
 
 

                                                                  

Klub ekologické výchovy z. s. 
  ve spolupráci se Střední odbornou školou, Šumperk, Zemědělská 3 a 

Olomouckým krajem  
 

vás srdečně zvou 

na XII. setkání koordinátorů environmentální výchovy 

v Olomouckém kraji 

9. března 2022 

od 9.00 do 12.30 hodin 

Místo konání akce:  online  

Připojení účastníků online je zdarma. Vydání osvědčení z akreditovaného semináře „ Management EV 

ve školách a jeho přínos k posílení image školy“  a zaslání materiálů je podmíněno úhradou 

účastnického poplatku. Fakturační údaje je potřeba uvést do přihlášky.    

Účastnický poplatek: 300,- Kč/ 250,- členové KEV 

Účastníci obdrží:  osvědčení akreditovaného semináře a materiály k realizaci EV 

ve školách.   

Program  

8.45 – 9.00   Připojení účastníků 

9.00 – 9.15 Zahájení setkání a uvítání účastníků 

zástupcem KÚ Olomouckého kraje: Mgr. Martinou Křepelkovou Gazdíkovou Dis., 

referentkou pro interkulturní vzdělávání a environmentální výchovu oddělení vzdělávacích 

programů a dotací, Odbor školství a mládeže   

Mgr. Bc. Evou Kosteckou, ředitelkou SOŠ Zemědělská 3, Šumperk 

Doc.PaedDr.RNDr.Miladou Švecovou, předsedkyní KEV a členkou České komise pro 

UNESCO 

9.15 – 11.00 Management EV ve škole 

9.15 – 9.30  

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání 

v Olomouckém kraji, připravované akce pro rok 2022 

Mgr. Martina Křepelková Gazdíková DiS., referent pro interkulturní 
vzdělávání a environmentální výchovu oddělení vzdělávacích programů a 
dotací 
 



 
 

 
Osvědčení a materiály budou zaslány mailem po úhradě faktury.  

Změna programu vyhrazena. 

                                  

9.30 – 11.00  

  Pandemie a její původce   

  Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. VÚ ŽV Praha – Uhříněves 

Diskuse 
11.00 – 11.45 Témata roku 2022 a možnosti jejich zařazení pro výuky ve 

školách 

11.00 – 11.15  
Témata roku 2022 vyhlášená OSN a UNESCO 
doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., čestná členka ČK pro UNESCO 
 
11.15. – 11.45  
Pták roku 2022“ – tradiční akce ČSO a další programy pro školy 
Česká společnost ornitologická 
 
Profesionalizace práce koordinátorů v Olomouckém kraji 
Mgr. Bc. Eva Kostecká, ředitelka SOŠ Zemědělská 3, Šumperk 

 

11.45 – 12.30 Nabídka a pozvánky na akce 2022 

 Akce připravované školami Olomouckého kraje v roce 2022 

 Nabídka akcí dalších institucí zabývajících se VUR/EV 2022 

 

12.30 Ukončení semináře a předání osvědčení akreditované akce 

„Management EV ve školách a jeho přínos k posílení image 

školy“        

 


