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Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO 

Datum konání: 1. dubna 2014, od 14:00 

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

Přítomni: Ing. Eva Beránková, Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Jan Chvátal, Ing. Jitka 
Janovičová, Ing. Václav Nejman, Ing. Ivan Štěpka, Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. 

Omluveni: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 

______________________________________________________________________________ 
 
Program: 

- průběžné informování o postupu realizace AP KK 
- Informace o připravené Krajské konferenci EVVO 
- Diskuse k přípravě nové Krajské koncepce EVVO 
- diskuse a různé 

 

Na úvod Petr Holý informoval poradní skupinu o tom, že po oslovení vedení odboru školství, mládeže 
a sportu MHMP byla delegována kolegyně z daného odboru (Ing. Gucká), příštího jednání by se již 
mohla účastnit.  

Dále krajský koordinátor informoval členy PS EVVO o personální obměně v odboru MZO MHMP 
v rámci řešení agendy EVVO, kolegyně Mgr. Markéta Čermáková zde k 1.1.2014 ukončila pracovní 
poměr a na její místo nastoupila nové kolegyně, Ing. Markéta Jánská.  

 

Informace k realizaci aktivit a podpoře EVVO 

Akční plán KK EVVO na období 2014 – 2015 
Krajský koordinátor informoval členy Poradní skupiny, že Akční plán je nyní v připomínkovém řízení 
před předložením jeho návrhu před Radou HMP. Proces jeho schválení (pokud se nestane nic 
neobvyklého při připomínkování) by mohlo být ukončeno do cca 1 měsíce.  

Krajská konference EVVO 2014 
Petr Holý informoval přítomné, že je již ve finále příprava letošní Krajské konference EVVO, která je 
tentokrát určena pro učitele a školy v Praze a tematicky je zaměřená na přírodní a komunitní zahrady 
a městské farmy. Celkově je to již druhá krajská konference určená pro pedagogy, první se konala 
v roce 2009. Konference se bude konat 6. května 2014 v ZŠ a MŠ Na Beránku a organizace se ujali 
Ekodomov ve spolupráci s PRO-BIO ligou a Montessori cestou. 

Informačně – vzdělávací kampaň ke Dni Země 2014 
Petr Holý, společně s Jitkou Janovičovou, která akci koordinuje a připravuje, informovali přítomné 
o připravené tradiční kampani MHMP ke Dni Země, která se bude tento rok konat ve spolupráci s 22 
městskými částmi, kolektivními systémy, organizací Pražské služby a Ekocentrem Koniklec. Kampaň se 
bude konat v termínu od 10. dubna do 16. května 2014. 
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Druhé setkání koordinátorů environmentální výchovy Hlavního města Prahy 
Milada Švecová za pořádající organizaci KEV informovala členy PS EVVO o uskutečnění 2. setkání 
školních koordinátorů EVVO v Praze, které se uskutečnilo dne 21. března 2014 v Galerii 14. Podobně 
jako v minulých letech se na přípravě podílel Klub ekologické výchovy („KEV“) ve spolupráci se 
Základní školou Generála Janouška. Klíčovým manažerským tématem setkání byla publicita 
a propagace škol, tématem roku 2014 vyhlášeným OSN je krystalografie a problematika rodinných 
farem. Setkání se účastnilo 42 pedagogů – koordinátorů ze základních, středních a rovněž 
i mateřských škol z území Hlavního města Prahy. 

 

Příprava Krajské koncepce EVVO HMP 2016 – 2025 

Krajský koordinátor zahájil diskusi ohledně přípravy a zpracování nové krajské koncepce EVVO, která 
bude z hlediska koncepčního a systémového prioritní v dalších měsících. Dle zkušeností jiných krajů 
(ale i Prahy při přípravě stávající KK) je tento proces bez problémů realizovatelný, ale je potřeba již 
nyní začít s přípravnými pracemi, sestavením a jmenováním řídícího výboru, prostudování 
a konzultací zkušeností z jiných krajů, prostudování materiálů, které jsou na MHMP k dispozici, aj. 

Závěry a připomínky z diskuze: 

- nyní je důležité důkladně připravit a formulovat znění zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na 
zakázku zpracování Krajské koncepce, včetně návrhu smlouvy, priorit, kostry KK, atd. 

- důležité je rovněž důkladně připravit a stanovit pravidla a kompetence zúčastněných subjektů při 
procesu přípravy nové Koncepce.  

- do řídícího výboru KK EVVO přizvat osoby, které mají z procesu vytváření KK EVVO zkušenosti 

- vtáhnout do procesu politiky z různých myšlenkových směrů a politických stran 

- prostudovat a navázat na zkušenosti z jiných krajů ČR 

- nezapomenout na vazby na strategické dokumenty 

- neopírat se jen o stávající/končící Krajskou koncepci EVVO HMP, ale snažit se vyjít ze současného 
stavu (formulace vize, priorit, cílových skupin, výstupy, doporučení, aj.) 

- někteří navržení odborníci, které by bylo dobré oslovit pro členství v přípravném výboru - např.: 
Tomáš Kažmierski, Ondřej Marek, Jana Dlouhá, Jan Činčera, aj. 

 

Nejbližší a důležité kroky k přípravě nové KK: 

Krajský koordinátor P. Holý připraví anotaci přípravy a nové KK a seznámí ředitelku odboru MZO 
MHMP se záměrem, budoucími kroky a s návrhem personálního složení řídícího výboru pro přípravu 
KK EVVO. 
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Krajský koordinátor dále připraví rámcové znění zadávací dokumentace k přípravě KK a rozešle ji 
členům PS EVVO k připomínkování a doplnění. 

Další jednání PS EVVO (22.5.2014) již budeme diskutovat nad konkrétním zněním návrhu zadávací 
dokumentace. 

 

Diskuse a různé 

Jan Chvátal informoval a pozval za SEV Toulcův dvůr přítomné na letošní akci ke Dni Země, 
která je tento rok spojena s oslavou výročí 20 let Toulcova dvora. Oslava dvacetin nabídne 
možnost potkat se s pamětníky, prohlédnout si kroniky a staré fotografie, dozvědět se 
spoustu zajímavých i humorných historek z rekonstrukce areálu, navštívit prostory, kam se 
běžně návštěvník nepodívá, zúčastnit se křtin mláďat, atd. Oslava Dne Země se bude konat 
v sobotu 26. dubna 2014.  

 

Termín příštího setkání: 22. května 2014 
 
 
 

 

Zapsal:  Mgr. Ing. Petr Holý 

krajský koordinátor EVVO v Praze 
 




