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Výkonný výbor České komise pro UNESCO 
 
Dne 14. září 2017 se uskutečnilo zasedání Výkonného 
výboru České komise pro UNESCO. Hlavním bodem  
bylo projednání přípravy 39. zasedání Generální 
konference UNESCO, jež se uskuteční ve dnech 30. 
října až 14. listopadu 2017 v Paříži, včetně schválení 
návrhu materiálu do vlády k obeslání tohoto 
zasedání.  
 
23. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR 
 

 
 
Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v Kroměříži 
uskutečnilo 23. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v ČR. Letošní výroční 
setkání zástupců přidružených škol UNESCO hostila 
Základní škola U Sýpek v Kroměříži. Během zasedání 
byla vyhodnocena činnost za uplynulé období              
a projednány plány činnosti Sítě na nadcházející 
období, účastníci si rovněž vyslechli celou řadu 
odborných přednášek a prezentací spjatých s tématy 
Týdne škol UNESCO pro školní rok 2017/2018. 
Během zasedání se také uskutečnily volby do 
Koordinačního týmu na období 2017 až 2020 a 
proběhl neformální seminář na téma přínosů členství  

 
v Síti přidružených škol UNESCO. Během druhého dne 
zasedání k účastníkům promluvil prof. PhDr. Stanislav 
Štech, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy a 
předseda České komise pro UNESCO.  
 
Nominace do Seznamu světového dědictví  
 
Na sklonku září 2017 byly Centru světového dědictví 
UNESCO předány návrhy nominačních dokumentací 
statku „Kulturní krajina pro chov ceremoniálních 
kočárových koní v Kladrubech nad Labem“                      
a nadnárodního sériového statku „Slavné lázně 
Evropy“. Posledně jmenovaná nominace byla 
připravena ve spolupráci Belgie, České republiky, 
Francie, Itálie, Německa, Rakouska a Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska, přičemž 
Česká republika je koordinátorem projektu.  
 
Výkonná rada UNESCO 
 
Ve dnech 4. až 18. října 2017 se koná 202. zasedání 
Výkonné rady UNESCO. Během zasedání dojde 
k projednání celé řady dokumentů, které budou 
následně předloženy ke schválení Generální konferenci 
UNESCO. Výkonná rada rovněž v tajných volbách 
vybere jednoho z kandidátů na post generálního 
ředitele UNESCO, kterého následně doporučí ke 
schválení Generální konferenci.  
 
 
Poznej světové dědictví UNESCO 
 
Výstava v rámci autorského projektu RNDr. Mileny 
Blažkové „Poznej světové dědictví UNESCO“ se ve 
dnech 5. až 31. října 2017 představí v Českém 
Krumlově. V Městské galerii v bývalé prelatuře si 
návštěvníci budou moci prohlédnout světové dědictví 
Švýcarska, Španělska, rakouského Salcburku, Tuniska a 
asijských zemí. Součástí výstavy je i přednáška Zuzany 
Churanové „Co nevíte o španělských památkách 
UNESCO“, která se uskuteční dne 16. října 2017 
v Městské knihovně v Českém Krumlově. Více 
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informací a kalendář výstav lze nalézt na webové 
stránce: http://www.unesco-mediain.cz/.  
 
Světový den učitelů 
 
5. říjen je od roku 1994 Světovým dnem učitelů. 
Tento den připomíná výročí podpisu Doporučení 
UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení 
učitelů z roku 1966. Letošním tématem je „Vyučování 
ve svobodném prostředí, posilování postavení 
učitelů“. Toto téma je spjato s cíli udržitelného 
rozvoje, v rámci kterých bylo posilování postavení 
učitelů stanoveno jako jedna z nejdůležitějších 
priorit, která má být zohledněna ve všech strategiích 
v oblasti vzdělávání a udržitelného rozvoje. Více 
informací lze nalézt na webové stránce:  
http://en.unesco.org/themes/teachers/world-
teachers-day 
 

 
Celostátní setkání koordinátorů 
environmentální výchovy 
 
Dne 11. října 2017 se v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR uskuteční 1. celostátní setkání 
koordinátorů environmentální výchovy, které pořádá 
Klub ekologické výchovy pod záštitou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy a místopředsedy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Mgr. Petra 
Gazdíka. Více informací lze nalézt na webových 
stránkách: http://kev.ecn.cz/. 
 
Zpráva o celosvětovém vzdělávání 2017/2018 
 
Dne 24. října 2017 bude vydána zpráva                          
o celosvětovém vzdělávání 2017/2018 (Global 
Education Monitoring Report) pod názvem 
„Odpovědnost ve vzdělávání: plnění závazků“. Zpráva 
průběžně hodnotí dosahování cílů udržitelného 
rozvoje, zejména pak cíle č. 4 – kvalitní vzdělávání. 

Zároveň přezkoumává přístupy všech aktérů ve 
vzdělávání zaměřené na zajišťování inkluzívního, 
rovného a kvalitního vzdělávání. Zpráva přináší 
konkrétní doporučení, která by měla pomoci vytvořit 
důraznější a silnější vzdělávací systém. Více informací a 
odkaz na stažení zprávy lze nalézt na webové stránce: 
http://en.unesco.org/gem-report/ 
 

 
Světový den Organizace spojených národů 
 
Od roku 1948 je 24. říjen slaven jako Světový den 
Organizace spojených národů, kterým si připomínáme 
přijetí Charty OSN v roce 1945, tedy dokumentu, na 
jehož základě OSN vznikla.   
 
Fórum mládeže UNESCO 
 
Ve dnech 25. a 26. října 2017 se na okraj 39. zasedání 
Generální konference UNESCO uskuteční 10. zasedání 
Fóra mládeže UNESCO. Jeho tématem je 
„Přehodnocení zapojení mladých lidí do činnosti 
UNESCO“. Fórum je příležitostí pro mladé lidi z celého 
světa diskutovat otázky, které se jich bezprostředně 
týkají, a to v rámci Operativní strategie UNESCO pro 
mládež na léta 2014 až 2021. Výsledky této diskuse 
budou následně představeny Generální konferenci 
UNESCO a zohledněny ve spolupráci mezi mladými 
lidmi a UNESCO v rámci Programu UNESCO na léta 
2018 až 2021. Více informací lze nalézt na webové 
stránce:  
http://en.unesco.org/10th-unesco-youth-forum.  
 
Světový den audiovizuálního dědictví 
 
27. říjen je Světovým dnem audiovizuálního dědictví,    
a to v návaznosti na Doporučení o ochraně a uchování 
filmů, které bylo přijato během 21. zasedání Generální 
konference UNESCO v roce 1980. Světový den 
audiovizuálního dědictví je příležitostí pro zvýšení 
povědomí o významu audiovizuálního dědictví jako 
nedílné součásti kulturního dědictví a národní identity.  
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