
 

 

 

   
   

  

                   Klub ekologické výchovy 

ve spolupráci se Středočeským krajem 
 

Vás zvou 
 

na XI. ročník setkání koordinátorů 
environmentální výchovy 

a vyhodnocení VI. ročníku Škola UR 
Středočeského kraje 

 
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov 

zasedací místnost zastupitelstva č. 1096 (1. patro) 
 

26. 3. 2019 od 9:00 hodin 
 

 

Účastnický poplatek:   350 Kč (nečlenové KEV)                  250 Kč (členové KEV) 

 
*účastníci ze škol vyhodnocených v rámci ŠUR 2019-2021 vložné neplatí, 

pozvánku na předání diplomů ŠUR Středočeského kraje obdrží z Krajského úřadu 
Středočeského kraje 

 

Účastníci obdrží: osvědčení akreditovaného semináře (akreditace MŠMT "Biotechnologie                
v potravinářství"), podklady k inovacím ŠVP – potraviny, zdraví a zdravý životní styl, 

témata roku 2019, brožuru Pták roku 2019 a další materiály. 
 

PROGRAM 

 
8:30 – 9:00          Prezence účastníků 
 
9:00 – 9:15  Zahájení setkání, uvítání účastníků 
                                            zástupci Středočeského kraje 
                                            Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně Klubu ekologické 
                                            výchovy 

        



 

 

 

   
   

  

 9:15 – 11:00   

 

 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání ve Středočeském kraji pro  

        rok 2019  

                                 zástupci odboru školství a životního prostředí Středočeského kraje   
  

 Vyhodnocení 6. ročníku Škola UR Středočeského kraje (2019 - 2021) a předání certifikátů 

                               zástupci Středočeského kraje 

 

 Vyhlášení dalšího ročníku Škola UR Středočeského kraje (2020 - 2022)   

                               zástupci Středočeského kraje 

 

 Kvalita a bezpečnost potravin, mýty o potravinách, a začlenění této problematiky do výuky na ZŠ 

                       a SŠ 
                                               Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., ČZU Praha  
                       

 Téma „Zdraví a zdravý životní styl“ ve vzdělávání na základních a středních školách: podpora ICT 

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

 Mezinárodně vyhlášená témata roku 2019 (OSN, UNESCO) 
                               Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., čestná členka České komise pro UNESCO 

 
11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení 
 
12:00 – 13:00   
 

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

                                      Mgr. Gabriela Dobruská, Česká společnost ornitologická, Praha 

 Profesionalizace práce koordinátorů v Středočeském kraji a jejich další vzdělávání   
 

 Poznávání regionu Středočeského kraje - exkurze 
                                 Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV 

     
13:00 – 14:00  

 

 Prezentace škol  a dalších institucí zabývajících se EV ve Středočeském kraji,  

        akce připravované v roce 2019  

 

 

      14:00                          Diskuse, ukončení setkání a předání osvědčení   
 

         
 

Změna programu vyhrazena. 

 


