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Zápis z 3. jednání poradní skupiny EVVO – 24. 11. 2020  

distanční jednání (Jitsy Meet) 

  

Přítomni:   

Ing. Eva Beránková    (úřad MČ Praha 13)  

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

Barbara Doležalová    (Ekocentrum Koniklec) 

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. Václav Nejman    (Lesy hl. m. Prahy, středisko EV) 

Ing. Petra Fišerová    (Lesy hl. m. Prahy, středisko EV)   

 

 

Nepřítomni (omluveni):  

Ing. Alena Kotousová   (OCP MHMP) 

Ing. Pavlína Gucká    (SML MHMP)  

Ing. Vendula Audolenská   (OCP MHMP)  

Mgr. Matěj Žák    (Victoria school ZŠ a MŠ)  

Ing. Ivan Štěpka    (ZŠ a MŠ Na Beránku) 

 

Hosté:  

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

 

 
 

Body jednání:  

 Informace o proběhlé 11. konferenci o ekovýchově v Praze 2020 

 Zhodnocení realizace EVVO v roce 2020 

 Plány aktivit a projektů v roce 2021 

 Předběžné informace ke grantovému programu MHMP ŽP pro rok 2021 

 Diskuse a jiné (naplánování dalších jednání PS EVVO,…) 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

2 
 

  

Úvodní slovo  

Petr Holý přivítal účastníky jednání na online chatu. Připomněl, že jde o poslední jednání PS 

EVVO v roce 2020 a že kvůli trvajícím omezením nebyla bohužel možnost uspořádat toto 

jednání tradičně v některém z pražských ekocenter.    

 

Informace o proběhlé 11. konferenci o ekovýchově 

 

Petr Holý shrnul proběhlou konferenci a uvedl, že navzdory pochybnostem a úvahám, zda jí 

vůbec pořádat, proběhla velmi úspěšně. Jednalo se o jednu z posledních prezenčních akcí, 

kterou bylo možno uspořádat před zavedením podzimních omezení. Byly předneseny 

všechny plánované konferenční příspěvky včetně prezentace činnosti a aktuálních projektů 

některých pražských neziskových organizací. Zvlášť zmínil přednášky pracovníků Odboru 

ochrany prostředí MHMP zaměřené na unikátnost pražské přírody a přednášku Justiny 

Danišové o učení venku a příležitostech, které současná situace pro popularizaci učení 

venku otevřela. 

 

Připomněl, že na webových stránkách konference jsou dostupné prezentace i videozáznamy 

všech příspěvků (s výjimkou části workshopů). Videa jsou velmi dobře zpracovaná a mohou 

posloužit jako cenný zdroj informací pro ty, kteří se konference zúčastnit nemohli. 

Web konference je: https://www.konferenceevvopraha.cz/    

 

Barbara Doležalová  z Ekocentra Koniklec, které konferenci zajišťovalo, potvrdila, že účast 

byla navzdory epidemiologické situaci vysoká a zmínila řadu pozitivních ohlasů od účastníků 

konference. 

 

Zhodnocení realizace EVVO v roce 2020 

 

Petr Holý shrnul realizované projekty a akce EVVO v roce 2020.  

 

Uvedl, že letošní rok byl výjimečný – od března nešlo uskutečňovat akce pro veřejnost 

tradičními formami. Přímý kontakt s veřejností byl velmi omezen.  

 

Akce pro veřejnost byly buď zrušeny, nebo byly nahrazovány distančními formami. Je nyní 

těžké odhadnout, jaký dopad tyto náhradní formy měly.  

 

Den bez aut a Zažít město jinak – jediná akce pro veřejnost, která proběhla v naplánované 

formě (v sobotu 19. září).  

 

Projekt Magistrát bez odpadu – projekt směrovaný na zaměstnance MHMP byl zahájen 

v únoru. Proběhl 1 swap, byly připraveny 3 kurzy zapojené do interního vzdělávání (vždy 

přednáška a workshop). Přednášky byly převedeny do distanční podoby – první se 

https://www.konferenceevvopraha.cz/
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uskutečnila začátkem října (8. 10. 2020). Navazující prezenční workshop měl omezenou 

kapacitu 10 účastníků. Další přednáška a workshop proběhnou ve čtvrtek 26. listopadu 2020, 

obě části online. I přes zmíněná omezení a změny je vůle v projektu pokračovat.  

 

Časopis Pražská EVVOluce – vychází podle plánu a omezení se jeho vydávání nedotkla. 

