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Návrh na vznik Pracovní skupiny pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu 
a environmentální poradenství Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj 

 

Podklad pro 33. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj (dále jen RVUR či Rada) dne 
21.03.2016.  

 

Návrh na vznik pracovní skupiny vychází z úkolů Státního programu EVVO a EP na léta 2016 – 
2025, konkrétně cíle 3.1, Opatření 3.1.1. - Zřídit trvalý pracovní a poradní orgán pro 
Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu a environmentální poradenství. 

 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství 
na léta 2016 – 2025 (SP EVVO a EP) je klíčovou národní strategií pro oblast EVVO a EP, která 
strukturovaně definuje vizi, cíle a opatření (v akčních plánech potom i úkoly), do nichž se vedle 
orgánů státní správy zapojují kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, specializovaná 
zařízení pro EVVO a EP jako jsou střediska ekologické výchovy a environmentální poradny, další 
subjekty zřizované veřejnou správou i soukromé, neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné 
instituce, muzea, ZOO, botanické zahrady, lesnické instituce, knihovny či zařízení církví apod. SP 
EVVO a EP je metodickou podporou pro zpracování koncepcí EVVO a EP krajů a měst i podporou 
pro vyhodnocování dopadů všech forem EVVO a EP na všech úrovních. 

 

Předsednictví: Ministerstvo životního prostředí (odbor finančních a dobrovolných nástrojů) 

Místopředsednictví: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Členství  

Členové 

zástupci vybraných resortů (MŠMT, MPO, MMR, MZe, MD, MV, MK, MPSV)  

zástupci Úřadu vlády (Odbor pro udržitelný rozvoj) 

zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny 

zástupce správ národních parků 

zástupce Státního fondu životního prostředí 

zástupce CENIA 

zástupce NÚV 

zástupce středisek ekologické výchovy 

zástupce ekoporaden 

zástupce z krajů, měst 

zástupce vysokých škol 

zástupce středních škol 

zástupce základních škol 

zástupce mateřských škol 

zástupce vědeckovýzkumných institucí 
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zástupce organizací pracující s dětmi a mládeží 

Hosté 

další zástupci akademické sféry a neziskového sektoru v souvislosti s probíranými tématy 

zástupci soukromého sektoru 

 


