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České komise pro UNESCO
LEDEN 2019
Termíny plánovaných zasedání v 1. pololetí Záštity České komise pro UNESCO v roce 2018
roku 2019
 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO  Letní slavnosti staré hudby – 19. ročník
mezinárodního hudebního festivalu Collegium
- 4. 3. 2019 v 10:00 hod. v Sekretariátu České
Marianum (Týnská škola, s. r. o.)
komise, Rytířská 31

Věda, umění, vzdělání – otevřená škola,
 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku – 14. 3.
podprojekt EDISON (Gymnázium Třeboň)
2019 v 14:00 hod. v Sekretariátu České komise,

Publikace „České poklady UNESCO“ (Česká
Rytířská 31
centrála cestovního ruchu CzechTourism)
 Sekce pro kulturu a komunikaci + Sekce pro

46. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
životní prostředí (společné zasedání) – 21. 3. 2019
Lidice 2018 (Památník Lidice)
v 13:00 hod. v zasedací síni Národního

Poznej světové dědictví UNESCO (MEDIA IN)
informačního a poradenského střediska pro
 Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5
2018 (NIPOS)
 Výkonný výbor – 29. 3. a 24. 5. 2019 v 10:00 hod.

XXIX. Festival FORFEST Czech Republic 2018 –
v Sekretariátu České komise, Rytířská 31
Mezinárodní festival současného umění s
 Plenární zasedání – 13. 6. 2019 v 10:00 hod. v
duchovním zaměřením (Umělecká iniciativa
Zrcadlovém
salonku
Černínského
paláce,
Kroměříž)
Loretánské nám. 5
 Závěrečná konference projektu Erasmus+/KA2
„Moderní design Česko – Slovensko – Bulharsko a
Výkonný výbor České komise pro UNESCO
Mezinárodní sklářské sympozium GSVM 2018“
Dne 14. prosince 2018 se uskutečnilo 4. zasedání
(Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Výkonného výboru v roce 2018. Výkonný výbor se
Valašské Meziříčí)
zabýval stanovením termínů pro zasedání odborných  23. ročník Postgraduálního kurzu polymerní vědy
sekcí, Výkonného výboru a plenárního zasedání v 1.
2018/2019 (Ústav makromolekulární chemie
pololetí 2019 (viz výše) a personálními záležitostmi,
Akademie věd ČR)
zejména pak otázkou prodloužení mandátu předsedy  10. ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v
České komise pro UNESCO. Dále vyslechl informace
interpretaci melodramu (Společnost Zdeňka
z jednání ad hoc pracovní skupiny k programu Paměť
Fibicha)
světa týkající se revize programu Paměť světa a
 21. ročník Mezinárodního festivalu koncertního
národní zprávy k implementaci Doporučení UNESCO
melodramu
Praha
MELODRAMFEST
z roku 2015 týkajícího se zachování a zpřístupnění
(Společnost Zdeňka Fibicha)
dokumentárního dědictví včetně toho, které je v
digitální podobě. Také projednával otázku stavu  Třebíč – 15 let v elitní společnosti UNESCO
(Městské kulturní středisko Třebíč)
zpracování operativní analýzy „Přínosy zapojení ČR v

XXIV. Otevřeno – Celostátní přehlídka pantomimy
UNESCO“ a vyslechl informaci o záštitách udělených
a pohybového divadla (Evropské centrum
Českou komisí v roce 2018 (viz níže) a o průběhu
pantomimy neslyšících, z.s.)
zasedání Global Education Meeting (viz dále). Výbor
rovněž projednával spolupráci s Českým rozhlasem  Věda, umění, vzdělání – otevřená škola/
Subprojekt Přírodovědný a humanitní kurz
Vltava na propagaci Mezinárodního roku jazyků
(Gymnázium Třeboň)
původních obyvatel a nabídku Německé komise pro

