
                                                                                                                  

Zápis z  jednání Řídícího výboru v rámci projektu „Zpracování 
návrhu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty hlavního města Prahy“ 

Datum 29. 7. 2015 

čas 13:00 – 15:30 

místo Praha – Lesy hl. m. Prahy  
 

1. Program jednání  

 Úvod 
 Vypořádání připomínek k analytické části + diskuze k připomínkování a finalizaci 

analytické části + SWOT analýze 
 Nastavení dalšího postupu zpracování KK EVVO – návrh vize a prioritních oblastí 

 

2. Projednané záležitosti    

 Na úvod jednání ředitel Lesů hl. m. Prahy – Ing. Krchov shrnul hlavní priority ze strany 
zadavatele při dokončení realizace zakázky, tzn. dodržení termínu dané smluvními 
podmínkami se zpracovatelem. 

 Zástupci zpracovatele (PROCES) prezentovali „vypořádání připomínek“ k analytické části 
KK EVVO a podali vyjádření ke dřívější kritice zpracovávaného materiálu – do Analýzy 
byly zapracovány 2 ze 4 hlavních připomínkovaných témat:  

- Zhodnocení vývoje EVVO v Praze za posledních 10 let 

- Zmapování vývoje a současných trendů v oblasti EVVO v souvislosti vývojem 
v celospolečenské a vzdělávací oblasti 

Další požadavky týkající se „hodnocení kvality EVVO“ a „zaváděných inovací“ jsou nad 
rámec zadávací dokumentace a nebudou součástí Analytické části KK EVVO. 

 Bylo provedeno závěrečné připomínkování jednotlivých kapitol Analytické části – 
jednotlivé změny byly prováděny přímo do dokumentu, navíc bude zapracováno: 

- bude upraven název a právní forma dřívějšího Sdružení Tereza na nové znění „TEREZA, 
vzdělávací centrum, z.ú.“ 

- kap. 3.2. – přidán „školský zákon“ 
- kap. 3.4. – sjednotit usnesení spjatá s vyhlašováním grantů – za tímto účelem bude osloven 

Ing. Saifrt – specialista grantové problematiy, OCP MHMP 
- kap. 5.3.1. – Subjekty EVVO seřadit dle vzoru struktury v ročence „Praha životní prostředí“ 
- kap. 5.3.1. (mateřské školy) – sjednotit název lesních mateřských škol a lesních klubů na 

„lesní mateřské školky“. V tomto duchu bude upravena také Mapa 5.1: Přehled aktivních 
lesních mateřských školek a lesních klubů v Praze v roce 2015 

- kap. 5.3.1. (vysoké školy) – doplnění „Fakulta humanitních studií – UK, studijní obor: Sociální 
a kulturní ekologie“ 



                                                                                                                  

- kap. 5.3.2. – doplnit bibliografii Univerzity Karlovy dle připomínek PhDr. K. Jančaříkové, Ph.D. 
- kap. 5.3.3. – bylo dohodnuto, že MHMP vypracuje tabulku vývoje financování EVVO 

v hl. m. Praha, PROCES doplní přehled toho, co se v daném období z těchto financí 
zrealizovalo (na základě akčních plánů KK EVVO) 

- kap. 5.3.5. – schéma 5.2 – upravit: organizace působící v EVVO a školská zařízení zahrnout 
průřezově do všech hierarchických úrovní. 

- kap. 5.4. – Firmy a podnikatelé – vzhledem k nerelevantnímu vzorku nebude součástí 
„vyhodnocení dat z průzkumu“ – některé zjištěné informace budou vhodně 
zaimplementovány do kapitoly „6.2.4 Hlavní zjištění, problémy a potřeby hlavních cílových 
skupin EVVO“ 

- dále budou zapracovány relevantní připomínky zaslané PhDr. K. Jančaříkovou, Ph.D. a 
připomínkovaný text ke kapitole o „mateřských školách“. 
 

 Byla diskutována a doplněna SWOT analýza.  

 Byl dohodnut další průběh zpracování KK EVVO: 

- finální připomínky Řídícího výboru ke SWOT analýze (zejména Příležitosti a Ohrožení) – do 
10. 8. 2015 (přes „google dokumenty“) 

- komentáře a finální připomínky Řídícího výboru ke kapitole 6.2 Hlavním zjištění, problémy 
a potřeby hlavních cílových skupin EVVO – do 10. 8. 2015 (přes „google dokumenty“) 

- komentáře a finální připomínky Řídícího výboru ke kapitole 7. Formalizovaná doporučení 
po zaměření KK EVVO hl. m. Prahy na období let 2016 – 2025 – do 10. 8. 2015 (přes „google 
dokumenty“) 

- Zapracování komentářů a připomínek do finálního dokumentu „Analýzy“ – do 12. 8. 2015 

- Schválení Analytické části Řídícím výborem – 14. 8. 2015 

- Náměty a návrhy členů Řídícího výboru na znění vize KK EVVO a zaměření prioritních oblastí 
– do 14. 8. 2015 

- Jednání Řídícího výboru k tvorbě návrhové části KK EVVO – 26. 8. 2015, 13:00 hod. 

- Jednání Řídícího výboru k připomínkování, diskuzi a finalizaci návrhové části – 9. 9. 2015 

 
 
 

4. Ostatní 

• Návrhová část KK EVVO – bylo dohodnuto, že prioritní oblasti budou strukturovány 
„průřezově“ pro všechny cílové skupiny, případně i dle možností také se zaměřením 
na konkrétní cílovou skupinu 

• Globální cíl KK EVVO hl. m. Prahy – by měl navazovat a vycházet z obecných cílů EVVO 
• Příloha:  

- prezentace: KK EVVO_29_7_2015_RV 

V Praze 29. 7. 2015            Zpracoval: Mgr. Lukáš Dědič 


