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NEWSLETTER
Sekretariátu
České komise pro UNESCO
ČERVEN 2020

Termíny plánovaných zasedání v 1. a 2. škola sociální v Ostravě. Na zasedání Koordinačního
pololetí roku 2020
týmu byla prezentací představena právě tato škola,
která se mj. zabývá problematikou udržitelného rozvoje
 Plenární zasedání České komise pro UNESCO a fiktivního podnikání, které se snaží zaměřit nejen na
11. června 2020 v 10:00 hod. v Zrcadlovém zisk, ale i společenskou odpovědnost. Součástí Valného
salonku Černínského paláce;
shromáždění bude i vystoupení pracovnice Národního
 Výkonný výbor - 2. října 2020 v 10:00 hodin památkového ústavu, která bude prezentovat
v Orientálním salonku Černínského paláce;
vzdělávací aktivity NPÚ, a očekává se navázání možné
 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku – 3. budoucí spolupráce mezi členy Sítě a NPÚ v oblasti
listopadu 2020 v 14:00 hod. v Hudebním salonku památkové péče. Koordinační tým rovněž schválil
Černínského paláce;
seznam škol určených k ústní prezentaci na Valném
 Sekce pro kulturu a komunikaci - 5. listopadu shromáždění, Výroční zprávu národního koordinátora
2020 v 14:00 hod. v zasedací síni Národního Sítě za školní rok 2018/2019 a projednal přípravu voleb
informačního a poradenského střediska pro členů Koordinačního týmu na období 2020-2023, k níž
kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5;
dojde na Valném shromáždění Sítě v Praze.
 Sekce pro životní prostředí – 12. listopadu 2020 v
14:00 hod. v Orientálním salonku Černínského Zasedání Výkonného výboru České komise pro
paláce;
UNESCO
 Výkonný výbor - 20. listopadu 2020 v 10:00
Dne 22. května 2020 se konalo první letošní zasedání
hodin v Orientálním salonku Černínského paláce;
Výkonného výboru České komise pro UNESCO, na
 Plenární zasedání České komise pro UNESCO němž byla schválena Výroční zpráva České komise pro
10. prosince 2020 v 10:00 hodin v Zrcadlovém
UNESCO za rok 2019. Předsedové tří odborných sekcí
salonku Černínského paláce.
České komise podali informaci o zasedáních, která se
uskutečnila v prvním čtvrtletí t.r. Na základě dohody
Zasedání
Koordinačního
týmu
Sítě
připraví stručné teze k dopadům epidemie covid-19, jež
přidružených škol UNESCO v ČR
poslouží jako podklad pro diskusi v části programu
Dne 20. května 2020 se uskutečnilo odložené červnového plenárního zasedání České komise pro
zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO. Vedle tradičního projednání přijatých
UNESCO v ČR, které se zabývalo především žádostí o udělení záštity České komise pro UNESCO,
programovou přípravou 26. Valného shromáždění Výkonný výbor dokončil přípravu nového textu
Sítě v Praze. O stavu příprav informovali společně Pravidel pro udělování záštit a použití loga České
ředitel hostitelské školy (Akademie řemesel Praha – komise pro UNESCO, který doporučil ke schválení
STŠ Zelený pruh) Ing. Drahoslav Matonoha a školní plenárnímu zasedání České komise pro UNESCO dne
koordinátorka Ing. Monika Benátová. Školám budou 11. června 2020, jehož přípravu rovněž projednal.
představena témata Týdne škol UNESCO na školní Výkonný výbor dále schválil plán termínů zasedání
rok 2020/2021, které Koordinační tým schválil na České komise pro UNESCO a jejích odborných sekcí ve
svém zasedání. Jedná se o (1.) připomínku 75. výročí 2. pololetí 2020. Zástupci Ministerstva kultury ČR
OSN, (2.) 5. 12. – Mezinárodní den dobrovolnictví, poreferovali o virtuálním zasedání ministrů kultury
(3.) 22. 5. – Mezinárodní den biodiverzity. Součástí UNESCO, jehož se zúčastnilo více než 130 ministrů
programu bude i návrh Koordinačního týmu na kultury členských států UNESCO, a o upozornění
přijetí nové školy do Sítě přidružených škol UNESCO Sekretariátu UNESCO na nesprávné používání termínu
v ČR, kterou je Obchodní akademie a Vyšší odborná „Czech UNESCO“ ze strany Českého dědictví UNESCO,
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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svazku obcí a měst, které spravují památky zapsané celé řady virtuálních akcí online pod názvem „Inovace
na Seznamu světového dědictví.
pro udržitelné oceány“.
Více informací naleznete na webové stránce:
Sekretariát UNESCO představil první návrh https://unworldoceansday.org/.
doporučení UNESCO k etickým aspektům
umělé inteligence
Předložený text je výsledkem virtuálních konzultací
mezi členy ad hoc expertní skupiny jmenovanými
generální ředitelkou UNESCO. Dokument projde v
rámci dalšího bohatého procesu regionálních a
globálních virtuálních a prezenčních konzultací mezi
představiteli vlád, zástupci soukromého sektoru,
mezinárodních organizací, nevládních organizací,
akademické obce atd. mnoha úpravami před jeho
očekávaným přijetím na 41. zasedání Generální
konference UNESCO na podzim roku 2021.
Světový den životního prostředí
5. červen je Světovým dnem životního prostředí,
připomíná od roku 1974 a jeho smyslem je zvýšit
povědomí o odpovědnosti všech za ochranu životního
prostředí. Mnoha lidmi je považován za nejdůležitější
událost ekologického kalendáře. Inspiruje jedince,
vlády, nevládní organizace, komunity a mládežnické
skupiny, obchodní a průmyslové společnosti i média
k tomu, aby přispěly ke zkvalitňování životního
prostředí. Jeho letošní připomenutí je provázáno
s nedávnou oslavou Mezinárodního dne biologické
rozmanitosti (22. 5.), a bude právě proto zaměřeno
na biodiverzitu. Více informací lze získat na webové
stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/environme
ntday.

Světový den boje proti suchu a rozšiřování
pouští
17. červen je Světovým dnem boje proti suchu a
rozšiřování pouští, který byl vyhlášen Valným
shromážděním OSN v roce 1994 v návaznosti na přijetí
Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci. Rozumné
investice do půdy jsou základní podmínkou pro
udržitelný růst, a proto je třeba řešit problémy spojené
s degradací půdy, včetně sucha, které snižují hodnotu
půdy. ČR reaguje na sucho jako na projev změny
klimatu klíčovými strategiemi - adaptací na změnu
klimatu a bojem se suchem, z nichž vyplývají desítky
úkolů pro rezorty, jichž se problematika dotýká.
UNESCO poskytuje svoji expertízu prostřednictvím
Mezinárodního hydrologického programu (IHP) a
programu Člověk a biosféra ( MAB). Více informací lze
získat na webové stránce:
https://en.unesco.org/commemorations/desertificatio
nday.

Světový den oceánů
8. červen je Světovým dnem oceánů. V tento den se
vědci, veřejní činitelé a zástupci občanských sdružení
připojují k podpoře udržitelného vztahu mezi
lidstvem a přírodním bohatstvím oceánů. Letošní
připomenutí tohoto dne proběhne prostřednictvím
Sekretariát České komise pro UNESCO, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, e-mail: unesco@mzv.cz, tel: 224 186 126, www.mzv.cz/unesco

