Zápis z 3. setkání poradní skupiny EVVO 19. 9. 2017
Přítomni:
Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
Ing. Eva Beránková (Městská část Praha 13)
Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
Mgr. Ing. Petr Holý (krajský koordinátor EVVO, OCP MHMP)
Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP)
Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)
Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice)
Host:
Mgr. Martin Mach Ondřej (Pražská EVVOluce, BEZK, z. s.)
Nepřítomni (omluveni):
Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)
Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy)
Časopis Pražská EVVOluce – nové číslo (3/2017) + návrh dalšího čísla (4/2017)
-

-

-

třetí číslo už je hotové, zatím ještě není zveřejněné na portálu ŽP, momentálně se
s Reprostřediskem MHMP, kde se tiskne určitý počet kusů časopisu, řeší formát – původní formát
tisku v původním rozsahu už není možný, kvůli technickým komplikacím a komplikacím
s formátem papíru (velký ořez papíru).
návrh z Reprostřediska tisknout časopis s kroužkovou vazbou - může na první pohled snížit
úroveň časopisu, vazba nahoře je nepraktická na čtení
momentálně se tiskne cca 100 ks a rozdává se např. na veřejných akcích, konferencích, časopis
má být hlavně elektronický – snaha naučit čtenáře hledat časopis pod elektronickým odkazem
současný tisk v Reprostředisku MHMP je zdarma jen za určitých podmínek
OCP zjistí, kolik by stál tisk 100 ks časopisů při zachování současného formátu
PS navrhuje vyhodnotit dopad časopisu a efektivitu tisku v takovém nákladu, návrh rozeslat
dotazník do škol a zjistit zpětnou vazbu
před vypsáním zakázky na další období vydávání časopisu by bylo vhodné na jednání PS
EVVO shrnout všechny podmínky, požadavky a vyhodnotit, zda má smysl časopis dále vydávat
je v plánu časopis rozesílat i podle zaměření jednotlivého čísla, všechna čísla jsou vhodná pro
školy a veřejnost dále podle zaměření
návrh vytisknout co největší počet, aby se časopis rozšířil a dostal do povědomí, maximalizovat
výtisk, začít např. pouze na ZŠ, pokud kapacita nepokryje všechny školy (tedy včetně MŠ a SŠ)
současná zakázka končí v červnu 2018, poslední číslo v rámci této zakázky bude v červnu 2018
návrh témat do dalšího čísla (04/2017 – tematicky zaměřené na odpady): rozhovor s panem
Hanzalem z Bezobalu, článek nebo fotoreportáž o kompostárnách v Praze a Zařízení na
energetické využívání odpadů - ZEVO Malešice
tipy na další důležitá témata – sucho, hospodaření s vodou, využívání dešťové vody, městské
tepelné ostrovy
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Naplňování akčního plánu KK EVVO pro tento rok (2017) a příprava akčního plánu KK EVVO
na období 2018 – 2019

-

-

Vzdělávání školních koordinátorů EVVO
zakázka zatím není vypsána
v červnu 2017 byl proveden průzkum zájmu na pražských ZŠ formou e-mailového dotazování,
zatím cca 11 předběžných zájemců
problém s nízkou účastí pedagogů ze ZŠ lze řešit rozšířením zaměření i na pedagogy MŠ a ZŠ 1. i
2. st., lze zadat i školení společně pro pedagogy ZŠ a SŠ ale podle zkušeností realizátorů
vzdělávání (Botič, Tereza) se tematicky MŠ a ZŠ lépe propojí – i tato kombinovaná varianta
znamená poněkud větší náklady na školení, protože se některé bloky musí udělat zvlášť
a vyžaduje to více lektorů
návrh oslovit jednotlivé MČ (odbory školství), nabízet školení otevřeně – přednostně pro ZŠ,
příp. doplnit účastí z MŠ, pokud se nenaplní kapacita
zakázka je vždy vysoutěžená na konečnou částku, která se nedá měnit podle složení účastníků
proběhla diskuze k termínu realizace školení - školní rok/prázdniny - osvědčily se víkendové
bloky – učitelé nemusí tolik chybět ve školách


-

Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou
zatím nerealizováno
návrh zajišťovat v rámci tohoto bodu vzdělávání pedagogů, jak venkovní prostory využívat
- př. Tereza má nový projekt UČÍME se VENKU (http://ucimesevenku.cz/) cílová skupina
hlavně ZŠ, do budoucna MŠ, SŠ



