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

 
Datum konání: 9. 9. 2015 
Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice, budova „Mlýn“ 
 
Přítomni za Řídící výbor EVVO a za zadavatele: 
Ing. Václav Nejman 
Mgr. Petr Daniš  
Mgr. Martina Chvátalová 
Ing Pavlína Gucká 
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. 
Ing. Jitka Janovičková 
Ing. Markéta Jánská 
Ing. Ivan Štěpka 
Ing. Iva Beránková 
Mgr. Petr Holý 
Mgr. Matěj Žák 
 
Přítomni za zpracovatele Krajské koncepce EVVO - Proces - Centrum pro rozvoj obcí a 
regionů, s.r.o.:  
Mgr. Ondřej Jirásek 
Mgr. Lukáš Dědič 
 
Nepřítomni: 
Ing. Petra Fišerová – omluvena 
 

 
I. Program jednání 

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

• vyjádření k návrhové části 
 

 
 

II. Průběh jednání 
 
Byla odsouhlasena vize a globální cíl EVVO. 
Diskuze k návrhu rozpracování prioritních oblastí
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V PO1: „EVVO zaměřená na děti a mládež“ byly dohodnuty tyto změny: 
  
Znění specifického cíle: „Cílem prioritní oblasti je do roku 2025 zvýšit kvalitu EVVO na 
školách, rozvinout spolupráci mezi školami při realizaci aktivit EVVO, vzdělávat a podporovat 
vzdělávání nových koordinátorů EVVO a další pedagogy zabývající se EVVO a motivovat 
k zapojení jednotlivé školné koordinátory EVVO a další pedagogy. Podpořit dlouhodobé 
vzdělávací programy a projekty, které vhodně pomáhají s realizací EVVO na těchto školách. 
Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a získávání klíčových kompetencí EVVO u dětí a mládeže, 
zlepšit jejich vztah a jednání k životnímu prostředí.“ 
 
 
Změna názvu Opatření 1.1 - „Systematické vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků 
školských zařízení v oblasti EVVO.“ 
 
Jeden projekt/program může naplňovat více oblastí. 
 
V rámci prioritní oblasti budou zadávány „Typové aktivity“ namísto původních „Typové 
projekty, programy a aktivity“. 
 
V těchto aktivitách byly provedeny následující změny: 

Bod 1: Realizace studií k výkonu specifických činností v oblasti EVVO pro školní 
koordinátory. 
Bod 2: Realizace seminářů a workshopů s EVVO s důrazem na aktivizující metody 
výuky (např. projektová, problémová a kooperativní výuka, integrovaná tematická 
výuka, místně zakotvené učení, badatelsky ukotvené učení). 
Bod 3: Vzdělávání nepedagogických pracovníků v oblasti EVVO a šetrného provozu 
škol a školských zařízení. 
Bod 4: Podpora pedagogů k realizace EVVO přímo ve výuce (mentoring, využívání 
metodických materiálů a serverů k EVVO, apod.). 
Bod 5: Setkávání koordinátorů a dalších pracovníků škol a školských zařízení s cílem 
výměny a předávání zkušeností. 
Přidán další bod: Navázání spolupráce s vysokými školami týkající se výuky 
budoucích pedagogů poskytujících EVVO.  
 

 
Byly provedeny změny v názvu Opatření 1.2 – „Podpora sítí škol v oblasti EVVO a propojení 
mezi aktivitami EVVO ve školách a školských zařízeních i v rámci mimoškolních činností“. 
 
V těchto aktivitách byly provedeny následující změny: 

Bod 1: Posilování síťování a partnerství škol. 
Bod 2: Výměna a sdílení příkladů dobré praxe (semináře, worshopy) a propojení 
neformálního, zájmového a odborného vzdělávání, které bude zaměřené na inovace 
a efektivní výuku odborných kompetencí EVVO. 
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Bod 3: Rozšiřování spolupráce mezi školami vzájemně, školami a dalšími 
organizacemi za účelem realizace EVVO aktivit. 
Bod 4: Realizace krajské konference EVVO pro školy a školská zařízení.  
Přidán další bod: Podpora posílení spolupráce poskytovatelů EVVO s vysokými školy, 

výzkumnými organizacemi a dalšími odbornými pracovišti. 
 
