Meziresortní dohoda
o spolupráci v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a výchovy,
mezi
Ministerstvem životního prostředí
a
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Preambule
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen MŠMT) se dohodly na společném postupu při zabezpečování environmentální osvěty,
vzdělávání a výchovy (dále jen EOVV) v České republice, v souvislosti s účinností zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, kterým je založeno zmocnění obou
ministerstev spolupracovat v oblasti EOVV (ve smyslu ustanovení § 13 citovaného zákona).
Obě ministerstva prosazují environmentální osvětu, vzdělávání a výchovu jako multidisciplinární
nástroj poskytující informace, vědomosti, znalosti i dovednosti a utvářející odpovědný vztah
a chování občanů k životnímu prostředí.
Ministerstva se dohodla, že
1. jmenují a pověří potřebnými pravomocemi své resortní pracovní skupiny EOVV řízené
náměstky ministrů, které budou doplněny o jednoho zástupce partnerského resortu. Zabezpečí
vzájemnou informovanost o své činnosti a budou koordinovat spolupráci při zpracovávání
koncepčních materiálů s environmentální výchovně vzdělávací tématikou, kde mohou
vzájemně využívat odborného potenciálu resortních organizací včetně resortních informačních
systémů.
2.

z důvodu koordinovaného přístupu k řešení úkolů a cílů EOVV si ministerstva budou
vzájemně předávat k pracovnímu připomínkovému řízení koncepční a strategické záměry
i dokumenty včetně těch, jež nejsou předmětem vnějšího připomínkového řízení.

3.

v rámci metodického vedení budou trvale podporovat spolupráci školských úřadů s referáty
životního prostředí okresních úřadů, popř. krajských úřadů (příp. příslušných úřadů vyšších
územních samosprávných celků) v oblasti EOVV a v programech místní Agendy 21.

4.

při schvalování vzdělávacích programů, učebních dokumentů, učebnic a učebních textů,
týkajících se jednotlivých odborných vyučovacích předmětů s environmentální tématikou,
bude MŠMT využívat odborná stanoviska MŽP a jím doporučených odborníků.

5.

při projednávání změn v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení v odůvodněných
případech, kdy se bude jednat o environmentální obory nebo jejich zaměření, bude MŽP
požádáno o stanovisko při přípravě podkladů pro rozhodnutí.

6.

budou prosazovat vzájemnou systematickou informovanost o podpoře středisek a center
ekologické výchovy, kde každé z ministerstev bude podporovat tu činnost, která náleží do jeho
kompetencí.

7.

zajistí vzájemnou informovanost o průběhu výběrových řízení a obsahu projektů nevládních
neziskových organizací, včetně mezinárodních, vztahujících se k environmentální osvětě,
vzdělávání a výchově.

8.

zajistí recipročně přítomnost odborníků ve výběrových komisích pro projekty v oblasti
životního prostředí.

9.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude i nadále podporovat postupné zavádění
environmentálního vzdělávání a výchovy do všech předmětů, učebních plánů a osnov všech
stupňů škol.

10. Ministerstvo životního prostředí bude v souladu se svými kompetencemi vypracovávat
v součinnosti s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v návaznosti na usnesení
vlády č. 232/1992, ke strategii státní podpory ekologické výchovy v ČR na 90. léta a zákon č.
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, i s dalšími subjekty, Státní program
EOVV. Cílem této součinnosti je vytvoření nového vládního dokumentu vedoucího k podpoře
EOVV prosazující principy udržitelného rozvoje.
11. Účastníci mezirezortní dohody o spolupráci v oblasti environmentální osvěty, vzdělávání a
výchovy zajistí koordinovaný postup při participaci na úhradě případných nákladů vyvolaných
plněním úkolů vyplývajících z dohody.

V Praze dne 8. prosince 1999

Mgr. Eduard Zeman
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

RNDr. Miloš Kužvart
ministr životního prostředí

1. Mezirezortní dohoda byla podepsána v prosinci roku 1999, tzn. v době, kdy se teprve začínal
zpracovávat Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice.
Stala se i podpůrným nástrojem již schváleného Státního programu vládou České republiky v
prvních letech jeho realizace a svého cíle dosáhla.

