SKAV zveřejňuje Stanovisko k roli školy během ruské invaze na Ukrajinu
TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 25. března 2022 – Důsledky agrese, jíž čelí Ukajina ze strany Ruské federace, se
různou měrou promítají také do českého školství a přímo ovlivňují wellbeing ředitelů,
vyučujících i žáků a dětí. To vše v době, kdy se učitelé i žáci vypořádávají s důsledky
pandemie, konstatuje se ve Stanovisku k roli školy během ruské invaze.
SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) je zastřešující platforma sdružující více než
třicet organizací, které usilují o progresivní změny ve vzdělávání. Dokument, který
publikujeme, je společným vyjádřením zástupců těchto organizací k aktuální situaci a nové
výzvě, před kterou stojí české školy. Jako zásadní vnímají mj. vytváření bezpečného
prostředí pro všechny nebo apel na koordinaci komunikace v rámci učitelských sborů,
který by jim umožnil sdílet, jak s tématem války Ruska proti Ukrajině pracují.
Členové SKAV oceňují rychlé vystoupení ministra Petra Gazdíka proti agresi na školách vůči
žákům ukrajinské, ruské či běloruské národnosti. Upozorňují, že agrese vůči žákům jiné
národnosti může s postupujícím časem a stoupající frustrací narůstat a že pro školy bude
vedle ostatních výzev nesmírně náročným úkolem tyto projevy tlumit.
Ze Stanoviska citujeme:
"Na mnohých školách panuje nejistota, jak o situaci mluvit vzhledem k deklarované
apolitičnosti škol. Je nezbytné zdůraznit, že apolitičností Školský zákon rozumí zákaz
propagace politických stran a hnutí na půdě školy. Podporu pro tematizaci současné situace
nalezneme přímo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní i střední školy, který ve
svých očekávaných výstupech vyžaduje od žáků a studentů schopnost orientovat se v
geopolitických souvislostech a na základě kritického přístupu k mediálním informacím si
vytvořit vlastní názor na mezinárodní problémy současného světa."
Stanovisko k roli školy během ruské invaze na Ukrajinu je k dispozici zde.
Kontakt pro média:
Radka Hrdinová, 603 177 791, radka.hrdinova@skav.cz

SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.) 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. Sledujte
aktuální informace o SKAV na Facebooku a Twitteru.

