
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Praze a Bratislavě 29. dubna 2020 

Češi a Slováci se spojí v debatě o vzdělávání, nouzi chtějí přetavit v pozitivum 

Hned pětkrát se ve virtuálním prostoru sejdou odborníci z Česka a ze Slovenska nad tématem „nouzový 
stav ve vzdělávání – řešení a příležitosti“. Speciální série česko-slovenských debat má být impulsem 
k trvalé a smysluplné změně každodenní reality, kterou žáci i jejich učitelé zažívají na cestě za vzděláním. 
Diskuze proběhnou vždy ve čtvrtek 13–14 hod., a to: 30. 4., 7. 5., 14. 5., 21. 5. a 28. 5. Přístupné budou na 
internetu. 

Cílem online debat je hledat odpovědi na otázky: Jak ovlivnil nouzový stav vzdělávání v ČR a na Slovensku?  

Co jsme se díky této situaci naučili?  Jaká opatření v této krizové situaci zafungovala?  Čemu by měla být 

věnována větší pozornost a co z toho plyne do budoucna? Pro větší efektivitu budou mít diskuze dva 

moderátory: Tomáše Feřteka (ČR) a Mateje Sapaka (SR). Organizačně za projektem stojí Stálá konference 

asociací ve vzdělávání (SKAV ČR) a Stála konferenciia aktérov vo vzdelávaní (SKAV SR). 

Děti nepočkají, jednejme 

„V životě dítěte se počítá každý den. Není na co čekat. Tak chyťme příležitost, kterou nám nestandardní 

situace nabízí a pojďme ji přetavit do pozitivní změny vzdělávání v Česku i na Slovensku. Je to šance 

posunout se kvalitativně vpřed“, říká výkonná ředitelka SKAV ČR Silvie Pýchová a připomíná: „Ještě před 

epidemií se členové SKAV shodli na Desateru principů ve vzdělávání. Aktuální stav jim přidává na legitimitě 

a urgentní potřebě zhmotnit je ve vyučovacím procesu konkrétními činy.“ 

 „Nechceme ostať len pri slovách, chceme zdieľať dobré skúsenosti aktérov vo vzdělávaní, iniciovať 

konkrétne kroky a prispieť tak ku skutočne dobrým zmenám v oblasti vzdělávania na Slovensku. Mnohé 

dobré nápady, projekty či výskumy končili v minulosti v šuflíkoch, zborníkoch z konferencií alebo v archívoch. 

Práve teraz je vhodné na nich nadviazať, prípadne ich aktualizovať o skúsenosti novej doby a realizovať. Deti 

nepočkajú,“ říká Daniela Čorbová ze SKAV SR.  

Kontakt pro další informace: 
 
SKAV ČR: Mgr. Silvie Pýchová, +420 607 123 568, silvie.pychova@skav.cz  
 
SKAV SR: JUDr. Daniela Čorbová, +421 904 336 079, daniela.corbova@corba.sk 
 

 
O Stálé konferenci asociací ve vzdělávání  - Česká republika (SKAV ČR): SKAV ČR 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 Stálej konferencii aktérov vo vzdelávaní - Slovensko (SKAV SR): SKAV SR vzniká v rámci projektu Deti nepočkajú! 

a je inspirovaný partnermi z ČR, z Fínska a z Islandu. Podobne jako v ČR patrí k jeho úlohám monitorovanie tvorby 
legislatívy a politických rozhodnutí v oblasti vzdelávania, vedenie partnerského dialógu verejnosti so zvolenými 
zástupcami verejnosti, ako aj s orgánmi verejnej správy a s médiami na základe dát a príkladov dobrej praxe zo SR 
i zahraničia. V neposledné rade je cielom SKAV   predkladať proaktívne návrhy riešení, chrániace verejný záujem. 

https://aka.ms/skav
https://skav.cz/desatero-skav/
mailto:silvie.pychova@skav.cz
mailto:daniela.corbova@corba.sk
http://www.skav.cz/
http://www.skav.cz/
https://skav.cz/clenske-asociace/
https://kvalitneskolstvo.sk/projekt-deti-nepockaju/
https://kvalitneskolstvo.sk/projekt-deti-nepockaju/


 
 
Příloha  
 
Termíny a účastníci debat:  

1. debata: 30. 4.  

• Petra Mazancová / Učitelská platforma (ČR)  

• Lenka Hečková / zástupce rodičů, ČOSIV (ČR) 

• Katarína Makara / fcb skupina Zavretá škola (SR)  

• Viktor Križo / Slovenská komora učiteľov(SR) 

 

2. debata: 7. 5.  

• Michal Černý / Asociace ředitelů ZŠ (ČR)  

• Milan Vácha / starosta, Psáry (ČR)  

• Alena Petáková / Zduženie základných škôl Slovenska (SR)  

• Združenie mest a obcí Slovenska (SR) / v jednání 

 

3. debata: 14. 5.  

• Viktor Schilke / Česká středoškolská unie (ČR) 

• Radka Wildová / Univerzita Karlova, Praha (ČR) 

• Richard Šafárik / Stredoškolská študentská únia Slovenska, o. z. (SR) 

• Zuzana Kovačičová / Univerzita Komenského v Bratislave (SR) 

 

4. debata: 21. 5.  

• Eva Pavlíková / Česko.Digital (ČR)  

• Markéta Popelářová / studentka PedF UK, Otevřeno (ČR) 

• Andrej Bederka / Digitálna koalícia (SR) 

• Matej Gajdoš / Študentská rada vysokých škôl (SR) 

 

5. debata: 28. 5.  

• Klára Laurenčíková / SKAV (ČR)  

• MŠMT (ČR) 

• Viera Grohová / SKAV (SR)  

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (SR) 


