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Klub ekologické výchovy (KEV)
je profesní občanské sdružení, které sdružuje jednotlivé pedagogické pracovník, zájemce o ekologické
vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství),
zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. Klub ekologické výchovy patří mezi
kluby České komise UNESCO a rozvíjí komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu
podpory udržitelného rozvoje. Předsedkyně KEV doc. Dr. M. Švecová je členkou České komise
UNESCO.
KEV je také kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může
spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem mezinárodní
ekologické organizace Zelený kříž, založené po Summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v
Ženevě.
Klub ekologické výchovy spatřuje své hlavní poslání především v metodické pomoci školám:
*

Budování funkční sítě škol zaměřených na výchovu k udržitelnému rozvoji v jednotlivých krajích
ČR.

*

Organizace setkávání koordinátorů v krajích s cílem zajištění jejich informovanosti o hlavních
směrech a trendech EVVO a umožnění vzájemné výměny zkušeností .

*

Posilování manažerských dovedností koordinátorů EVVO.

*

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO vydávání publikací k
managementu EVVO na školách.

*

Poskytování metodické a odborné pomoci školám při naplňování cílů EVVO.

Členská základna k 31. 12. 2011
Kolektivní členové /školy z celé ČR /
Individuální členové

253
22

Krajské skupiny KEV :
•

Středočeský – předseda Ing. Z Lukavec, ředitel EKO gymnázia a školy multimediálních studií
Poděbrady

•

Moravskoslezský – předseda Mgr.M.Duda, Gy Karviná

•

Olomoucký – RNDr.E.Staňková, CSC., SOŠ Šumperk (od 1.9.2011 změna zaměstnavatele)

•

Jihočeský – předsedkyně Ing.M.Kaňková, SZeŠ Tábor

•

Ústecký – předsedkyně Mgr.I.Strnadová, ZŠ Most, Svážná

•

Praha – předsedkyně do.M.Švecová, CSc., UK PřF Praha

Aktivity KEV

*

Celostátní semináře a akce k Mezinárodnímu roku lesů

*

Krajská setkávání koordinátorů EVVO

*

Přednáškové cykly, kurzy, semináře (akreditace MŠMT)

*

Vydávání odborných a metodických materiálů týkajících se managamentu,

*

Práce s lidskými zdroji a evaluace vzdělávání a výchovy k UR

*

Zpracování cyklu přednášek na téma image školy

*

Stanovení indikátorů efektivity EVVO a certifikace škol

*

Zpracování studií k systému ekologického vzdělávání ve školství a průzkumů realizace
ekologického vzdělávání a výchovy pro MŠMT

*

Průběžná spolupráce se základními a středními školami a s VŠ pracovišti

*

Granty

*

Specializační studium pro koordinátory EVVO

Rok 2011 - Mezinárodní rok lesů
*

Semináře

*

Setkání koordinátorů v krajích

*

Literární a výtvarná soutěž

*

Zaměření studentských a žákovských prací /SEK, ŽEK
Setkání koordinátorů EVVO tematicky zaměřené na Mezinárodní rok lesů

Všechna setkání organizoval KEV ve spolupráci s Krajskými úřady
11. 01. 2011
MSK Ostrava
4. 02. 2011
Vysočina – v Telči
29. 03. 2011
České Budějovice

2. 02. 2011
Olomoucký kraj
15. 3. 2011
Středočeský kraj
6. 04. 2011
Ústecký kraj

Odborný seminář pro ředitele škol Moravskoslezského kraje „Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný
rozvoj“.
Ve spolupráci s Obchodní akademií, Mariánské Hory v Ostravě, pod záštitou náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové
Celokrajská konference EVVO 6.- 07.10.2011 Střední škola zemědělská, Český Těšín
Záštitu nad konferencí převzala náměstkyně Mgr. Věra Palková.
Konference se zúčastnilo: 14 prezentujících a přes 70 koordinátorů EVVO, ředitelů, učitelů mateřských,
základních, středních škol, VOŠ a školských zařízení.
Konference EVVO Olomouckého kraje Sluňákov 14.11.2011
14. 11. 2011 VII. Ročník Krajské konference EVVO Konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících
ekologickou výchovu
Projekt Envigame
Školní výuka Průřezového tématu Environmentální výchova (PT EV) prostřednictvím kombinovaného
programu ve škole i mimo školu s využitím multimediálních i mobilních technologií. Projekt je realizován
v rámci OP VK a jeho registrační číslo je CZ.1.07//1.1.00/08.0084. Řešitelem
•

Projekt ENVIGAME řeší nedostatek příkladů praktických výukových programů pro průřezové
téma Environmentální výchova a jejich využití na nadregionální úrovni.

•

Řešitelem projektu je CrossCzech ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy a s Výzkumným
ústavem pedagogickým Praha.

•

Do projektu bylo zapojeno deset žákovských týmů ze základních škol sítě KEV
z České republiky.

