
Výbor pro VUR - 5.9.2019 - 13:00-16:00 – Malý zrcadlový sál MŠMT 

Hosté: Mgr. Iveta Valachová (MŠMT – vedoucí oddělení strategie a analýz), Ing. Radko Sáblík (ředitel 
Smíchovské střední průmyslové školy) 

Program jednání: 

1. EDU 2030+  

Iveta Valachová a Radko Sáblík představili hlavní cíle přípravy klíčového strategického materiálu 
MŠMT s názvem Strategie vzdělávací poliOky 2030+. Materiál je ve fázi zpracovávání podnětů ze 
strany odborné veřejnosO. Po formulaci základních parametrů, bude strategie konzultována s MŠMT 
a následně předložena k připomínkám. Předpokládá se, že na přelomu října a listopadu 2019 může 
být 1. verze k připomínkám odb. veřejnosO. Schválení dokumentu se plánuje na jaro 2020 a navazovat 
bude pravděpodobně 3-letý akční plán. 

Výbor pro VUR by měl mít materiál k dispozici na přelomu října a listopadu 2019 a konzultovat 
bychom ho ideálně měli na příš[m jednání Výboru (14.11.).    

2. Aktuality z oblasP UR (MŽP) 

Jan Mareš informoval o aktualitách v oblasO UR. Na začátku roku 2019 byly na všech resortech 
ustanovena tzv. kontaktní místa pro agendu udrženého rozvoje (tzv. focal-points) na úrovni ředitelů 
odborů. S jejich pomocí je nyní pilotně vyhodnocována implementace Agendy 2030 v ČR, která 
poslouží jako základ pro dobrovolný národní přezkum (tzv. VNR) na poliOckém fóru na vysoké úrovni v 
roce 2021. Jan Mareš dále v této souvislosO uvedl, že se na konci září, na okraji Valného shromáždění 
OSN, uskuteční tzv. SDG Summit, který zhodno[ první čtyři roky naplňování Agendy 2030, a 
KlimaOcký summit. Obou se zúčastní předseda vlády a ministr životního prostředí. MŽP rovněž začíná 
realizovat projekt Mechanismy prosazování UR ve státní správě podpořený (2019-2023) z OPZ, v jehož 
rámci budou konsolidovány indikátorové sady a evaluovány a aktualizovány strategické dokumenty 
udržitelného rozvoje (Implementace Agendy 2030 v ČR, ČR 2030, Implementační plán ČR 2030) a 
vytvořen návrh hodnocení dopadů na UR. 

3. Summit pro klimatickou akci a Cena za komunikaci změny klimatu (Informační centrum OSN) 



Michal Broža informoval o chystané Summitu OSN ke klimaOcké akci, který se má konat v New Yorku 
23.9. a kterému předchází mládežnický summit. Summit je aktuálně nejbližší vrcholnou akcí 
k danému tématu. Dále informoval, že české Informační centrum OSN vyhlásí 16.9. Cenu za 
komunikaci změny klimatu. 

4. Šetření ČŠI k EVVO 

Ondřej Andrys informoval o připravovaném šetření ČŠI k oblasO EVVO, které by mělo proběhnout ve 
školním roce 2019/2020 a bude zaměřeno jednak na ověření vzdělávacích výsledků u žáků 8 tříd 
základních škol a dále na další souvislosO spojené s oblas[ EVVO na školách (šetření proběhne na více 
než 600 školách). Pro oblast GRV by podobné šetření mělo proběhnout ve školním roce 2022/2023. 

5. Síť spolupráce v oblasP VUR zemí Karpatské úmluvy (MŽP) 

Miroslav Novák informoval o vznikající iniciaOvě zaměřené na spolupráci v oblasO VUR mezi zeměmi 
Karpatské úmluvy. První společnou akcí byla v dubnu několikadenní akce zejména pro pedagogy a 
lektory VUR v BudapešO. Vzhledem k tomu, že země Karpatské úmluvy vnímají spolupráci a výměnu 
dobré praxe v oblasO VUR jako důležitou, budou se tato setkání opakovat cca ve 2-leté periodě, 
v závislosO na možnostech předsedajícího státu (nyní to bude Polsko).   

6. Národní report o implementaci VUR (MŽP) 

Miroslav Novák informoval, že v přijaté spolupráce zemí EHK OSN v oblasO VUR se mají členské země 
jednak účastnit každoročních setkání v Ženevě (tzv. Steering Commitee) a dále periodicky 
vyhodnocovat stav VUR v dané zemi. V roce 2019 se za ČR jednání nikdo neúčastnil a ČR za[m 
nezpracovala ani Národní report za oblast VUR za období 2016-2018. Navrhl, že MŽP zpracuje 1. drau 
daného reportu a rozešle ho k připomínkám Výboru pro VUR. Zároveň upozornil, že zasedání Steering 
Commitee v roce 2020 by se ideálně měl účastnit zástupce MŠMT i MŽP. MZE doporučilo, že v je také 
možné využít zastoupení CR v Ženevě pro tyto účely. V příloze je pro informaci formulář Národního 
reportu VUR. Vyplněné Národní reporty členských zemí za období 2011-2015 (a starší) a 2016-2018 
naleznete na tomto odkazu: htps://www.unece.org/env/esd/implementaOon.html.    

7. Konference k projektu CIVIS + žádost o udělení zášPty Výboru pro VUR (SSEV Pavučina) 

Jiří Kulich informoval o konání závěrečné konference v rámci projektu CIVIS (s podOtulem vzdělávání 
pro život odpovědný k lidem a přírodě), jehož řešiteli je několik středisek ekologické výchovy a 
univerzit. Konference se koná 18.9. v Hradci Králové. Výbor byl zároveň požádán o udělení zášOty 
konferenci s čímž členové výboru souhlasili. 

https://www.unece.org/env/esd/implementation.html


Výbor pro VUR, zveřejněním v tomto zápise, poskytuje zášOtu konání konferenci Vzdělávání pro život 
odpovědný k lidem a přírodě konané 18.9.2019 na Univerzitě v Hradci Králové. 

8. Pozvánky/upoutávky: 

• 18.-22. listopadu: Týden globálního vzdělávání aj. z oblasO GRV: 

– více viz htps://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv.html 

• 10. října: Národní konference EVVO – NASUCHO – více viz htp://konference-evvo.cz/  

• Publikace Tajemství školy za školou - htps://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/ 

https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv.html
http://konference-evvo.cz/
https://ucimesevenku.cz/tajemstvi-skoly-za-skolou/