 

Exkurze do energetických provozoven – plánované akce nebylo možné v původní podobě 

uskutečnit. Online podobu se nepodařilo zajistit – záměr převedení exkurzí do online podoby 

se nedotáhl do konce, podklady a průběžné výstupy dodavatele se neshodovaly 

s představami MHMP.  

 

Projekt chytrých ptačích budek (Ptáci online) – probíhá spolupráce s FŽP ČZU na 

projektu ptačích budek. Zapůjčené chytré budky v počtu 8 ks byly umístěny na rozličná místa 

v Praze. V rámci projektu byla vytvořena metodika pro školy (MŠ a ZŠ), která obsahuje 

i pracovní listy pro záznam pozorování budek. Metodika zatím existuje v elektronické 

podobě, do konce roku by měla být i v podobě tištěné. Jde o využití technologií v praxi. 

Spolupráce bude pokračovat i v příštím roce. 

Web projektu: https://www.ptacionline.cz/  

 

Podpora projektu Obrácené učebny – online přednášky o EVVO, určené pro výuku kurzů 

Environmentální výchovy na vysokých školách. Přednášky jsou pak k dispozici na internetu: 

https://evvoprednasky.cz/.  Jedná se o segment projektu BEZK podpořeného ze SFŽP. Za 

projektem stojí spolupráce tří akademických pracovišť: Masarykovy univerzity v Brně (Jan 

Činčera), Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Roman Kroufek) a Univerzity Karlovy 

v Praze (Kateřina Jančaříková).  

 

Dopady omezení na projekty podpořené v grantovém programu 

U běžících projektů se neměnily grantové smlouvy, ale projekty se často musely pozměnit – 

konkrétní realizace byly nahrazovány alternativním plněním. Do budoucna se bude 

u hodnocení žádostí posuzovat i schopnost přizpůsobit realizaci nečekaným změnám 

a připravenost na alternativní řešení.  

 

 

Rozpočet na EVVO (§3792) nebude vzhledem k omezením vyčerpán. Návrh rozpočtu na rok 

2021 byl při předložení krácen o 10 %, doposud nebyl celkový rozpočet MHMHP schválen.  

 

Na závěr bloku byl diskutován dopad prezenčních a distančních forem akcí pro veřejnost. 

Bylo konstatováno, že například Dne Země byl převeden do distanční podoby a byl úspěšný 

– bylo přihlášeno několik tisíc uživatelů. Otázkou je skutečný dopad, který ovšem není 

možno důsledně vyhodnotit ani u akcí prezenčních. Diskuse byla uzavřena s tím, že 

i distanční formy smysl mají a je důležité, aby nabídka akcí a forem ekovýchovy byla 

dostatečně pestrá. 

 

 

https://www.ptacionline.cz/
https://evvoprednasky.cz/
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Plány aktivit a projektů v roce 2021 

 

Petr Holý uvedl, že pokud to bude možné, chce MHMP zachovat rozsah akcí pro veřejnost, 

který byl v předchozích letech.  

 

Na rok 2021 jsou plánovány následující činnosti a projekty: 

- Pokračování projektu Magistrát bez odpadu  

- Filmové projekce s debatou pro školy zaměřené na změnu klimatu – probíhá jednání 

s MŽP a Národním filmovým archivem – pro převedení do online se řeší hlavně 

autorská práva pro online přenos. Část nákladů bude hradit MŽP. 

- Ve spolupráci s IPR zapojení do projektu Vzdělávací systém říční krajiny – 

modelový systém vzdělávání a osvěty v lokalitě podél a v okolí řeky a koncept, jak 

komunikovat vzdělávací potenciál řeky a jejího okolí. Na projektu spolupracuje rovněž 

Ekocentrum Koniklec. Bude připravován interpretační plán a koncept jak řešit – forma 

metodické koncepce a modelového příkladu (například Soutok, Trojská kotlina, 

Císařský ostrov, Rohanský ostrov aj.)  

- Praha měnila vyhlášku o používání pyrotechniky na území hl. m. Prahy (zákaz na 

určitých lokalitách, zákaz lampionů štěstí aj.), součástí realizace změny by měla být 

komunikace s veřejností.  

- Původně plánovaný mezinárodní kongres EVVO organizátoři posunuli z října 2021 na 

březen 2022. Praha bude podporovat účast pracovníků pražských spolků na této akci 

- Bude pokračovat vydávání Pražské EVVOluce – zakázku na další období vyhrál 

BEZK. Tématem příštího čísla (01/2021) bude zemědělství a půda.  

 

Konference EVVO v Praze 2021 a její propojení s mezinárodním kongresem EVVO  

Vzhledem k posunu mezinárodního kongresu byla diskutována varianta, zda uskutečnit 

pražskou konferenci EVVO v plánovaném termínu (podzim 2021) a v březnu 2022 

uspořádat další jako „side-event“ k mezinárodnímu kongresu.  