Exkurze pro školy do provozů na zpracování a využití odpadů, a dále do komunitních zahrad
a rodinných farem
školy nabídky organizací využívají, vybírají z katalogu vytvořeného realizátory exkurzí


-

-

Finanční podpora dlouhodobých a krátkodobých programů
úkol naplňován prostřednictvím poskytování grantů – v Praze je prostřednictvím tematické oblasti
č. VI. Podpořeno 10 projektů realizujících EVP v Praze a 5 projektů interaktivního
a dlouhodobého charakteru – organizace se školami pracují dlouhodobě a systematicky
letos vyčerpáno 4,7 mil z celkové alokace 5 mil. Kč


-

Krajská konference EVVO pro školy a školská zařízení
v roce 2017 bude realizována Krajská konference EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast
termín a místo konání konference 25. 10. 2017, Národní technická knihovna v Praze, Ballingův
sál, Technická 2710/6, Praha 6


-

Akce pro veřejnost
Týden mobility a Evropský den bez aut 22. 9. 2017 – OCP MHMP se zúčastní prezentací aktivit,
popularizací a prezentací životního prostředí v Praze a lokalit vhodných pro trávení volného času
v přírodě.
součástí tohoto bodu jsou rovněž aktivity v rámci adaptace na změnu klimatu – realizace
adaptačních opatření vzdělávacího charakteru, naplňování schválené strategie adaptace hl. m.
Prahy na změnu klimatu, včetně propagace strategie.
Ekocentrum Koniklec realizuje pro OCP programy pro školy o hospodaření s vodou v krajině

-


-

Ekoporadenství
zatím zajišťováno prostřednictvím vyhlašování grantového programu MHMP na podporu
projektů zlepšování ŽP v Praze.


-

Motivace podnikatelského sektoru ke snižování dopadu na ŽP
Realizace připravovanou krajskou konferencí zaměřenou na firemní oblast a veřejnou správu
2

-

návrh podporovat vznik dětských skupin – dětí zaměstnanců firem


-

Systematická podpora SEV Toulcův dvůr
podpora pokračuje v rámci dlouhodobé smlouvy


-

Systematická podpora střediska Ekologické výchovy Lesů HMP
podpora nadále probíhá formou provozu příspěvkové organizace Lesy HMP


-

Zapojení MČ do koncepce EVVO
realizace koncepce na místní úrovni v rámci MA21 a MAP, na místní úrovni dobře funguje
sdílení dobré praxe


-

Výzkum v oblasti EVVO
průběžně se vyhodnocuje na základě zpětné vazby
návrh prodiskutovat evaluaci s Janem Činčerou – najít vhodný nástroj pro vyhodnocování
efektivity vzdělávání a osvěty pro specifickou lokalitu hl. m. Prahy. PS doporučuje na začátku
projektu stanovit, co přesně se bude evaluovat, dříve než bude projekt realizován.


-

Vzdělávání lektorů poskytovatelů EVVO
od listopadu by měly být zadány kurzy pro lektory NNO v oblasti ekopsychologie a komunikace
témat ŽP s veřejností v plánu je do budoucna zaměřit tento kurz rovněž na další pracovníky
agendy EVVO (zaměstnanci veřejné správy)
návrh vytvořit kurzy pro lektory EVVO – navazující vzdělávání v oblasti EVVO

-

Příprava Akčního plánu KK EVVO na období 2018 – 2019








časopis – je třeba více pracovat se zpětnou vazbou a evaluovat ji
krajská konference EVVO – otázka, zda realizovat každý rok konferenci
spolupráce s VŠ – příklad dobře fungujícího projektu Ptáci online, o který je velký zájem, do
úkolů AP zapracovat obecněji s konkrétním plněním dle tematického zaměření a možností
podpory
Administrace Poradní skupiny EVVO – zakázka na administraci je do konce roku 2017, členové
zvoleni do konce roku 2017, nutno prodloužit členství členů PS EVVO
OCP připravuje mapu EVVO v Praze – předběžný návrh se rozešle členům PS EVVO
k připomínkám a případnému doplnění, bude sloužit pro realizátory EVVO a školy
finanční podpora EVVO z grantového programu – aktuálně je v přípravě znění vyhlášení „grantů“
informační, propagační a osvětové aktivity EVVO – práce s informacemi o ŽP, ročenka atd.

Termín příštího setkání PS EVVO:
út 19. prosince ve 13:00.
Zapsala: Barbora Michková
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