
Usnesení, závěry Výboru pro VUR  

6.6.2022 

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 tísni), 

Jan Mareš (MŽP), Jitka Burianová (MŽP), Lukáš Seifert (MŠMT), Josef Morkus (MMR), Hana Volná 

(MZV), Jana Bímová (MŠMT), Petr Daniš (TEREZA), Alena Nosková (NPI), Vítězslav Slíva (MŠMT), 

Milada Švecová (KEV), Lucie Sršňová (MŽP) 

Hosté: Martina Tothová (MŠMT), Kateřina Borovinová (SEVER), Helena Knappová (MŠMT) 

 

Program jednání:  

Aktualní informace z procesu revizí RVP 

• Hlavní téma: Zapojování mladých – strategické rámce, praktické příklady: 

MŠMT: praktické zkušenosti a konkrétní plánované kroky v zapojování mladých (Mladí delegáti 
OSN; Pracovní skupina pro mládež,...)  

MŽP: praktické zkušenosti a konkrétní plánované kroky v zapojování mladých 

Významné akce MŠMT: Evropská konference mládeže – 12.7.2022 

Významné akce MŽP: HLPF (High Level Political Forum on Sustainable Development 2022 Side 
Event ) – 11.7.2022 

Případně ostatní rezorty: praktické zkušenosti a konkrétní plánované kroky v zapojování mladých 

• Vyjasnění role a působnosti aktuálně běžících evropských procesů ke vzdělávacím dokumentům 
(MŠMT, MŽP):  

1. GreenComp https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-
competence-framework_en 

2. Podpora zapojení mladých lidí jakožto aktérů změn v zájmu ochrany životního prostředí 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52022XG0412(01) 

3. Doporučení Rady o učení v zájmu environmentální udržitelnosti  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0011&from=EN 

• Informace o jednání Steering Committee on ESD, 30.-31.5.2022 (MŠMT) 

• Informace k připravované ministerské Konferenci Environment for Europe (MŽP)  

• Případně i doplnění informací k pracovní skupině a grantovému schématu v oblasti propojování 
formálního a neformálního vzdělávání (MŠMT) – doplnění informace z minulého jednání Výboru, 
případně posunout na další jednání výboru 

 
 

Závěry: 

1. RVP revize 

- Probíhá fáze vypořádávání připomínek (3600 přip) 

- Nově se doplňují kompetence kulturní a welbeing 

- Udržitelná budoucnost nebyla samostatně vyčleněna 

- Metody nebudou v RVP, ale v Modelových ŠVP (zde bude akcentována mj. projektové 

vyučování a propojování formálního a neformálního učení) 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/greencomp-european-sustainability-competence-framework_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52022XG0412(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0011&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0011&from=EN


- Časový rámec: 

o Nejdřív bude pracovat kompetenční skupina, posléze oblastní skupiny 

o Jaro 2023 – 1. verze RVP (v průběhu i tematické konference s učiteli) 

o Podzim 2023 final 

o Září 2024 – první školy přecházejí na nové RVP 

o Září 25 – povinný náběh všech škol 

 

➢ Členové výboru apelují na hlavní editory revizí, aby se využily evropské rámce kompetencí 

(např. GreenComp), a aby se udržitelnost (pokud nebude samostatně) výrazně promítla do 

jiných vhodných kompetencí např. občanských kompetencí 

 

2. Zapojování mladých 

- Mladí delegát OSN – ke spolupráci MŠMT a MZV bude přizváno i MŽP 

- Klíčová akce je vyslání na podzim do OSN do NYC (ideálně propojit s Agendou 2030) 

- MŠMT navrhuje zřízení koordinačního místa na UV (možné se obrátit na Kláru Laurenčíkovou, 

vládní zmocněnkyni pro lidská práva) 

- Probíhá řada akcí a procesů k tématu (viz program) 

- Nově vzniká pracovní skupina na MŠMT k Evropskému roku mládeže (zapojení dalších resortů 

a organizací) 

➢ Členové výboru doporučili se tématem dál zabývat a informovat se vzájemně o aktuálních 

krocích, příležitostně přijmout do Výboru pro VUR zástupce mladých (bude li zájem ze strany 

mladých) 

 

3. Evropské dokumenty s vazbou na VUR (vyjasnění) 

- Dokumenty (viz Program) mají doporučující charakter pro národní politiky a bohužel jejich 

vznik probíhá vícekolejně (bez vzájemné provazby) 

- Na úrovni ČR nejsou tyto dokumenty dostatečně prodiskutovávány 

- Podrobný popis procesů je v příloze zápisu 

➢ Členové výboru navrhly uspořádat konferenci či seminář k uvedeným dokumentům pro 

odbornou veřejnost 

 

Datum a témata příštího jednání:  

✓ Další jednání proběhne 5.9.2022 online od 8:30-10:30 

✓ Revize RVP (vzájemné informování od členů skupin) 

✓ Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy (koncept) 

✓ Spolupráce s kraji (mj. v návaznosti na krajské Dlouhodobé záměry a na metodickou 

spolupráci v oblasti EVVO)   

✓ Summit o transformační vzdělávání 

✓ Kompetence k udržitelnosti (M. Černý) 

✓ Předsednictví ČR a přehled akcí s vazbou na VUR (průběžně shromáždit) 

✓ Evropský týden Udržitelného rozvoj 

✓ Informace k pracovní skupině a grantovému schématu v oblasti propojování formálního a 

neformálního vzdělávání  



 

Zapsal: Miroslav Novák, tajemník Výboru pro VUR 

 

 


