Tlačová správa

Pre školy musíme hľadať riešenia prioritne.
K výzve Dajme prednosť školám sa pridávajú aj zamestnávatelia.
BRATISLAVA, 10.2.2021 - Pod výzvu za hľadanie riešení ako vrátiť deti do škôl sa podpísalo už viac ako
30 organizácií. Výzva tak spája organizácie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a rozvojovým aktivitám detí,
riešia dopady na duševné zdravie detí, združenia rodičov, študentov a tiež zástupcov zamestnávateľov.
Výzvu podpísali Americká obchodná komora na Slovensku, Klub 500, Republiková únia zamestnávateľov
a IT asociácia Slovenska.
Upozorňujú, že každý jeden deň pre každé dieťa sa počíta a musíme hľadať riešenia, ako školy
otvoriť a zvýšiť v nich bezpečnosť. Zdôrazňujú, že zatvorené školy, majú dopady na rozvoj
talentov, zručností a vedomostí detí.
„Podporujeme učiteľov, študentov a žiakov v návrate do škôl. Návrat do škôl by sa mal spájať s
prioritizáciou učiteľov pri očkovaní bez rozdielu veku. Kvalitné vzdelávanie najmä počas pandémie je v
záujme nás všetkých. Výchova talentov bez ohrozenia kvality dosiahnutých zručností a vedomostí a
bez dopadov na ich mentálne zdravie musí byť prioritou aj pre Slovensko, aby sme v konečnom
dôsledku dokázali obstáť aj v medzinárodnej konkurencii," hovorí Gabriel Galgóci, prezident Americkej
obchodnej komory na Slovensku.
„Rozhodnutie otvárať v prvom rade školy je správne, hoci spôsob, akým si vláda túto požiadavku osvojila,
nebol najšťastnejší. Vzdelávanie musí byť prioritou spoločnosti, žiaci a študenti sa musia nielen vrátiť
sa do škôl, ale vzdelávať sa v prostredí a spôsobom, ktorý ich pripraví na budúcnosť, na uplatnenie sa, na
spoločenskú zodpovednosť,“ hovorí Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska.
„Vzdelanie je prioritou pre každú európsku vládu a musí byť prioritou aj pre tú slovenskú. Nie je
možné robiť zo žiakov a študentov rukojemníkov politických bojov, ako sme to videli posledné mesiace.
Takýto prístup sa nám vypomstí!“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
„Je správnym rozhodnutím, že sa do škôl môžu vrátiť žiaci prvého stupňa základných a posledného
ročníka stredných škôl. Dôležité je však čo najrýchlejšie vrátiť do škôl všetkých žiakov. Keď sú školy celé
mesiace zatvorené, má to veľmi nepriaznivý vplyv na kvalitu vzdelávania, čo sa v budúcnosti určite
negatívne prejaví v obmedzených možnostiach absolventov zapojiť sa do pracovného procesu a tiež v
podobe nižších budúcich zárobkov,“ hovorí Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie
zamestnávateľov.
Rozhodnutie vlády prioritizovať školy je záväzok, ktorý by nemal skončiť tým, že školy o niekoľko
týždňov zatvoríme. Prepracovanie očkovacieho plánu, ktorý urýchli očkovanie učiteľov je dobrý krok. Je
dôležité pokračovať a spraviť všetko preto, aby prostredie v školách bolo čo najbezpečnejšie
(zabezpečenie respirátorov, ochranných a hygienických pomôcok pre učiteľov, pomoc s vybavením ako
germicídne žiariče, čističky vzduchu, ale aj reorganizácia tried a vyučovania a pod). Treba tiež zbierať
a vyhodnocovať dáta o epidemiologickej situácii v školách, ktoré poskytnú obraz o situácii a hľadať
spôsoby ako rozširovať skupinu detí, ktorá sa do škôl bude môcť vrátiť.
Ak sa epidemiologická situácia na Slovensku nebude zlepšovať a školy začneme opäť zatvárať hrozí, že
najmä staršie deti zostanú u nás mimo škôl takmer celý rok a tomu by sme sa mali všetci snažiť zabrániť.
„Ambícia plošne otvoriť všetky školy v pôvodnom režime je asi najväčšou bariérou otvárania škôl a
vedie k tomu, že kým sa deti a dospievajúci v jednom regióne dočkajú zlepšenia, v inom regióne sa zase
zhorší. Vo výsledku tak blokujeme všetky deti už viac ako sedem mesiacov. Po tak dlhej dobe a s tak
neistou perspektívou akú máme, sa každý deň v škole pre každé dieťa počíta. Aj individuálna
konzultácia s učiteľom, aj menšie skupiny po týždňoch na striedanie, aj keby len praktické cvičenia, aj keby
len deti a dospievajúci, ktorí sa nezapájajú do dištančného vzdelávania, len už hľadajme pre deti riešenia,“
hovorí Andrea Madarasová Gecková, psychologička z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
Košiciach, rovnako signatárka Výzvy Dajme prednosť školám.
Uprednostniť školy a hľadať riešenia, ako udržať deti pri prezenčnej výučbe, kým je to možné, je pravidlo,
ktorým sa riadia európske krajiny aj nová americká administratíva. A pri tomto odporúčaní zotrváva aj
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO): „Nemeníme odporúčania vo vzťahu k školám v súvislosti s

britskou mutáciou. V závislosti od úrovne šírenia v krajine, môže byť zatvorenie škôl, bohužiaľ, to posledné
opatrenie („final push“). No akonáhle vlak spomalí, je čas prijať špecifickejšie opatrenia. Variant -nevariant
– našou ambíciou by malo byť mať školy otvorené a držať nízku úroveň prenosu,“ povedala na poslednej
tlačovej konferencií WHO Europe Catherine Smallwood. Rovnaké je stanovisko ECDC (Európske centrum
pre prevenciu a kontrolu chorôb): britská mutácia vírusu sa šíri rýchlejšie naprieč vekovými skupinami, nie
špecificky u detí a nemá horší priebeh. Zatvorenie škôl by malo byť poslednou možnosťou a nevyhnutné je
trasovanie, ktoré jediné môže dať správny obraz o situácií v školách. „Rozhodnutie zatvoriť ale aj otvoriť
školy musí sprevádzať efektívna krízová komunikácia, v ktorej školy musia byť partnermi.“
Výzva Dajme prednosť školám a zoznam signatárov: https://www.dajmedetomhlas.sk/otvorena-vyzvauprednostnime-skoly-prerusenie-prezencnej-vyucby-a-socialna-izolacia-ma-vazne-dopady-na-deti-amladych-ludi/
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