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Výroční zpráva KEV

za rok 2015



Poslání KEV 

* Profesionalizace práce koordinátorů EV (specializační 
studium a další vzdělávání při setkávání koordinátorů EV)

* Naplňování programu UNESCO Přírodní a kulturní dědictví 
ČR - exkurze a poznávání regionů ČR, literární a 
výtvarné soutěže

* Zpracování pomůcek k mezinárodně vyhlašovaným 
tématům (OSN a UNESCO)

* Podpora badatelské činnosti žáků - ekologické konference 
(ve spolupráci s UNESCO a MŠMT)

Hlavní cíle KEVHlavní cíle KEV



Poslání KEV 

* Participace na tvorbě kurikulárních dokumentů   (spolupráce 
s NÚV a MŠMT)

* Spolupráce s kraji při zpracování koncepcí EV a udržitelného 
rozvoje

* Metodická a organizační podpora vzniku Center EV ve školách 
sítě KEV 

* Evaluace proenvironmentálních aktivit škol (Vyhlašování Škol 
UR na úrovni národní i krajské)

* Poskytování metodické a odborné pomoci školám při 
naplňování cílů EVVO.

Hlavní cíle KEV



Členská základna k 31.12. 2015

22
Individuální členové

253
Kolektivní členové 

 školy z celé ČR



 Krajské skupiny KEV
Středočeský  

Praha

Moravskoslezský

Olomoucký

Jihočeský

Ústecký

Zlínský 

Karlovarský

Plzeňský



Setkání koordinátorů EVVO 2015  
tematicky zaměřené na  Evaluaci v EVVO, financování EV  na 
úrovni krajské, národní; mezinárodně vyhlašovaná témata  

Středočeský
109

 Moravskoslezský
92

Plzeňský
37 

Ústecký
67

Jihočeský
64

Olomoucký
37

Karlovarský
45

 Zlínský
40  

Praha
40



Mezinárodní rok 
půdy

Rok 2015

Mezinárodní rok 
světla



Specializační studium pro 
koordinátory EVVO

 

Ostrava:                   říjen 2014 – 31. 8. 2015   

Karlovy Vary:           leden 2015 – září 2015

Most:                        leden 2015 – září 2015 

Praha + Středočeský kraj: září 2015 –  květen 2016)

Olomouc:                říjen 2015 – duben 2016

České Budějovice: září 2015 – duben 2016

Vzdělávání



Vyhlášení soutěže: únor 2015 
Rozeslání  propozic k tématu:  únor  2015
Vyhlášení výsledků: 21.5. – 22.5. 2015 
Předání cen: 5. červen 2015

Vernisáž prací  - konala se v Kroměříži 

Národní  výtvarná  a literární soutěž
Téma : „Zahradní architektura v průběhu 

staletí “



X. Žákovská ekologická konference    
XII. Středoškolská ekologická konference 

2015    

ŽEK - 3 příspěvků - 48 
účastníků 

SEK - 10 příspěvků - 28 
účastníků



Škola udržitelného rozvoje 2015 - 2017  

Titul je propůjčován na 3 roky

Bylo podáno celkem 41 žádostí, 
z toho pro 1školu platí titul do 
roku 2015

Pro léta 2015 – 20117 byl titul 
propůjčen:

  30 škol      ŠUR  1. stupně

    9 škol      ŠUR  2. stupně

    1 škola    ŠUR  3. stupně



KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ REGIONŮ ČR
Arcibiskupském zámku v Kroměříži, Balkonový sál 

o Klub ekologické výchovy z pohledu historie a perspektiv výchovy pro UR 
o Zahradní architektura v průběhu staletí pohled do historie vzniku 

zahrad a jejich poslání
o Školy jako centra vzdělávání pro UR - program činnosti
o Město Kroměříž a jeho kulturní dědictví 
o Vernisáž prací Výtvarné a Literární soutěže 2015 na téma „Zahradní 

architektura v průběhu staletí“ v prostorách TSOŠV v Kroměříži a 
prohlídka školy

Kroměříž 2016



Semináře

• Biotechnologie v potravinářství (10.-11.6.2015, Krajská 
konference MSK ve spolupráci se SOŠ Frenštát pro Radhoštěm)
• Biotechnologie v potravinářství (16.červen, Jihočeská 

univerzita, České Budějovice (38 účastníků)
• Biotechnologie v lesnictví (listopad 2015 na SLŠ a VOŠ Písek) 

