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Termíny plánovaných zasedání 
 

 Výkonný výbor – 4. října 2019 od 10:00 hod. v 
Sekretariátu České komise, Rytířská 31; 

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

 Sekce pro kulturu a komunikaci + Sekce pro 
životní prostředí (společné zasedání) – 31. října 
2019 od 13:30 hod., Národní památkový ústav, 
Liliová 219/5; 

 Plenární zasedání České komise pro UNESCO  -  
1. listopadu 2019 od 10:00 hod. v Zrcadlovém 
salonku Černínského paláce; 

 Ad hoc pracovní skupina k programu Paměť světa 
– 7. listopadu 2019 od 10:30 hod. v Sekretariátu 
České komise, Rytířská 31; 

 Koordinační tým Sítě přidružených škol UNESCO 
– 11. prosince 2019 od 10:00 hod. v Sekretariátu 
České komise, Rytířská 31. 

 
Valné shromáždění Sítě přidružených škol 
UNESCO ve Znojmě 
 

 
 
Ve dnech 23. a 24. září 2019 se ve Znojmě 
uskutečnilo 25. zasedání Valného shromáždění Sítě 
přidružených škol UNESCO v České republice, které 

ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro 
UNESCO hostila a pořádala ZŠ JUDr. Josefa Mareše a 
MŠ Znojmo. Během zasedání přijalo Valné 
shromáždění nové znění Charty Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR na další tříleté období a vyloučilo dvě 
členské školy pro dlouhodobé neplnění závazků 
vyplývajících z členství v Síti. Zároveň byla 
vyhodnocena činnost za uplynulé období a 
byly projednány plány činnosti Sítě na nadcházející 
školní rok, účastníci si rovněž vyslechli celou řadu 
zajímavých tematických přednášek. Školy také 
prezentovaly projekty, které v uplynulém školním roce 
realizovaly v rámci Týdne škol UNESCO na téma 
„Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel“, 
„Mezinárodní rok umírněnosti“ a „Mezinárodní rok 
periodické soustavy prvků“. Naopak tématy pro tento 
školní rok jsou připomenutí 350. výročí úmrtí Jana 
Ámose Komenského, 30 let od sametové revoluce a 
Mezinárodní rok zdraví rostlin, který na rok 2020 
vyhlásila OSN. Více o aktivitách Sítě přidružených škol 
UNESCO v ČR je možné dohledat na webu www.skoly-
unesco.cz.  

207. zasedání Výkonné rady UNESCO 
 
Ve dnech 9. – 23. října 2019 se v Paříži koná 207. 
zasedání Výkonné rady UNESCO. Během zasedání 
bude diskutována celá řada témat, přičemž hlavním 
cílem bude přijmout rozhodnutí k mnoha 
dokumentům, které budou následně projednány na 40. 
zasedání Generální konference UNESCO, která se 
uskuteční v listopadu v Paříži. Více informací o 
zasedání 207. Výkonné rady naleznete na webové 
stránce: https://en.unesco.org/executiveboard. 
 
Výstava Poznej světové dědictví UNESCO v 
říjnu 2019 končí své letošní putování po ČR 
 
Sedmnáctý ročník výstavy fotografií Poznej světové 
dědictví UNESCO končí v říjnu své letošní putování po 
České republice ve dvou městech. V Plzni, ve vstupních 
prostorách ČEZ budovy A, Guldenerova 19, si mohou 
návštěvníci od 1. do 31. října 2019 prohlédnout 
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fotografie jedinečných míst světového dědictví 
Švýcarska, dále skvosty Slovenska a jedinečné 
památky řady vybraných zemí z Asie. V Třeboni, v 
Domě Štěpánka Netolického na Masarykově náměstí 
89, je od 3. do 28. října k vidění kolekce fotografií 
rakouského Salcburku, mimořádně významné 
historické kulturní památky pod ochranou UNESCO. 
Výstava probíhá pod záštitou České komise pro 

UNESCO, více o výstavě na: www.unesco-mediain.cz. 

Světový den učitelů 
 

 
 
5. říjen se stal od roku 1994 Světovým dnem učitelů. 
Oslava tohoto dne poskytuje příležitost k propagaci 
učitelského povolání po celém světě.  
Letošním tématem Světového dne učitelů je „Mladí 
učitelé: Budoucnost profese“. V rámci naplňování 
Cíle udržitelného rozvoje č. 4 se stal tento den 
příležitostí ke zhodnocení výsledků dosažených 
v Agendě 2030 v oblasti vzdělávání. Od roku 2008 je 
každé dva roky udělována Cena UNESCO-Hamdana 
bin Rashida Al-Maktouma za výjimečnou praktickou 
činnost a výsledky při zvyšování efektivnosti učitelů. 
V souladu s posláním a cíli UNESCO tato cena 
napomáhá rozvoji dostupné vzdělanosti a souvisí s 
programem UNESCO v oblasti vzdělávání učitelů. 
Uzávěrka pro podání nominací je 31. října 2019, 
ocenění novým laureátům této ceny budou předána 
v říjnu 2020 v Paříži při příležitosti Světového dne 
učitelů. 
Více informací lze nalézt na webových stránkách: 
https://en.unesco.org/commemorations/worldteach
ersday a https://en.unesco.org/teachers/Hamdan-
prize. 
 
Mezinárodní den vymýcení chudoby 
 

 
 
V roce 1992 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci  

č. 47/196, kterou byl 17. říjen vyhlášen Mezinárodním 
dnem vymýcení chudoby. Jeho tématem v tomto roce 
je: „Společně jednat s cílem umožnit dětem, jejich 
rodinám a komunitám ukončit chudobu“.  GT OSN A. 
Guterres k tomu poznamenává, že „ukončení chudoby 
není věcí charity, ale otázkou spravedlnosti“. 
Více informací lze nalézt na webové stránce: 
https://www.un.org/development/desa/socialperspect
iveondevelopment/international-day-for-the-
eradication-of-poverty-homepage/2019-2.html. 
 
Světový den Organizace spojených národů 
 

 
 
24. říjen je slaven jako Světový den Organizace 
spojených národů. V tento den si připomínáme vznik 
Organizace spojených národů na základě přijetí 
zakládajícího dokumentu Charty OSN, která byla 
schválena na závěr ustavující Konference Organizace 
Spojených národů v San Francisku 26. června 1945 a 
vstoupila v platnost 24. října 1945. Na formulaci textu 
Charty OSN se podílel i československý diplomat Ján 
Papánek.  
Více informací lze nalézt na webové stránce:  
https://www.un.org/en/events/unday/. 
 
Světový den audiovizuálního dědictví 
 
27. říjen je Světovým dnem audiovizuálního dědictví. 
Generální konference UNESCO schválila v roce 2005 
připomínku Světového dne audiovizuálního dědictví 
jako způsob, kterým lze zvýšit povědomí veřejnosti o 
potřebě chránit audiovizuální dokumenty (filmové, 
televizní a rozhlasové) pro budoucí generace coby 
primární záznamy o naší novodobé historii. 
Prostřednictvím řady iniciativ, jako Světový den 
audiovizuálního dědictví a program Paměť světa, je 
podporována snaha a práce odborníků ochránit 
audiovizuální díla.  
Více informací naleznete na webové stránce: 
https://www.un.org/en/events/audiovisualday/. 
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