Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO
Datum konání: 21. května 2013
Místo konání: Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost OOP a RVP, č. dv. 410.
Přítomni: Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Ivan Štěpka, Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová
CSc., Ing. Jan Chvátal, Ing. Václav Nejman, Ing. Jitka Janovičová, Ing. Eva Beránková
Omluveni: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Nepřítomni: Ing. Jana Blažíčková

Program jednání:

projednání poslední verze návrhu Akčního plánu KK EVVO 2014–2015

Informace o proběhlém setkání krajských pracovníků k agendě EVVO na MŠMT dne
17.4.2013 - agenda EVVO předána z MŽP Ministerstvu školství

Informace o probíhajícím jednání se sekretariátem radního za ŽP v rámci schvalovaní
záměrů EVVO

Informace o zakázce na EVP v roce 2013 (úkol 1.3.1. AP)

diskuse a další

Úkoly:
 Uzavření přípravy Akčního plánu KK EVVO na období 2014–2015: Petr Holý provede poslední
drobné úpravy prodiskutované na setkání, akční plán finalizuje a připraví příslušný materiál
k projednání na Radě HMP.
Informace o zakázce na EVP v roce 2013 (úkol 1.3.1. AP)
- v roce 2013 dosud jediná zadaná zakázka
- trvání: cca 2 měsíce (květen, červen 2013), tj. do konce školního roku 2012/2013,
dodavatelem je ZČ HB Botič, spolu s dalšími pěti subdodavateli, výše: 957 000 Kč
Paní Švecová komentovala nejasnost podmínky v zadání zakázky: „lektoři musí být proškoleni“. Zadání
je pro příště třeba specifikovat ve smyslu, že lektoři musí být proškoleni organizací, která má
akreditaci vzdělávací instituce.
Informace o probíhajícím jednání se sekretariátem radního za ŽP v rámci schvalovaní záměrů EVVO
- téma EVVO zatím radní neprojednal; Petr Holý zaslal přes pověřeného ředitele odboru RVP
MHMP argumentaci k plnění schváleného akčního plánu, a zasadí se o projednání agendy
EVVO se sekretariátem radního.
- plánovaná zakázka na EVP: bude do výše 5 milionů (včetně již realizované zakázky za 957 000
Kč), tj. bude se jednat o tzv. podlimitní zakázku. Plánované trvání: září 2013 – září 2014.
Nejprve ji však musí projednat a schválit Rada HMP.
Setkání krajských pracovníků k agendě EVVO na MŠMT - 17. 4. 2013
Petr Holý, paní Švecová a Petr Daniš informovali ostatní zástupce o setkání krajů na MŠMT.

Setkání se zúčastnila cca polovina krajů, byl přítomen jak zástupce MŽP, tak MŠMT. Petr Daniš ocenil,
že krajští úředníci mají o EVVO zájem a orientují se v tématu.
Na setkání bylo konstatováno, že na MŽP nemá v současnosti ekovýchova velkou podporu, má ji na
starosti 1 pracovník.
Letos bude v rámci podpory Národní sítě EVVO na celonárodní úrovni ze strany MŽP přiděleno
jednotlivým krajům (včetně MHMP) na EVVO formou účelové neinvestiční dotace cca 70. 000 Kč, což
je přibližně polovina oproti roku 2012.
Setkání krajských pracovníků EVVO se uskuteční opět příští rok, kdy bude dle informací připravováno
s větším předstihem.
Projednání poslední verze návrhu Akčního plánu KK EVVO 2014–2015
Paní Švecová navrhla stručně shrnout změny oproti poslední připomínkované verzi:
1.1 Management EVVO ve školní praxi
- Na základě komentáře Jana Chvátala více rozepsáno, co je náplní této kapitoly. Oproti minulé
verzi doplněn indikátor účastníkohodina.
- Formulaci „školy jako centra vzdělávání“ Petr Holý doplní na „školy jako centra vzdělávání pro
udržitelný rozvoj“. Cílem této kapitoly je motivovat školy, aby rozšiřovaly své služby a více se
zapojovaly do dalšího vzdělávání.
- Paní Janovičová navrhla zvýšit účinek opatření, tj. počet pedagogů - ÚKOL: P. Holý spočítá
a navýší

Kapitola 1.4 Akce pro veřejnost a volnočasové aktivity navázané na EVVO
Petr Holý navýší účinek opatření, dle skutečně realizovaných akcí v roce 2013
Kapitola 1.6 Podpora realizace EVVO a MA21 na městských částech hl. m. Prahy
Petr Holý předjedná s radním pro ŽP, jestli má zájem být garantem aktivity.
Kapitola 1.7 Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr
„Existence systému evaluace“ není indikátor, ale měla by to být podmínka aktivity, středisko by mělo
sledovat úspěšnost svých programů.
Indikátory: plán péče, návštěvníci a programy, návštěvníci mimo realizované programy, škrtnout
rozvoj a systém evaluace
Kapitola 1.8 Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy
Upravit podobně jako 1.7, navíc jako garanta aktivity přidat poradní skupinu EVVO
Připomínky k celému dokumentu: indikátory nejsou vždy statistické, proto změnit v celém souboru
pouze na „Indikátory“.

Akční plán je po setkání ve finální verzi, bude předložen Radě.

Krajská konference EVVO
- Petr Holý informoval ostatní o přípravách krajské konference EVVO; konference bude určena pro
školy a měla by se rovněž konat v prostorách vybrané školy; tematicky bude zaměřena na vodu (rok
2013 vyhlášen mezinárodním rokem vodní spolupráce) a na téma příštího mezinárodního roku.
Paní Švecová ostatní informovala, že se 4. dubna uskutečnilo první setkání koordinátorů EVVO Hl. m.
Prahy pro všechny stupně škol. Záštitu nad akcí převzal starosta MČ Prahy 14 Bc. Radek Vondra.
Setkání se zúčastnilo 82 pracovníků EVVO.
Do poradní skupiny bude delegován pracovník MHMP za odbor školství místo paní Aleny Kůlové, která
již na MHMP nepracuje. Paní Švecová využije příležitosti setkání vedoucích odborů školství
v Plzeňském kraji 29. 5. a zeptá se vedoucího pracovníka, koho by odbor mohl do skupiny delegovat.

Termíny příštího setkání: 19. září 2013, 12. prosince 2013
Zapsala: Mgr. Zdeňka Kováříková, zkontroloval a doplnil: Mgr. Ing. Petr Holý

