ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Česká lesnická společnost, z. s.
Vás srdečně zve na odborný seminář:

Kam směřuje lesnické školství

Pořádáno za podpory
Ministerstva zemědělství

a

Střední lesnické školy Žlutice

Termín:
26. srpna 2021 (čtvrtek)
Místo konání: SLŠ Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Anotace akce:
Seminář je určen zejména středním školám, lesnickým fakultám, lesnickým a dřevařským
organizacím, které zaměstnávají absolventy těchto vzdělávacích institucí. Cílem semináře
bude návrh možných úprav školního vzdělávacího programu a studijního programu tak,
aby co nejlépe vyhovoval současnému stavu, vývoji a trendu v lesnickém a dřevařském
sektoru. Veškeré úpravy školního vzdělávacího programu a studijního programu by měly
být propojením požadavků a možností vzdělávacích institucí a lesnických organizací v
oblastech spolupráce, podpory, odborných praxí, exkurzí, vědy a výzkumu. V rámci
semináře dojde také ke zhodnocení vzdělávání v rámci pandemie COVID 19 a toho, jaký
dopad má distanční výuka na znalosti, schopnosti a dovednosti žáků a studentů. Součástí
semináře bude také charakteristika a profil současné mladé generace (generace Z), která
má jiné vlastnosti a dovednosti (především přirozený vztah k technologiím a jazykovou
vybavenost), naopak jí schází některé osobnostní charakteristiky. I tento fakt je nutné v
rámci vzdělávání i výkonu profese respektovat.
Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení
o účasti. Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod
číslem AK/l-4/2019.

Odborný garant:
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.
vedoucí OS ČLS Lesní pedagogika, ředitelka SLŠ Žlutice
tel.: +420 737 203 238, e-mail: stolarikova@slszlutice.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz
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Program semináře
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Zahájení akce ředitelkou SLŠ Žlutice
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.

9:15 – 9:50

Střední lesnické vzdělávání v podmínkách předpokládaného vývoje
českého školství
PhDr. Michal Grus (Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga, Písek)

9:50 – 10:25

Vývoj, současný stav a perspektivy vysokého lesnického školství v
Praze
doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

10:25 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 11:20 Problematika z pohledu státní organizace ÚHÚL
Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D. jméno, (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Brandýs nad Labem)
11:20 – 11:55 Mezigenerační propasti a rozdíly a jak na ně ve vzdělávání
Mgr. Bc. Eva Píšová (ErgaVia, z.s.)
11:55 – 12:30 A jak to vidí Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Rozner (Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství
západní Čechy)
12:30 – 13:00 Diskuse a zakončení semináře (Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.)
13:00 – 14:00 Oběd

Na Vaši účast se těší pořadatelé!
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 26. 8. 2021 na Střední lesnické škole Žlutice, Žižkov 345, 364 52
Žlutice.
2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději
do 24. 8. 2021.
Adresy:

e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz
on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí)
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!)

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků, kteří mají stejnou kategorii vložného, a
úhradu provést jednou platbou. Při platbě do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a
účastníka/ů.
4. Účastnický poplatek (kategorie vložného):
A1 – základní vložné placené bezhotovostně............................................... 500,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
A2 – základní vložné placené v hotovosti na místě ...................................... 550,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
S1 – vložné pro členy ČLS a studenty placené bezhotovostně..................... 400,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
Při přihlášení uveďte slevový kód „CLS“.

S2 – vložné pro členy ČLS a studenty placené v hotovosti na místě ............ 450,- Kč
(zahrnuje účast na semináři, sborník, občerstvení)
Částka je včetně DPH 21 %. Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 24. 8. 2021 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo vaše
IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 2111, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka!
6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné
provést platbu i v hotovosti na místě.
7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme sborník.
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