PETR GAZDÍK
m i n i st r š k o l st v í , m lá d e ž e a t ě l o v ý ch o vy

Praha, únor 2022
Č. j.: MSMT-4761/2022-1

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé, vážení pedagogové,
agresivní napadení Ukrajiny ruskou armádou nenechalo chladným prakticky žádného občana
České republiky a je jasné, že tento neomluvitelný akt agrese ovlivní více či méně život každého
z nás. Válka přináší zlo, mrtvé, zraněné, škody na duších i majetku, a to ruku v ruce s nenávistí,
nepřátelstvím a destrukcí mezilidských vztahů.
Válečné události se bohužel, jak ukazují historické zkušenosti, nevyhýbají ani školám. Veřejné
mínění, podpora jedné či druhé strany, informační a mediální válka, těžko ověřitelná pravda
a dělení společnosti na „my a oni“ může zasáhnout mínění a názory jak dospělých, tak i dětí.
Na straně jedné Česká republika od počátku konfliktu podporuje demokratickou Ukrajinu, na
straně druhé má však škola velmi těžký úkol – vytvářet společenství zdravých vztahů, budovat
atmosféru spolupráce a vzájemného respektu, a tím eliminovat nenávist a nepřátelství mezi
příslušníky různých národů žijících na území naší republiky. Prosím, nenechme negativní
důsledky aktuálních válečných událostí vstupovat do školních kolektivů. Mějme neustále na
paměti, že děti za chování dospělých nemohou a že důležitým úkolem škol je v těžkých
historických obdobích posilovat zdravé vztahy. Do škol nepatří dělení na „my a oni“ ani válečné
nepřátelství.
Naši společnost, unavenou a často rozdělenou okolnostmi kolem pandemie covidu, čekají
velmi těžké týdny. Je velmi pravděpodobné, že děti a mladí lidé budou z médií a jim blízkých
sociálních sítí zahrnuti nejrůznějšími informacemi, ne vždy věrohodnými či přiměřenými jejich
věku. To může vyvolat široké spektrum emocí, od pocitů nejistoty, obav o životy blízkých, až
po nenávist. Obzvláště v těchto chvílích je potřeba, abychom ve školách nejen pomáhali dětem
všechny přicházející informace zpracovávat, ale také vytvářet bezpečný prostor pro otázky
i emoce, stejně jako příležitosti k solidaritě a pomoci.
Chtěl bych Vás tímto naléhavě požádat, abyste věnovali pozornost novým rizikům, která
mohou následující dny přinést. Slovní či fyzické útoky, šikana, vzájemné napadání
a obviňování, rozlišování národností na „hodné a zlé“, lynčování kohokoliv za příslušnost
k národnosti a další jevy, které válečné konflikty provázejí i na územích, kde se neválčí. Bude
třeba, abyste o těchto jevech společně a otevřeně hovořili, a to jak ve sborovnách, tak i třídách.
Věnujte, prosím, čas prevenci těchto jevů a zároveň buďte velmi důslední a efektivní
v intervencích, pokud se takové jednání ve škole objeví. V naší zemi lidská práva dodržujeme,
respektujeme individualitu a jen pouhá příslušnost k národnosti nesmí být záminkou ke

konfliktům. V příloze tohoto dopisu naleznete základní doporučení i kontakty na organizace,
které se problematice věnují a jsou Vám připraveny pomoci.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji Vám za Vaši každodenní profesionální a obětavou
práci ve školách. Na Vašich bedrech leží obrovská odpovědnost za výchovu a vzdělávání dalších
generací, a já dobře vím, že se na Vás mohu plně spolehnout. Přijměte, prosím, i mé ujištění,
že vláda České republiky udělá maximum pro zajištění bezpečí našich občanů a již nyní
připravuje vše potřebné, abychom byli schopni poskytnout nutnou pomoc dětem i dospělým
z Ukrajiny, kteří na území naší republiky budou hledat ochranu.
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