Odborná edukační publikace - Světové dědictví a
UNESCO týkající se poskytnutí dobrovolníků na
Česká republika (NPÚ)
stáže.
Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco
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UNESCO – L´Oréal „Pro ženy ve vědě“
Dne 1. prosince
2018
byl
spuštěn
13.
ročník
programu
UNESCO
–
L´Oréal
„Pro
ženy ve vědě“
v ČR. Partnery
programu jsou
opět
L´Oréal
Česká republika,
Česká
komise
pro UNESCO a
Akademie věd
ČR.
Oproti
předchozím
ročníkům se bude soutěžit pouze v jedné věkové
kategorii, oceněny budou hned 3 vědkyně, které
obdrží odměnu každá ve výši 200 000 Kč. Účast na
projektu je podmíněna kompletním vyplněním a
odevzdáním elektronické přihlášky zveřejněné na
webové stránce www.forwomeninscience.com v
termínu od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Vědkyně musí
splnit dvě základní podmínky – věk do 40 let včetně a
dosažený titul Ph.D. z oblasti věd o živé přírodě a
chemických věd (biologie, biochemie, biofyzika,
genetika apod.) a věd o neživé přírodě (matematika,
chemie, informační vědy, technologie atd.). Termín
uzávěrky je 28. února 2019. Slavnostní vyhlášení
vítězek se uskuteční v červnu 2019. Více informací lze
získat na webové stránce: http://www.loreal.cz/csrprojekty-–-společenská-odpovědnost/l'oréal-–unesco-pro-ženy-ve-vědě/2019-cz
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židovském obyvatelstvu a jiných nacistických zločinů a
zároveň potvrzuje svůj závazek podporovat vzdělávání
o holocaustu a boj proti rasismu a antisemitismu.
V sídle OSN v New Yorku i sídle UNESCO v Paříži se
při této příležitosti koná celá řada připomínkových
akcí. Více informací lze získat na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/holocaustrem
embranceday
Global Education Meeting
Ve dnech od 3. - 5. 12. 2018 se v Bruselu uskutečnilo
celosvětové setkání vyšších úředníků k problematice
vzdělávání s podtitulem Vzdělání v propojeném světě:
zajištění inkluzivního a spravedlivého rozvoje.
Celosvětové setkání mělo za cíl zhodnotit dosažený
pokrok ve vytčených cílech a závazcích vyplývajících z
Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a určit společně
podporované strategické priority. Toto zasedání lze
považovat do určité míry za průlomové. Na poli
vzdělávání se jednání v tomto rozsahu uskutečnilo
vůbec poprvé - zasedání se zúčastnilo přibližně 250
zástupců z agentur OSN a přidružených organizací,
regionálních organizací, občanských organizací,
organizací soukromého sektoru, nadací a zástupců
učitelů i studentů. Během zasedání byla přijata
Bruselská deklarace
(https://en.unesco.org/sites/default/files/2018-1207_brussels_declaration.pdf), jejímiž nosnými tématy
jsou vnější i vnitřní migrace (vykořenění lidí z kultur) a
její vliv na vzdělávací systémy, inkluze (s důrazem na
začleňování dětí s postižením) a učitelská profese (útěk
z povolání) a řešení v budoucnosti. Více informací lze
získat
na
webové
stránce:
https://en.unesco.org/themes/education/globaleducat
ionmeeting2018

Mezinárodní den vzdělávání
24. leden byl rezolucí Valného shromáždění OSN z
3. 12. 2018 (73/25) vyhlášen Mezinárodním dnem
vzdělávání. Členské státy OSN tak poukazují na
důležitost
zajištění
spravedlivého
kvalitního
vzdělávání na pro všechny. Více informací lze získat
na webové stránce:
https://www.un.org/en/events/educationday/
Mezinárodní den památky obětí holocaustu
Dne 27. ledna si připomínáme osvobození
koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi – Sekretariát České komise pro UNESCO
Březince v roce 1945. UNESCO každoročně využívá přeje klidný a úspěšný rok 2019!
této příležitosti k připomenutí genocidy spáchané na
Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco

