
             
 

PROPOZICE K UDĚLENÍ TITULU ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
NA OBDOBÍ 2016 – 2018 

 
 

 o udělení titulu může žádat každá škola ve Středočeském kraji (MŠ, ZŠ, PrŠ, ZUŠ, Gy, SOŠ) 
 

 titul je udělován na 3 roky, poté je potřeba žádat znovu, (školy, kterým byl udělen titul ŠUR 
v roce 2013, certifikát skončil na konci roku 2015 a musí žádat znovu) 

 
 k udělení titulu je potřeba zaslat ve stanoveném  termínu vyplněný dotazník elektronickou 

poštou na adresu akceKEV@seznam.cz nebo natur.svec@seznam.cz.  Přihlášku lze zaslat 
také poštou na KEV, Pertoldova 3373, Praha 4, 143 00 

 

  uzávěrka  přijímání přihlášek 26. 2. 2016 (pátek)  
 
 

INFORMACE O SOUTĚŽI: 
 
Titul „Škola UR“ je kategorizován do třech stupňů, aby se mohly zapojit i školy začínající (musí však 
vykazovat aktivity ve smyslu udržitelného rozvoje):  
    
                      

1. stupeň (nejvyšší) 
Škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací environmentální výchovy (EV) a udržitelného 
rozvoje (UR), kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové školy. Ve škole působí kvalifikovaný 
koordinátor EV (absolvent specializačního studia v rozsahu 250 hodin), který se účastní dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie, životního prostředí a udržitelného rozvoje. Je  
zpracován dlouhodobý i krátkodobý (na jeden školní rok) školní program EV (ŠPEV). Škola realizuje 
programy k EV a UR v průběhu školního roku a zapojuje do svých aktivit i veřejnost, podnikatelskou 
sféru a další skupiny obyvatelstva . Postupně se stává centrem vzdělávání pro UR v rámci regionu, 
kdy spolupracuje zejména se školami a dalšími institucemi ve svém  okolí. Podílí se na dalším 
vzdělávání pedagogů z okolních škol. 
 
 

2. stupeň (střední) 
Škola s dlouhodobějšími zkušenostmi s EV a výchovou k UR (VUR), zapojeno alespoň 50% 
pedagogů do aktivit EV/UR, je ustanovený koordinátor, který však nemusí být absolventem 
specializačního studia. Koordinátor se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
ekologie, ŽP a UR. Je vypracován krátkodobý školní program EV,  realizace EV probíhá pouze 
v rámci některých vyučovacích předmětů. Jsou  realizovány programy k EV a UR v průběhu školního 
roku v rámci školy, škola spolupracuje s okolními školami a dalšími institucemi realizujícími EV/UR.  
  

3. stupeň (začínající školy) 
Škola s krátkodobými zkušenostmi s realizací EV/VUR, zapojeno alespoň několik  pedagogů 
případně pouze  jednotlivec (ve výjimečných případech), ustanovený koordinátor, který nemusí být 
absolventem  specializačního studia, vypracován přehled aktivit k EV/UR,  realizace EV/UR pouze 
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v rámci několika málo  vyučovacích předmětů, realizace dílčích programů k EV/UR v průběhu 
školního roku, škola  doposud nemá navázanou spolupráci s okolními školami či jinými 
institucemi v oblasti EV/UR. 
 
 
Časový harmonogram 
Vyhlášení: 16.října  2015 
Zveřejnění dotazníku: leden 2016 
Termín pro zaslání vyplněného dotazníku do 26. února 2016 
Vyhlášení výsledků 31.3.2016  na 8. setkání koordinátorů EV Středočeského kraje 


