
Usnesení, závěry Výboru pro VUR  

15.11.2021 

Přítomni: 

Jaromír Beran (předseda, MŠMT), 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 Ssni), Michal Broža (IC OSN), Jan Mareš (MŽP), Jitka Burianová (MŽP), 
Lukáš Seifert (MŠMT), Josef Morkus (MMR), Jana Dlouhá (COŽP), Vladimír Macourek (MPO), Marta 
Stará (MŠMT), Ondřej Andrys (ČŠI), Tomáš Kažmierski (MŽP), Veronika Šiková (Úřad vlády, komunikace 
CZ PRES) 

Témata jednání:  

1. diskuze ke kartě VUR (v rámci aktualizace Implementačního plánu ČR 2030) 
2. Hlavní téma: Předsednictví CZ PRES z pohledu VUR 
  - základní rámec CZ PRES (Veronika Šiková - Úřad vlády ČR) 
  - plány MŽP pro CZ PRES s ohledem na udržitelnost (MŽP) 
  - plány MŠMT pro CZ PRES s ohledem na VUR (MŠMT) 
  - diskuze, náměty pro spolupráci 
3. Představení závěrů výzkumného projektu zaměřeného na udržitelnou spotřebu a vzdělávání (Jana 
Dlouhá, COŽP) 
4. Představení závěrů výzkumu "Jak mladí lidé vnímají změnu klimatu" (Petra Skalická, Člověk v tísni) 
5. Různé 

Informace k jednotlivým bodům: 

Ad. 1. diskuze ke kartě VUR (v rámci aktualizace Implementačního plánu ČR 2030) 

➢ Aktuální info MŠMT k RVP: Informace u kulatých stolech jsou dostupné zde: haps://velke-
revize-zv.rvp.cz/workshopy. Momentálně probíhá registrace na kulatý stůl dne 19. 11. Vlastní 
registrace je možná vždy pár dní před událosS. Revize probíhají dle S2030+ ve smyslu 
"Kompetenční pojeS kurikula bude vycházet z inovovaných klíčových kompetencí 
zohledňujících doporučení Rady Evropské unie o klíčových kompetencích pro celoživotní 
učení". 

➢ MŽP zašle do 20.11. aktualizovanou verzi karty, kterou pak Výbor odhlasuje do 30.11. per 
rolam 

Ad. 2. Předsednictví CZ PRES z pohledu VUR 

➢ Sektorové agendy předsednictví (v příloze)  

➢ Zášmty pro akce v rámci předsednictví: https://www.euroskop.cz/9340/sekce/udelovani-
zastit-pro-akce/ 

➢ Za MŽP jsou priority předsednictví vázáné na Zelenou dohodu pro Evropu a Fit for 55, 
vyloženě zaměření na vzdělávání se neplánuje  

➢ Za MZV nejvíce relevantní k VUR bude schvalování Maastrichtské deklarace ke vzdělávání v 
globálních souvislostech, na podzim 2022 

https://www.euroskop.cz/9340/sekce/udelovani-zastit-pro-akce/
https://www.euroskop.cz/9340/sekce/udelovani-zastit-pro-akce/


➢ Za MMR nejvíce k VUR relevantní akcí je konference polimky architektury a stavební kultury 
11.-12.10. v Kongresovém centru (možná i navazující akce pro mládež 

➢ Za MŠMT pro předsednictví klíčové 3 body: 1. posilování propojování formálního a 
neformálního vzdělávání; 2. oblast digitálního vzdělávání; 3. nová Strategie EU pro mládež a 
zejména její pilíř Udržitelná zelená Evropa 

➢ Projekty akmvit NNO na podporu CZ PRES mohou žádat o dotace do 13.12.2021 (Výzva PRÁCE 
S DĚTMI A MLÁDEŽÍ pro projekty nestátních neziskových organizací s nadregionálním 
dopadem haps://www.msmt.cz/mladez/podpora-nestatnich-neziskovych-organizaci-pro-
rok-2022-v-1) 

Ad 3 a 4. – prezentace výstupů výzkumů jsou v příloze zápisu 

➢ Výbor aklamací schválil oficiální poděkování tvůrcům těchto a dalších výzkumných projektů ke 
kompetencím v oblasm VUR 

Ad. 5 Různé 

➢ 18.11. kulatý stůl SKAV: Co se žáci potřebují naučit době globální změny klimatu - haps://
skav.cz/wp-content/uploads/2021/11/SKAV_pozvanka_kulate-
stoly_sirka_listopad2021_A3_04.pdf 

➢ 24.11. - FoRS – FesZval globálního rozvojového vzdělávání na téma „Klima se mění. A co 
my?“ 

hap://www.fors.cz/2021/11/04/%ef%bb%bffors-fesmval-globalniho-rozvojoveho-vzdelavani-
na-tema-klima-se-meni-a-co-my-2/#.YZJkx2DMLIU 

Termín příšSho jednání: 

24.1.2022 (8:30-10:30), link:haps://teams.live.com/meet/94188763442009 

Témata příšSho jednání:  

✓ různé, dle příspěvků členek a členů Výboru 
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