čemu by měla být věnována větší pozornost?
• Co si z této situace chceme odnést do budoucna?

Moderátoři: 
• Tomáš Feřtek / EDUin (ČR)
• Matej Sapák / LEAF Academy (SR)

Odkaz na stream: 
https://aka.ms/skav 

Kontakt: 
• ČR: silvie.pychova@skav.cz, skav.cz
• SR: daniela.corbova@corba.sk, detinepockaju.sk

POřADAtELé:      ZA PODPORy:

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“
SKAV SR vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! Projekt ‘Deti nepočkajú!’ 
je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP 2014–2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis 
v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

https://aka.ms/skav
https://skav.cz/
http://detinepockaju.sk