 
 V Opatření 1.3 – Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou byly provedeny 
následující změny: 

Bod 2: Podpora škol v přírodě. 
Bod 3: Intenzivnější využívání školních prostor k tvorbě zahrad, učeben v přírodě, 
arboret, demonstračních objektů, naučných stezek, atd. 
Bod 4 byl vyškrtnut. 

  
 
Změna názvu Opatření 1.4 – „Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve školách 
a školských zařízeních“  
 
Dále byly dohodnuty následující změny: 

Bod 1: Podpora pedagogů v tvorbě a realizaci Školních vzdělávacích programů 
EVVO. 
Bod 2 byl vyškrtnut. 
Bod 5 byl vyškrtnut. 
Bod 6: Realizace programů propojujících školní a mimoškolní vzdělávání, spolupráci 
různých organizací. 
Přidán bod: Podpora environmentálního zaměření škol s důrazem na mateřské školy. 
Přidán bod: Tvorba a realizace ekologických výukových programů (EVP) pro školská 
zařízení. 
Přidán bod: Realizace dlouhodobých programů EVVO pro školy a školská zařízení. 
 
 
 

V PO2: „EVVO pro specifické skupiny a veřejnost“ byla provedena změna názvu 
opatření: 
 
Byla odsouhlasena následující změna „Cílová skupina: poskytovatelé EVVO, ekoporadny, 
rodiny, veřejnost, specifické skupiny“. 
 
 
V opatření 2.1 byly provedeny tyto změny: Podpora realizace kvalitních vzdělávacích a 
ekologických výukových programu a projektů EVVO 
. 

Bod 2 byl vyškrtnut  
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Bod 3: Koordinace dobrovolnických akcí EVVO (pro mládež i širokou veřejnost). 
Bod 4: Podpora rozvoje nabídky EVVO aktivit pro využití při volnočasových aktivitách 
a rekreaci (propojení volnočasové, kulturní, sportovní a jiné aktivity s EVVO prvky). 
Bod 5: Podpora rozvoje nabídky aktivit při volnočasových aktivitách a rekreaci (propojení 
volnočasové, kulturní, sportovní a jiné aktivity s EVVO prvky). 
Bod 6: Realizace komunitních projektů. 
Přidán další bod: Podpora projektů s cílem zapojit veřejnost do rozhodování o životním 
prostředí (veřejné prostranství, parky, přírodní plochy v Praze) 
 
 

 
Opatření 2.2 bylo pozměněno na „Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO“ byly v něm 
provedeny následující změny: 
 
Specifický cíl byl doplněn o „vytváření efektivních a funkčních mechanismů propagace EVVO 
a zodpovědného jednání ve prospěch ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje“. 
 

Bod 1: Příprava a propagace osvětových akcí a kampaní, které jsou zaměřeny na 
environmentální problematiku, kontakt s přírodou a šetrného hospodaření v krajině, zejména 
na místní úrovni. Využití nových, moderních nástrojů, přístupů forem práce. 

Bod 2 byl vyškrtnut. 
Bod 3: vydávání a distribuce informačních materiálů (časopis/zpravodaj, letáky, 
ekomapy, weby, apod.) 
Bod 4: Hledání společných témat a možností spolupráce v oblasti osvěty - krajská 
tematická a vzdělávací kampaň - téma roku v oblasti EVVO. 
Bod 5: Vytváření efektivních a funkčních mechanismů osvěty EVVO a zodpovědného 
jednání ve prospěch ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. 
Přidán další bod: Podpora a rozvoj environmentální zaměřených rodinných center a 
klubů. 

