PROHLÁŠENÍ NA PODPORU VÝCHOVY K OBČANSTVÍ V ČR
Tímto prohlášením vyzýváme všechny instituce ovlivňující výchovu a vzdělávání (Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumný ústav pedagogický, Pedagogické fakulty v ČR a
příslušné katedry, neziskové organizace, základní a střední školy) k podpoře výchovy k
občanství jako společenské priority a to nejen v její národní, ale i globální dimenzi. Dlouhodobé
podpory výchovy k občanství v ČR je třeba docílit systémovou koncepcí, kterou zajistí
následující kroky:
1. Aktivně se zasazovat o veřejnou debatu, která bude mít za cíl pozitivní změnu ve vnímání
výchovy k občanství v české společnosti.
2. Podpořit vznik Centra občanského vzdělávání za účelem zvyšování koncepčního přístupu
k řešení oblasti výchovy k občanství, včetně koncepce dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků. (Centrum občanského vzdělávání by mělo být apolitickou platformou,
každoročně kofinancovanou ze státního rozpočtu).
3. Využít vznikajícího Centra občanského vzdělávání pro síťování institucí, které přímo
ovlivňují koncepci výchovy k občanství v ČR (MŠTM ČR, VÚP, NIDV, NÚOV, Univerzita
Palackého, Masarykova Univerzita, Karlova Univerzita, Sdružení za výchovu k občanství
a demokracii o.s., Člověk v tísni o.p.s., GEMINI o.s./Centrum pro demokratické učení,
Partners Czech s.r.o., Junák – svaz skautů a skautek ČR, Národní parlament dětí a mládeže
a další)
4. Vyzvat MŠMT ČR k vytvoření dlouhodobých dotačních programů, které nepreferují
jednotlivá témata, závislá na politické a společenské vůli. Naopak podporovat rovnocenně
všechna témata, vycházející z cílů jednotlivých stupňů vzdělávání, kam patří mimo jiné i
systémově pojatá výchova k občanství. Vyzvat i další ministerstva k podpoře tématu
výchova k občanství ve vlastních grantových schématech (MPSV ČR, MZV ČR, MV ČR)
5. Na základě analýz výstupů z výzkumů (například aktuálně probíhající mezinárodní výzkum
výchovy k občanství ICCS a IEA Cived) identifikovat měřitelná kritéria aktivního
demokratického a odpovědného občanství, odpovídající věku žáků. Tato kritéria by měla
posloužit pro možné budoucí revize koncepce výchovy k občanství v Rámcových
vzdělávacích programech.
6. Aktivně se podílet na utváření standardu kvality profese učitele s ohledem na efektivní
výchovu k občanství.
7. Podporovat oborovou přípravu učitelů se specializací na výchovu k občanství s důrazem
na oborové kombinace, které jsou využitelné v praxi. Tento požadavek se týká jak počáteční
přípravy učitelů, tak dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
8. Odborně adaptovat a propagovat výsledky tuzemských a zahraničních projektů a
zkušeností (například výsledky rozsáhlého programu Rady Evropy Education for Democratic
Citizenship and Human Rights aj.)
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9. Zasadit se o napojení odborné diskuse na metodický portál www.rvp.cz s cílem vytvářet
adekvátní a široce dostupné metodické zázemí v oblasti výchovy k občanství.

POKUD SE CHCETE K PROHLÁŠENÍ PŘIPOJIT, UČIŇTE TAK NA www.cedu.cz.
MŮŽETE‐LI S NÁMI NA NAPLŇOVÁNÍ NĚKTERÉHO Z BODŮ PROHLÁŠENÍ
SPOLUPRACOVAT, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NA TELEFONNÍM ČÍSLE
606 466 296 ČI NA E‐MAILOVÉ ADRESE info@cedu.cz.
Prohlášení bylo sestaveno všemi účastníky kulatého stolu, který se konal dne 3. 4. 2009 v rámci
konference „Výchova k občanství proč a jak? – Situace a perspektivy občansko‐politického
vzdělávání v České republice”. Akce se konala pod záštitou ministra školství, mládeže a
tělovýchovy dne 2.‐ 3. 4. 2009 v Praze a uspořádala ji pracovní skupina “Občanská společnost”
Česko‐německého fóra mládeže ve spolupráci se vzdělávací sekcí Centrum pro demokratické
učení GEMINI o.s. a Nadací Friedricha Eberta v Praze.
Účastníci kulatého stolu, kteří se na uvedeném prohlášení jednomyslně shodují:
Jindřich Fryč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Jaroslav Faltýn

Výzkumný ústav pedagogický

Antonín Staněk

Univerzita Palackého, Olomouc

Jitka Požárová

Sdružení za výchovu k občanství a demokracii o.s.

Petra Skalická

Člověk v tísni o.p.s.

Marie Kotrbová

Partners Czech s.r.o.

Jana Votavová

Národní parlament dětí a mládeže ČR

Kateřina Hořavová

Junák ‐ svaz skautů a skautek ČR

Vít Beran

ZŠ Kunratice

Tereza Hniličková

gymnázium České Budějovice

Michal Jaborník

gymnázium České Budějovice

Filip Hotový

GEMINI o.s. / Centrum pro demokratické učení

K prohlášení se svým jménem a jménem zastupované instituce dále připojují:
Vladimír Smékal

Masarykova Univerzita, Brno

Ivana Havlínová

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Civitas‐Cz o.s.

Věra Jirásková

Pedagogická fakulta UK, Praha

Maria Bezchlebová

Národní ústav odborného vzdělávání

Ivana Bursíková

Agora CE, společnost pro demokracii a kulturu

Ondřej Matějka

Antikomplex o.s.

Alena Lehmannová

Centrum pro komunitní práci (CpKP) západní Čechy
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CpKP střední Čechy
CpKP střední Morava
CpKP východní Morava
CpKP jižní Čechy
Martin Matějka

Sdružení za výchovu k občanství a demokracii o.s.

Marianna Sršňová

Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě Brno
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