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Zápis ze 4. setkání poradní skupiny EVVO - 19. 12. 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.) 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií) 

Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP) 

Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku) 

Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice) 

 

Hosté: 

Mgr. Alice Končinská (01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.) 

Mgr. Martin Mach Ondřej (Pražská EVVOluce, BEZK, z. s.) 

 

Nepřítomni (omluveni):  

Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP) 

Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy) 

 

 

 

Zhodnocení realizace AP v roce 2017 

Schvalování AP odloženo na leden 2018. Poradní skupině byl zaslán nový návrh AP, který byl 

poupraven od minulého jednání - byla více zapracovaná grantová oblast.  

Poradní skupině byl zaslán přehled plnění úkolů na rok 2016 a 2017. AP obsahuje poměrně vysokou 

alokaci na granty ŽP (oblast EVVO). V letech 2016 a 2017 to bylo cca 10 mil. Kč, pro rok 2018 je 

v rámci grantového programu OCP MHMP alokováno cca 26 mil. Kč. 

Granty OCP MHMP na zlepšení stavu ŽP HMP – nastaven stejný objem financí na 2018 i 2019 – 

může se ale ještě změnit – zatím není schváleno radou HMP na rok 2019.  

Plnění AP 2016 již bylo zhodnoceno na předchozích jednáních. 

V rámci diskuse bylo upozorněno na souběžnou výzvu č. 20 v rámci evropských dotačních titulů na 

výukové zahrady. Bude navazovat další výzva č. 37.  

 

Plnění AP 2017 

Zhodnocení včetně kvantifikace aktivit a zasažení cílových skupin bude zasláno Poradní skupině 

v průběhu ledna 2018. 

Popis plnění jednotlivých úkolů AP KK: 

A1 (Další vzdělávání školních koordinátorů EVVO a ostatních pracovníků) - nestihlo se vše 

zadministrovat – máme zde rezervy. V lednu se bude věnovat více času větším zakázkám – zakázková 

řízení se budou zadávat již v lednu. 

A2 (Rozšiřování školních aktivit realizovaných v přírodním prostředí) - Spadají sem i projekty na 

školní zahrady a obecně práce se školami. V roce 2017 podpořen projekt organizace TEREZA, v.c. 

UČÍME se VENKU. 
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A3 (Exkurze pro školy na téma hospodaření s odpady a komunitní zahrady a rodinné farmy v Praze 

a okolí) - projekty, které dobíhají tento školní rok – do června 2018. Je možné, že se exkurze škol do 

provozoven budou v budoucnu řešit přes grantový program. Ze strany škol je o tyto aktivity zájem. 

V případě financování a administrace projektů exkurzí by pak mohla být v AP tato aktivita nahrazena 

jinými projekty.  

A4 (Finanční podpora výukových a vzdělávacích programů pro školy, řešena v rámci grantového 

schématu hl. m. Prahy) – ekologické výukové programy (EVP) – pokryty granty, podpořené projekty 

dále běží. Podpořeny rovněž EVP se zaměřením na Adaptaci na změnu klimatu. Patří sem také 

dlouhodobé vzdělávací programy, pracující s projektovým učením na školách a metodicky podporující 

učitele. Tyto programy mají velký vzdělávací účinek (představují pilíř environmentálního vzdělávání). 

Pozn.: Pro rok 2018 byly navýšeny limity grantů. Do budoucna bude možná větší finanční alokace. 

Dříve bylo 5 mil. Kč na tyto programy. Nyní celková alokace 10 mil. Kč. Letos přišlo 240 žádostí 

o granty (projekty na rok 2018).  

A5 (Realizace konference EVVO pro školy a školská zařízení) - speciální konference pro školy 

a školská zařízení se nakonec v r. 2017 nekonala. Konala se konference zaměřená na podnikatelský 

sektor a veřejnou správu. V navrženém akčním plánu je konference obecně formulovaná jako krajská 

konference. Nemusí být vždy nutně zaměřená na školy, ale školy dlouhodobě projevují zájem. Poradní 

skupina vidí velký přínos ve vzdělávání učitelů, v porovnání s jednorázovým vzděláváním žáků.  

Sběrová ekologická soutěž – Dlouhodobá sběrová soutěž, školy postupují podle předem daných 

pravidel, na požádání je přistaven kontejner na suroviny, za které získají poplatek podle běžného 

ceníku Českých sběrných surovin. Soutěž probíhá ve spolupráci s Českými sběrnými surovinami. 

