TISKOVÁ ZPRÁVA
1. 3. 2021
Novým členem SKAV je Česká středoškolská unie
SKAV rozšířil svoji členskou základnu o zástupce z řad studentů – novým členem se
stala Česká středoškolská unie (ČSU). “Členství ve SKAVu si velmi vážíme. Věříme
totiž, že díky spolupráci s dalšími organizacemi můžeme ještě lépe reprezentovat hlas
nás, středoškoláků,” sdílel radost ze vstupu Viktor René Schilke, předseda ČSU.
Česká středoškolská unie je nezávislým spolkem prosazujícím
zájmy a práva studentů středních škol na celostátní úrovni, ať už
ve veřejné debatě o vzdělávání nebo při jednání s politiky a
dalšími aktéry. “Snažíme se také podporovat, propojovat a
vzdělávat studentské samosprávy na středních školách, proto,
abychom i my středoškoláci měli možnost podílet se na fungování
a chodu školy. Prosazujeme vzdělávání zaměřené na žáka,
inovativní výuku, v níž je učitel více průvodcem, a demokratické
principy vedení školy,” shrnul působení ČSU předseda Viktor
René Schilke.
“Roli SKAV vnímám jako klíčovou v zajišťování toho, že se inovace vyvinuté jak v neziskovém,
tak univerzitním prostředí promítnou do vládních strategií a tyto strategie se skutečně
implementují a nezapadnou v šuplíku. U každé inovace je potřeba hledat dopad přímo tam,
kde má být – u žáků a studentů, a proto jsem rád, že vzniklo mezi SKAVem Českou
středoškolskou unií partnerství, které napomůže jít tomuto cíli vstříc,” zhodnotil Jan Vácha,
člen dozorčí rady ČSU a bývalý předseda.

Významným důvodem pro vstup do SKAV bylo pro ČSU i množství odborníků, kteří ve SKAVu
působí. “Svou expertízu a silnou motivací pomoci českému školství jsou pro nás velkou
inspirací. Děkujeme a doufáme, že budeme pro SKAV přínosem," dodal Viktor René Schilke.
A my ve SKAV se těšíme na obohacení ze strany těch, komu je vzdělávání určeno, a na
vzájemnou spolupráci!
###

Kontakt
SKAV ČR: Mgr. Silvie Pýchová, +420 607 123 568, silvie.pychova@skav.cz
Sledujte aktuální informace o SKAV i na Facebooku.

O Stálé konferenci asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV)
SKAV je zastřešující platforma organizací, které usilují o progresivní změny ve vzdělávání. Je
moderátorem smysluplné diskuze a advokátem klíčových témat. Centrem zájmu členů jsou co nejlepší
podmínky pro učení žáků a co nejlepší vztahy mezi žáky a učiteli. Věříme, že smyslem vzdělávání je,
aby každý mohl rozvíjet svůj potenciál, najít své místo ve společnosti a prožít spokojený život.
O České středoškolské unii (ČSU)
Česká středoškolská unie je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva
středoškoláků na celostátní úrovni. Usiluje o dialog s ministerstvem a školským výborem ve Sněmovně,
a posílení pozice žáka v prostředí školy. Cílem je být národní reprezentací českých středoškoláků.

