
                                                                         
 

 

 

Osmé setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje 

s vyhlášením výsledků třetího ročníku soutěže Škola udržitelného rozvoje 

Středočeského kraje  
 

V pořadí již osmé setkání koordinátorů environmentální výchovy (dále jen EV) 

Středočeského kraje se uskutečnilo dne 31. března 2016 od 9 hodin v zasedací místnosti 

Krajského úřadu Středočeského kraje. Záštitu nad akcí převzali náměstci hejtmana, a to pro 

oblast školství, mládeže a sportu pan PaedDr. Milan Němec, MBA a pro oblast životního 

prostředí a zemědělství pan PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA. Akce se uskutečnila za finanční 

podpory projektu Středočeského kraje S-7272/OŽP/2015 s názvem „Profesionalizace práce 

koordinátorů EVVO ve školách Středočeského kraje“.  

 

Stejně jako v minulých letech se na přípravě a realizaci setkání koordinátorů podílel Klub 

ekologické výchovy (dále jen KEV) ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu    

(dále jen OŠMS). Zahájení se zúčastnily paní Zuzana Nekovářová, předsedkyně Finančního 

výboru, Ing. Václava Štědrá, zástupkyně ředitele krajského úřadu pro ekonomické řízení. Za 

odbor životního prostředí a zemědělství se zúčastnily Ing. Simona Jandurová, vedoucí 

oddělení řízení projektů v oblasti ŽP a Mgr. Jana Kratochvílová. Na přípravě i realizaci akce 

velmi aktivně spolupracovala RNDr. Ing. Eva Urbanová z OŠMS. 

 

Za KEV se zúčastnily jeho předsedkyně Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. a           

1. místopředsedkyně Mgr. Eva Jiříková, CSc.  

Setkání koordinátorů se již zapsalo do povědomí pedagogů ve Středočeském kraji a dokladem 

toho je účast 80 pedagogů, koordinátorů a ředitelů ze základních a středních škol. Pozitivně 

lze hodnotit také narůstající zájem ze strany gymnázií, středních odborných učilišť a 

z integrovaných středních škol. Zvyšující zájem o setkání je i z řad pedagogů mateřských 

škol.  

 

Klíčovým manažerským tématem setkání byla Evaluace v environmentální výchově, pro 

letošní rok pro oblast výchovy a vzdělávání. Účastníci setkání získali elektronické materiály 

s náměty vhodných indikátorů k posouzení úrovně ekogramotnosti žáků odpovídající věkové 

kategorie. Záměrem organizátorů akce bylo vytvořit pomůcku, která by byla využitelná pro 

školy Středočeského kraje a zároveň i celé České republiky. 

 

Tématem roku 2016 vyhlášeným OSN jsou luštěniny a 700. výročí narození Karla IV. 

Lucemburského. K těmto tématům účastníci získali prezentace s informacemi a kontakty, 

které mohou dále v rámci aktivit škol ve Středočeském kraji rozvíjet a zapojit se do 

vyhlašovaných projektů.  

 

Další aktivity pro rok 2016 prezentovali zástupci EKO-KOMu a České ornitologické 

společnosti. Byl představen Pták roku 2016 – červenka obecná. Účastnící setkání obdrželi 

brožuru s informacemi o projektu, který vyhlašuje Česká společnost ornitologická pro rok 

2016.  



                                                                         
 

 

Ve druhé polovině setkání byly zástupcům škol předány certifikáty soutěže Škola 

udržitelného rozvoje Středočeského kraje.  

 

Do třetího ročníku soutěže se zapojilo celkem 58 škol, z toho 47 škol bylo oceněno             

(viz obr. č. 1). Seznam oceněných škol je přílohou této zprávy.  
 

 

Obr. č. 1: Struktura získaných stupňů 

 
Zdroj: Urbanová Eva 

 

Zástupci nejlepších škol převzali certifikáty na roční předplatné aplikace Magistr a vybrané 

publikace nakladatelství Wolters Kluwer. Další odměnou vyhodnoceným školám bude 

exkurze zaměřená na poznávání přírodního a kulturního dědictví UNESCO, která se uskuteční 

počátkem května na Křivoklátsku a Berounsku. Exkurze je finančně podpořena projektem 

Středočeského kraje.   

 

 

 

Doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc.                   RNDr. Ing. Eva Urbanová   

                  předsedkyně KEV                                                             OŠMS 


