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Zápis z 3. jednání poradní skupiny EVVO – 1. 10. 2019 

 

Přítomni:  

Mgr. Ing. Petr Holý (OCP MHMP, krajský koordinátor EVVO) 

Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP) 

Ing. Alena Kotousová (OCP MHMP) 

Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy) 

Mgr. Martina Chvátalová (SEV Toulcův dvůr, Botič o. p. s.) 

Ing. Eva Beránková (úřad Městské části Praha 13) 

Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku) 

Mgr. Matěj Žák (Victoria school ZŠ a MŠ) 

Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP) 

 

Nepřítomni (omluveni):  

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a env. studií) 

Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.) 

Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy) 

Hosté: 

Martin Mach Ondřej (BEZK, redaktor časopisu Pražská EVVOluce) 

 

 

Termíny dalších jednání PS EVVO v roce 2019: 

17. 12. 2019  ve 13 hod SEV Lesů hl. m. Prahy (Prales, Dřevák) 

 

 

Úvodní slovo 

Petr Holý přivítal přítomné členy Poradní skupiny a seznámil je s programem jednání, který 

se bude shodovat s programem zaslaným v pozvánce. 

 

1. Časopis Pražská EVVOluce: 

- Téma aktuálního čísla je nakonec věnováno především změně klimatu (a energetice).  

- Členové PS dostali vytištěnou verzi aktuálního čísla časopisu s žádostí o zpětnou vazbu.  

- Navržené téma příštího čísla: odpadní voda a čistota vody. 

- Šéfredaktor časopisu Martin Mach Ondřej informoval přítomné o statistických informacích 

ohledně probíhající zakázce. Statistiky ke zhlédnutí v příloze zápisu. 
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Novinky a nástroje ke zhodnocení úspěšnosti:  

Pravidelná rozesílka mailchimpem všem, kteří se přihlásí k odběru. V mailchimpu možnost 

zobrazení statistik, kolik lidí newsletter obdrželo, kolik lidí ho otevřelo, kdo se odhlásil z odběru, 

přihlásil… Google analytics – další využívaný nástroj s ukázkou prokliků na EVVOluci včetně 

efektu placené inzerce. Jak se nejčastěji dostávají návštěvníci na web EVVOluce? Placené 

a neplacené inzerce: ze stránek Ekolistu - banner, napřímo, reklamní kampaň v jiných médiích 

– novinky.cz, facebook,  portalzp.praha.eu, e-mail… 

Placená reklama: nejlépe funguje (poměr cena/výkon) facebook EVVOluce. Vychází cca na 

2 Kč za člověka (dosah reklamy). 

Placená offline reklama: také proběhla – Bedrník, tištěná média městských částí, učitelské 

noviny. Problém je ověřitelnost efektivity. V podstatě není ověřitelná a pro lidi není úplně 

uživatelsky pohodlná (přepsat odkaz do telefonu/PC, online = stačí kliknout). 

Aktuálně je rozjednána propagace v pražských dopravních prostředcích. 

Návazně proběhla diskuse ohledně zhodnocení formy i obsahu časopisu, členové PS se 

shodují v záměru pokračovat v tomto projektu, diskutovala se možnost sdílet jednotlivé články, 

efektivita nákladů, propagace a formát časopisu. Byla deklarována smysluplnost celého 

projektu s dobrou zpětnou vazbou i z jiných krajů.    

 

 

Náměty pro další pokračování projektu Pražské EVVOluce a další číslo: 

Alena Kotousová požádala členy PS o zasílání nápadů a připomínek do příštího setkání na 

e-mail Alena.Kotousova@praha.eu.  

Návrh témat pro číslo 01/2020: 

téma les: Lesy hl. m. Prahy (lesní pedagogika – certifikované, lesnické vzdělání), Tereza – 

program „les ve škole“ (Justýna Danišová), CHÚ v Praze aj. 

Náměty obsahu pro příští čísla 2020: 

- I. Štěpka: obecně – do každého čísla vpravit umělce, kteří by se k tématu vyjádřili 

– vsunutá estetika, výtvarno, M. Mach: náročné 

- např.: zelené podnikání a úřadování, jídlo jako fenomén, světlo – úspory energií, 

voda II, odpady II, doprava, školy, vnitrobloky, občanská participace aj. 

Diskutoval se také nápad se v každém čísle zabývat také umělecké tvorbě, estetice, výtvarnu. 

