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Datum konání: 19. 3. 2015, 13:00 hodin 
Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice, budova „Mlýn“ 
 
Přítomni za Řídící výbor EVVO a zadavatele:  
Ing. Václav Nejman (hlavní koordinátor EVVO) 
Ing. Jitka Janovičová (MZO MHMP) 
Ing. Markéta Jánská  (MZO MHMP) 
Mgr. Petr Daniš (Sdružení Tereza) 
Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.) 
Ing. Pavlína Gucká (SMS MHMP) 
Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku) 
Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice) 
Mgr. Ing. Petr Holý (Státní fond životního prostředí) 
Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy) 
 
Přítomni za zpracovatele Krajské koncepce EVVO - Proces - Centrum pro rozvoj 
obcí a regionů, s.r.o.:  
Mgr. Ondřej Jirásek 
Mgr. Lukáš Dědič 
 
Host: 
Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. (Lesy hl. m. Prahy, ředitel organizace) 

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Program jednání 

• přivítání členů Řídícího výboru Krajské koncepce EVVO (dále KK EVVO) na prvním 
jednání 

• představení zpracovatele KK EVVO, jeho zástupců, činnosti a spolupracujících 
subjektů 

• prezentace návrhu na průběh vypracování nové KK EVVO ze strany zástupců 
zpracovatele  

• diskuze a připomínky k celkovému plánu projektu a k jednotlivým bodům 
 
 

II. Průběh jednání 
 
Ing. Václav Nejman přivítal členy Řídícího výboru EVVO na prvním jednání výboru a rozdal 
jednotlivým členům výboru jmenovací dekrety. Omluvil paní ředitelku MZO MHMP Ing. Ivanu 
Jiráskovou z důvodu nemoci. 
 
Zástupci zpracovatele představili aktivity zpracovatele, tj. společnosti PROCES – Centrum 
pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., a její dceřiné společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a 
výzkum.  
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Zástupci zpracovatele seznámili přítomné s postupem zpracování KK EVVO:  
• fáze přípravná zahrnující sběr podkladových materiálů a jejich vyhodnocování (právě 

probíhá), 
• fáze č. 1: zhodnocení plnění cílů stávající koncepce EVVO (do 30. 4. 2015), 
• fáze č. 2: zpracování analýzy současného stavu EVVO v Praze (do 30. 6. 2015), 
• fáze č. 3: zpracování návrhové části KK EVVO (do 16. 10. 2015). 

 
Zástupci zpracovatele požádali přítomné o součinnost při vypracovávání KK EVVO 
(zpřístupnění již vypracovaných studií a průzkumů za cca posledních deset let, průběžné 
poskytování kontaktů apod.). 
 
Zástupci zpracovatele přítomným přiblížili, jakým způsobem bude probíhat analýza 
dosavadního plnění cílů stávající koncepce (fáze č. 1) a prezentovali podobu sociologického 
průzkumu, na jehož základě bude vypracována fáze č. 2. Přítomní Ivan Štěpka a Matěj Žák 
jako zástupci oblasti vzdělávání v této souvislosti podotkli, že telefonické rozhovory a 
webové dotazníky jako metody sociologického průzkumu nejsou dostatečně efektivní. 
Navrhli preferovat podrobnější osobní konzultace s respondenty na úkor telefonických 
rozhovorů a webových dotazníků. 
 
Pro fázi č. 3 navrhli zástupci zpracovatele stanovit několik strategických cílů pro jednotlivé 
prioritní oblasti. Členové výboru tento postup odsouhlasili. 
 
Zástupci zpracovatele představili témata pro tzv. kulaté stoly, které budou přístupné široké 
veřejnosti a u nichž se budou projednávat průběžné výstupy projektu, a stanovili jejich 
předběžné termíny (první kulatý stůl – konec června, druhý kulatý stůl – začátek září).  
 
V závěru prezentace zástupci zpracovatele rámcově seznámili se strukturou výsledné 
návrhové části projektu KK EVVO. 
 
 
III. Diskuze 
 
Publikace průběžných výsledků projektu 
 
Petr Holý navrhl zprovoznění samostatné internetové stránky, která by informovala o 
průběžných výsledcích projektu a jejíž součástí by byla i možnost diskuze. Po krátké diskuzi 
řídícího výboru byl stanoven závěr zveřejňování informací ohledně přípravy KK EVVO na 
stránkách zadavatele (Lesů hl. m. Prahy) a na internetových stránkách Magistrátu hl. m. 
Prahy budou tyto informace sdíleny. 
 
