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Zápis z 1. jednání poradní skupiny EVVO – 16. 3. 2021 

  

Přítomni:   

Ing. Eva Beránková    (úřad Městské části Praha 13)  

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

Barbara Doležalová    (Ekocentrum Koniklec) 

Ing. Pavlína Gucká    (SML MHMP)  

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

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

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

Ing. Alena Kotousová   (OCP MHMP)  

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

 

Nepřítomni (omluveni):  

Ing. Vendula Audolenská   (OCP MHMP)  

Mgr. Matěj Žák    (Victoria school ZŠ a MŠ)  

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

Ing. Ivan Štěpka    (ZŠ a MŠ Na Beránku)  

 

Hosté:  

Mgr. Martin Mach Ondřej   (BEZK, redaktor časopisu Pražská EVVOluce)  

 

  

Body jednání:  

• Vydání Pražské EVVOluce 1/2021 a diskuse k dalšímu číslu 

• Připravované projekty a aktivity v Praze v roce 2021  

• Záměr - specializační studium pro koordinátory EVVO pro MŠ – 2021/2022 

• Sdílení informací o akcích pro veřejnost 

• Různé a diskuse 

 

  

Úvodní slovo  

Petr Holý přivítal účastníky jednání na online chatu. Uvedl, že oproti avizovanému programu 

bude na návrh Martiny Chvátalové zařazen nový body jednání – sdílení informací o akcích 

pro veřejnost, tedy společné aktivity, která byla zahájena přibližně před rokem. Poslední 
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akce byly do tohoto sdíleného prostoru zadávány v minulém roce, pro letošní rok zadávány 

ještě nebyly. Plánování akcí pro veřejnost je v současné době velmi komplikované, velké 

množství akcí probíhá i v online prostředí a ne vždy je možné se v nich orientovat.  

 

Časopis Pražská EVVOluce – číslo 1/2021 

Petr Holý představil nejnovější vydání Pražské EVVOluce. Online podoba Pražské EVVOluce 

je k dispozici od 10. března 2021, k datu jednání PS EVVO byla k dispozici i verze tištěná. 

Tématem čísla je zemědělství, kvality půdy, aktivity a projekty související s krajinou. Vydání je 

tentokrát rozsáhlé a pestré – témata článků: zemědělství na území Prahy, staré odrůdy 

ovocných stromů, městské farmaření, komunitní zahrady a další.  

Martin Mach doplnil informaci, že jde o nejrozsáhlejší vydání Pražské EVVOluce v historii 

tohoto magazínu (68 stran).  

 

Připravované vydání Pražské EVVOluce – číslo 2/2021 

Petr Holý připomněl, že na základě předchozích diskusí by mělo být tématem čísla 2/2021, 

které vyjde v červnu 2021 vzdělávání o klimatu. Od posledního čísla, kdy se řešilo toto téma 

(v roce 2019) došlo k posunu a proto by bylo dobré toto téma zopakovat.  

Martin Mach uvedl, že na minulém jednání se diskutoval projekt Terezy, který by měl v tuto 

dobu končit a i z toho důvodu se vydání čísla s tématem vzdělávání o klimatu posunulo na 

červen 2021.  

Petr Daniš uvedl, že do konce června by měla vyjít publikace doporučení pro klimatické 

vzdělávání v ČR. Finální provedení publikace bude dostupné až koncem června, ale rukopis 

publikace bude dokončen do konce dubna.  

Martin Mach navrhl, že informace o publikaci bude jedním z hlavních textů čísla 2/2021. 

Obsahem článku by mělo být představení obsahu publikace. Dále Martin Mach vznesl dotaz 

na adaptační opatření na Toulcově dvoře a jejich stav a rozvoj. 

Martina Chvátalová uvedla, že pokroky jsou spíše dílčí a adaptační opatření jsou prováděna 

spíše ve venkovních částech areálu a pro další aktivity odkázala na koordinátorku těchto 

aktivit. 

Martin Mach vyzval k námětům na osobnost pro rozhovor do čísla 2/2021. Navrženo bylo pro 

toto nadcházející číslo udělat rozhovor s některým ze studentů z hnutí Studenti za klima. 

 

K tématu proběhla obsáhlá diskuse.  

Martin Mach také vyzval všechny členy PS EVVO k zaslání témat a námětů pro vydání čísla 

2/2021.  
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Informace o připravovaných projektech a aktivitách na jaro/léto 2021 

Petr Holý úvodem uvedl, že plánování projektů a aktivit je mimořádně obtížné. Jsou 

plánovány tyto akce: 

Magistrát bez odpadu – vzdělávání zaměstnanců, začleněno do systematického vzdělávání 

zaměstnanců. V nejbližších dnech proběhne další přednáška s tématem 

Udržitelná domácnost doplněná návazným workshopem Výroba ekologických prostředků pro 

domácnost. Kurz probíhá ve spolupráci s organizací Bezobalu. Přednáška i workshop 

probíhají online. Pokračování přednášek je plánováno na léto/podzim 2021. Pokud to bude 

možné, proběhnou prezenčně.  

Den Země – vloni byla akce online, letos proběhne také online. Bude na podobném principu 

jako v roce 2020. Webová stránka bude dostupná od dubna po dobu několika měsíců.  

Kampaň pro veřejnost – NE! v přírodě o tom, co by se v přírodě dělat nemělo, co ale 

někdy lidé dělají z určité nevědomosti, někdy z hlouposti a bezohlednosti. Hlavní část jsou 

fotografie se známými osobnostmi, které představují určité téma – například hluk, volně 

pobíhající psi, odhazování odpadků, znečištění vod, jízda na kole v přírodě, světelné 

znečištění, vandalismus aj. (celkem 12 témat) Součástí kampaně budou také specializované 

webové stránky, kde budou rozvedena vysvětlujícími texty (vytvářené ve spolupráci 

s ČSOP), připravuje se výstava fotografií a kalendář. Vernisáž měla být na jaře, ale její 

uvedení se posouvá na vhodnější termín. 

City Nature Challenge – koordinuje Národní muzeum. Praha spolupracuje již třetím rokem 

zapojen je i Toulcův dvůr, Ekocentrum Koniklec a další organizace. V současné době 

probíhá online. https://www.citynaturechallenge.cz/cs/o-projektu  

Osvětová videa – Zelené spoty - ve spolupráci s agenturou GreenCat – jedná se o 10 

spotů délky 1 až 2 min., spoty budou k použití jako virální videa pro sociální sítě, zaměřené 

na veřejnost. Tematicky zaměřeno na spotřebitelské vzdělávání – biovýrobky, bezobalové 

nakupování, lokální potraviny, domácí zahradničení, kompostování a podobně. Kromě 

sociálních sítí budou prezentovány i na obrazovkách v budovách MHMP. 

Czech Nature Photo – probíhá spolupráce s Czech Photo Centrem – připravuje se nová 

kategorie pro žáky – motivace žáků přes fotografickou tvorbu; budou oslovovány školy, aby 

se zapojily. Počítá se i s žákovskými / dětskými týmy.  

Voda je život – akce pro veřejnost související s adaptací Prahy na změnu klimatu. Akce je 

plánovaná na červen. Pokud se nebude moci konat v prezenční podobě, bude zrušená – její 

online podoba by neměla smysl.  

Pražská konference EVVO – bude na podzim v online formě. Tématem konference bude 

vzdělávání k tématu klima. Alena Kotousová uvedla, že workshopy budou pravděpodobně 

živě v menších skupinkách a venku. Je možné, že workshopy možná budou jiný den. 

Petr Daniš označil takovouto formu jako odvážnou. K tématu klimatického vzdělávání vznesl určitou 

pochybnost o realizovatelnosti venkovních přednášek. Kateřina Jančaříková nabídla předání 

zkušeností a nápadů k online přednáškám i aktivitám. 

Specializační studium pro koordinátory EVVO v mateřských školách – začátek 

realizace na podzim, forma je především o setkávání pedagogů - nutná bude prezenční 

https://www.citynaturechallenge.cz/cs/o-projektu
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forma. Předpokládá se, že v podzimním termínu bude proveditelné. Zájem pedagogů je 

zmapovaný. Osvědčila i pobytová část kurzu, proto je zvažováno posílení tohoto prvku. 

Důležité je i zapojení externích evaluátorů. Bude navázáno na získané zkušenosti z minulých 

ročníků.  

Martina Chvátalová doplnila, že zájem je od 73 pražských školek. Podtrhla význam pobytového bloku. 

Za důležité považuje i dostatečné finanční ohodnocení lektorů, zejména externích lektorů.  