MHMP poskytuje prostory pro vyhlášení. Projekt běží již 23 let.  

 

B1 (Akce a projekty pro veřejnost) - tradičně především Den Země, který pořádá OCP MHMP ve 

spolupráci s mnoha organizacemi – letos pořádáno na třech městských částech ve spolupráci s ÚMČ. 

Funguje dobrá spolupráce s ÚMČ, které akci propagují a rozesílají nabídku a informaci do škol. 

Kampaň Voda je život (v rámci Adaptačních opatření HMP na změnu klimatu) – osvětová kampaň na 

vodu. Cílovými skupinami byli především senioři a malé děti, jakožto nejzranitelnější skupiny 

obyvatel. Akce pro veřejnost budou pokračovat – budou se více objevovat témata hospodaření s vodou 

ve městě, mikroklima měst apod. 

B2 (Rozšíření poradenských a informačních aktivit EVVO) - podpora ekoporaden – nyní částečně 

podpořeny z grantů, zakázka od roku 2018 by měla být více zaměřená na přímou komunikaci s tazateli 

(nejen formou propagačních materiálů a letáků). Dříve byla tato aktivita více zaměřena na osvětu 

a specializovaný portál, který již funguje (Ekoporadny Praha).  

B3 (Motivace podnikatelského sektoru ke snižování dopadů jejich činností na životní prostředí) - 

podnikatelský sektor – letos přímo nerealizováno, ale na toto téma byla zaměřena krajská konference 

a jedno číslo Pražské EVVOluce. Poradní skupina navrhuje provést monitoring činnosti firem, z něhož 

by mohly být zajímavé výstupy. V současné době se hodně komerčních firem věnuje společenské 

odpovědnosti firem a zároveň i EVVO např. v rámci dobrovolnictví. Poradní skupina navrhuje 

vytvořit portál, kde by mohly být tyto informace dostupné pro lektory. Tomuto se věnuje např. 

organizace Byznys pro společnost. V současné době se u firem objevuje trend zeleného podnikání 

a sledování dopadu podnikání na společnost a životní prostředí.  

 

C1 (Systematická podpora Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr) – veřejnoprávní 

neinvestiční dotace na provoz a rozvoj SEV Toulcův dvůr – dlouhodobá spolupráce pokračuje 

C2 (Systematická podpora střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. Prahy) – financování provozu 

SEV LHMP – dlouhodobá spolupráce pokračuje. Letos otevřeno nové Ekocentrum PRALES neboli 

PRAžské LEsní Středisko – pokrývá severovýchodní část Prahy, leží na území MČ Kbely.  

C3 (Poradenství a metodická podpora kompetentních osob úřadů městských částí v rámci výkonu 

agendy EVVO a místní Agendy 21) - podpora spolupráce s městskými částmi – bylo by vhodné do 

budoucna vytvořit vlastní koncepci EVVO jednotlivých městských částí. Realizována konference na 

podporu městských sadů, která má ekologický i společenský přínos. V rámci konference proběhla 

rovněž prezentace dlouhodobé obnovy historických sadů realizovaná MHMP. 

C4 (Výzkum v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy) - Probíhá monitoring školních koordinátorů 

EVVO, ekovýchovných organizací a institucí v Praze – formou externí aktualizace databáze 

IS EVVO. Poradní skupina navrhla oslovit odborná pracoviště např. Pedagogickou fakultu UK nebo 
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COŽP (Centrum pro otázky ŽP – UK v Praze) ke zpracování výzkumu. Některé nástroje jsou již 

vytvořené a bylo by vhodné je upravit a využít (Regionální centrum expertízy Česko – vhodný partner 

pro takový výzkum). Poradní skupina upozornila na „Analýzu dotačních programů na podporu 

EVVO“, kterou zveřejnilo MŽP. Analýza zkoumala zdroje financování EVVO a efektivitu, kterou pro 

MŽP prováděla organizace BEZK. Rovněž Jan Činčera realizoval analýzu dlouhodobých 

environmentálních programů, posuzoval účinnost a navrhl doporučení. Nutno nastavit rámec pro 

zakázku. Alokace pro tento výzkum je 150 000 Kč – nutno definovat parametry a design výzkumu. 

Pravděpodobně bude potřeba tuto položku navýšit. 

