
Usnesení, závěry Výboru pro VUR  

11.4.2022 

Přítomni: 

Jiří Kulich (místopředseda, Pavučina), Miroslav Novák (tajemník, MŽP), Hana Korvasová (LIPKA), Hana 
Šišková-Grzňárová (MZV), Lucie Sršňová (MŽP), Jana Harmanová (MSK), Petra Skalická (Člověk v Qsni), 
Jan Mareš (MŽP), Jitka Burianová (MŽP), Lukáš Seifert (MŠMT), Josef Morkus (MMR), Jana Dlouhá 
(COŽP), Ondřej Andrys (ČŠI), Hana Volná (MZV), Jana Bímová (MŠMT), Petr Daniš (TEREZA), Alena 
Nosková (NPI),  Vítězslav Slíva (MŠMT), Michal Broža (Informační centrum OSN), Jan Jiterský (MŠMT),  

Program jednání:  

 
1. zpětná vazba a výstupy z proběhlých světových kongresů EVVO, konaných v březnu Praze 
(WEEC a YEEC) - Jan Činčera, Jiří Kulich, Vítězslav Slíva 

2. připomínkování Hlavních směrů revizí RVP ZV, Jan Jiterský (MŠMT)  

3. aktuality z procesu přípravy operačních programů OP JAK (Jakub Hněvkovský, MŠMT) a OPŽP 
(popř. dalších) s relevancí k oblasti VUR (Jitka Burianová, MŽP)  

4. Propojování formálního a neformálního vzdělávání 

5. Stavu příprav Maastrichtské deklarace a zapojení ČR v drafting committee (Hana Šišková 
Grznárová, MZV) 

Závěry: 

1. Výbor odsouhlasil základní společné připomínky, které se za Výbor uplatní v rámci 
připomínkového řízení na MŠMT: hbps://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se. (připomínky v příloze, 
uplatní tajemník Výboru do 21.4.). Zároveň členové Výboru mohou uplatňovat své další 
připomínky individuálně na stejném odkaze s akceptuje.  

2. Na MŠMT je možné se hlásit do výběrového řízení na zapojení do pracovních skupin pro velké 
revize RVP: hbps://velke-revize-zv.rvp.cz/pracovni-skupiny  

3. Bod k propojování formálního a neformálního vzdělávání, byl jen obecně uvedena a přesunut na 
příšQ jednání 

4. MŽP zjisQ aktuální informace o blížící se ministerské Konferenci Environment for Europe a 
zejména čásg věnované oblasg vzdělávání.  

5. V přílohách (popř. přímo v odkazech) poskytujeme členům Výboru tyto materiály: 

a. Prezentace závěrů světového kongresu EVVO – tzv. WEEC (Jan Činčera) 

b. Prezentace závěrů světového kongresu EVVO mladých – tzv. YEEC (Jiří Kulich) 

c. Publikace OSN - Reimagining our futures together: a new social contract for educagon: 
hbps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.locale=en 

d. Prezentace OP JAK, z hlediska EVVO/VUR (Jakub Hněvkovský) 

https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707.locale=en


e. Prezentace OPŽP, z hlediska EVVO/VUR (Jitka Burianová) 

f. Publikace EC: Input Paper 1: A Whole School Approach to Learning for Environmental 
Sustainability: hbps://educagon.ec.europa.eu/document/input-paper-a-whole-school-
approach-to-learning-for-environmental-sustainability 

Datum a témata příšQho jednání:  

✓ Další jednání proběhne 6.6.2022 online od 8:30-10:30 

✓ Informace k pracovní skupině a grantovému schématu v oblasg propojování formálního a 
neformálního vzdělávání  

✓ Informace o ministerské Konferenci Environment for Europe  

✓ Téma: Zapojování mladých – konkrétní kroky k zapojení, Evropský rok mládeže, Speak Up, 
Mladí delegág pro ŽP (MŠMT, MŽP a další) 

✓ různé, dle příspěvků členek a členů Výboru 

Zapsal: Miroslav Novák, tajemník Výboru pro VUR 
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