
V Galer i i  14 proběhlo j iž  t řet í  setkání  koordinátorů EVVO Hlavního 
města Prahy  

 
Další, v pořadí již třetí setkání koordinátorů 
environmentální výchovy, vzdělávání a 
osvěty Hlavního města Prahy se uskutečnilo 
v pátek 9. dubna 2014 v Galerii 14.  

Letošní setkání bylo tematicky zaměřeno na 
problematiku evaluace v environmentální 
výchově, a to především v oblasti jejího 
řízení. Současně koresponduje s vyhlá- 
šeným Mezinárodním rokem světla a 
světelných technologií a Mezinárodním 
rokem půdy. 

Pořadatelem a gestorem akreditované akce, stejně jako v minulých letech, byl Klub ekologické výchovy 
Praha ve spolupráci se Základní školou Generála Janouška 1006, která je dlouholetým kolektivním 
členem KEV. Záštitu nad celou akcí převzal Bc. Radek Vondra, starosta MČ Prahy 14, který 
osobně přivítal účastníky v  Galerii 14, 
vyslovil podporu i poděkování za její 
uspořádání, současně popřál účastníkům 
i organizátorům zdárný průběh jednání.  
V úvodu také vystoupila Mgr. Ilona Šťastná, 
ředitelka Základní školy Generála Janouška. 
Čestným hostem setkání byl vedoucí tajemník 
pro UNESCO Dr. Karel Komárek. 

Setkání se stalo již tradiční záležitostí 
a dokladem toho je účast 44 pedagogů 
z mateřských, základních a středních škol 
Hlavního města Prahy.  
 

Klíčovým manažerským tématem letošního setkání byla evaluace v environmentální výchově, a 
to především v oblasti jejího řízení.  Účastníci setkání získali elektronické materiály s vytipováním 
vhodných indikátorů k posouzení úrovně řízení EV ve školách. Kromě klíčových témat byli koordinátoři 
informováni o možnostech dalšího vzdělávání a získání odborné kvalifikace koordinátora EVVO formou 
kombinované formy specializačního studia pro koordinátory EVVO, které bude probíhat od  září na ZŠ 
Gen. Janouška.  

Tématem roku 2015 vyhlášeným OSN je světlo 
a světelné technologie a pozornost je 
věnována také půdě.  K těmto mezinárodně 
vyhlášeným tématům účastníci získali materiály, 
které mohou využít k propagaci tématu přímo ve 
školách v rámci širokého spektra vyučovacích 
předmětů. Pozornost byla také věnována i dalším 
tématům, např. otázkám možnosti financování 
EVVO. Kromě klíčových témat byli koordinátoři 
informováni o přípravě dlouhodobého záměru 
vzdělávání v ČR a naplňování programu UNESCO 
Přírodní a kulturní dědictví v roce 2015. Vedoucí 



tajemník UNESCO Dr. Karel Komárek připomněl 70. výročí vzniku UNESCO a charakterizoval činnost 
této organizace i ve vztahu ke školám. Vyhlášené programy UNESCO se mohou stát velice vhodným 
námětem pro letošní téma Dne Země, který se na školách stal již tradicí.  

Účastníci setkání získali nejen programy a 
materiály využitelné ve školní praxi, ale především 
prostor pro vzájemné setkání a výměnu 
zkušeností.  

V závěru setkání byla zmíněna i možnost 
certifikace škol udělováním titulu Škola UR se 
záměrem zapojit co nejvíce pražských škol a 
motivovat je k aktivitám v kontextu udržitelného 
rozvoje.  

Informace o dalším setkání budou začátkem 
příštího školního roku rozeslány a zároveň 
vyvěšeny na webových stránkách KEV: www.KEV.ecn.cz . Těšíme se na Vaši účast. 

Poděkování patří vedení úřadu za poskytnutí zasedací místnosti i dalších přilehlých prostor. 
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