 
 
Bylo přejmenováno Opatření 2.3 – „Podpora rozvoje a činnosti ekoporaden a informačních 
center“ 
 

Bod 1: Stabilizace sítě organizací poskytujících environmentální poradenství v Praze. 
Bod 4: Realizace poradenské a konzultační činnosti pro úřady a veřejné instituce. 

 
V typových aktivitách Opatření 2.4 – „Rozvoj EVVO v podnikatelské sféře“ byly provedeny 
následující změny: 
 

Bod 3 byl vyškrtnut. 
Bod 5 byl vyškrtnut. 
Bod 6 byl vyškrtnut.  
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Bod 7: Informační podpora zvláště malých a středních podnikatelů, vytvoření 
podnikatelské sekce na webových stránkách EVVO. 

 
 
 
PO3: Rozvoj kapacit a aktivit EVVO 
 
Bylo dohodnuto znění specifického cíle: „Cílem je do roku 2025 posílit metodickou podporu, 
rozšířit již vytvořenou síť infrastruktury EVVO především v oblasti kvality. Dalším cílem je 
postupně a koncepčně zapojit městské části, zajistit dostatečného množství odborníků, kteří 
realizují aktivity EVVO a vytvářet vzájemnou spolupráci a vytváření partnerství mezi všemi 
subjekty a skupinami, které povede k efektivnějšímu vykonávání činností a zkvalitnění 
systému. Cílem je také nastavení a implementace evaluačních mechanismů za účelem 
reflexe, vyhodnocování programů a aktivit.“ 
 
Cílová skupina: poskytovatelé EVVO, veřejná správa – městské části hl. m. Prahy, školy 
 
 
V Opatření 3.1 – Rozvoj podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO aktivit v praxi by y 
provedeny následující změny: 
 

Bod 2 vyškrtnut 
Bod 3 vyškrtnut 
Bod 4: Využití školního pozemku a jiných vhodných ploch pro aktivity EVVO s využitím 
pro veškerou školní i mimoškolní činnost. 
Bod 5 vyškrtnut 
Bod 6 vyškrtnut 
Bod 7 vyškrtnut. 
Bod 8 vyškrtnut 

 
 
V opatření 3.2 – Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů EVVO a zajištění 
vzdělávání kompetentních pracovníků a lektorů byly provedeny tyto úpravy: 
 

Bod 1: Stabilizace a rozvoj potenciálních poskytovatelů služeb (střediska ekologické 
výchovy, ekocentra a další), kteří jsou zapojováni do systému. 
Bod 2 byl vyškrtnut. 
Bod 3: Podpora dlouhodobé spolupráce a výměny zkušeností a příkladů dobré praxe 
poskytovatelů EVVO 
Bod 4: Nastavení systému vzdělávání a rozvíjení kompetencí lektorů a ekologických 
výukových programů. 
Bod 5 byl vyškrtnut. 
Bod 6 byl vyškrtnut. 
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Bod 7 byl vyškrtnut. 
Bod 8 byl vyškrtnut. 
Bod 9: Podpora certifikace středisek ekologické výchovy. 
Přidán další bod: Nastavení systému vzdělávání a rozvíjení kompetencí lektorů a 
ekologických výukových programů. 
 
 

V Opatření 3.3 – „Koncepční zapojení městských částí do realizace EVVO“ byly 
odsouhlaseny následující změny: 
 

Bod 1: Podpora vytvoření dlouhodobého (koncepčního) plánu realizace EVVO 
v městských částech. 
Bod 6 byl vymazán. 
Bod 7 byl vymazán. 

 
 
V opatření 3.4 – „Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli EVVO, školami a 
dalšími aktéry“ byly provedeny tyto úpravy: 
 

Bod 1 byl vyškrtnut. 
Bod 2: Vytvoření komunikační platformy subjektů EVVO - zajistit podmínky pro 
pravidelná setkávání aktérů EVVO na místní i regionální úrovni, podporovat výměnu 
informací a zkušeností. 
Bod 3 byl vyškrtnut. 
Bod 4 byl vyškrtnut. 
Bod 5 byl vyškrtnut. 
Bod 6 byl vyškrtnut. 
Bod 8: Realizace krajské konference EVVO (průnik témat a cílových skupin). 

