
Usnesení, závěry Výboru pro VUR  

24.1.2022 

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), Vladimír Macourek (MPO), Marta Stará (MŠMT), Ondřej Andrys (ČŠI), Tomáš Kažmierski 
(MŽP),Tomáš Kažmierski (MŽP), Hana Volná (MZV), Jana Bímová (MŠMT), Ondřej Šejtka (ČRDM), Petr 
Daniš (TEREZA), Milada Švecová (KEV),  Alena Nosková (NPI) 

Témata jednání:  

1. Position Paper ke vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (jako vklad Výboru pro VUR do 
procesu velkých revizí RVP) - představení Petr Daniš, projednání, schválení (dokument v příloze) 

2. Nové iniciativy v oblasti VUR na úrovni EK - jedná se hlavně o dokumenty Vzdělávání k 
environmentální udržitelnosti (zde) a Trio road map for education and training; MŠMT/MŽP; M. 
Novák/V. Slíva 

3. Představení projektu "Virtuální škola"; Alena Nosková, NPI 

4. Avízo k jednání RVUR (27.1.2022); MŽP, J.Mareš/Lucie Sršňová  

5. Avízo k Fóru udržitelného rozvoje (3.2. 2022); MŽP, J.Mareš/Lucie Sršňová 

6. Ostatní 

Informace k jednotlivým bodům: 

Ad. 1. Position Paper ke vzdělávání pro udržitelnou budoucnost 

Výbor projednal návrh dokumentu a přijal následující usnesení: 

Výbor schvaluje PP s doporučením doplnění odkazu na nové materiály EK z oblasF VUR a případné 
revize literatury z hlediska českých zdrojů; dále doporučuje MŠMT a dalším aktérům zohlednit PP 
v RVP. 

Ad. 2. Nové iniciativy v oblasti VUR na úrovni EK 

Byly představeny dokumenty, které ukazují  aktuální inicia`vu EK v oblas` VUR. Jedná se o 
Doporučení RADY ke Vzdělávání k environmentální udržitelnosti schválené 14.1.2022 (v příloze). 
Zároveň vzniká pracovní skupina zejména se zástupci ministerstev školství EK, která se bude tématu 
věnovat a za ČR bude jejím členem V. Slíva (MŠMT). Pracovní skupina se pravděpodobně sejde v rámci 
kongresu WEEC v Praze (březen 2022).  

Oblast udržitelnos` ve vzdělávání bude pravděpodobně rezonovat v rámci předsednictví ČR, kdy 
dojde i k návazným ak`vitám k procesu COFE (Conference of Future of Europe). I z tohoto důvodu 
členové Výboru doporučili užší spolupráci a koordinaci MŠMT a MŽP.  

Ad. 3. Projekt Virtuální škola 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX%253A52022DC0011&from=EN&fbclid=IwAR3bSIq3VrErEi_XsLI-1hgZTCWcfLgPr2XDzLdlWfUukSPjL9iN4xrseug


Proběhla prezentace projektu, Výbor ocenil jeho kvalitu a inspira`vní potenciál. Prezentace je 
přílohou zápisu. Zde ještě důležité odkazy k projektu: 

https://www.youtube.com/watch?v=TAa-zBLkMXY&t=14s 
https://www.npi.cz/aktuality/5823-virtualni-skola-tiskova-zprava 
hkps://www.npi.cz/virtualniskola 

Ad. 5. Avízo k Fóru udržitelného rozvoje (3.2. 2022);  

FB událost zde 

Termín příšQho jednání: 

✓ Bude upřesněno po domluvě s předsedou Výboru (pravděpodobné termíny 28.2. nebo 28.3.) 

Témata příšQho jednání:  

✓ RVP hlavní směry 

✓ WEEC – zpětná vazba 

✓ různé, dle příspěvků členek a členů Výboru 

Zapsal: Miroslav Novák, tajemník Výboru pro VUR

https://www.youtube.com/watch?v=TAa-zBLkMXY&t=14s
https://www.npi.cz/aktuality/5823-virtualni-skola-tiskova-zprava
https://www.npi.cz/virtualniskola
https://www.facebook.com/events/690639965261273/?acontext=%257B%2522ref%2522%253A%252252%2522%252C%2522action_history%2522%253A%2522%255b%257B%255C%2522surface%255C%2522%253A%255C%2522share_link%255C%2522%252C%255C%2522mechanism%255C%2522%253A%255C%2522share_link%255C%2522%252C%255C%2522extra_data%255C%2522%253A%257B%255C%2522invite_link_id%255C%2522%253A635833577538896%257D%257D%255d%2522%257D

