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2  VIZE 
 

V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho 

hlavních cílů: 

 osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života, 

 udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot, 

rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, 

udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí,  

 příprava na pracovní uplatnění 
 

 

Strategie vzdělávací politiky do roku 2020,  kde  se uvádí: 

 

Formální vzdělávání se odehrává zejména ve školách a jeho prostřednictvím lze dosáhnout 

stupňů vzdělání (základního vzdělání, základů vzdělání, středního vzdělání, středního 

vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného 

vzdělání v konzervatoři, vyššího odborného vzdělání, vysokoškolského vzdělání). Znaky 

charakteristické pro formální vzdělávání v České republice vykazuje rovněž vzdělávání 

předškolní, základní umělecké a jazykové. Jsou definovány jeho funkce, cíle, obsahy, 

organizační formy a způsoby hodnocení.  

 

Formální EV  se uskutečňuje podle dohodnutých schválených plánů a programů  jako 

součást celkové výchovně vzdělávací přípravy populace a  vede i k získávání určité 

kvalifikace ve vztahu k udržitelnosti rozvoje. 

Týká se žáků mateřských škol, základních škol, gymnázií, a SOŠ studentů  VOŠ a vysokých 

škol, vzdělavatelů pro oblast  EV, různých forem dalšího zvyšování kvalifikací  (na základě 

získané akreditace). 

 

Důležitá je také spolupráce s ostatními rezorty, zejména v oblasti profesní přípravy, 

doplňková (motivační, rozvíjející) spolupráce s různými zařízeními, organizacemi, podniky, 

obcemi, s rodinou. 

 

 

Pro tuto oblast EV mají ve školství základní význam: 

 

a) kurikulární dokumenty  - tj. RVP pro jednotlivé stupně a typy škol v rámci primárního a 

sekundárního vzdělávání 

              

situace další vývoj  

- základní  zařazení EV do RVP  bylo 

realizováno na základě 2. akčního plánu  

ke Státnímu programu EVVO z roku  

 

- aktuálně zjistit, jak byly (či budou)  

připomínky k EV  ve Standardech  realizovány 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020


2000 

 

- v roce 2014 jsou zpracovávány 

standardy ke zpřesnění očekávaných 

výstupů na základní škole a do konce 

října 2014 k nim byly přijímány 

připomínky učitelské i další veřejnosti  

(zvláště byly  upozorněni i zástupci 

středisek EV  na jednání k EV ve 

Středočeském kraji)  

 

 

v současném znění RVP 

 

 

- Inovace RVP    analyzovat možnosti a způsoby realizace VUR  

ve školní praxi  (v jednotlivých vzdělávacích 

oborech i v rámci průřezového tématu 

„Environmentální výchova“ )  a na základě 

získaných informací i  v návaznosti na rozšířené 

pojetí EV (vztahy k ekonomicko - technickému 

a sociálnímu pilíři, k vývojovým trendům ve 

vědě)  a na předpokládané nové strategické 

dokumenty přijaté RUR připravit návrhy na 

úpravy RVP a při první příležitosti úprav RVP 

je projednat a realizovat 

 

b) připravenost učitelů  a koordinace jejich účasti na realizaci EV ve škole 

 

                   situace  další vývoj 

I- v oblasti přípravy učitelů na VŠ  

- velmi různá v jednotlivých oborech a na 

různých fakultách   

 

- potřeba zjistit situaci – jak v obsahu, tak v 

metodách 

- potřeba realizovat doporučení UNESCO již 

z roku 1980  

- vyzvat vysoké školy k rozpracování 

metodiky EV v různých VO a k prosazování 

integrujících hledisek 

 - potřeba spolupráce VŠ  a oborů na 

zpracování metodických podkladů a příkladů  

II – v oblasti dalšího vzdělávání  

- velmi rozdílná pro učitele jednotlivých 

vzdělávacích oblastí (VO) 

 

 

- analyzovat  programy schvalované MŠMT 

z tohoto hlediska a na základě pojetí VUR 

připravit pro jednotlivé VO doporučení 

 

- zdůraznit vedoucím pracovníkům ve 

školách důležitost fce školního koordinátora 

pro realizaci EV a význam jeho zvýšení 

kvalifikace podle vyhlášky 317/2005 Sb.   