Šéfredaktor zmínil, že je náročné najít dostatek ochotných umělců, kteří mají vztah k ŽP 

a obdržet od nich podklady včas. 

 

 

 

mailto:Alena.Kotousova@praha.eu
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2. Akce a projekty MHMP v Praze 

 

a. proběhlé: 

- 6. 6. 2019 „Mikroklima“ (MČ Praha 9) – akce ke Dni životního prostředí – MHMP se účastnil 

se stánkem, dopoledne cíleno na školy, odpoledne pro širokou veřejnost, celkem dlouhodobá 

akce, již 13. ročník 

- v červnu byly vyhlášeny výsledky projektu Stavitelé města, předání poukázek a možností 

zažádání o grant pro všechny zúčastněné. Kromě jedné školy budou všechny žádat o grant 

k realizaci opatření – během prázdnin zaslány žádosti s projekty, do konce dubna 2020 

proběhne realizace opatření. 

- Akce pro veřejnost „Voda je život“ na Karlově náměstí 26. 6. 2019 - třetí ročník, téma 

adaptace na změnu klimatu – dopoledne cíleno na školy, odpoledne na veřejnost, spojeno 

s fotosoutěží > dlouhodobější akce, letos proběhl již třetí ročník. 

MČ Praha 12 – spolupráce na místním akčním plánu vzdělávání, od nového školního roku 

vedou V. Audolenská a P. Holý pracovní skupinu zabývající se ekovýchovou. (V září proběhla 

prezentace grantových projektů.) 

V rámci Evropského týdne mobility – „Den bez aut“, „Zažít město jinak“ (tyto akce provázány) 

– proběhla akce na Mariánském náměstí bez aut (21. 9.) – od tohoto víkendu je nám. uzavřeno 

pro auta. Aktuálně se sbírají nápady, jak by to tam mělo vypadat (včetně zeleně apod.) 

Od nového školního roku 2019/2020 začaly exkurze do energeticky udržitelných zařízení pro 

školy. Alena Kotousová zažádala přítomné o zpětnou vazbu na ukázku pracovních listů. Jedná 

se o pilotní projekt, zatím bude realizováno asi 10 exkurzí, v tomto roce je realizuje agentura 

Kristián. Cílová skupina: žáci od 7. tříd ZŠ a SŠ. Podrobnější informace na samostatném webu 

a v aplikaci, více informací je na webu: www.exkurzeprahaeuz.cz . 

Dle zpětné vazby k pracovním listům se zdají být PL odfláknuté, málo zajímavé, špatně 

zpracované, s otázkami především pro starší děti. Otázky nejsou moc relevantní, jsou 

náhodné, nedotažené. Diskutující doporučovali s nabídkou a přípravou PL pracovat opatrně, 

učitelé ani žáci k nim nemají moc kladný vztah. PL by měl sloužit spíš jako návodný list, co 

s žáky následně dělat, jak pokračovat v daném tématu. Příprava pedagoga je potřeba 

především před exkurzí, v provozu to pak nemá význam a bez přípravy s žáky je pro ně téma 

nevstřebatelné. Je vhodné udělat nějakou aktivitu s žáky v provozu, která pro ně bude 

zajímavá, a zapamatují si něco z obsahu.  V PL je nutná ještě rovněž textová korektura.  

Všeobecné doporučení k akcím pro veřejnost: bylo by dobré, kdyby byly dvoudenní. V pátek 

pro školy a v sobotu pro rodiče s dětmi (příprava stejná, delší realizace, prostředky na zábor 

atd.) 

Akce a projekty plánované: 

9. 10. 2019 – Setkání referentů z krajů (Kaprálův mlýn) 

10. 10. 2019 – Národní konference EVVO Nasucho (Brno) - http://konference-evvo.cz/ 

17. 10. 2019 – 10. konference o ekovýchově v Praze (Praha, hotel Olympik Artemis) 

Viz: https://www.konferenceevvopraha.cz/ 

http://www.exkurzeprahaeuz.cz/
http://konference-evvo.cz/
https://www.konferenceevvopraha.cz/
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8. – 9. 11. - Juniorská vědecká konference: PřF UK – MHMP jako jeden ze sponzorů, 

zároveň hodnocení projektů dětí, vědecké projekty dětí, představují, pátek, sobota, pro děti 10 

– 15 let. MHMP spolupráce druhým rokem, jinak 9. ročník.  

