
 

 
 

 

 

                         

 

                                       Klub ekologické výchovy z.s.  
 

ve spolupráci s Ústeckým krajem a Základní školou Svážná, Most    
 

Vás srdečně zvou 

  

na  VII. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje 

  

22. března 2018 (čtvrtek)  
Krajský úřad Ústeckého kraje, budova „A“, Velká Hradební 3118/48, 2.NP, zasedací místnost č. 208 

 

 

Program 

 

8.30 – 9.00 prezence 

9.00 – 9.15 zahájení a přivítání účastníků na VII. setkání koordinátorů EV v Ústeckém kraji 

Ing. Monikou Zeman, MBA, zástupce ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství   

Mgr. Ivanou Strnadovou, předsedkyní Krajské skupiny KEV  

Doc. Dr. Miladou Švecovou, CSc., předsedkyní KEV 

9.15 – 11.15 

 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání 
v Ústeckém kraji, připravované akce pro rok 2018 

 Ing. Romana Maturkaničová, Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství 

 Management EV ve škole a jeho evaluace: Ekologický provoz škol a jeho dopady 
na ŽP 

      Mgr. Eva Jiříková, CSc., koordinátorka EV ZŠ gen.Janouška 1006, Praha 1. 
místopředsedkyně KEV z.s.  

 Přírodní a kulturní dědictví Ústeckého kraje – náměty pro badatelskou 
činnost ve školách 

      Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV 

 Environmentální výchova v Ústeckém kraji – vyhodnocení akce Škola 
UR Ústeckého kraje 2018 -2020 a předání certifikátů 
Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana – kompetence pro školství, mládež a sport 

 

11.15 – 11.30      Přestávka – občerstvení 



 

 
 

 
12.00  -  13.15 

 Připravované akce Krajské 
skupiny KEV, žákovská ekologická konference 2018 

  Mgr. Ivana Strnadová, předsedkyně Krajské skupiny KEV 

 Lípy republiky: projekt ke 100. výročí vzniku Československa a další akce 

vyhlášené UNESCO 

          Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV z.s. Praha, členka České komise pro 

UNESCO 

 „Pták roku 2018“ – tradiční akce ČSO  a dalším vzdělávací programy 
 Česká společnost ornitologická, Praha 

 Publikace Ptačí zahrada -  projekt k podpoře badatelské činnosti žáků ZŠ a SŠ 
             Veronika Voldřichová, Ornita z.ú.Praha 

 Programy České společnosti ornitologické: „Pták roku 2018“ – tradiční akce 
ČSO  

 Česká společnost ornitologická, Praha 

 Týden UR 2018 a jeho využití školami pro připravované akce (publicita školy) 
 Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., členka pracovní skupiny oddělení UR Rady 

Vlády 

 Profesionalizace činnosti koordinátorů EV ve školách Ústeckého kraje (možnost 

kombinované formy specializačního studia koordinátorů EV s podporou e-

learningu) 

 Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV 

 Akce připravované školami a dalšími organizacemi Ústeckého kraje v roce 2018 

zaměřené na EV 

 Školy a instituce působící v Ústeckém kraji 

13.15 – 13.30 

 Diskuse, ukončení semináře a předání osvědčení 

 

Finanční náklady na akci jsou hrazeny Ústeckým krajem. Účastníci obdrží osvědčení akreditovaného 
semináře, CD s metodickými materiály, publikaci „Přírodní a kulturní dědictví Ústeckého kraje: náměty pro 

badatelskou činnost žáků ZŠ a SŠ“, občerstvení. 

Seminář má akreditaci MŠMT „Evaluace v EV: provoz škol v kontextu ŽP“. 

 

 