Nastavení celkové vize KK EVVO 
 
Petr Daniš pozitivně zhodnotil prezentaci plánu, upozornil však na nutnost kvalitně a 
komplexně formulovat celkovou vizi EVVO pro následující období. Zástupci zpracovatele 
přislíbili důkladnou diskuzi se členy výboru i s odborníky, se kterými v oblasti EVVO 
spolupracují a řídící výbor doporučí.  
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Zástupkyně MZO Jitka Janovičová zdůraznila úlohu kulatých stolů, jejichž přínos pro 
nastavení celkové vize se v minulosti velmi osvědčil jako velmi užitečný, zejména pak 
spolupráce se zástupci školských zařízení, kteří mohou přispět bohatými zkušenostmi z 
praxe.  
 
Podoba finálních dokumentů KK EVVO 
 
Zástupkyně MZO Markéta Jánská navrhla vytvořit brožuru, která by prezentovala výstupy 
projektu široké veřejnosti, propagovala novou KK EVVO a zároveň popularizovala akce 
EVVO. Václav Nejman informoval přítomné, že podle zadávací dokumentace má být 
v závěru projektu připravena brožura, která bude informovat o výsledcích projektu. 
 
Průběžné konzultace 
 
Václav Nejman informoval, že přípravná verze výsledného materiálu bude před finálním 
schválením konzultována s politickými zástupci. Zástupkyně MZO Jitka Janovičová 
zdůraznila význam jednotlivých akčních plánů, které budou vycházet z KK EVVO a které 
bude schvalovat Rada hl. m. Prahy. 
 
Podoba evaluačního dotazníku 
 
Členové výboru schválili rámcovou podobu evaluačního dotazníku, který bude sloužit jako 
jeden z podkladů pro expertní hodnocení plnění cílů dosavadní koncepce.  
 
Do 27. března 2015 zašle zpracovatel zadavateli návrh dotazníku včetně zpřesněné 
metodiky, jak bude expertní výbor hodnotit jednotlivé cíle. Zástupkyně MZO Jitka Janovičová 
navrhla rozšířit dotazník o „relativizující“ variantu odpovědi (typu „nejsem si jist“). 
 
Návaznost KK EVVO na nově vznikající Státní program EVVO MŽP 
 
Členové výboru konstatovali, že nová KK EVVO by měla navazovat na paralelně vznikající 
Státní program EVVO Ministerstva životního prostředí. Členové výboru navrhli součinnost 
s MŽP. Bližší informace mohou být zajištěny Petrem Danišem, který je na přípravě Státního 
programu EVVO spolupracuje, a přizváním zástupce MŽP na jednání Řídícího výboru. 
 
Spolupráce s vysokými školami 
 
Zástupkyně MZO Jitka Janovičová navrhla zaměřit pozornost budoucí koncepce i na 
studenty vysokých škol jako na budoucí pedagogy a odborníky. 
 
 
  
Plán úkolů členů výboru a stanovení jednacího řádu 
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Komunikace členů výboru by měla vést přes zadavatele. Vzhledem k časovému tlaku na 
vznik nové KK EVVO zadavatel preferuje rychlou komunikaci s jednotlivými členy výboru 
prostřednictvím e-mailu. Klíčové body zpracování budou projednávány na zasedání řídícího 
výboru KK EVVO. 
 
Zadavatel bude z pozice „rozcestníku“ členům výboru postupně zasílat jednotlivé dokumenty 
od zpracovatele k posouzení z jejich odborného hlediska. Lhůty pro připomínkování 
jednotlivých dokumentů zadavatel určí podle velikosti zaslaného dokumentu a jsou otevřeny 
diskuzi.  
 
Zadavatel po domluvě se zpracovatelem zašle členům výboru s předstihem seznam termínů 
budoucích jednání Poradní skupiny EVVO. Své připomínky k úvodní Vstupní zprávě, kterou 
již obdrželi, zašlou členové výboru prostřednictvím e-mailu zadavateli.  
 
Členové výboru mohou kontaktovat zpracovatele i přímo prostřednictvím e-mailu (kontaktní 
údaje obdrželi během jednání).  
 
Návrh termínů pro další práci projektu 
 
Do 20. dubna 2015 zpracovatel zašle 1. verzi návrhu 1. části KK EVVO (vyhodnocení 
stávající koncepce EVVO) zadavateli. Zadavatel rozešle dokument jednotlivým členům 
výboru, do 27. dubna 2015 zašlou členové výboru prostřednictvím zadavatele své 
připomínky.  
 
Do 30. dubna 2015 zadavatel připomínky zapracuje a zašle zadavateli finální verzi 1. části 
KK EVVO.  
 
 
 
 
V Praze dne 19. 3. 2015 

 

Zapsala: Anna Dvořáková 
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