Web: https://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/juniorska-konference/   

11. 11. 2019: zakončení specializačního studia na Toulcově dvoře (pro učitele ZŠ, SŠ), 

Studium bude dokončovat 20 účastníků a bude jim slavnostně vydáno osvědčení. 

Členové PS zároveň diskutovali vyhlášení dalšího specializačního studia. Diskutovalo se 

zacílení studia. (Jen pro ZŠ? Možná propojení MŠ, ZŠ?) Dle M. Chvátalové funguje lépe 

propojení ZŠ, SŠ. P. Holý navrhuje dvě varianty, MŠ+1.st. ZŠ, nebo 2. st. ZŠ + SŠ. M. Chv. 

navrhuje udělat poptávku a kloní se k MŠ a 1. st. ZŠ. Zakázka specializačního studia bude 

probíhat od podzimu 2020 do konce roku 2021. 

 

Tradičně bývalo SS pouze pro pražské učitele, v rámci mezikrajové spolupráci možno provázat 

se Středočeským krajem. Pozn.: spolek Botič z TD otevírá v dubnu 2020 specializační studium 

pro MŠ s podporou SFŽP – celá republika.  

28. 11. 2019 – Seminář o ekopsychologii s Janem Krajhanzlem pro školy a NNO (V rámci 

projektu MAP Praha 12 pokračuje, ve spolupráci s MČ P12) 

 

3. Informace ke krajské konferenci EVVO a návrhy pro další ročníky: 

O letošní ročník konference je velký zájem, kapacita konference naplněna v průběhu 3 dní. 

Markéta Hrnčálová, koordinátorka projektu za realizátora (Ekocentrum Koniklec) seznámila 

přítomné se statistikou přihlášených v souvislosti s jejich domovskou organizací: 34% školská 

zařízení, 30% neziskové organizace, 25% státní správa, 8% jiné, 3% příspěvkové organizace. 

Doprovodný program: na veletrh je přihlášených 47 organizací včetně realizátora, celkem by 

na veletrhu mělo mít stánek 21 organizací. Poskytnuta informace, že akce bude možná 

streamována, záležet bude na možnostech Akademie Soběstačnosti, která tuto službu 

nabídla.  

Návrhy na další ročníky: 

Bylo navrženo, seznámit účastníky budoucí konference s terénními možnostmi pro EVVO, 

které Praha nabízí. (Včetně toho, jak dětem komunikovat co se tam děje – les, voda v krajině, 

jak to funguje, příroda v Praze, představení funkčních a probíhajících projektů, jak se dá 

s přírodou v Praze pracovat, příklady z praxe (pro školy, spolky, veřejnou správu). 

Dalším návrhem bylo téma spolupráce v rámci občanské vědy, konference věnovaná 

popularizaci vědy a propojení s projekty občanské vědy, jak komunikovat, propojení s úřady, 

školami a NNO, vědci – rovněž pro všechny skupiny 

Námětem bylo také téma, jak učit o změnách klimatu, sdílení příkladů dobré praxe na toto 

téma (pedagogické hledisko, psychologické, ochranářské); realizovaná opatření/rozhodnutí 

adaptace na změnu klimatu – informovat o proběhlých aktivitách na MČ, MHMP,… 

Přítomní členové PS zdůraznili potřebu ponechat více času na přípravu příští konference (pro 

zadavatele i realizátora);  

https://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/juniorska-konference/


 
 

5 
 

Dle plánu bude přibližně do konce října sepsána tematická část k zakázce, do poloviny 

listopadu bude termín k připomínkování členům PS a na příští PS (17. 12. 2019) už by bylo 

téma dohodnuto (schválení před jednáním PS přes e-maily do konce listopadu), 1. pol. Ledna 

2020 vypsání zakázky (v rozpočtu o 250 000,- vč. DPH více). Případné náměty zasílejte 

prosím na Alena.Kotousova@praha.eu. 

 

Další informace: 

Martina Chvátalová připomenula, že v roce 2021 se bude v Praze konat celosvětová 

konference EVVO – ústřední téma ještě není jisté. P. Holý informoval, že o konání konference 

ví a jsou ve spojení s J. Činčerou, který připravuje koordinaci za ČR a obsahové schéma. Za 

Prahu byla zatím neoficiálně nabídnuta spolupráce, zázemí budov a jakákoliv podpora.  

