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TISKOVÉ SDĚLENÍ

20. 5. 2021 - Informujeme o vzniku nové publikace SKAV, z. s.: Chceme lepší atmosféru ve
školách aneb možnosti podpory wellbeingu, která obsahuje tipy a inspirace z praxe, jak vylepšit
atmosféru ve vyučování on-line i po návratu dětí do škol.

Publikace vznikla z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky
sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela
Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.

Vzešly z ní náměty, které jsou v publikaci rozděleny do tří oblastí:
1. Jak ve školách učitelé a další pedagogičtí pracovníci podporují wellbeing žáků
2. Co školy chystaly v souvislosti s návratem žáků k prezenční výuce
3. Odkazy na užitečné materiály a doporučení v podpoře wellbeingu

František Halada, člen Rady AŘZŠ: "Od ankety mezi řediteli ZŠ, členy asociace ředitelů, až k
finální podobě publikace uběhl jeden měsíc. Výsledek je zajímavý, inspirující a profesionální - a to jak
ze strany zúčastněných ředitelů škol, tak ze strany SKAV."

Kontakt - SKAV ČR:
Mgr. Silvie Pýchová, +420 607 123 568, silvie.pychova@skav.cz
PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., +420 777 612 257 lenka.felcmanova@skav.cz
Sledujte aktuální informace o Partnerství 2030+ a SKAV na Facebooku.

Zdroje pro editory:

O Partnerství pro vzdělávání 2030+
Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ společně založilo v červnu 2020 čtrnáct platforem ve
vzdělávání (Asociace krajských vzdělávacích zařízení, Asociace ředitelů základních škol ČR, Česká
odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Česká rada dětí a mládeže, Nadační fond Eduzměna,
Národní síť Místních akčních skupin ČR, Stálá konference asociací ve vzdělávání), které se hlásí k
hlavním cílům vládou schválené Strategie vzdělávací politiky 2030+. V dubnu 2021 se k projektu
připojilo sedm nových členů z řad odborných partnerů. Cílem iniciativy je vytvořit propojení
významných aktérů ve vzdělávání a zajistit vytváření dohod, přispívat k vzájemnému porozumění a
koordinaci jejich aktivit. Finančními partnery projektu jsou Nadace České spořitelny a Nadace RSJ.
Partnerství postupuje podle principů kolektivního dopadu.

Co je wellbeing ve vzdělávání?
Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický,
kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a
spokojený život. Rozšířená definice wellbeingu, včetně oblastí, kterou vytvořila Pracovní skupina
Wellbeing, je zde.
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