 

D1 (Poradní skupina EVVO) – položka vyčerpaná, realizace pokračuje. Stávající zakázka na 

administraci PS EVVO končí na konci roku 2017, aktuálně je vypsaná zakázka na další dva roky, 

začátkem ledna r. 2018 bude vybrán nový dodavatel služby. 

D2 (Rozvoj a správa informačního systému v oblasti EVVO) – úkol řešen aktivitami a projekty 

v rámci správy IS EVVO. Součástí plnění je např. kompletace databází IS EVVO: databáze EVVO 

subjektů, databáze školních koordinátorů EVVO, zookoutků, piknikových míst aj. Pozn.: v roce 2018 

bude zadána databáze šk. koordinátorů EVVO v MŠ. Další částí je správa a provoz internetové služby 

Kalendář akcí v ŽP. Jedná se o webovou aplikaci propojující databázi akcí EVVO v Praze z webového 

portálu Ekolist na Portál ŽP v Praze. 

D3 (Finanční podpora EVVO z grantového schématu hl. m. Prahy) – Úkol naplněn realizací projektů 

z grantového programu zlepšení ŽP v Praze - z tematické oblasti IV. Ekologická výchova. V rámci 

této oblasti bylo podpořeno celkem 49 projektů ze 79 podaných. 

D4 (Informační, propagační a osvětové aktivity EVVO) – plnění tohoto úkolu zahrnuje velkou šíři 

informačních, vzdělávacích a osvětových materiálů. Z řešených např. vydávání elektronického 

časopisu Pražská EVVOluce, letáky pro veřejnost o pražské přírodě, osvětové materiály o odpadech, 

propagační a vzdělávací materiály (Pexeso, křídy, lupy, lahve, hry, omalovánky aj.), nebo desková hra 

Adapťáci, vyrobená v rámci adaptačních opatření HMP na změnu klimatu. 

Celková vyčerpaná suma v rámci aktivit AP v roce 2017 byla 22.123.705,- Kč včetně grantů. 

Zbývající finanční prostředky ve výši cca 2,5 mil. Kč. Budou dle plánu OCP MHMP využity na 

osvětovou spolupráci s městskými částmi – distribuce tašek na třídění odpadu jako osvěta pro zvýšení 

povědomí občanů o nutnosti třídit odpad a další propagaci EVVO, případně na jiné strategické plnění 

v rámci agendy oddělení udržitelné energetiky. 

 

 

Představení návrhu nového AP KK EVVO 2018 – 2019 

 

OCP se bude zaměřovat především na větší a systémovější projekty a bude je objednávat na delší dobu 

(2-3 roky).  

B4 - Adaptační strategie – začleněna nově od r. 2017 včetně finančních prostředků, které v rozpočtu 

původně nebyly. 

Konference pro učitele – návrh zahrnout do A1 - vzdělávání + kratší doškolovací semináře pro 

absolventy systematického vzdělávání. Zakázka by měla být nastavená tak, aby realizace začala na 

začátku školního roku (do konce roku 2019).  

C6 – Krajská konference EVVO – Poradní skupina navrhla navýšit alokaci pro konferenci zaměřenou 

na firmy a státní správu na 250 000 Kč, školská krajská konference bývá obvykle méně finančně 

náročná (přibližně do 150 000 Kč).  

C8 - Výzkum v obl. EVVO - návrh alokovat vyšší částku alespoň 200 tis., návrh realizovat formou 

zakázky. Je vhodnější realizovat tuto aktivitu jako dlouhodobější projekt. Nejdříve přesně nastavit 

segment výzkumu. Poradní skupina navrhla nechat za alokované peníze zpracovat metodiku (design 

výzkumu), tj. jak výzkum provádět a přesně nastavit parametry šetření. Výzkum by měl být 

proveditelný variantně podle dostupných finančních prostředků a priorit. Důležitá je kontinuita 

evaluace, zaměřit se dlouhodobě na konkrétní segment výzkumu, aby byly v dlouhodobém horizontu 

srovnatelné výstupy (např. 1x za 5 let – podle potřeby a požadované kvality). První průzkum může 

zjistit stav, na základě něhož lze v budoucnu provádět evaluaci.     
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Koordinátor EVVO vyzval Poradní skupinu o revizi AP a zaslání připomínek nejpozději do 15. 1. 