- zjistit kolik škol ustanoveného  školního 

koordinátora a s jakými výsledky, zjistit 

kvalifikovanost koordinátorů EVVO  

- specializační studium pro školní 

koordinátory 

    EV 

- analyzovat dosavadní programy z hledisek 

potřeb formální EV a zpracovat doporučení – 

po stránce obsahové a metodické 

-vytvořit předpoklady pro činnost školních 

koordinátorů ve školách 

- potřeba zařadit koordinátory  EV na stejnou 

úroveň jako jsou koordinátoři ICT  = 

umožnit zkrácení úvazků podle jejich 



aktivity a ocenit jejich práci!! 

Mimořádně důležitý úkol 

- zajišťovat průběžně metodické a aktuální 

informační materiály  k EV pro školy  

- koordinovat  dosavadní aktivity v této 

oblasti 

 

 

c) klást důraz na uplatňování EV v učebních materiálech  (učebnicích, pomůckách) a při 

realizaci opatření v zájmu udržitelného rozvoje ve školách (šetření energií, ochrana zeleně 

atd.) 

 

situace další vývoj 

velmi rozdílná úroveň v pojetí i realizaci 

v současné době 

- zjistit objektivní  informace v této oblasti  

-    vypracovat k těmto otázkám podrobnější 

odborné a metodické pokyny na základě 

komparace 

 

 

d)   podporovat realizaci formální EV na všech úrovních 

 

 situace   další vývoj 

- v minulosti nebyly otázky EV příliš 

zdůrazňovány ani v rámci MŠMT, ani v jeho 

zařízeních,  

- zvýraznit důležitost EV v institucích 

MŠMT, zejména v NÚV – uspořádat např. 

odbornou konferenci  a zajistit odborné 

podklady pro pracovníky 

- projednávání  otázek významu formální EV 

s představiteli odborů školství krajů  a 

dalších zřizovatelů škol bylo obnoveno a 

vyžaduje  postupné zlepšování  

 - uspořádávat  pravidelná  setkání a výměnu 

informací v této oblasti 

 

Velmi důležité 

 

- v minulosti  často nebyl kladen  velký důraz 

na oblast EV v dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

- prosadit základní informace o VUR do 

speciálního vzdělávání vedoucích pracovníků 

ve školství – na všech úrovních   dtto  

- velký význam má výměna informací i další 

odborná a metodická spolupráce  mezi 

školami v EV  

a využívat rozsáhlou síť škol ke spolupráci 

s rodiči a veřejností v oblasti EV 

- rozvíjet možnosti a vytvářet příležitosti 

k předávání zkušenosti mezi školami,  

podporovat profesní sdružení škol a 

pedagogů  v této oblasti (např. Klub 

ekologické výchovy existující od roku 1995),   

vytvářet školní centra VUR –  

podporovat jejich spolupráci s veřejností 

v této oblasti ( a šetřit tak i finanční 

prostředky na budování nových často 

nákladně vybavených  a ne zcela 

využívaných zařízení, které by bylo potřebné 

využít pro odměny učitelů  a koordinátorů)   

- velmi často není věnována náležitá 

pozornost  využívání informální oblasti EV -  

některé školy omezily či zcela zrušily  

důležité prostředí ve svém okolí pro EV 

(např. školní zahrady)  

na regionální úrovni provést přehled 

možností a projednat možnosti a způsoby  

využitelné i pro oblast škol 

 



 

 

e) spolupracovat s oblastí neformální  na všech úrovních 

 

situace další vývoj 

v oblasti neformální EV (NEV) existuje  

mnoho zařízení , která spolupracují se 

školami a v průběhu školní docházky je žáci 

v různé míře navštěvují a rozvíjejí v nich 

některé  všeobecné oblasti EV (zejména 

střediska EV) i odborné přístupy (zařízení 

různých výrobních rezortů); 

