
Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO

Datum konání: 15.12.2011

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

Přítomni: Ing. Eva Beránková, Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Jan Chvátal, Ing. Jitka Janovičová, Ing. Ivan 

Štěpka, Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová CSc.,

Omluveni: Ing. Jana Ledvinová, Ing. Jana Blažíčková, Mgr. Kateřina Jančaříková, Ing. Radka Patrasová

Ing. Petr Holý přivítal přítomné členy Poradní skupiny EVVO.

Akční plán 

Ing. Holý seznámil přítomné s přehledem plnění úkolů Akčního plánu KK EVVO kraje hlavního města Prahy za rok 

2011. 

1.1 Management EVVO ve školní praxi - dokončeno zadávací řízení na zajištění dlouhodobých vzdělávacích 

programů koordinátorů EVVO. Nyní (rok 2012) se dokončí stávající vzdělávací programy a pak bude vzdělávání

pokračovat jiným způsobem. V květnu 2012 vyhlásit zakázku na zajištění dalšího vzdělávání koordinátorů EVVO pro 

další období (doškolovací kurzy, setkávání koordinátorů, aj.). 

1.2 Dlouhodobé vzdělávací programy a projekty pro školy probíhají a budou pokračovat až do konce roku 2012. 

V roce 2012 budou opět vyhlášeny zadávací řízení na realizaci programů na roky 2013 a 2014.

1.3 Ekovýchovné programy a exkurze realizované SEV – programy fungují dle stanoveného akčního plánu. Zakázka 

na zajištění realizace ekologických výukových programů se bude v roce 2012 dle předpokladů vypisovat na dobu 2 a 

půl roku tzn. roky 2013, 2014 a do poloviny roku 2015.

1.4 Akce pro veřejnost a volnočasové aktivity navázané na EVVO - obě formy aktivit pro školy i pro veřejnost 

fungují. Akce pro veřejnost (osvětově informační kampaň ke Dni Země) – bylo zapojeno 20 městských částí a akce 

byly úspěšné. Proběhly také další kampaně (Den životního prostředí a Den dětí) a byly úspěšné. 

1.5 Rozvoj poradenských a informačních center pro širokou veřejnost – bylo by dobré, kdyby se mohly podpořit i 

menší ekoporadny. Bude poptáván širší rozsah služeb, které by mohly jednotlivé ekoporadny poskytovat. Bude 

zachována podpora stávající sítě ekoporaden a budou podporovány další inovativní projekty v této oblasti. 

1.6 Podpora realizace EVVO a MA21 na městských částech hlavního města Prahy – byl podpořen projekt Zelená 

domácnost a je snaha, aby městské části umístily potřebné informace o projektu Zelená domácnost na svých 

webových stránkách.

Odbor ochrany prostředí chce podporovat, aby na místní úrovni vznikaly koncepce ekologické výchovy. Městská část 

Praha 12 jako první připravuje takovou koncepci. Ve spolupráci s Ústavem pro ekopolitiku bude připravena analýza 

stávajícího stavu městské části v oblasti EVVO. OOP MHMP by podpořil tuto snahu a využil příznivé situace a snažil by 

se připravit metodiku pro zpracování koncepcí ekologické výchovy v jednotlivých městských částech. Pro nulté kolo 

by byly zapojeny 3 městské části, se kterými by tyto záležitosti byly testovány. 

1.7 Působení na firemní oblast – stále bílé místo EVVO

1.8 Středisko ekologické výchovy HMP Toulcův dvůr – v roce 2012 dojde k revizi stávajících smluv o spolupráci. 

1.9 Středisko ekologické výchovy Lesů HMP – činnost bude zahrnuta v Akčním plánu, bude sledována činnost, 

financování střediska bude probíhat odděleně od financování ostatních aktivit Akčního plánu.



Další informace:

Vybudování záchranné stanice v hlavním městě Praha – záchrannou stanici převezme Středisko ekoligcké výchovy 

Lesů HMP. V její blízkosti by mohlo vzniknout i nové, uvažované environmentální centrum. Přílohou zápisu je 

stanovisko OOP k záměru vybudování nového environmentálního střediska na území Prahy 11. 

2.1 Integrovaný informační systém o subjektech realizujících EVVO a pro subjekty realizující EVVO

Byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování ročenky EVVO na další čtyři roky. Bude navázána na ročenky 

z minulých let. 

Logo – nové logo bylo vytvořeno. 

3.1 Poradní skupina EVVO

Současný model fungování a administrativy poradní skupiny EVVO se osvědčil. Začátkem roku 2012 bude vypsána 

soutěž na administrátora poradní skupiny, tentokrát na dobu 2 let. 

3.2 Konference EVVO v Praze

V roce 2011 se neuskutečnila. Nikdo se nepřihlásil do veřejné zakázky na realizaci konference. Pro přípravu 

konference v roce 2012 bude vyhlášena veřejná zakázka na začátku roku 2012. Je třeba se rozhodnout, zda to dělat 

pro všechny cílové skupiny a jaká zvolit zajímavá témata. 

Dvakrát do roka je pořádáno setkání odborů životního prostředí všech městských částí hlavního města. Toto by 

mohla být platforma pro prezentaci zajímavých environmentálních témat. Poradní skupina zváží zapojení do těchto 

setkání s novými tématy EVVO. 

Konferenci nezaměřovat pouze na cílové skupiny, ale na konkrétní problém, který je v hlavním městě prioritní a 

pak zajistit pohled jednotlivých cílových skupin. Vytipovat hlavní a zásadní problémy Prahy a těm se postupně 

věnovat, aby se závažná témata nejen zmapovala, ale pojmenované problémy se také řešily. Jednotliví členové 

poradní skupiny pošlou navrhovaná témata na budoucí konference. Předpokládaný termín pro vyhlášení veřejné 

zakázky směrovat na březen 2012. 

Budou podpořeny také projekty malých neziskových organizací, které se zabývají environmentálním vzděláváním. 

Další informace

Navrhované termíny setkání pro rok 2012: 31.1.2012, 17.5.2012, 20.9.2012, 13.12.2012. 

Zapsala: Mgr. Vladimíra Jilečková

Zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý




