
 

Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO 

Datum konání: 19. září 2013 

Místo konání: Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost MZO MHMP, č. dv. 410. 

Přítomni: Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Ivan Štěpka, Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová 
CSc., Ing. Jitka Janovičová, Ing. Eva Beránková 

Omluveni: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Ing. Jan Chvátal, Ing. Václav Nejman 

Nepřítomni: Ing. Jana Blažíčková 
 

 

Program jednání: 
- Informace o realizaci podpory EVP v roce 2013 a 2014 
- Informace o ostatních zakázkách v roce 2013 a 2014 
- diskuse a různé 

____________________________________________________________________________ 
Informace o realizaci podpory EVP v roce 2013 a 2014 

Zakázka malého rozsahu do konce školního roku 2012/2013.  

V průběhu léta bylo vyhlášení zakázky diskutováno s vedením města. Na základě těchto jednání došlo 
k zásadní změně v dosavadním fungování podpory EVP . Je to i z důvodu nového zákona o zakázkách, 
který nově upřesňuje a mění pravidla, podle kterých se dodnes zakázka vyhlašovala. 

Změny: 

- zvýšení příspěvku pro Toulcův Dvůr dodatkem ke smlouvě, který bude fungovat jako přerozdělující 
subjekt pro ostatní ekocentra účastnící se sítě realizace EVP pro školy. 

- dodatkem ke smlouvě se ZS Toulcův dvůr na rok 2013.  Zvýšením příspěvku na tento rok se řeší 
výukové programy do konce kalendářního roku 2013. (zvýšení o 1,5 mil). 

Zakázky pro dlouhodobé programy: 

Byly zadány dvě zakázky pro školní roky 2012/2013 a 2014/2015. Dále je vyhlášené zadávací řízení 
pro další tři témata pro realizaci ve školním roce 2013/2014.  

zadané VZ pro školní roky: 2013/2014 a 2014/2015 

1. Dlouhodobý ekovýchovný projekt pro školy na téma monitorování a sledování 
ukazatelů ŽP 
realizace: Sdružení TEREZA, název Projektu: Program GLOBE 

2. Mapování a studium volně žijících živočichů a rostlin 
realizace: Občanské sdružení ORNITA, název Projektu: Sledování výskytu ptactva ve školních zahradách 
ve spolupráci s  pedagogy, žáky a studenty pražských škol  

 



vyhlášené VZ pro školní rok: 2013/2014 

1. Systémový projekt s aktivní účastí žáků - propojení vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
s praxí a šetrným hospodařením 

2. Komunitní rozvoj lokalit a jeho posílení začleněním aktivit dětských kolektivů 
3. Studium ekosystémů pomocí projektové výuky 

 

Změny: 

Od prosince 2013 bude zaveden nový systém grantů pro EVVO.  

Vyčleněné peníze z rozpočtu budou rozdělovány granty, jež budou vyhlášeny v prosinci 2013. Výše 
podpory na systémové projekty bude 5 miliónů. Kazdy rok se budou vyhlašovat nově. V grantové 
výzvě budou v roce 2013 zahrnuta tři témata, od nového roku pak všech pět. Podmínky vyhlášené 
grantové výzvy budou přesně definovány tak, aby se zachovala kontinuita podpory 
environmentálních center s dlouholetou pražskou působností.   

Další informace: 

- Krajská konference EVVO bude realizována příští rok, hledá se organizátor, předpokládané 
téma: komunitní zahrady 

- Kvůli povodním byl krácen rozpočet na rok 2013 – plošně na všech odborech, paragraf §3792 
byl krácen o 2,5 miliónu. Pro rok 2014 byl předložen ke schválení v nekrácené výši roku 2013, 
tedy 13,5 milionu. (zahrnující částku převedenou na grantový program MHMP) 

- Odbor MZO  vyhlásil zadání zakázky na Doškolovací kurzy pro EVVO pro pedagogy ZŠ – 
absolventy Specializačního studiua pro školní koordinátory EVVO. (dalších 50 hodin). – 
realizovat se bude v roce 2014 

- Na podzim bude Radě MHMP předložen návrh Akčního plánu KK EVVO 2014–2015 ke 
schválení. (po finálním schválení rozpočtu) 

-  Do konce roku 2013 bude vyhlášena zakázka na administraci pracovní skupin EVVO a také 
zakázka pro tvorbu Krajské koncepce EVVO pro rok 2014 – 2015. 

 

Různé: 

Národní soustava kvalifikaci připravuje definici pracovní pozice „koordinátor/ka environmentální 
výchovy“. Možná to povede ke změně v názvu této pozice na „metodik environmentální výchovy“ 
z důvodu evropské legislativy. Taktéž se pracuje opět na Karierním řádu (MŠMT a NVÚ)  

 

Termíny příštího setkání: 12. prosince 2013 
 

Zapsala: Mgr. Zdeňka Šimková, zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý 
 