EV je v této oblasti na velmi různé úrovni, 

někdy dochází dokonce k situaci, že školy 

přenechávají své povinnosti v EV na této 

oblasti 

 

 

provést analýzu zaměření spolupráce a 

podporovat spolupráci škol s různými 

oblastmi NEV a podle potřeby i její 

zkvalitňování; 

 

objasňovat důležitost propojování formální a 

neformální oblasti – a nikoliv  jejich pouhé 

nahrazování  

velmi důležité  

 

projednat další možnosti spolupráce v této 

oblasti se zástupci v oblasti  zemědělské, 

průmylu, dopravy  atd. i v návaznosti na 

odbornou přípravu  

důležité pro oblast SOŠ 

 

 

 

 
Neformální vzdělávání je zaměřeno na rozvoj znalostí, dovedností a schopností v zařízeních 

zaměstnavatelů, v soukromých vzdělávacích institucích, ve školských zařízeních (např. zájmové 

vzdělávání, které poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením 

na různé oblasti), nestátních neziskových organizacích, v knihovnách a dalších organizacích. 

Do oblasti neformálního vzdělávání lze řadit některé organizované volnočasové aktivity pro děti, 

mládež i dospělé, jako jsou například kurzy, rekvalifikace, školení a přednášky. Nutnou 

podmínkou pro realizaci neformálního vzdělávání je účast odborného lektora, učitele, trenéra či 

proškoleného vedoucího. Bez dodatečného uznání příslušným orgánem nebo institucí však 

zpravidla nevede k získání stupně vzdělání.  

 

Informální učení lze chápat jako proces spontánního získávání znalostí, dovedností a schopností 

z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině a ve volném čase. Zahrnuje také 

sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si výsledky učení. Informální učení na rozdíl od 

formálního a neformálního vzdělávání není organizované a institucionálně koordinované, 

zpravidla má nesystematickou povahu a postrádá formující vliv učitele. 

 

Rozhodující zaměření vzdělávání určují následující vize ze Strategie vzdělávání 2020 -  

citace: 

V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních cílů:  

osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života,  

udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot,  

rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj a 

demokratické vládnutí,  

příprava na pracovní uplatnění.  



 

Na mezinárodní úrovni v rámci EHK ve Vilniusu  byla přijata společná Strategie VUR  

rovněž uvádějící rovněž  3 základní oblasti v EV: 

- formální   =  jako hlavní garant pro vypracování národních strategií a jejich realizaci v celé  

                        Evropě je odpovědné školství , protože  škola jako jediná instituce může  

                         působit  na všechny členy nastupující generace dlouhodobě,  na potřebné  

                         profesní úrovni a postupně plnit jednotlivé dílčí cíle a úkoly směřující  

                         k obecně stanovenému cíli;  

 

- neformální  - představuje:   -  doplňování  formální EV, 

                                               - vzdělávací působení  orientované podle zájmů, potřeb a  

                                                  možností vzdělávaných 

Uskutečňuje se  

- v rámci rodiny 

- v rámci určitých skupin -  obcí - veřejné správy a veřejnosti, 

         - podniků, organizací a institucí, 

         - prostřednictví sdělovacích prostředků, 

                                               - prostřednictvím různých specializovaných zařízení 

                                                 (informačních a konzultačních středisek, středisek  EV  

                                                   středisek zvyšování odbornosti apod.), 

                                                - prostřednictvím specializovaných aktivit škol. 

Je zaměřena 

a) k celkovému zvyšování povědomí o významu  UR 

b) k rozvíjení určitých specifických  zájmů zaměřených k ochraně přírody,  

      k různým problémům a  lidským aktivitám 

 

-informální 
 spočívá ve vytváření příležitostí pro  EV - v návaznosti na  oblast formální i  

      neformální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


