
 

Vyjádření SKAV 
 
Otevřená výzva SKAV směrem k Asociaci svobody učení a Svobodě učení 
 
Paní Zdeňka Šíp Staňková je jedním ze čtyř statutárních zástupců zapsaného spolku            
SvobodaUčení.cz, z.s., IČ: 02287641 (SU), jehož pobočný spolek, Asociace svobody učení, z.s.,            
(ASU), IČ 04082796 je členem SKAV.  
 
Tato statutární zástupkyně SU se na Twitteru a Facebooku opakovaně vyjadřuje k Učitelské             
platformě (UP) a ke Stálé konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV). Z veřejných vyjádření je              
explicitní, že paní Staňková považuje profesi učitele za neetickou. Nerespektuje názory a postoje             
učitelů - členů a představitelů UP jako profesní skupiny, protože se podílejí na realizaci povinné školní                
docházky, kterou považuje za neakceptovatelné násilí. Nazývá je bachaři a agresory. Učitelská            
platforma se cítí být jejím jednáním poškozena. 
K procesu SKAV, kdy ve výboru z podnětu UP případ projednáváme, se paní Šíp Staňková veřejně                
vyjadřuje coby “žalování”, “vydírání” a “politickému nátlaku”.  
  
Dále se veřejně vyjadřuje, že ve vedení nebo mezi členy Svobody Učení panuje/panoval (není z               
vyjádření zřejmé) shodný názor, že nechce být nadále členem SKAV. 
Vyvstává otázka, do jaké míry je opodstatněné členství ASU ve SKAV, pokud se představitel              
mateřského spolku veřejně vyjadřuje, že vstup ASU do SKAV byla chyba. 
 
Vyjádření paní Šíp Staňkové je v přímém rozporu jak s preambulí Etického kodexu SKAV, tak i                
jeho 3. článkem: 
Preambule: 
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je odborná platforma subjektů, jejichž posláním je             
podpora a zlepšování vzdělávání na všech úrovních českého vzdělávacího systému. Shodujeme se            
na základních principech a hodnotách, které je potřeba ve vzdělávání posilovat. Usilujeme o             
společnost, která je sociálně soudržná, spravedlivá, ohleduplná ke všem živým bytostem a životnímu             
prostředí, založenou na svobodě a zodpovědnosti každého jedince. Různíme se v přístupech,            
zaměření, způsobech a nástrojích, jak tyto principy uplatňovat v praxi. Respektování různorodosti            
názorů, postojů a stanovisek na pevném základu společných a sdílených principů je podstatou naší              
identity.  
 
Článek 3:  
Hlavním principem jednání ve SKAV je respekt k názoru ostatních. Víme, že různorodost, kterou              
vnímáme jako svoji silnou stránku, vyžaduje otevřenost k názorům druhých. Společně tedy vytváříme             
prostor pro vyslovení různých názorů a jejich odůvodnění. Kultivujeme společnou debatu, odmítáme            
manipulaci a jakékoli komunikační fauly.  
 
SKAV proto žádá Asociaci svobody učení (ASU), aby v termínu do 10. 12. 2020 zaujala k výše                 
uvedené situaci jednotné veřejné stanovisko (a publikovala ho na sociálních sítích, kde došlo             
k výše uvedeným vyjádřením), ve kterém se distancuje od zmíněných výroků Zdeňky Šíp             
Staňkové a vyjádří svůj postoj ke členství ve SKAV. 
 
Věříme, že se tato situace vyjasní. 
 
Za Kontrolní výbor SKAV Silvie Pýchová 
Milan Kotík, Judita Kapicová, Michal Kaderka ředitelka SKAV 

 