Semináře k projektu Envigame
Výměna zkušeností – Seminář v Chuchli
Metodická pomoc ve školách
Školy jako centra vzdělávání
KEV je partnerem škol při řešení projektu Pardubického kraje
Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického
kraje,
reg.č. CZ.1.07/1.3.12/04.0015
Řešitel projektu: SZeVŠ Lanškroun

Partneři: KEV o.s.
SZeŠ a VOŠ Chrudim

Zahraniční spolupráce: Slovensko Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici Fakulta prírodných vied
Semináře na téma:
1. „Strategické plánovanie a tvorba partnerstiev vo výchove k UR v podmienkach škô“l
2. Partnerství škol a nevládních organizací
VI. Žákovská ekologická konference 2011
VIII. Středoškolská ekologická konference 2011
V spolupráci s UNESCO Národní výtvarná a literární soutěž Téma : " Les-místo pro odpočinek i
poznání“
Slavnostní vyhlášení výsledků 2. června 2011 na Ministerstvu zahraničí za přítomnosti předsedkyně ČK
UNESCO prof. H. Illnerové.
Specializační studium pro koordinátory EVVO
Pardubický kraj
 Chrudim - zahájení 21.10. 2011 - počet posluchačů: 18
 Lanškroun - 3.11. 2011 - počet posluchačů: 18
KEV významnou měrou spolupracuje s VŠERS v Českých Budějovicích, při zajištění specializačního
studia koordinátorů EVVO v krajích Středočeském, Jihočeském, Plzeňském krajem a v kraji Vysočina
Celkem se zúčastnilo 92 koordinátorů EVVO.
Další akce KEV:
 Les jako průřezové téma ŠVP - semináře
 Ekologický přírodopis - semináře
 Netradiční přírodniny v praktickém cvičení
Škola udržitelného rozvoje 2012 - 2014
 Titul je propůjčován na 3 roky
 Bylo podáno celkem 36 žádostí, z toho 4 školám platí titul ještě rok
Pro léta 2012 – 2014 byl titul propůjčen:


20 škol ŠUR 1. stupně



10 škol ŠUR 2. stupně



2 školy ŠUR 3. stupně
Rok 2012 byl Mezinárodní rokem udržitelné energie pro všechny
Co plánujeme v roce 2012

 Semináře, setkání, workshopy k problematice Energií /pro koordinátory, učitele a další
pedagogické pracovníky / akreditace MŠMT/
 Setkání koordinátorů EVVO v krajích
 Vydávání odborných a metodických materiálů
 Průběžná spolupráce se základními, středními školami a s VŠ
pracovišti
Spolupráce:
 Spolupráce s Vysokou školou evropských a regionálních studií,
 Lesními pedagogy, VÚ lesního hospodářství,
 Masarykovou univerzitou PedF,
 Institutem vzdělávání a poradenství ČZU Praha
Řadu akcí se daří realizovati díky finanční podpoře partnerů.
Další plánované aktivity
 Vyhlášení témat literární a výtvarné soutěže pro rok 2012


9. ročník Středoškolské ekologické konference



7. ročník Žákovské ekologické konference
Do června 2012 proběhnou v krajích Konference k Envigame

*

7.02. 2012 – Setkání koordinátorů Středočeský kraj

*

8.02.2012 – Setkání koordinátorů Ústeckého kraje

*

15.02.2012 – Setkání koordinátorů Olomouckého kraje

*

20.04. 2012 – Setkání koordinátorů Jihočeského kraje

Přehled příjmů a výdajů KEV k 31.12.2011
Přehled příjmů a výdajů KEV k 31. 12. 2011

členské příspěvky

150 850,00 Kč

vložné na semináře

60 653,00 Kč

ostatní příjmy

58 299,00 Kč

(prodej publikací,vratky za telefony)
dotace celkem
z toho:

166 578,60 Kč
smlouva o dílo Mělník

108 100,00 Kč

Specializační stuidum Opava (na rok 2012)

58 478,60 Kč

úroky z běžného účtu

Příjmy celkem k 31. 12. 2011:

65,79 Kč

436 446,39 Kč

Výdaje
Specializační studium Opava

42 987,85 Kč

Literární a výtvarná soutěž

19 901,00 Kč

Středoškolská ekologická konference

25 340,50 Kč

Žákovská ekologická konference

19 663,50 Kč

Smlouva o dílo Mělník

102 940,00 Kč

Grant Středočeský kraj (pokračující z roku 2010)

49 812,00 Kč

grant Pardubice (nepřímé náklady pro KEV)

15 576,00 Kč

Konference Slovensko
Náklady KEV

Výdaje celkem k 31. 12. 2011:

1 734,00 Kč
164 295,06 Kč

442 249,91 Kč

Stav finančních prostředků KEV k 31.12.2011

běžný účet

325 732,51 Kč

hotovost v pokladně
celkem finanční prostředky KEV k 31. 12. 2011

0,00 Kč
325 732,51 Kč

Zpracovaly:
Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV
Mgr. Eva Jiříková, CSc., místopředsedkyně KEV

Schváleno na Valnou hromadou KEV v Praze dne: 9. února 2012

