Zpráva o činnosti Skupiny pro vzdělávání, výuku a popularizaci geologických věd České
geologické společnosti za druhou polovinu roku 2019 a leden 2020.
Činnost Skupiny pro vzdělávání, výuku a popularizaci geologických věd v české společnosti
neochabla ani ve výše zmíněném období. Ministerstvo školství sice, z důvodu přípravy na
nový školský zákon, přerušilo práci na úpravě učiva na základních a středních školách a navíc
zrušilo Národní ústav pro vzdělávání, aby zřídilo Národní pedagogický institut České
republiky (NPI ČR), který vznikl v roce 2020 sloučením Národního ústavu pro vzdělávání
(NÚV) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Ten se nyní věnuje se řešení
otázek předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, základního
uměleckého, jazykového, neformálního, zájmového a dalšího vzdělávání. Naším cílem je co
nejdříve navázat s tímto ústavem spolupráci. Zatím tajemník skupiny zůstal ve spojení
s ministerstvem školství, kterému opět předložil návrhy skupiny na výuku geologie na
základních a středních školách.
Dále naše Skupina navázala užší spolupráci s vydavatelství Českého geologického ústavu,
který ve druhé polovině roku vydal knihu Veselé prázdniny v říši geologie (pro mládež ve
věku od 4 do 99 let) a dále navázala spolupráci s Nakladatelstvím FaF, které pak vydalo
knihu: Středočeský kraj – spirála přírodních krás, ve které je zvláště zdůrazněna geologie
kraje způsobem přístupným nejen odborníkům, ale i částečně poučeným laikům a mládeži.
Autorem obou knih je tajemník Skupiny pro vzdělávání etc. Ten měl také dne 16.1.2020
besedu o prvním titulu v Klubu Barrande.
Další spolupráce byla navázána s Českým svazem filatelistů, sekcí Fauna, flóra a geologie a
propagace geologie i geologických objektů byla započata prostřednictvím poštovních razítek,
celin, celistvostí a R-nálepek (rekomandační nálepky) a také přítisků ke známkám. Tyto
poštovní objekty byly vydány např. k výročí J. Barranda, k 10. výročí vzniku Muzea historie
Země I. Chlupáče na přírodovědecké fakultě UK, k 100. výročí založení Geologického ústavu
ČR, dnes České geologické služby (např. pamětní razítko a přítisky zkamenělin a minerálů
k běžným poštovním známkám, jakož i pamětní obálky apod.) a v letošním roce i k výročí
Zdeňka Buriana a k výročí nálezu prvního českého dinosaura druhu Burianosaurus augustai.
Chtěli bychom rovněž upozornit na aktivitu členů Skupiny vůči základním a středním školám,
např. v Berouně, v Praze (Gymnasium Botičská – společně s PřF UK) či v Nymburce.
Mimo činnost Skupiny se iniciativy chopila také paní RNDr. Zdeňka Petáková z České
geologické služby zkoumajíc výuku geologie na středních školách, hlavně gymnasiích, která
se spojila s členy naší Skupiny, kteří ji nejen poskytli materiály Skupiny, ale sami vstoupili do
jejího projektu.
Nejbližším úkolem Skupiny je navázat spolupráci s nově vzniklým Národním pedagogickým
institutem České republiky, kdy plně spoléháme na podporu celé České geologické
společnosti a jejích členů.
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