
Usnesení, závěry Výboru pro VUR  

20.9.2021 

Přítomni: 

Jaromír Beran (předseda, MŠMT), Jiří Kulich (místopředseda, Pavučina), Miroslav Novák (tajemník, 
MŽP), Hana Korvasová (LIPKA), Hana Volná (MZV), Lucie Sršňová (MŽP), Jana Harmanová (MSK),  
Petra Skalická (Člověk v Psni), Petr Daniš (Tereza), Jan Činčera (MUNI), Michal Broža (IC OSN), Jan 
Mareš (MŽP), Jitka Burianová (MŽP), Lukáš Seifert (MŠMT), Josef Morkus (MMR) 

Témata jednání:  

1. informace o připravovaném Světovém Kongresu EVVO v Praze březen 2022 (Jan Činčera) 

2. aktuální informace z procesu revizí RVP - nastavení, harmonogram (MŠMT) 

3. informace k aktualizaci Implementačního plánu Strategického rámce ČR2030 ve vztahu k 
VUR (MŽP) 

4. informace o plánovaných akJvitách v oblasJ klimaJckého vzdělávání (Petr Daniš, Člověk v 
Psni, MŽP) 

5. různé 

Informace k jednotlivým bodům: 

Ad 1. Světový kongres EVVO - proběhne v Praze a regionech 14.-18.3.2022; hhps://weec2022.org/; 
Téma: Building Bridges in Times of Climate Urgency; Světový kongres environmentální výchovy 
(WEEC) je nejvýznamnějším mezinárodním kongresem zaměřeným na oblast environmentální 
výchovy a vzdělávání pro udržitelnost. Pro pořadatelství v roce 2022 byl vybrán projekt Masarykovy 
univerzity a AIM Group. Na odborné úrovni jsou do vědeckých rad zapojeni akademičP pracovníci 
z řady mezinárodních univerzit (Lakehead University, University of Arizona, University of Florida, 
University of Antwerpen, University of Karlstad, Beit-Berl College, University of Porto a další). Jako 
hlavní přednášející (keynote speakers) vystoupí například Arjen Wals (University of Wageningen), 
David Orr (Oberlin College) nebo David Sobel (Anqoch University).  

Prezentace Jana Činčery v příloze 

Ad. 2. Revize RVP - J. Beran představil rámcový harmonogram velkých revizí RVP: říjen 2021 
zahajovací konference; do 2Q 2022 základní rámec pro revize; do 1Q2023 dokončení revizí; následující 
2-3 roky implementace. 

Jan Činčera jako nominovaný člen Výboru pro VUR bude přizván na jednání s hlavními gestory revizí 
panem Černým a Jiterským. 

  

Ad. 3. Aktualizace Implementačního plánu – Výbor souhlasí se zachováním a aktualizací opatření 
4.3.d v Implementačním plánu Strategického rámce ČR 2030. MŠMT bude jako hlavní gestor 
k opatření spolupracovat zejména s MŽP a MZV. 

https://weec2022.org/


Ad. 4. AKTUÁLNÍ akJvity v klimaJckém vzdělávání 

➢ MŽP vydalo publikaci pracovní skupiny pro klimaqcké vzdělávání Klima se mění - a co my? 
(náklad 4 qs. ks), u které začíná distribuce (pedagogická odborná veřejnost, druhé stupně, 
střední školy, parqcipanq vzdělávacích poliqk) 

➢ Publikace a postupně další metodiky a náměty do výuky na novém temaqckém webu 
www.ucimoklimatu.cz  

➢ 20.9. 18:00 – webcast LIPKY  „Nebojme se učit o stávce (za klima)“ - h\ps://
www.facebook.com/events/328586205715243?ref=newsfeed 

➢ 21.9. 18:00 - Krize, nebo příležitost: Jak mladí lidé vnímají změnu klimatu? – představení 
výsledků výzkumu – h\ps://www.facebook.com/events/1221360571670615?
acJve_tab=about 

➢ 24.9. 11:59 – Stávka za klima – (Fridays for future) h\ps://www.facebook.com/events/
1285506698571162?acJve_tab=about 

➢ 29.9. – workshop MZV „Climate and Security Workshop”  - program v příloze 

➢ 2.10. 18:30 – Pecha Klima Kucha (LIPKA) - hhps://www.facebook.com/events/
965232964324798/?acqve_tab=about 

➢ Listopad – vyhlášení Ceny za komunikaci změny klimatu  (IC OSN) 

➢ Listopad - kulatý stůl GRV zaměřený na klimaqcké vzdělávání 

➢ Listopad - kulatý stůl SKAV zaměřený na klimaqcké vzdělávání 

Ad. 5 Různé 

➢ 20.-25.9. - Evropský týden udržitelného rozvoje  - hhps://www.tydenudrzitelnosq.cz/ 

➢ 21.10. – Národní konference EVVO na téma Krajina pro život  - hhp://konference-evvo.cz/ 

Termín příšPho jednání: 

20.9. (8:30-10:30), link: hhps://teams.live.com/meet/94758186653392 

Témata příšPho jednání:  

✓ Hlavní téma: předsednictví ČR v EU (2.pol 2022) a možnosq zviditelnění VUR témaqky (MŠMT, 
MŽP, MZV) 

✓ představení projektu "Odpovědná spotřeba a životní styl" (Jana Dlouhá, COŽP) 

✓ představení výstupů výzkumu „Jak mladí lidé vnímají změnu klimatu“ (ČvT: Petra Skalická, 
host: J. Krajhanzl) 

✓ různé, dle příspěvků členek a členů Výboru 
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