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Termíny plánovaných zasedání v 1. pololetí 
roku 2019 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
- 4. 3. 2019 v 10:00 hod. v Sekretariátu České 
komise, Rytířská 31 

 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku – 14. 3. 
2019 v 14:00 hod. v Sekretariátu České komise, 
Rytířská 31 

 Sekce pro kulturu a komunikaci + Sekce pro 
životní prostředí (společné zasedání) – 21. 3. 2019 
v 13:00 hod. v zasedací síni Národního 
informačního a poradenského střediska pro 
kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5 

 Výkonný výbor – 29. 3. a 24. 5. 2019 v 10:00 hod. 
v Sekretariátu České komise, Rytířská 31 

 Plenární zasedání – 13. 6. 2019 v 10:00 hod. v 
Zrcadlovém salónku Černínského paláce, 
Loretánské nám. 5 

Zasedání Koordinačního týmu Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR 

Dne 4. března 2019 proběhlo setkání členů 
Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO 
v ČR. Na programu zasedání bylo zhodnoceno plnění 
povinností vyplývajících z Charty Sítě přidružených 
škol UNESCO v ČR. Dalším tématem byly přípravy 
25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených 
škol UNESCO, které proběhne letošní rok ve Znojmě 
ve dnech 23. a 24. 9. Byla představena hostitelská 
škola, kterou je Základní škola JUDr. Josefa Mareše a 
Mateřská škola Znojmo, a diskutovány organizační a 
programové záležitosti Valného shromáždění. 
Závěrem zasedání byla projednána témata pro Týden 
škol UNESCO ve školním roce 2019/2020, návrh 
Výroční zprávy národního koordinátora Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR za školní rok 
2017/2018 a připravované změny Charty Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR. 

 

Nový národní koordinátor Sítě přidružených 
škol UNESCO v ČR 
 
Dne 20. února 2019 se funkce národního koordinátora 
Sítě přidružených škol UNESCO v ČR a tajemníka 
Sekretariátu České komise pro UNESCO ujal PhDr. 
Petr Čáp. 
 
Zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a 
informatiku 
 
Dne 14. března 2019 se uskuteční zasedání Sekce pro 
vzdělávání, vědu a informatiku. Členové Sekce budou 
informováni o personálních změnách v Sekretariátu 
České komise pro UNESCO, dále bude podána 
informace ze zasedání Koordinačního týmu Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR, které se uskutečnilo 
dne 4. 3. 2019. Součástí zasedání bude také přednáška 
PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D., MBA z Ústavu pro 
jazyk český Akademie věd ČR na téma: „Jsme doma 
v češtině?“.  
 
Společné zasedání Sekce pro kulturu a 
komunikaci a Sekce pro životní prostředí 
 
Dne 21. března 2019 se uskuteční společné zasedání 
Sekce pro kulturu a komunikaci a Sekce pro životní 
prostředí. Na programu zasedání bude projednání 
změn legislativy v oblasti památkové péče a stavebního 
práva, k nimž vystoupí odborníci z Ministerstva 
kultury. Sekce budou rovněž diskutovat protiklady 
zájmu ochrany přírody a kulturního dědictví v ČR, 
zejména ve vztahu k změně klimatu a biodiverzitě. 
 
Mezinárodní den žen 
Dne 8. března již tradičně slavíme Mezinárodní den 
žen. V tento den si připomínáme význam a úlohu žen 
v rámci rodiny a v celospolečenském měřítku 
v oblastech vědy, umění, kultury a sportu. Více 
informací naleznete na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/womenday. 
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Týden mobilního učení 2019 
 
Ve dnech 4. – 8. března 2019 probíhá Týden 
mobilního učení, který od roku 2011 UNESCO 
každoročně pořádá. Letošním tématem je 
„Vzdělávání mění životy“. Týden mobilního učení se 
stal vlajkovou lodí UNESCO k provádění Cílů 
udržitelného rozvoje. Cílem tohoto projektu je 
prezentace praktického využití informačních a 
komunikačních technologií ve výuce. Během tohoto 
týdne se koná řada setkání, odborných seminářů a 
workshopů. 
Více informací lze získat na webové stránce: 
https://en.unesco.org/events/mobile-learning-week-
2019. 

 
Zdroj: Archiv UNESCO 
 

L'Oréal – předání ocenění „Pro ženy ve vědě“ 
 
Dne 14. března 2019 se v Paříži uskuteční slavnostní 
předání cen vítězkám projektu L'Oréal – UNESCO 
„Pro ženy ve vědě“. UNESCO každoročně oceňuje 
světově uznávané vědkyně v oboru přírodních věd – 
chemie, fyziky a matematiky. V letošním již 21. 
ročníku bude oceněno 5 laureátek této ceny 
z Libanonu, Japonska, Argentiny, Spojených států a 
Francie. Více informací lze získat na webové stránce: 
https://en.unesco.org/news/21st-edition-loreal-
unesco-international-awards-women-science. 
 

 
Zdroj: Archiv UNESCO 

Světový den Frankofonie 
 
Dne 20. března 2019 slavíme 
Světový den Frankofonie. 
V tento den si připomínáme 
význam francouzského jazyka 
a kultury. Na celém světě 
hovoří francouzsky více než 
300 miliónů lidí. 
Francouzština se stala jedním ze šesti oficiálních jazyků 
OSN. V rámci UNESCO má francouzština také 
významné postavení vzhledem k faktu, že sídlo 
organizace UNESCO je právě v Paříži. Světový den 
Frankofonie nám připomíná, že jazyk má schopnost 
spojovat lidi z celého světa, vytvářet prostředí 
vzájemného porozumění. UNESCO společně 
s Mezinárodní organizací Frankofonie (Organisation 
internationale de la Francophonie - OIF) sdílí 
společnou snahu o podporu jazyka jako prostředku 
trvalého porozumění a míru. 
Více informací naleznete na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/francophonie
day. 
 
Světový den vody 
 
Dne 22. března 2019 si připomínáme Světový den 
vody. Jeho cílem je upozornit na zásadní význam čisté 
vody, přičemž zajištění dostupnosti a udržitelného 
přístupu k vodě pro všechny náleží k sedmnácti Cílům 
udržitelného rozvoje. Letošním tématem je „Leaving 
no one behind“ (Nenechejme nikoho stranou), které je 
v souladu s naplňováním cílů Agendy 2030 pro 
udržitelný rozvoj. 
Více informací lze získat na webových stránkách: 
http://www.un.org/en/events/waterday/. 
 

 
Zdroj: Archiv UNESCO 
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