
 

Klub ekologické výchovy z.s. 

s Centrem managementu výchovy a vzdělávání pro UR  

při Vysoké škole evropských a regionálních studií 

a ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje  

 

vás zvou na  

  12. setkání koordinátorů environmentální výchovy Jihočeského kraje,  

které se uskuteční v rámci mezinárodní konference Udržitelný rozvoj XII – sekce 

Kulatý stůl občanského vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje 
 

dne 15. října 2021 od 9.00 

Místo setkání: U Zimního stadionu 1952/2 (Sál zastupitelstva Krajského úřadu JK – č. 2008) 
Vložné není požadováno. 

Účastníci obdrží osvědčení a mailem prezentace a příspěvky ze setkání. 

 

8.30 – 9.00 prezence účastníků 
 

9.00 – 9.15 zahájení a přivítání účastníků na 10. setkání koordinátorů EV v Jihočeském kraji 

Zástupci KÚ Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru životního prostředí, zemědělství 

a lesnictví 

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D., rektor VŠERS 

doc. Dr. Milada Švecová, CSc. předsedkyně KEV 

Ing. Milena Kaňková, předsedkyně Krajské skupiny KEV 
 

9.15 – 11.30   Management EV ve škole   

 Odpady v době pandemie   

Zástupce EKOKOMU a.s.    

 Témata roku 2022 vyhlášená OSN a UNESCO 
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., čestná členka ČK pro UNESCO 

 Vyhlášení 2. ročníku soutěži Škola udržitelného rozvoje Jihočeského kraje 
Zástupce KÚ, Centrum managementu vzdělávání pro UR, Klub ekologické výchovy 

 Zelená dohoda pro Evropu 

             Mgr. Jan Mareš, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje, odbor politiky ŽP a UR MŽP  

                       Diskuse 
 

11.30 – 12.00 Přestávka s občerstvením 

12.00 – 13.00 

 Pokračujeme v rozvoji zájmu žáků o badatelskou činnost zaměřenou na životní prostředí a 
udržitelný rozvoj v jihočeském regionu – příklady prací žáků 
Ing. Milena Kaňková, předsedkyně krajské skupiny KEV 



  

 
 

 „Pták roku 2021“ – tradiční akce ČSO a další programy pro školy 
Česká společnost ornitologická 
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., KEV 

  

 Akce připravované školami Jihočeského kraje ve školním roce 2021/22 
  

13.00 – 13.30 

Ukončení semináře a předání osvědčení akreditované akce „Management EV ve školách a jeho    

             přínos k posílení image školy“. 

 

Změna programu vyhrazena 


