
SKAV roste! Novým členem platformy sdružující organizace usilující o
proměnu vzdělávání jsou NESEHNUTÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA

PRAHA 16. června 2022 – Do SKAV (Stálé konference asociací ve vzdělávání) vstupují
Nesehnutí (Nezávislé sociálně ekologické hnutí). Není to přitom tak dlouho, co SKAV přivítal
spolek Výluka! SKAV, střešní platforma pro organizace zabývající se vzděláváním, má díky
tomu již 34 členů.

Nesehnutí chtějí otevřenou angažovanou společnost schopnou dialogu a založenou na
respektu k lidem i přírodě. Vzdělávání považují za jednu z cest, která k ní vede. SKAVu si
cení jako otevřené platformy, která, usilující o změny ve vzdělávání, propopuje. V oblasti
vzdělávací politiky je pro ně tématem zejména snižování nerovností. Aktuální prioritou je
prosazení genderově citlivého vzdělávání. V obecném kontextu pak reflexe stereotypů
(kulturních, etnických, sociálních), které mohou vytvářet bariéry pro rozvoj vzdělávacího
potenciálu dětí a mladých lidí.

Spolek Výluka usiluje o to, aby v českém školství byl dostatek motivovaných učitelů. Na
počátku dávala Výluka lidem, kteří studovali neučitelské obory, možnost si učitelskou profesi
vyzkoušet (a zůstat u ní). Dnes jsou jejich aktivity širší. Hlavní je projekt Začni učit!, který
pomáhá neučitelům stát se pedagogy a podporuje začínající učitele. Vedle toho pořádají
workshopy pro školy zaměřující se na pedagogický leadership nebo učitelský wellbeing.
Věnuje se také advokacii vzdělávacích témat a spolu s Učitelskou platformou (dalším
členem SKAV), MŠMT a Národním pedagogickým institutem aktuálně připravili a na školy
rozeslali příručku pro práci se začínajícími učiteli.

“Vize, ke které v NESEHNUTÍ směřujeme, předpokládá společnost postavenou na
principech svobody, sounáležitosti a solidarity či zodpovědnosti. Taková společnost může
vyrůst jedině na základě vzdělávacího systému, který tyto principy nejen podporuje, ale jsou
jeho integrální součástí. Vyřešit problém na úrovni vzdělávání znamená vyřešit jej trvale,”
říká Nika Mazániková, koordinátorka propagačních aktivit NESEHNUTÍ a členka týmu
F*ÉRA.

SKAV je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení
usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny
názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou,
samosprávou a veřejností. SKAV zastřešuje dnes již 35 organizací, prostor pro výměnu
názorů svým členům poskytuje již 30 let.

Zdroje pro editory:
● Více o NESEHNUTÍ se dočtete zde, v rámci platformy F*ÉRA se soustředí

především na téma genderově citlivého přístupu ve vzdělávání.
● Spolek Výluka stojí za projektem Začni učit, více o něm zde.

https://nesehnuti.cz/
https://nesehnuti.cz/fera/
https://zacniucit.cz/


● Seznam všech členských organizací SKAV je k dispozici zde.

Kontakt pro média:
Radka Hrdinová, radka.hrdinova@skav.cz, 603 177 791

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.

https://skav.cz/clenske-asociace/
mailto:radka.hrdinova@skav.cz
https://skav.cz/
https://www.facebook.com/SKAVcz
https://twitter.com/skavzs