2018. Krajský koordinátor EVVO vyzval Poradní skupinu, aby se v připomínkách vyjádřila rovněž 

k částkám alokovaným pro jednotlivé aktivity AP.  

 

Krajská konference 2017 

Konference zaměřená na podnikatelský sektor a veřejnou správu byla úspěšná. Navštívilo ji 108 

účastníků. Předpokládaná účast byla 70 – 100 osob. Zúčastnilo se přibližně 30 návštěvníků z firem, 30 

z městských částí a 40 z NNO. Téma se organizátorům podařilo velmi dobře podchytit. Součástí 

konference bylo např.: oblast CSR (společenské odpovědnosti firem), téma dobrovolnictví, zajímavé 

workshopy aj. V rámci administrativního zajištění a obsahové náplni probíhala spolupráce s Centrem 

managementu udržitelnosti (VŠE). Organizátoři Konference zaznamenali příznivé ohlasy, firmy měli 

zájem o pokračování. 

Návrhy na obsah dalších Krajských konferencí EVVO: zaměřit konferenci na evaluaci a kvalitu 

EVVO nebo se zaměřit na jeden segment, který má o konferenci zájem (firmy a veřejná správa) 

a udržovat dlouhodobou spolupráci. Poradní skupina navrhla zaměřit další Krajskou Konferenci 

EVVO (r. 2018) rovněž na EVVO ve veřejné správě a firemní oblast. Téma EVVO je dlouhodobě 

zajímavé i pro úředníky. Organizace ZO ČSOP Koniklec, která konferenci pořádala, oslovovala firmy, 

které se chovají odpovědně. Do budoucna by bylo zajímavé oslovovat především firmy, které se 

společenské odpovědnosti nevěnují aktivně. U této skupiny je velmi důležitá forma komunikace 

konference, vtáhnout ji do tématu, aby je oslovilo.  

 

Nové číslo časopisu Pražská EVVOluce + diskuse témat na další čísla (ročník 2018) 

Poslední prosincové číslo je věnováno tématu odpadů – hlavní myšlenka tohoto čísla je předcházení 

odpadu. Číslo obsahuje mimo jiné rovněž zprávu z Krajské konference EVVO. 

 Další číslo vyjde v březnu 2018. Tématem bude mezinárodní (globální) přesah EVVO, např. jak 

globální a kontroverzní témata předávat adekvátně pro jednotlivé věkové skupiny. Poradní skupina 

navrhla zahrnout do čísla rozhovor s Michalem Brožou (Informační centrum OSN v Praze), 

Stanislavem Lhotou, který se zabývá tématem vlivu pěstování palmového oleje na životní prostředí 

nebo zástupcem organizace YEE (Youth and Environment Europe). Dalším návrhem je do jarního 

čísla zahrnout i téma sázení stromů v městské zástavbě. V roce 2018 bude časopis probíhat 

v podobném duchu a schématu. 

 

Představení projektu UČÍME se VENKU (Petr Daniš – TEREZA, v.c.) 

Mgr. Petr Daniš představil projekt „UČÍME (se) VENKU“, který podpořil MHMP. Projekt usiluje 

o to, aby bylo učení venku v budoucnu běžnou praxí. Projekt probíhá ve spolupráci s ostatními SEV 

a učiteli. Na webu www.ucimesevenku.cz jsou k dispozici připravené lekce, které jsou metodicky 

připravené k okamžitému použití ve výuce. Web nabízí např. sdílení zkušeností, praktické rady 

a příběhy učitelů. Projekt boří mýtus, že učit se dá pouze v učebně.  

 

Diskuse a jiné 

Dvouletý mandát členů Poradní skupiny se dle koncepce EVVO automaticky prodlužuje na další 

dvouleté období.   

Ing. Ivan Štěpka doporučil návštěvu výstavy Kryštofa Kintery Nervous Trees v Rudolfinu, která končí 

27. 12. 2018. 

Krajský koordinátor EVVO poděkoval všem členům Poradní skupiny za celoroční spolupráci. 

 

 

Termín příštích setkání PS EVVO: 

úterý 20. 3. 2018 ve 13:00, úterý 19. 6. 2018 ve 13:00, úterý 18. 9. 2018 ve 13:00, 11. 12. 2018 ve 

13:00. 

 

 

Zapsala: Barbora Michková 

http://www.ucimesevenku.cz/

