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Termíny plánovaných zasedání v 1. pololetí 
2020 

 Ad hoc pracovní skupina k programu Paměť světa 
– 21. ledna 2020 v 10:30 hod. v Hudebním 
salonku Černínského paláce 

 Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku + Sekce 
pro životní prostředí (společné zasedání) –  
5. března 2020 v 14:00 hod. v Hudebním salonku 
Černínského paláce; 

 Sekce pro kulturu a komunikaci – 27. února 2020 
v 14:00 hod. v zasedací síni Národního 
informačního a poradenského střediska pro 
kulturu, Fügnerovo náměstí 1866/5; 

 Výkonný výbor – 20. března 2020 v 10:00 hod. 
v Orientálním salonku Černínského paláce; 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
– 22. dubna 2020 v 10:00 hod. v Orientálním 
salonku Černínského paláce; 

 Výkonný výbor – 15. května 2020 v 10:00 hod. 
v Orientálním salonku Černínského paláce; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  -  
11. června 2020 v 10:00 hod. v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce. 

 
První společné plenární zasedání v novém 
složení České komise pro UNESCO 

Dne 13. prosince 2019 se v Černínském paláci konalo 
první společné zasedání České komise pro UNESCO 
v jejím novém čtyřletém funkčním období (1. 12. 2019 
– 30. 11. 2023). Zasedání zahájil ministr zahraničních 
věcí Tomáš Petříček, který přivítal zeštíhlenou 
podobu České komise a zdůraznil její roli 
koordinačního a poradního orgánu vlády ve věcech 
týkajících se UNESCO. V oblasti vzdělávání se ministr 
věnoval dosažení Cíle udržitelného rozvoje č. 4, tj. 
zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a 
inkluzivnímu vzdělání pro všechny, a to mj. i 
prostřednictvím Sítě přidružených škol UNESCO 
v ČR. Pokud jde o vědu a rovné příležitosti žen při 
rozvoji pracovní kariéry, ministr vyzdvihl, že Česká 
komise je již 14. rokem společně s Akademií věd 
partnerem společnosti L’ORÉAL při organizaci 

programu ocenění „L’ORÉAL Česká republika Pro ženy 
ve vědě”, který aktivně podporuje možnosti budování 
vědecké kariéry žen do 40 let. Ministr dále ocenil 
vzájemnou spolupráci tří odborných sekcí České 
komise při diskusi a hledání řešení průřezových témat, 
např. návrhu nového stavebního zákona. Česká komise 
tak prokazuje svůj zájem, aby památková péče a 
ochrana kulturního a přírodního dědictví oproti 
stávající právní úpravě nebyly oslabeny. Závěrem 
ministr poděkoval členům České komise jako 
partnerům MZV za příspěvek k obhajobě efektivního 
multilateralismu a předal jim jmenovací dekrety. 

Plenární zasedání pokračovalo volbou předsedy a 
místopředsedů České komise, ustavením odborných 
sekcí a pracovní skupiny České komise a jmenováním 
jejich předsedů v novém funkčním období. Plenární 
zasedání dále přijalo plán termínů zasedání v 1. pololetí 
2020 a vyslechlo informaci o průběhu a výsledcích 40. 
zasedání Generální konference UNESCO. Závěrem 
zasedání byl projednání postup České komise ohledně 
návrhu paragrafového znění stavebního zákona. 

 
 
Zasedání Koordinačního týmu Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR 

Dne 11. prosince 2019 se uskutečnilo zasedání 
koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO 
v ČR. Úvodem zasedání byl vyhodnocen průběh  
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25. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených 
škol UNESCO v ČR, které se uskutečnilo  ve dnech 
23. a 24. září 2019 ve Znojmě, a dále byla zhodnocena 
činnost Sítě přidružených škol v roce 2019. V rámci 
zasedání se uskutečnila také tematická prezentace – 
představení Akademie řemesel Praha, která se ujme 
pořadatelství 26. Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v roce 2020. Zasedání se 
věnovalo také procesu přijetí nových členů do Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR. 
 