 

4. Aktivity HMP ohledně změny klimatu: 

20. 6. 2019 schválilo zastupitelstvo klimatický závazek hl. m. Prahy, souvisí s tím hodně aktivit, 

které Praha plánuje – například omezování plastů, výsadba stromů aj. 

- příprava metodik pro veřejnou správu, veřejnost… - metodika komunitní zahrady (KOKOZA), 

vnitrobloky (Bieno) – obě hotové do pol. listopadu, elektronické, bude se distribuovat, případně 

v dalším roce pokud budou peníze tak tištěné verze, v rozpočtu připraveno: metodika 

hospodaření s vodou a další v přípravné fázi; s tím související semináře (např. Jak založit 

komunitní zahradu: na koho se obrátit na úřadu, jak ji vést, udržitelnost – z pohledu státní 

správy, zapojených lidí plus vznik formuláře co je k tomu potřeba. 

Důležité bude zahrnout tyto aktivity a informace o nich jako bod do příštího ročníku konference, 

aby o tom lidé více věděli. 

V rámci HMP se připravuje zadání a vyhlášení komunikační kampaně na klimatickou změnu 

pro širokou veřejnost, zatím není jisté, zda bude zadána jako veřejná zakázka, nebo jinak. 

 

 

5.  Další informace: 

 

Schválena dotace Toulcovu Dvoru pro rok 2020 (3,5 mil.) se stejnými problémy jako vždy – 

Připomínky z jiných odborů byly např. proč se nežádá v grantech apod. (L. Skoupá dodávala 

podklady, dotace je cca 10 % z celkové částky na provoz). 

 

Petr Holý informoval o připravovaném grantovém programu MHMP na zlepšování ŽP v Praze 

pro roky 2020 – 2021. Je velký zájem podporovat adaptační projekty, a to formou grantů 

i formou veřejných zakázek. V rozpočtu na r. 2020 je navrženo více finančních prostředků na 

adaptační projekty. Záměrem vedení hl. m. Prahy je podpořit raději tvrdší projekty oproti 

měkkým (jiná alokace finančních zdrojů – nyní to jev jednání). Petr Holý požádal přítomné 

o připomínky a náměty ke grantovému programu; zaslat do 14 dnů (do 15. 10.) na: 

petr.holy@praha.eu. 

mailto:Alena.Kotousova@praha.eu
mailto:petr.holy@praha.eu
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Den Stromů ve spolupráci s Lesy hl. m. Praha: 

Dlouhodobý projekt ke Dni Stromů, který právě probíhá, výtvarná soutěž „Duše stromu“ 

(končila 30. 09. 2019 – cca 1400 děl), výstava děl bude na nové radnici MHMP, otevírání 7. 

10. s náměstkem, další doprovodný program bude probíhat ve 2 týdnech od 7. do 18. 10. 2019.  

Hlavní den oslav ke dni stromů: 18. 10. ve Stromovce (pro školy, veřejnost; stánky: Lesy hl. 

m. Prahy, arboristé, ornitologie, netopýři; exkurze Stromovka, Ďáblice, Kunratický les), více 

info na webu Lesů hl. m. Prahy. 

Více info zde: https://www.lhmp.cz/eko/dny-stromu-v-praze-7-10-18-10-2019/ Eva Beránková 

informovala o připravovaném Dni stromů na Praze 13, který proběhne 15. 10. 2019. Bude to 

akce určená především na školy. (do 14h) 

 

Sdílený kalendář - interní 

Návrh: sdílený kalendář: MHMP, větších organizací a ekocenter, příspěvkových organizací 

MHMP a městských částí. 

Diskutované byly varianty, jakou formou to pojmout; pomocí PS ho naplnit a pak ho rozšířit 

dál. Interní kalendář akcí, aby o sobě a svých akcích všichni věděli. Zřídí magistrát. 

Navržen byl formát: sdílený google kalendář pro uzavřenou skupinu lidí. 

 

 

 

Termín příštího jednání PS EVVO: 

17. 12. 2019 ve 13 hod Dřevák (Lesy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Markéta Hrnčálová 

Zkontroloval: Mgr. Ing. Petr Holý 

 

https://www.lhmp.cz/eko/dny-stromu-v-praze-7-10-18-10-2019/

