
 
 

 

         

 

Klub ekologické výchovy  

 

 Klub ekologické výchovy z.s. 

ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje  

a Vysokou školou evropských a regionálních studii    

vás zvou na tradiční    

           „Setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje” 

dne 23.února 2018 od 9.00 

Místo setkání:  KÚ Jihočeského kraje v zasedací místnosti odboru školství, mládeže a tělovýchovy  

(budova B. Němcové 49/3, zasedací místnost č. dveří 325) 

8.30 – 9.00 prezence účastníků 

9.00 – 9.15  zahájení a přivítání účastníků na  8. setkání koordinátorů EV v Jihočeském kraji 

Zástupci Jihočeského  kraje, odboru školství a odboru životního prostředí a zemědělství,   

Doc. Dr. Miladou Švecovou, předsedkyní KEV 

Ing. Milenou Kaňkovou, předsedkyní Krajské skupiny KEV 

9.15 – 10.30 

 Provoz škol a jeho dopady na ŽP   

                                 Mgr.Eva Jiříková, CSc., ZŠ gen. Janouška, Praha 9 – Černý Most 

 

 Půdní fond a jeho ochrana jako aktuální téma ŽP a zemědělství: náměty pro   

                                                                            inovace ŠVP 

                                   Ing. Jiří Hladík, Doc.PaedDr.RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV    

                      

                           Diskuse 

 

10.30 – 11.00  Přestávka s občerstvením 

11.00 – 12.30    

 Pokračujeme v rozvoji zájmu žáků o badatelskou činnost zaměřenou na životní 
prostředí a udržitelný rozvoj  v jihočeském regionu   

                                      Ing. Milena Kaňková, předsedkyně krajské skupiny KEV 

 Další připravované akce pro žáky a pedagogy  škol Jihočeského kraje v roce 2018 

                                      Ing. Libuše Jozková, koordinátorka EVVO Jihočeského kraje, Odbor ŽP a zemědělství  
 Lípy republiky: akce ke 100. výročí vzniku Československa a další akce roku 2018 

           Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., členka ČK pro UNESCO 

 Evropský týden UR  2018 

           Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., členka pracovní skupiny UR  
                                                                       při Radě vlády, oddělení UR 

 



 
 

 „Pták roku 2018“ – tradiční akce ČSO  a další programy pro školy 

                                                             Česká společnost ornitologická, Praha 
 

 Vyhlášení 6.ročníku žákovské ekologické konference škol Jihočeského kraje           
                                                             Ing. Milena Kaňková, předsedkyně krajské skupiny KEV 

12.30 – 13.30 

 Akce připravované školami Jihočeského kraje v roce 2018 

 Nabídka akcí dalších institucí zabývajících se VUR/EV  2018 

 

13.30   Ukončení semináře a předání osvědčení akreditované akce 

       

Změna programu vyhrazena. 

 

                                  

 

 

 

 

 


