
 

Ing. Jiří Zajíček 

Předseda Národní rady Unie školských asociací CZESHA 

Prohlášení Unie školských asociací ČR – CZESHA 

k vývoji a ukončování školního roku 2019/2020 v souvislosti s COVID-19 

Epidemie COVID-19 na základě, které Ministerstvo zdravotnictví a Vláda České republiky 
postupně přijaly usnesení o vyhlášení nouzového stavu a nastavení mimořádných opatření, 
přinesla zcela nové a nepředvídatelné situace pro všechny aktéry v oblasti vzdělání.  

Jsme si plně vědomi, že se jedná o zcela mimořádnou a výjimečnou situaci, ve které se naše 
školství ocitlo. Z manažerského pohledu víme, že takováto situace si žádá nelehká a výjimečná 
rozhodnutí, která lze zvládnout jen při zachování klidu a plné součinnosti.  

Akceptujeme a podporujeme stanoviska MŠMT, vydaná na základě rozhodnutí krizových orgánů. 
A to s vědomím, že jde o návrhy řešení, která reagují na aktuální stav a v určitém ohledu 
předvídají budoucí dopady.  

Z procesního hlediska jsme přesvědčeni, že je dán správně akcent na možnosti k ukončování 
studia v maturitních a učebních oborech a na situaci k přijímání žáků k dalšímu studiu na 
středních školách. Chceme být Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy i nadále partnerem 
v diskuzi a v připomínkování metodických doporučení a strategie při ukončování tohoto školního 
roku a přípravě školního roku následujícího.  

Odbornou a rodičovskou veřejnost chceme ujistit, že ve školách a školských zařízeních činíme a 
budeme činit vše k tomu, abychom tuto náročnou situaci společně zvládli ve prospěch dětí a žáků. 
Není to jednoduché a lehké. Jde bezesporu o zátěž pro všechny zúčastněné. Nicméně bereme to 
také jako výzvu, že umíme i za této situace poskytnout a zajistit dobré vzdělání.  

Na rozdíl od řady jiných jsme si vědomi, že nelze od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
očekávat teď a okamžitě plnohodnotné metodiky, která by detailně řešily postup škol v této 
mimořádné době. Nicméně jsme přesvědčeni, že doporučení, která jsou postupně vydávána 
poskytují přiměřený návod, jak postupně zavádět proces ukončení letošního školního roku.  

Jsme přesvědčeni, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v této složité situaci víc než 
kritiku, potřebuje konstruktivní komunikaci a k té jsme připraveni.  

 

 

 

V Praze 17. 4. 2020       Ing. Jiří Zajíček 

 

UNIE ŠKOLSKÝCH ASOCIACÍ ČR 

C Z E S H A   
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