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Zápis z 1. setkání poradní skupiny EVVO – 20. 3. 2018 

 

Přítomni:  

Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.) 

Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP) 

Mgr. Ing. Petr Holý (krajský koordinátor EVVO, OCP MHMP) 

Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.) 

Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP) 

Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice) 

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

  

Hosté: 

Ing. Ivan Jacko (OCP MHMP) 

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

 

Nepřítomni (omluveni):  

Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP) 

Ing. Eva Beránková (úřad Městské části Praha 13) 

Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy) 

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

Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku) 

 

 

 

Pražská EVVOluce 

Martin Mach představil téma aktuálně vydaného čísla, kterým je ekovýchova v zahraničí a globální 

témata. Nová součást kalendáře akcí jsou významné dny. Návrh: V některém dalším čísle by se mohl 

dát prostor článku o nesmyslech a nesrovnalostech v některých učebnicích biologie a ekologie. 

Příští číslo – jídlo (potraviny, místní a lokální zdroje, včely, stravování aj.). Návrh na zúžení tématu, 

„potraviny“ je téma moc široké. Případná témata: regionální potraviny, plýtvání jídlem, stravování dětí 

v lesních MŠ, obalová problematika v souvislosti s jídlem, sezónní potraviny, certifikace potravin, 

produkce a zpracování potravin na školních zahradách, skutečně zdravá škola, spotřební koš vs. 

potravinový talíř, dopad na ŽP atd. Zmiňovaly se projekty „Zachraň jídlo“ a „Paběrkování“. 

Důležitý bude rovněž způsob podání informací (návodně pro spotřebitele a laiky, …). Návrh na oslovení 

spolků: Glopolis, Zachraň jídlo aj. Námět uvést rozhovor s Margit Slimákovou – zaměřuje se na změnu 

stravování ve školních jídelnách. 

Petr Holý informoval o žádosti MČ Praha 10 o zveřejnění a publikování informací o projektech na 

stránkách magazínu PE. Otázka k diskusi: Nabídnout městským částem prostor v EVVOluci? Plošně? 

Ano, ale články musí souviset s EVVO, s konkrétním číslem a s prostorem, který na to je. Nikoli nová 

rubrika, ale do Kalendáře akcí, Co se děje v …, nebo Co se stalo v Praze. Martin Mach přidá městské 

části do rozesílky podkladů. Petr Holý bude dávat zpětnou vazbu Martinu Machovi od městských částí, 

pozitivní i negativní. 
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Zářijové číslo (č. 3): BEZK má smlouvu pouze do č. 2/2018. Součástí nové zakázky bude posílená 

propagace a tisk. Počet stahování musí udělat MHMP, protože je tam časopis umístěn. Bylo by dobré, 

kdyby MHMP zpětně zjistil trend a po zadání zakázky poměřoval efektivitu propagace. Další možnost 

je vyvěsit magazín na speciální web Pražské EVVOluce, kterou bude spravovat realizátor zakázky a 

může sám zjišťovat, kolik lidí si časopis stáhlo, a podat o tom report magistrátu. V zakázce bude pevně 

daný počet výtisků. 

 

 

 

Den Země 2018 

Petr Holý a Jitka Janovičová podali informaci o připravované informačně – vzdělávací kampani pro 

veřejnost k oslavám svátku Dne Země, kterou pořádá OCP MHMP: kampaň proběhne ve třech 

atraktivních přírodních lokalitách na území hl. m. Prahy v následujících termínech - Obora Hvězda - 

24. dubna, Letenské sady - 26. dubna, Zahrada Kinských - 3. května 2018. Akce bude zaměřena na 

problematiku ochrany ŽP a proběhne ve spolupráci s dalšími organizacemi a společnostmi (nově 

i s PedF UK). Veškeré informace ke kampani jsou uvedeny na Portálu ŽP, kde jsou také informace 

o dalších akcích ke Dni Země. 

Dopoledne bude program koncipován pro školy, odpoledne pro širokou veřejnost. Na akci se tradičně 

také propaguje portfolio činností OCP MHMP včetně magazínu Pražská EVVOluce, činnosti a projekty 

jiných odborů, příspěvkových organizací i jiných organizací v rámci EVVO v Praze. 

 

 

 

Grantový program OCP MHMP 

Petr Holý informoval o jednání Grantové komise, která v rámci vyhlášeného grantového programu na 

podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí HMP pro rok 2018 projednala návrh na přidělení 

finančních prostředků na jednotlivé projekty. Následně bude návrh předložen ke schválení Radě 

a Zastupitelstvu HMP. 

Většina projektů EVVO prošla přes Komisi, krátilo se, ale ne tolik jako v předchozích letech. EVVO 

souvisí se 4 tematickými oblastmi: TO-2: Zelené učebny; TO-4: Ekologická výchova; TO-5.: Specifické 

projekty – (odpady, včely, ochrana ptáků, symbióza zvířat a rostlin s člověkem, koncepce) a TO-6: EVP 

a DVP. Celkově je pro EVVO alokováno přes 30 mil. Z celkem 221 žádostí bylo 13 vyřazeno pro 

formální nedostatky, jedná se tedy jen o zlomek. Formální kontrolu žádostí zabezpečují právníci OCP 

MHMP. V rámci harmonogramu budou cca v průběhu května zveřejněny výsledky, během léta budou 

uzavírány smlouvy. 

 

 

 

Akční plán KK EVVO na období 2018 – 2019 

Návrh AP KK EVVO na období let 2018 a 2019 byl předložen v tištěné podobě všem členům a byl 

podrobně projednán.  