 

Různé a diskuse 

 

Grantový program ŽP MHMP 

Petr Holý stručně informoval o probíhajícím grantovém programu 2021/2022. Hlavní změnou 

bylo, že hodnocení projektů provádí minimálně 2 expertní hodnotitelé, ve velké míře byli 

zapojeni externí hodnotitelé. Na hodnocení EVVO projektů pracovalo 23 externích 

hodnotitelů i pracovníci MHMP. Projektů spojených s ekologickou výchovou bylo přibližně 

150.  

I přes vyšší náročnost tohoto způsobu hodnocení byly dodrženy termíny nastavené jako 

v minulých letech. Z poznatků vyplývá, že externí hodnotitelé byli nároční, což přináší 

cennou zpětnou vazbu žadatelům. U projektů EVVO je obtížné přísně objektivní hodnocení 

dle kritérií, vždy jsou zatíženy subjektivním pohledem hodnotitele. Nasazení více hodnotitelů 

hodnocení objektivizuje.  

Grantová komise MHMP bude zasedat 24. 3. 2021. 

Martina Chvátalová se dotázala, zda bude možné získat zpětnou vazbu – komentáře hodnotitelů ke 

konkrétnímu projektu a vyslovila přání, zda by bylo tuto zpětnou vazbu možné zprostředkovat. 

Petr Holý uvedl, že žadatelé by se měli dozvědět, jak hodnotitelé projekt hodnotili. Slovní hodnocení je 

poskytováno příslušnými pracovníky MHMP na vyžádání. O zveřejnění všech hodnocení se zatím 

neuvažovalo.  

Alena Kotousová připomněla, že oddělení udržitelné energetiky o tomto nerozhoduje. 

Barbara Doležalová uvedla, že někteří donoři slovní hodnocení poskytují a je to cenná a zajímavá 

zpětná vazba, která přispívá ke zkvalitnění podávaných projektů.  

Petr Holý uvedl, že oddělení EVVO navrhne kompetentním kolegům zprostředkování zpětné vazby 

hodnocení a dodal, že výsledky obdržení dotací pro projekty by mělo být standardně do konce května 

2021.  

 

Sdílený prostor na Google Calendar – výměna informací o akcích 

Petr Holý otevřel téma sdíleného informačního prostoru o akcích pro veřejnost. Jako téma 

k diskusi uvedl, zda a jak sdílet informaci o online akcích. Poznamenal, že se se sdíleným 

prostorem příliš nepracovalo. 

Alena Kotousová doplnila, že některé akce z informací odstranila poté, co bylo jasné, že se nebudou 

moci uskutečnit a že se sdíleným prostorem příliš organizací nepracuje.  

Martina Chvátalová uvedla, že nevnímá potřebu v současné data intenzivně aktualizovat, že se 

jednalo o procedurální návrh, zda ve sdílení informací pokračovat či nikoliv.  
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Alena Kotousová a Petr Holý uvedli, že přihlašovací údaje budou v zápisu a vyzvali k diskusi, zda je 

tento nástroj využitelný či nikoliv. 

Martina Chvátalová uvedla, že pro veřejnost je i řada online akcí a je otázkou, zda informace o nich 

sdílet či ne.  

Václav Nejman uvedl, že sdílený prostor byl založen přesně v době začátku první vlny epidemie. 

Vyslovil názor, že v současné době nemá smysl vkládat informace o různých „online akcích“. Smysl 

může mít výměna informací o prezenčních akcích, pro které bude prostor, až pomine epidemie 

a omezení. Sdílený kalendář je dobrá věc. 

Barbara Doležalová uvedla, že i online akce se mohou překrývat a proto by možná stálo za to sdílet 

i informace o nich.  

Alena Kotousová uvedla, že MHMP akce do kalendáře dodá, nicméně zapisování informací do 

sdíleného kalendáře není povinné.  

 

Přístupy do sdíleného kalendáře (sdílených kalendářů): 

Ve verzi ke zveřejnění na webových stránkách byly odkazy odstraněny. 

kalendář - EVVO hl. m. Praha - OCP  

kalendář - Lesy hl. m. Prahy 

kalendář - SEV Toulcův dvůr 

kalendář - ostatní důležité EVVO události 

 

 

Termín příštího jednání Poradní skupiny EVVO:  

15. 6. 2021 ve 13 hod. – prezenčně v OCP MHMP nebo opět distančně 

 

Zapsal: David Kunssberger 

Schválil: Mgr. Ing. Petr Holý  

 

Všechny kopie pracovního záznamu jednání, který byl pořízen se souhlasem všech přítomných, byly dnem 

zveřejnění tohoto zápisu smazány.    


