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Zápis č. 2/2008 
Z jednání Poradní skupiny environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(PS EVVO) v hl. městě Praze, konaného dne 3. 12. 2008 
 
Přítomní členové: Jana Blažíčková, Eva Beránková, Petr Daniš, Petr Holý, Jan Chvátal, Jitka 
Janovičová, Milada Švecová 
 
Omluveni: Karel Jech, Emilie Strejčková, Ivan Štěpka 
 
 
 
Program: 
 

1. Příprava akčního plánu KK EVVO pro období 2009 – 2010 

2. Diskuse a různé 

 
Zápis: 
 
Jednání zahájil Petr Holý, krajský koordinátor EVVO. Úvodem omluvil nepřítomné členy PS 
EVVO a seznámil přítomné s připraveným programem jednání. 
 
Petr Holý informoval o proběhlé I.Krajské konferenci EVVO, která se konala 25.11.2008 
s informací o tom, že sborník z proběhlé konference s výstupy diskusních dílen bude 
k dispozici v druhé polovině ledna 2009. 
 
Začátek jednání probíhal v duchu diskuse nad palčivými tématy, diskutovanými rovněž 
v rámci pracovních (diskusních) dílen během krajské konference EVVO. 
 
Diskutována byla problematika práce Poradní skupiny EVVO, její kompetence a povinnosti, 
funkčnost a personální složení Poradní skupiny. Konstatována byla nutnost stanovit jasnější 
pravidla v rámci jednacího řádu, potřebu aktivní práce a důsledné zapojení do diskusí a účasti 
při jednání. Dořešena není bohužel ještě otázka odměňování členů PS. Vzhledem k tomu, že 
není dosud obsazené místo tajemníka PS EVVO, byl jeden z návrhů najmout na tuto a jinou 
administrativní práci v rámci fungování PS EVVO externího pracovníka, který bude psát, 
zpracovávat a rozesílat pozvánky, podklady a zápisy jednání.     
 
Důležitá a zásadní je pro fungování koordinace EVVO a informování o EVVO v Praze role  
funkčního a aktualizovaného informačního systému. Do jejho služeb by mělo patřit také 
rozesílání aktualit a informací o akcích, novinkách a činnostech organizací aktérům EVVO 
v Praze, poskytovatelům služeb a potenciálním příjemcům těchto služeb.  
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1. Příprava akčního plánu KK EVVO pro období 2009 – 2010 

Přítomní členové obdrželi před jednáním přehled plnění Akčního plánu KK EVVO v roce 
2008, a jakožto podklad pro zhodnocení realizace Akčního plánu EVVO v roce 2008 a pro 
přípravu Akčního plánu na období 2009 – 2010. Krajský koordinátor EVVO rozeslal před 
jednáním členům poradní skupiny rovněž návrh Akčního plánu KK EVVO na období 2009 – 
2010.  
 
Přítomní členové PS EVVO poté aktualizovali znění a odpovídající finanční plnění u 
jednotlivých úkolů Akčního plánu. Během jednání se nestihly všechny úkoly, proto byl 
navržen následující postup: 
- Krajský koordinátor připraví nový návrh Akčního plánu s jednotlivými úkoly a podúkoly 
jasně a konkrétně formulovanými se zřetelem na finanční pokrytí související se zakázkami 
probíhajícími, připravenými formou vyhlášených výběrových řízení a předpokládaných 
prioritních aktivit. 
- členové PS EVVO poté budou znění AP KK EVVO připomínkovat a během ledna 2009 
bude znění Akčního plánu připraveno ke schválení.    
 
 
 
2. Rekapitulace úkolů a termínů 

(úkol / do kdy / kdo provede) 
 

• Zasílat informace o akcích proběhlých a plánovaných na poli EVVO / průběžně / Holý 
• Zadat funkci tajemníka a související administrativní práce externímu spolupracovníku/ 

během ledna 2009 / Holý 
• Zaslat tipy na personální doplnění složení Poradní skupiny EVVO tak, aby byla 

dosažena funkčnost Poradní skupiny / leden 2009 / všichni členové PS 
• zprovoznit a naplnit informační portál k EVVO / leden 2009 / OIOŽP OOP MHMP 
• Rozeslat členům PS EVVO přehled o plnění AP KK EVVO v roce 2008/ se zápisem / 

Holý 
• Rozeslat členům PS EVVO návrh nového AP na období 2009-2010/ se zápisem / Holý  

 
 
Příští jednání se uskuteční během ledna 2009 a hlavním bodem jednání bude finální dojednání 
Akčního plánu KK EVVO pro roky 2009 – 2010. 
 
Zapsal: Petr Holý       V Praze dne 19.12.2008 

 
 

………………………………. 
Mgr. Ing. Petr Holý 

předseda poradní skupiny EVVO 
 
 
Přílohy:    

1. Přehled o plnění AP KK EVVO v roce 2008 
2. Návrh nového AP na období 2009-2010 
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