Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO
Datum konání: 12. prosince 2013, od 14:00
Místo konání: Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost č. dv. 410.
Přítomni: Mgr. Petr Daniš, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Ivan Štěpka, Ing. Jan Chvátal, Ing. Václav Nejman
Ing. Eva Beránková, Ing. Jitka Janovičová, Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.
______________________________________________________________________________
Program:
- Uzavření a zhodnocení realizace AP v roce 2013
- Informace o připravených a plánovaných zakázkách a programech v roce 2014
- diskuse a různé
Na úvod Petr Holý informoval poradní skupinu o tom, že oslovil pana Tomáše Kažmierského, aby se
stal novým členem PS EVVO na místo paní Blažíčkové (MČ Prahy 6), která se dlouhodobě jednání PS
EVVO neúčastní.
Pracovní skupina si prošla plán činnosti za rok 2013.
Poznámky k dokumentu:
Doškolovací kurzy EVVO pro pedagogy ZŠ - Realizace: listopad 2013 - prosinec 2014
Petr Daniš informoval, že sdružení Tereza oslovilo všechny dostupné ZŠ a víceletá Gymnázia, které se
v minulých letech kurzů účastnily. Uvedl, že se zatím zdá, že nedojde k naplnění kurzů (je třeba 20 účastníků).
Kurzy jsou momentálně otevřeny pouze pro ZŠ. PS EVVO se shodla na tom, že bude třeba zvážit změnu
nastavení podmínek tak, aby se kurzy naplnili. Petr Daniš vznesl dotaz, zda má MHMP k dispozici seznam
kontaktů na koordinátory dvěstěpadesátek? Petr Holý uvedl, že tento seznam existuje, ale pravděpodobně není
kompletní.
Paní Švecová se dotazovala, zda by bylo možné podpořit jednodenní setkání školních koordinátorů EVVO
v Praze, které se uskuteční 31. března pod záštitou starosty Praha Černý most. Uvedla, že v některých krajích
jsou k dispozici finanční prostředky na podporu pravidelného setkávání koordinátorů EVVO. PS EVVO se shodla
na tom, že bude třeba nastavit kritéria posuzování a hledat možnosti oceňování koordinátorů EVVO, aby se
spektrum škol, které se chtějí zapojovat, rozšiřovalo.
Ekovýchovné programy a exkurze realizované SEV
- Byly vyhlášeny veřejné zakázky na následující roky. Blíže k celému procesu (viz. zápis 3_PS EVVO). Dále byly
vyhlášeny granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2014.
Část zakázek pokryje programy v roce 2013/2014, na ně budou navazovat realizace projektů, které budou
podpořeny granty.
- Petr Daniš se dotazoval na výši podpory pro exkurze. Petr Holý vysvětlil, že realizace exkurzí vznikla společně
s odborem odpadů a byla navržena v roce 2008. Některé z cílových lokalit Exkurzí(provozoven) jsou rovněž ve
středočeském kraji, čímž se finančně navyšují zejména z důvodu cestovného. Pan Štěpka dodal, že se mu
tematicky zdají velmi úzce nastavené a dotazoval se, zda se uvažuje o rozšíření jejich témat. Petr Holý PS EVVO
informoval, že záměr rozšířit témata byl již na odboru diskutován. Uvažovalo se o exkurzích na ekofarmy, ale
bude třeba nejprve hledat finanční prostředky a vhodné nastavení zadání zakázky.

PS EVVO se dotazovala na existenci nových podmínek grantů, jež byly vyhlášeny 12. 11. 2013 hl. m. Prahy.
V podmínkách je uvedeno, že lektoři by měli projít vzděláváním. Vyvstává zde otázka, jaké konkrétní vzdělávání
by to mělo být. PS EVVO diskutovala nad tím, zda toto kritérium vyžadovat a jak jej zkonkretizovat.
PS EVVO se shodla na tom, že se bude třeba k tomuto tématu vrátit na dalším jednání PS EVVO, a to až po
vyhlášení grantů a jejich zhodnocení, kdy bude více jasné, jak se granty osvědčily.
Rozvoj poradenských a informačních center pro širokou veřejnost
Petr Holý informoval členy PS EVVO, o tom, že se na jeho oddělení obrátilo MŽP s žádostí o vyhodnocení
koncepce ekoporadenství za roky (2010 – 2013). Petr Holý přislíbil rozeslat tuto zprávu, jakmile bude
odsouhlasena vedením odboru MZO MHMP..
Krajská konference EVVO 2014:
Do první výzvy se nepřihlásil žádný zájemce. V opakované výzvě se přihlásila Česká botanická společnost
a občanské sdružení Ekodomov. Konference bude realizována v květnu, zřejmě v prostorách ZŠ Na Beránku.
Realizátor – Ekodomov úzce spolupracuje s Pro Bio ligou. Tématem Krajské konference EVVO pro školy budou
komunitní zahrady a využití školních zahrad.
Příprava nové koncepce EVVO hl. m. Prahy
Bude vyhlášena zakázka plánovaná na dva roky. Poradní skupina EVVO by se měla podílet svými návrhy.
Nastavení zakázky bude možné diskutovat po emailech.

Termíny dalšího setkání PS EVVO v roce 2014:
21. ledna 2014
22. květen 2014
23. září 2014
11. prosinec 2014

Zápis zapsala Zdeňka Šimková, upravil a doplnil Petr Holý