Pozorování a pokus bez laboratoře  
−13.3.2015 (KÚ Jihočeského kraje, České Budějovice, 21 

pedagogů)

−17.6.2015 (KÚ Jihočeského kraje, 22 pedagogů)

−   8.9.2015 (KÚ Jihočeského kraje, 18 pedagogů)



Exkurze
Přírodní a kulturní dědictví regionů ČR  
• Zahrady Černínského paláce a jeho prohlídka + Zahrady Pražského hradu   19.5.2015

                                                                                                                                  40 účastníků

• Přírodní a kulturní dědictví Středočeského kraje  - 20.5.2015  (České středohoří - podpořeno 
projektem Středočeského kraje)                                                                            20 účastníků

• Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR (pouze pro Karlovarský kraj)  - 26.8.2015 , 

                                                                                                                                   22 účastníků 

• Kulturní a přírodní dědictví regionů ČR (pouze Ústecký kraj)  - 28.8.2015,

                                                                                                                                   19 účastníků  



Moravskoslezský kraj – krajská skupina a školy sítě  Kevu

• Žákovské ekologické konference v Moravskoslezském kraji (24.4. a 25.4.2015 
Ostrava)  
• Krajská konference Moravskoslezského kraje, SOŠ gastronomická, Frenštát pod 

Radhoštěm (10.-11.6.2015 )
• Letní škola, koordinátorů Moravskoslezského kraje, podpořeno z rozpočtu kraje 

organizuje Albrechtova SOŠ  Český Těšín  ve spolupráci s KÚ MSK a KEVem (srpen 2015 
)

Akce krajských skupin 

Ústecký kraj  

Žákovská  ekologická konference ZŠ a SŠ  Ústeckého kraje (8. 4. 2015 - Magistrát 
města Mostu)



Akce krajských skupin 

Jihočeský kraj  
• Prezentační soutěž Parky a zahrady nás baví - pro žáky ZŠ a SŠ – 13.5.2015

    (organizuje Jč sk.KEV ve spolupráci s odb.ŽP KÚ České Budějovice)

• Seminář k inovacím ŠVP – Geneticky modifikované organismy + genomika  
16.6.2015

    (organizuje Jč skupina KEV ve spolupráci se ZF JU Č.Budějovice

• Exkurze Zahradní architektura – 7.10.2015 
• 3.ekologická konference žáků v JčK



• Gymnázium Hladnov - Ostrava (podpora přírodovědných a technických oborů 
(NAtTech) - přednášky k inovacím ŠVP)

• ZOO Ostrava  Seminář Biodiverzita a její management

• Úhlava o.p.s.  Environmentální vzdělávání pracovník informačních center

• UNESCO  -     Setkání škol UNESCO, výbor pro vzdělávání a výbor pro ŽP

• TSOŠV  Kroměříž (koncepce centra výchovy pro UR)

• SOŠ Šumperk - tvorba elektronické učebnice biologie pro SŠ

Spolupráce se školami mimo síť KEV:

Spolupráce se školami sítě KEV:



Semináře

Setkání koordinátorů v krajích

Zaměření studentských a žákovských 
prací /SEK, ŽEK/

Výtvarná a literární soutěž

700. výročí 
narození Karla IV.

Mezinárodní 
rok luštěnin

Rok 2016



Připravované aktivity v roce 
2016

Vyhlášení dalšího ročníku výtvarné a literární soutěže (červen 2016)

Škola Udržitelného Rozvoje  2016 -  2018

Středoškolská ekologická konference (listopad 2016) 

Žákovská ekologická konference (listopad 2016)

Setkání koordinátorů EVVO v krajích (ve spolupráci s kraji) 



Sledujte webové stránky KEV, jsou 
zde průběžně vyvěšovány pozvánky a 
programy akcí KEV
WWW.KEV.ECN.CZ   

Děkuji za pozornost

http://www.kev.ecn.cz/

	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Členská základna k 31.12. 2015
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Specializační studium pro koordinátory EVVO
	Snímek 9
	Snímek 10
	Škola udržitelného rozvoje 2015 - 2017
	KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ REGIONŮ ČR
	Semináře
	Exkurze
	Akce krajských skupin
	Akce krajských skupin
	Spolupráce se školami sítě KEV:
	Snímek 18
	Připravované aktivity v roce 2016
	Snímek 20