Záštity České komise pro UNESCO v roce 
2019 

V roce 2019 udělila Česká komise pro UNESCO 
záštitu 22 projektům: 

 Mezinárodní festival divadelních škol – 
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019 (JAMU Brno); 

 Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2019 
(Památník Lidice); 

 Oslavy 90. výročí založení UNIMA (Institut 
umění – Divadelní ústav/České středisko 
UNIMA); 

 Týden uměleckého vzdělávání a amatérské 
tvorby (NIPOS); 

 Brno v nejlepší společnosti – Moderní 
architektura na Seznamu světového dědictví 
UNESCO (Národní památkový ústav/Metodické 
centrum moderní architektury v Brně); 

 Pražské Quadriennale scénografie a divadelního 
prostoru (Institut umění – Divadelní ústav); 

 Letní slavnosti staré hudby – 20. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu (Collegium 
Marianum – Týnská škola, s.r.o.); 

 Poznej světové dědictví UNESCO (MEDIA IN); 

 Postgraduální kurz polymerní vědy (Ústav 
makromolekulární chemie AV ČR); 

 Dny slovanské kultury 2019 (Slovanská unie, z. 
s.); 

 Mezinárodní konference ISPRS: GeoInformation 
for Disaster Management (Fakulta stavební, 
ČVUT Praha); 

 1. ročník Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha 
v kompozici melodramu (Společnost Zdeňka 
Fibicha, z. s.); 

 22. ročník MELODRAMFESTU (Společnost 
Zdeňka Fibicha, z. s.); 

 30. ročník festivalu FORFEST Czech Republic 
2019 (Umělecká iniciativa, Kroměříž); 

 Pocta české památkové péči (Czech Architecture 
Week Praha a Správa Pražského hradu); 

 Spectaculo Interesse 2019 (Divadlo loutek 
Ostrava); 

 25. ročník OTEVŘENO (ECPN, NIPOS, Městské 
divadlo v Kolíně); 

 World Engineers Convention 2023 (Český svaz 
vědeckotechnických společností); 

 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2020 (JAMU Brno); 

 Věda, umění, vzdělání – otevřená škola 
(Gymnázium Třeboň); 

 Festa academica – festival studentského umění 
(Unie českých pěveckých sborů); 

 VILA TUGENDHAT 90 (Muzeum města Brna). 
 
Mezinárodní den vzdělávání 

24. leden byl rezolucí Valného shromáždění OSN č. 
73/25 ze dne 3. 12. 2018 vyhlášen Mezinárodním dnem 
vzdělávání. Členské státy OSN tak poukazují na 
důležitost zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a 
inkluzivnímu vzdělání pro všechny. V souvislosti 
s naplňováním Agendy 2030 a Cíli udržitelného rozvoje 
je vzdělávání oblastí, které OSN a UNESCO věnují 
zvláštní pozornost. Připomenutí dne v roce 2020 se 
ponese pod heslem „Učení pro lidi, planetu, prosperitu 
a mír“. Více informací naleznete na webové stránce: 
https://en.unesco.org/commemorations/educationday 
 
Mezinárodní den památky obětí holokaustu 

Dne 27. ledna si připomínáme památku obětí 
holokaustu. V roce 1945 byl v tento den osvobozen 
koncentrační a vyhlazovací tábor v Osvětimi – 
Březince. Mezinárodní den památky obětí holokaustu 
byl vyhlášen v roce 2005 s cílem připomínat genocidu a 
zločiny proti lidskosti spáchané během 2. světové války. 
UNESCO potvrzuje svůj závazek podporovat vzdělávání 
o holokaustu a boj proti rasismu a antisemitismu, 
v sídle UNESCO v Paříži se při této příležitosti koná 
řada připomínkových akcí. Více informací lze získat na 
webové stránce:  
https://en.unesco.org/themes/holocaust-genocide-
education 

 
Sekretariát České komise pro UNESCO přeje 
všem úspěšný rok 2020! 
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