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Přehled aktivit v rámci systematické komunikace s představiteli veřejné správy a politiky 
z oblasti EVVO 

Rok 2022 

Datum Akce Stručný popis Zúčastněné osoby 

24.01.2022 Výbor pro vzdělávání Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj 

Zástupci SSEV Pavučina, z. s., připravili a 
představili „Position Paper ke vzdělávání pro 
udržitelnou budoucnost“,  
Výbor Position Paper schválil a doporučil 
MŠMT a dalším aktérům jej zohlednit 
v Rámcových vzdělávacích programech.  

Jiří Kulich, Petr Daniš, Hana Korvasová 

03.03.2022 Setkání s ministryní životního prostředí Schůzka byla zaměřena na možnosti podpory 
EVVO z pozice ministra ŽP a jeho resortu. Na 
setkání se diskutovala důležitost spolupráce 
Ministerstva životního prostředí a 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
prosazování vzdělávání pro udržitelnou 
budoucnost jako jedné z priorit vzdělávání. 
Řešilo se rovněž téma v současnosti 
probíhající revize Rámcových vzdělávacích 
programů a důležitost zachování a posílení 
role školního koordinátora EVVO, dále 
důležitost upevnění spolupráce center EV a 
škol a financování vzdělávání pro udržitelnou 
budoucnost jako důležitou oblast podpory 
v dotačních programech MŠMT a v OP JAK. 

Hana Korvasová 

10.03.2022 (místo zrušeného 27.01.2022) Rada Vlády pro udržitelný rozvoj – 
představení publikace ke klimatickému 
vzdělávání 

Zástupce SSEV Pavučina, z. s., představil 
závěry Pracovní skupiny pro klimatické 
vzdělávání shrnuté v publikaci Klima se mění 
a co my, na jejímž zpracování se zástupci 
SSEV Pavučina podíleli a návrh usnesení. 
RVUR následně přijala usnesení doporučující 
zahrnout klimatické vzdělávání do revizí RVP 
a dalších kroků v rámci naplňování Strategie 
rozvoje vzdělávání 2030+. 

Jiří Kulich 
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28.04.2022 10. ročník konference Úspěch pro každého 
žáka 2022. Přestaňme se vymlouvat. 

Zástupce SSEV Pavučina, z. s., vystoupil 
s příspěvkem o potřebě transformace ve 
vzdělávání směrem k environmentální a 
udržitelnosti. Konference proběhla za účasti 
ministra školství Petra Gazdíka. Vedle 
prezentace probíhaly i neformální rozhovory 
s osobami zainteresovanými do probíhající 
reformy kurikula, zejména Janem Jiterským, 
předsedou Expertního panelu pro tvorbu 
Hlavních směrů revize RVP ZV na MŠMT, a 
Kamilem Ubrem, ředitelem odboru kurikula 
všeobecného vzdělávání na NPI ČR.  

Petr Daniš 

27.05.2022 Setkání s ministrem školství v rámci v rámci 
badatelské konference GLOBE Games 
pořádané společností TEREZA, vzdělávací 
centrum, z. ú. 

Ministru školství byly prezentovány žákovské 
prezentace. Diskutována s ministrem byla 
potřeba environmentální výchovy, podpory 
učitelů a aktivizujících forem vzdělávání. 

Petr Daniš 

14.09.2022 Přednáška s diskusí pro zaměstnance 
Národního pedagogického institutu. 

Přednáška zaměřená na téma klimatické 
vzdělávání s účastí zaměstnanců NPI, včetně 
Kamila Ubra, ředitelem odboru kurikula 
všeobecného vzdělávání NPI ČR a Jakub 
Holce, garant vzdělávací oblasti Člověk a 
příroda při revizích RVP ZV. 

Petr Daniš 

 


