
                                                                                                                  

Zápis z  jednání „2. kulatého stolu“ v rámci projektu „Zpracování 
návrhu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty hlavního města Prahy“ 

Datum 17. 9. 2015 

Čas 14:00 – 16:00 

Místo 
Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy 

Toulcův dvůr 
 

1. Program jednání  

1. Dosavadní průběh zpracování KK EVVO 
2. Představení návrhové části KK EVVO: 

- Vize  
- Globální cíl 
- Prioritní oblasti 
- Opatření 

3. Představení tvorby akčního plánu 
4. Další harmonogram prací 
5. Diskuze k návrhové části KK EVVO 

 

2. Projednané záležitosti  

 V rámci prezentace byly účastníkům předneseny informace o realizaci projektu 
v následujících oblastech: 

o Teorie zpracovávání koncepce v souladu s pravidly strategického plánování 

o Představení Vize a Globálního cíle navrhované koncepce EVVO 

o Představení jednotlivých prioritních oblastí, včetně specifického cíle, opatření a 
typových aktivit pro jednotlivá opatření. 

o Shrnutí následujících aktivit, představení podoby karet opatření, akčního plánu a 
prezentace harmonogramu aktivit do konce projektu. 

 Během diskuze byly řešeny následující záležitosti: 

o Doporučení, aby v rámci nastavování kompetencí v EVVO nebylo opomenuto 
propojení mezi krajským koordinátorem EVVO a koordinátorem Agendy 21 
v Praze, příp. na území jednotlivých městských částí. 

o Lesní školky a kluby - koncepce předpokládá potenciální podporu lesních školek a 
klubů. Tento typ zařízení však nelze v koncepci přesně vymezit, jelikož nejsou 
vymezeny v zákoně. V návrhu koncepce mohou být tyto subjekty řešeny v rámci 
opatření týkajících se mimoškolních aktivit EVVO (opatření 1.5). 

o Byla zmíněna problematika aktivit EVVO pro školy, kdy některé z nich byly 



                                                                                                                  

v minulosti pro školy zdarma, nyní si je musí školy samy platit. Je to důsledek 
snižování veřejných rozpočtu a faktu, ze EVVO není prioritou vzhledem k jiným 
rozpočtovým položkám.  

o Podpora EVVO na úrovni městských částí - některé městské části mají své vlastní 
granty na EVVO v rámci odborů životního prostředí, o které se školy na jejich 
území hlásí. Vše však záleží na aktivitě samotných škol => bylo navrženo, aby 
v rámci opatření 1.1 byla doplněna typová aktivita zaměřující se na motivaci 
vedení škol k zapojení do EVVO. 

o Stabilita KK EVVO - byla diskutována možnost úpravy KK EVVO v závislosti na 
změně politického vedení města => v závislosti na změně politického obsazení, je 
možné provést po určitém období aktualizaci koncepce, případně směr EVVO 
korigovat při tvorbě jednotlivých akčních plánu (prostor je vymezen širším 
obecným vymezením prioritních oblastí a opatření). 

o Akční plány nebudou připomínkovány veřejností, budou tvořeny Řídícím výborem 
KK EVVO a schvalovány Radou Hl. města Prahy jakožto poskytovatelem financí. 

o Školní koordinátoři EVVO musejí vytvářet školní programy EVVO, ale nemají 
žádnou oporu ani informace o povinnosti jej naplňovat a nastavené aktivity 
realizovat. V případě povinného plnění programu však školám chybí finanční 
prostředky na realizaci naplánovaných aktivit – mělo by být jasně stanoveno 
„shora“. 

o Zjistit, zda KK EVVO bude schvalovat Rada hl. m. Prahy nebo také Zastupitelstvo hl. 
m. Prahy. 

 Další náměty mohou účastníci posílat elektronicky na adresu zadavatele 
(fiserova@lesy-praha.cz), v kopii na adresu zpracovatele (lukas.dedic@rozvoj-obce.cz) 
do 25. 9. 2015 do 12:00 hodin. Všechny náměty budou zpracovatelem koncepce 
předloženy na jednání Řídícího výbor, který rozhodne o jejich relevantnosti a způsobu 
zapracování.  

 
 

4. Ostatní 

• Příloha:  
- Prezentace 

V Praze 18. 9. 2015            Zpracoval: Ing. Petr Proske 
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