
Koncepce EVVO Jihočeského kraje na období let 2012 - 2020 

Původní krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

(dále EVVO) byla schválená usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje          

v březnu 2003 s názvem „Systém podpory environmentální výchovy, 

vzdělávání, osvěty a informování veřejnosti o stavu ţivotního prostředí 

Jihočeského kraje“, a to na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 13 

zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů a téţ z ustanovení § 77a odst. 3 písm. u) zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jakoţ i z usnesení 

vlády ČR č. 1048 ze dne 23.10.2000, o Státním programu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR, ve znění usnesení vlády č. 96 ze 

dne 23.1.2002 a usnesení vlády č. 1010 ze dne 14.10.2002 a téţ na základě 

usnesení řídícího výboru řešeného projektu (projekt A 6/2 Akčního plánu 

programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje pro rok 2002) ze dne 

28.11.2002 a dále na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 135/2003/RK.  

Koncepce byla přijata s platností od roku 2003 na dobu neurčitou. Od roku 2003 

do roku 2011 došlo díky cílené podpoře EVVO ze strany Jihočeského kraje        

a příslušných ministerstev ČR (MŢP, MŠMT) k rozvoji této oblasti. Další rozvoj 

umoţnily prostředky čerpané od roku 2006 z fondů EU (ESF - OP RLZ, OP 

VK; od roku 2007 OP ŢP). Současně došlo k řadě legislativních změn, které 

ovlivnily EVVO v celé České republice. Vzniklá situace si vyţádala potřebu 

aktualizovat krajskou koncepci EVVO jako dlouhodobý strategický dokument, 

který v období následujících let umoţní rozvoj EVVO na území Jihočeského 

kraje. Aktualizace koncepce EVVO Jihočeského kraje byla zpracována v období 

let 2010 – 2011 Koordinační skupinou EVVO. V říjnu 2011 byla koncepce 

předloţena k projednání v radě kraje  (usnesení č. 909/2011/RK-76 ze dne 

11.10.2011) a v listopadu byla přijata krajským zastupitelstvem (unesení           

č. 397/2011/ZK-27ze dne 8.11.2011).  

EVVO je preventivním nástrojem v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Cílem 

koncepce EVVO je všeobecně odpovědné chování k ţivotnímu prostředí, 

jednání a rozhodování v souladu s principy udrţitelného rozvoje a v tomto 

smyslu zaměřené vzdělávání, výchova a osvěta. 
 


