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Rada	vlády	pro	udržitelný	rozvoj		  

Výbor	pro	vzdělávánı́	k	udržitelnému	rozvoji	

	
 
Zápis z 2. zasedání  
 
Výboru pro vzd ělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržit elný rozvoj (RVUR) 
 

15. 01. 2015, Úřad vlády, Atrium (Nový tiskový sál)  

 
Přítomni:  Petr Daniš (Sdružení Tereza), Jana Dlouhá (STUŽ), Dana Kapitulčinová (COŽP 
UK), Jiří Kulich (Pavučina, Sdružení středisek ekologické výchovy a etiky), Tomáš Kažmierski 
(MŽP), Dita Villaseca B. Kubíková (MZV), Zbyněk Machát (OUR), Karla Mališová (MŠMT), 
Jan Mareš (OUR), Dana Moravcová (OMEP), Josef Morkus (MMR), Miroslav Novák (MŽP), 
Petra Skalická (Člověk v tísni, Glopolis), Jakub Stárek (MF), Stanislav Štech (UK), Jakub 
Rudý (OUR), Jan Zikl (MŠMT) 
 
Hosté:  Simona Kratochvílová (ÚV), Martin Profant (AV ČR) 
  
Program jednání:  
1) Stručná informace o činnosti RVUR a OUR  
2) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2015-2020 
3) Vytvoření a schválení plánu činnosti, včetně rámcového harmonogramu 
 
Seznam p říloh:  
Příloha č. 1: plán činnosti Výboru pro rok 2015 
Příloha č. 2: návrh usnesení a stanoviska k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy 2015-2020 
Příloha č. 3: vyhodnocení akčních plánů Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2008-

2015 
Příloha č. 4: zápis z 2. jednání RVUR ze dne 19. února 2015 
 
 
K bodu programu č. 1: Stru čná informace o činnosti RVUR a OUR  
  
Jan Mareš informoval členy o posunutí termínu zasedání Rady 19. 2. 2015. Podklady, včetně 
plánu činnosti Výboru, je proto nutné rozeslat do 5. 2. 2015. 
 
K bodu programu č. 2: Dlouhodobý zám ěr vzdělávání a rozvoje vzd ělávací soustavy 
2015-2020 
 
Karla Mališová na úvod představila aktuální podobu a hierarchii vzdělávacích dokumentů. 
Jako obecný cíl vzdělávání kvalifikuje udržitelný rozvoji již školský zákon (561-2004 Sb.). 
Hlavním strategickým dokumentem je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020  (dále 
jen Strategie 2020). Na ní navazuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy 2015-2020 (schvalován vládou), který nahradí aktuálně platný dlouhodobý záměr 
platný do března 2015, Dlouhodobý záměr pro oblast vysokých škol (2016-2020) 
(schvalován ministrem školství) a další dokumenty (např. Strategie digitálního vzdělávání). 
V návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání proběhnou v roce 2015 krajské konference a 
kraje si vytvoří vlastní dlouhodobé záměry, v nichž mohou akcentovat vlastní preference. Od 
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roku 2014 platí Koncepce podpory mládeže do r. 2020, která se týká neformálního a 
zájmového vzdělávání. Strategický cíl 11 této Koncepce je věnován motivaci dětí a mládeže 
k životu s principy udržitelného rozvoje a rozvíjení jejich environmentální gramotnosti. 
Všechny materiály prošly SEA, všechny připomínky byly zapracovány.  
 Následná bylo živě diskutováno o připravovaném Dlouhodobém záměru vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen Dlouhodobý záměr). V současné době v něm chybí 
vzdělávání k udržitelnému rozvoji (dále jen VUR) i k aktivnímu občanství, ačkoliv je ve 
Strategii 2020 deklarován jako nástupce končící Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
2008-2015 (dále jen Strategie VUR). Následně byla probírána otázka, bude-li aktualizována 
stávající Strategie VUR, vytvořena nová strategie VUR zahrnující více gestorů (než MŠMT a 
MŽP jako dosud), či bude-li VUR začleněno kompletně do Dlouhodobého záměru. Výbor se 
usnesl na tom, že účelnější bude pokusit se ovlivnit podobu Dlouhodobého záměru, a širší 
strategii VUR přizpůsobit výsledkům a implementaci Dlouhodobého záměru. V tomto smyslu 
bylo vypracováno i stanovisko a usnesení, které je součástí zápisu jako příloha č. 3, žádající, 
aby v Dlouhodobém záměru byly akcentovány principy VUR a této problematice vyčleněna 
samostatná kapitola. Stanovisko a usnesení výboru bude prostřednictvím předsedy výboru, 
1. náměstka MŠMT Jana Zikla postoupeno tvůrcům Dlouhodobého záměru.  
 V souvislosti s Dlouhodobým záměrem i případnou přípravou samostatné strategie 
VUR se vyskytla otázka vyhodnocení stávající strategie, resp. vyhodnocování jejích akčních 
plánů. Ty jsou přiloženy k zápisu jako č. 4. MŠMT vyhodnocuje akční plány, vyhodnocení 
Strategie VUR chybí, mezi zástupci MŠMT a MŽP nepanovala shoda na tom, v čí 
kompetenci by vyhodnocení mělo být.  
 
K bodu programu č. 3: Vytvo ření a schválení plánu činnosti, v četně rámcového 
harmonogramu 
 
Návrh plánu činnosti byl prodiskutován a schválen. Zdůrazněna byla zejména důležitost 
účasti výboru při revizi kurikul 
 
ÚKOLY: 
 
1) Členkám a členům výboru rozeslat pracovní verzi Dlouhodobého záměru 

k připomínkám, ty bude centralizovat tajemník a jménem Úřadu vládu je podá. Karla 
Mališová zajistí, aby se OUR ÚV stal připomínkovým místem.  

 
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ výboru prob ěhne v návaznosti na p řipomínky k Dlouhodobému 
záměru vzd ělávání, kde budou členové výboru seznámeni s jeho výslednou podobou.  
 
 
 

 Počet stran zápisu: 2 
 Počet příloh: 4 

 Zápis zhotovil: Jan Mareš 
Ověřili: Anna Kárníková,  

Jakub Rudý, 
Zbyněk Machát 

 
 


