
Výbor pro VUR - 14.11.2019 - 13:00-15:30 – Malý zrcadlový sál MŠMT 

Hosté: Mgr. Jaromír Beran (ředitel kanceláře ministra – MŠMT), Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce 
a vedení OP – MŠMT), Ing. Eva Kazdová (ředitelka Obchodní akademie Ostrava) 

Body jednání: 

1. Hlavní směry vzdělávací poliJky 2030+ (EDU 2030+) 

Jaromír Beran (MŠMT) představil aktuální proces přípravy dokumentu a členové výboru reagovali na 
dokument v zásadě poziOvně, nicméně vyjádřili připomínky k jeho nevyváženosO v určitých rovinách, 
např. mezi strategickou linií 1. a 2. a dále v rovině kompetencí, kde nejsou zahrnuty kompetence pro 
VUR, dále pak chybějící environmentální rozměr v dokumentu. Dokument je aktuálně vyvěšen na 
stránkách MŠMT k připomínkám do konce roku 2019 (zde). Připomínky a podněty lze podávat jako 
jednotlivci prostřednictvím formuláře (zde), ale zároveň se Výbor pro VUR dohodl, že se zpracují 
hlavní konsolidované připomínky či stanovisko za Výbor. 

Proto prosíme členy Výboru o zaslání připomínek na adresu miroslav.novak@mzp.cz do pátku 
22.11. – následně MŽP zajisX jejich editaci a do cca 30.11. se konsolidované vyjádření za Výbor 
zašle zpracovatelům dokumentu. 

2. KlimaJcké vzdělávání a výchova  

Miroslav Novák (MŽP) shrnul klíčové akOvity, událosO, odkazy, které rámují aktuální debatu o 
klimaOckém vzdělávání a výchově v ČR (včetně několika zahraničních příkladů uchopení tématu 
klimaOcké změny ve vzdělávacím procesu) a navrhl založení pracovní skupiny při Výboru pro VUR, 
která by se tématem zabývala. Členové Výboru vyjádřili se založením skupiny souhlas a pověřili 
tajemníka výboru navržením cílů této pracovní skupiny a svoláním prvního jednání na leden 2020. 
MŽP a MŠMT se ještě domluví na zázemí pro tuto pracovní skupinu, formální náležitosO založení 
skupiny se zároveň projednají odborem poliOky žp a udržitelného rozvoje MŽP (který koordinuje Radu 
vlády pro UR). 

3. OP JAK – základní informace z přípravy dokumentu 

http://www.msmt.cz/file/51582/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNmizKiXQtXtkynn23xxnpRDVcd6VHRZX3Lf5SQTyclG_B0g/viewform


Helena Barbořáková (MŠMT) prezentovala základní parametry připravovaného Operačního programu 
– Jan Ámos Komenský – prezentace v příloze. 

4. OP ŽP 2020+ – základní informace z přípravy dokumentu 

Miroslav Novák (MŽP) informoval o přípravě intervence na podporu infrastruktury pro 
environmentální vzdělávání v rámci budoucího OPŽP, pod specifickým cílem Podpora přizpůsobení se 
změnám klimatu, prevence rizik a odolnosO vůči katastrofám. Podmínkou intervence budou 
vzdělávací programy zaměřené na klimaOckou změnu (adaptaci, miOgaci). 

5. Školy jako centra managementu VUR ve školách  

Eva Kazdová, ředitelka Obchodní akademie Ostrava, představila hlavní cíle a akOvity školního centra 

managementu udržitelného rozvoje při Obchodní akademii v Ostravě - prezentace v příloze. 

6. Pozvánky/upoutávky: 

• 20. listopadu: FesJval GRV s názvem:  Klima se mění a co my? - zde 

• 22. listopadu: Fórum udržitelného rozvoje - zde 

• 28. listopadu: Kulatý stůl SKAV na téma: V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie 

vzdělávací poliJky 2030+? hep://www.skav.cz/?p=2984 

https://drive.google.com/file/d/0Bz3I5EC5Wh2ARUxCdld3clVVQlVsckhfNDRnUmhTUjU1ZWU0/view
http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/1137/
http://www.skav.cz/?p=2984

