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Vyhodnocení plánu činnosti Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji za rok 2015 

 

 AKTIVITA STAV PLNĚNÍ DALŠÍ POSTUP 

1 
Vydání doporučení ke způsobu strategického ukotvení 

vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích 
dokumentech a postoupení relevantním institucím  

Dosud respektován požadavek MŠMT nevytvářet 
nové strategické dokumenty k VUR, VUR doplněn 

do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy 2015-2020, prostřednictvím 
MŠMT nabídnuta podpora krajským úřadům při 

aplikaci VUR do krajských dlouhodobých záměrů 

aktivita trvá 

2 

Doplnění akcentu na vzdělávání k udržitelnému rozvoji 
a principů udržitelného rozvoje do chystaného 
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy ČR 2015-2020  

Viz předchozí odpověď aktivita splněna 

3 
Přehled o financování vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji: analýza možností využití OP VVV a dalších 
možností financování 

Tajemník výboru Jan Mareš zastupuje Výbor 
v Plánovací komisi programu PO 1 a PO2 i PO 3 
OP VVV, na jednání Výboru byly prezentovány 

možnosti financování aktivit VUR v OP Z 

aktivita částečně splněna a trvá 

4 
Přehled a analýza současné situace vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji v ČR i v zahraničí 

Členové výboru se navzájem průběžně informovaly 
o vývoji, problémech a trendech ve VUR, Výbor 

zformuloval zadání pro šetření ČŠI týkající se VUR 

aktivita trvá 
 
 

5 Konzultace při revizi kurikul (průběžně podle potřeby) Revize kurikul (RVP) neprobíhala aktivita trvá 

6 
Zadání a následná gesce vytvoření základního 

indikátorového souboru pro vzdělávání k udržitelnému 
rozvoji 

Proběhla identifikace materiálů, které se zabývají 
indikátory VUR a které by se daly využít, a proběhla 

schůzka ad hoc pracovní skupiny k indikátorům 
VUR, na jejím základě byla zpracována průběžná 
informace pro výbor, z diskuse vyplynula potřeba 

zaměřit se na evaluaci VUR obecně 

aktivita trvá 

7 
Propojování struktur veřejné správy pro vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji 

Na jednání Výboru byly podávány o činnosti PS 
VUR při MŠMT, Pracovní skupiny EVVO na MŽP, 
činnosti jednotlivých resortů (např. MŽP, MŠMT, 

MZV…), setkávání MZP a MŠMT s pracovníky krajů 
v oblasti EVVO. Je zajištěno personální propojení 

mezi Výborem, PS VUR při MŠMT, Pracovní 

aktivita trvá 
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skupiny EVVO a PS ke GRV (MZV) 

8 Příprava komunikačního a PR plánu VUR Komunikační a PR plán VUR nebyl vytvořen 
aktivita nepokračuje, bude 

řešeno v rámci propagačních a 
mediálních aktivit OUR 

 
  



Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  
 

 

Strana 3 (celkem 4) 

Návrh plánu činnosti Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro rok 2016 
 

 AKTIVITA NÁVRH POSTUPU TERMÍN 

1 

Identifikace aktivit a strategických dokumentů 
realizovaných/aktualizovaných v období 2016-2020 

vztahujících se k VUR, jejich (průběžná) konzultace a 
připomínkování Výborem,  

na základě těchto stanovisek vydání doporučení ke 
způsobu strategického ukotvení vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích dokumentech a 
aktivitách a postoupení relevantním institucím 

Informovat se o připravovaných dokumentech, ÚV 
lze zapojit do MPŘ 

průběžně 

2 Vytvořit strategický/akční plánu VUR v ČR  

Vzhledem k tomu, že žádný strategický vzdělávací 
dokument v gesci MŠMT nepokrývá všechny 
vzdělávací stupně, na niž se uplatňuje VUR, 

navrhuje se v návaznosti na dosavadní Strategii 
VUR, její akční plány a zejména v reakci na Global 

Action Plan, vypracovat strategický dokument 
rozvoje VUR min. do roku 2020 

Dle dohody s MŠMT 

3 
Přehled o financování vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji: analýza možností využití OP VVV a dalších 
možností financování 

Dále se účastnit jednání PKP OP VVV a 
komunikovat s ŘO o vypsání výzvy, z níž by bylo 

lze pokrýt potřeby v Dlouhodobém záměru 
vzdělávání  

 
Informovat možnostech v ostatních operačních 

programech (IROP) i mimo ně (SP EVVO, ČRA ad.) 

průběžně 

4 

Přehled a analýza současné situace vzdělávání k 
udržitelnému rozvoji v ČR i v zahraničí včetně 

ustanovení společné definice pojmu VUR jak je v 
současnosti chápán členy VpVUR 

Rozpracovat tabulku Dany Kapitulčinové 
„Nejpalčivější problémy VUR v ČR“, která shrnuje 

relevantní diskuse o tomto tématu vedené na půdě 
výboru.  

 
Analyzovat výsledky šetření ČŠI o VUR 

 
 Prezentace zahraničních příkladů členy a hosty 

VpVUR 
 

průběžně 
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Zajištění informovanosti o mezinárodním vývoji na 
půdě VUR , zejména o dění v EHK OSN  

5 Konzultace při revizi kurikul (průběžně podle potřeby) V závislosti na postupu revize kurikul (RVP) průběžně 

6 
Zadání a následná gesce vytvoření základního 

indikátorového souboru pro vzdělávání k udržitelnému 
rozvoji 

Vytvořit seznam doporučení pro evaluaci a 
Monitoring VUR, provést rešerši dostupných dat o 

VUR, aktivně získávat data o VUR ve vzdělávání na 
všech stupních a typech škol 

III Q.2016 

7 
Propojování struktur veřejné správy pro vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji 

Pokračovat a rozvíjet stávající spolupráci, rozšířit 
výbor o zástupce CZESHA , ČŠI a NÚV, zajistit 

renominaci AK ČR 
I. Q 2016 

8 Rozvoj mezinárodní spolupráce ve VUR 
Pokračovat ve spolupráci s Vlámskem, hledat 

partnery a kontakty v jiných zemích (např. Skotsko, 
Polsko, Slovensko) 

průběžně 

 