V návrhu jsou zapracovány připomínky diskutované v prosincovém jednání PS EVVO. V souvislosti 

s financemi jsou v návrhu rovněž aktualizovány položky grantové podpory. V tuto chvíli není jasná 

rozpočtová situace v roce 2019, předpokládáme podobnou výši jako v roce 2018. Další vyhlášení 

grantového programu bude již s novým vedením města (podzim 2018). Změna aktuální verze návrhu 

oproti předchozím: mírný přesun financí mezi položkami, u popisů konkretizace aktivit, upraveny cílové 

hodnoty evaluačních indikátorů u některých navržených aktivit. 

Je možné ještě materiál připomínkovat do 27. 3. 2018. Po zapracování všech zaslaných připomínek bude 

Akční plán předložen Radě HMP ke schválení. 
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Nové a připravované projekty a aktivity – informace  

Nový projekt Ptáci online (spolupráce s FŽP ČZU v Praze) – chytré ptačí budky, prostřednictvím nichž 

probíhá on-line sledování ptáků v budkách – záznamová technika přenáší život ptáků v budkách na 

obrazovky ve školách. FŽP propůjčí cca 10 budek pro školy nebo jiné vybrané instituce v Praze – projekt 

je financován z Evropských zdrojů, takže pro rok 2018 budou budky MHMP poskytnuty bezplatně.  

Další nový projekt Adaptace na změnu klimatu – pilotní projekt na školních budovách – 

implementace adaptačních opatření. Na 1 vybrané škole pilotně. V rámci rozpočtu MHMP bude 

provedena případová studie ze 4 škol – např. zateplení, zelená střecha, vertikální střecha, HDV, systém 

vnitřního klimatu budovy atp. Ukázka dobré praxe realizovatelnosti adaptačních opatření na budově 

školy. Diskuse: bylo by vhodné realizaci opatření více provázat se vzděláním (ve smyslu projektu 

Ekoškola), důležité je dobře vybrat školu, aby to bylo pro MHMP pozitivní PR a nikoli negativní. Po 

určité době realizace ukázat výsledky, poučit se z nezdarů, dát zpětnou vazbu, co se povedlo a co ne. 

Nebát se ukázat i to negativní. Zkušenost z praxe může být hodně cenná. Termín realizace adaptace 

školní budovy zatím není, do OP Praha - pól růstu se bude návrh projektu zadávat až za rok, případně 

později. Tento rok vznikne jen zmíněná studie.  

Krajská konference EVVO 2018 – stejně jako v roce 2017 bude konference zaměřena na veřejnou 

správu a podnikatelský sektor (listopad 2018), s podobným rozsahem. Max. 130 lidí, více zaměřena na 

propagaci, především vůči firmám a společnostem, které ještě nejsou do CSR nebo EVVO zapojeny. 

 

diskuse a jiné 

Proběhla Konference NSZM - Setkání (nejen) zdravých MČ hl. m. Prahy, členů tzv. „Zdravých měst“ 

i dalších, které se zajímají o Místní Agendu 21. Výsledkem je optimistický závěr, že městské části 

fungují v tomto směru lépe, než tomu bývalo cca před pěti lety Aktuálně se k principům MA 21 

přihlásilo 16 MČ hl. m. Prahy. Ne všechny MČ spolupracují v rámci NSZM, což není samozřejmě 

podmínkou, je to pomocná organizace pro ÚMČ. Celkem funguje praxe, že když se ÚMČ přihlásí do 

programu NSZM, tak daná MČ má mnoho návodů a příkladů dobré praxe, jak rozvíjet MČ směrem 

k efektivnímu fungování. Ne všechny MČ, které se hlásí k principům MA21, realizují EVVO, většinou 

to tak ale funguje. MČ, které jsou přihlášeny k MA12 dokáží více a lépe komunikovat s obyvateli MČ, 

s místními organizacemi, více zapojují lidi do rozhodování a chodu MČ. Na zmíněné konferenci NSZM  

prezentovalo své projekty a aktivity 9 MČ. Důležité je, jak tam politická reprezentace funguje a jak se 

vedení MČ hlásí k MA21 a otevřenosti úřadu. 

 

Aktivity odboru OCP MHMP 

Odbor by se měl více zabývat dalšími tématy. Např. více komunikovat téma udržitelné energie a ochranu 

ovzduší. Prakticky to znamená více spolupracovat s kolegy, co mají na starost ovzduší, udržitelnou 

energetiku, dopravu. Téma ochrany ovzduší zatím není příliš propagováno, nyní je snaha ovzduší 

a udržitelnou energii více propagovat. Jiná oddělení si dříve dělala menší osvětové aktivity sama, nyní 

je tendence v rámci OCP MHMP delegovat a směřovat užší spolupráci k sekci EVVO. Téma ochrany 

ovzduší a udržitelné energetiky není příliš atraktivní pro děti.  

Dále byla v rámci jednání diskutována problematika prioritizace a včleňování témat do tvorby EVP. 

Z diskuse vyplynulo, že pro začleňování témat do výuky a projektů na školách je zásadní vzdělávání 

pedagogů, jejich metodická výpomoc a v důsledku přístup pedagogů k tématům EVVO. 

 

Termín příštích setkání PS EVVO: 

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

 

Zapsala: Mgr. Alice Končinská 

Zkontroloval: Mgr. Ing. Petr Holý 