 
 
V PO 3.5 – „Hodnocení za účelem zvyšování kvality realizovaných vzdělávacích programů a 
projektů“ byly odsouhlaseny tyto změny: 
 

Body 1-5 byly vyškrtnuty. 
Bod 2 byl vyškrtnut. 
Bod 6: Monitoring stavu EVVO v jednotlivých oblastech a sběr zpětné vazby od cílových 
skupin. 
Přidán další bod: Podpora poskytovatelů v autoevaluaci programů a aktivit. 
Přidán další bod: Nastavit systém autoevaluace za účelem zkvalitnění EVVO aktivit 
Přidán další bod: Podpora procesu certifikace poskytovatelů ekologické výchovy a 
využívání standartu kvality. 
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V Opatření 3.5 – „Hodnocení kvality realizovaných vzdělávacích programů a projektů EVVO 
v Praze“ byly odsouhlaseny tyto změny: 
 

Bod 1: Nastavit a realizovat systém evaluace pro zkvalitnění EVVO Aktivit. 
Přidán další bod: Monitoring stavu EVVO v jednotlivých oblastech a sběr zpětné vazby 
od cílových skupin. 

 
 
V PO4: „Systémový přístup k realizace EVVO“ bude upraven specifický cíl. 
 

V Opatření 4.1 – „Zkvalitnění a zefektivnění koordinačního a systémového přístupu při 
realizaci EVVO v Praze“ byly odsouhlaseny následující změny: 

Bod 1: Vymezení pozice krajského koordinátora, definování kompetencí a povinností 
Poradní skupiny EVVO a dalších aktérů za účelem stabilizace systému EVVO hl. m. 
Prahy. 

Bod 2 byl vyškrtnut. 

Bod 3: Průběžné monitorování a vyhodnocování naplňování krajské koncepce EVVO, 
příprava akčních plánů a jejich vyhodnocování. 
 

 
V Opatření 4.2 – „Podpora postupného rozšiřování informačního systému ŽP/EVVO a 
využívání nových informačních a komunikačních kanálů“ byly provedeny tyto změny: 
 

Bod 2 byl vyškrtnut 
Bod 4: Prezentace programů a termínů akcí poskytovatelů EVVO. 
Bod 5: Poskytovat, šířit a odkazovat na aktuální metodické materiály a pomůcky pro 
EVVO. 
Bod 6: Byl vyškrtnut. 

 
 
V Opatření 4.3 – „Finanční zabezpečení systému EVVO“ byly dohodnuty následující úpravy: 
 

Bod 1: Zajištění dlouhodobě stabilní finanční investiční i neinvestiční podpory EVVO 
z rozpočtu hl. m. Prahy formou grantů, veřejných zakázek, příspěvků, aj. 
Bod 2: Rozvoj grantového systému MHMP a podpora vzniku grantových systému 
na úřadech MČ pro aktivity EVVO vč. pravidelného a včasného vypisování grantových 
řízení. 
Bod 3: Podporovat využívání vícezdrojového financování. 
Bod 4: Podpora víceletých grantů a projektů realizovaných v rámci veřejných zakázek na 
klíčové aktivity/programy EVVO. 
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III. Postup prací 
 
Navržené termíny pro další práci projektu: 
 
 

 
do 21. 9. – odevzdání návrhové části 
30. 9. 2015 v 11:00 – finalizace a schválení Návrhové části 
8. 10. ve 13:00 – jednání Řídícího výboru a Poradní skupiny 
9. 12. ve 13:00 – Poradní skupiny 

 
 
 
 
 
V Praze 9. 9. 2015 
 
Zapsala: Kateřina Swólová 

 
 