 

Přítomní se vyjádřili, že ideově jde o dobrý nápad, ale problematický je termín – jednalo 

by se o dvě akce v krátkém časovém odstupu. Vypjaté by byly i termíny pro přípravu - 

příprava konference trvá nejméně půl roku, u akce s mezinárodním prvkem 

pravděpodobně ještě déle. Otázkou je i přínos pro širší okruh účastníků – mezinárodní 

akce má význam jen pro někoho.  

Další možností je, aby organizátor mezinárodní konference uspořádal „side-event“ podle 

domluvy s MHMP nebo popřípadě navázat na mezinárodní kongres pražskou konferencí 

v roce 2022, kde by byl jeden blok vyhrazen shrnutí výsledků mezinárodního kongresu. 

Kateřina Jančaříková nabídla, že by zástupce MHMP mohl být součástí organizačního 

týmu mezinárodního kongresu. 

Jako velmi pozitivní byla označena snaha MHMP podpořit účast pražských organizací na 

mezinárodní akci. Tato podpora by však měla mít jasná pravidla a transparentní výběr.  
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Na závěr diskuse bylo konstatováno, že je třeba zachovat cyklus pražských konferencí 

EVVO. MHMP je si vědom mimořádného významu mezinárodního kongresu 

a skutečnosti, že se tato akce koná právě v Praze.  

 

Tématem příští konference by mohlo být téma vzdělávání o změně klimatu. Tomuto 

tématu by mohlo být v roce 2021 věnováno i jedno z vydání Pražské EVVOluce. 

 

 

 

Předběžné informace ke grantovému programu MHMP ŽP pro rok 2021 

 

Petr Holý informoval, že příprava grantového programu není zatím Radou HMP schválena – 

materiál teprve bude předkládáno do Rady. (Pozn. Grantový program na r. 2021 až 2022 byl 

schválen usnesením Rady HMP v pondělí 23. 11. 2020) 

 

Pravděpodobné přijímání žádostí dle předběžného harmonogramu bude koncem roku 2020, 

uzávěrka příjmu žádostí bude nejspíše ve 3. týdnu měsíce ledna r. 2021.  

 

Rada schválila nová obecnější pravidla pro granty, každý projekt bude hodnotit více 

hodnotitelů, což bude náročnější a proces hodnocení by se mohl posunout o nějaký čas. 

Tematické oblasti by měly zůstat tak, jak jsou, resp. jak byly vyhlášené pro rok 2020.  

 

Petr Daniš otevřel téma problému krácení rozpočtů u podpořených projektů. Tento problém 

účastníci obsáhle diskutovali a přiklonili se k názoru, že krácení rozpočtů podpořených 

projektů není predikovatelné, dostatečně transparentní a může ohrozit kvalitu realizovaných 

projektů. Účastníci se shodli, že lepší je při podpoře projektů postupovat tak jako jiní velcí 

donoři (MŽP, Nadace, evropské fondy) a podpořit projekt buď v žádané částce, nebo vůbec.  

Petr Holý uvedl, že vnímá nepredikovatelné krácení projektů jako problém, jedná se však 

o politické rozhodnutí směrující k podpoře většího počtu projektů. Nabízená argumentační 

základna pro nekrácení projektů je vítána. 

 

Diskuse a jiné (naplánování dalších jednání PS EVVO,…) 

 

Petr Daniš představil publikaci Svobodná hra. 

Petr Holý informoval, že  OCP MHMP objednal 250 výtisků této knihy. Publikace bude cíleně 

distribuována lidem, kteří jí využijí, a uvedl, že MHMP uvítá náměty na distribuci. 

 

Martin Mach připomněl, že tématem prosincového čísla Pražské EVVOluce je téma učení 

venku. Bylo navrženo, aby tématem červnového čísla roku 2021 bylo klimatické vzdělávání, 

které bude dle diskuse i tématem krajské konference 2021.  

Petr Holý doplnil, že mezinárodní setkání, které připravoval radní Hlubuček s klimatickou 

komisí, se přesouvá z října 2020 na duben 2021. Téma klimatického vzdělávání tedy na 

zmíněné aktivity výborně navazuje. 
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Poradní skupina stanovila termíny jednání PS EVVO v roce 2021. Ty budou opět navázány 

na pravidelné vydání časopisu Pražská EVVOluce. 

 

Byly domluvené následující termíny: 

1. jednání  16. březen 2021 

2. jednání 15. červen 2021 

3. jednání 14. září 2021 

4. jednání 14. prosince 2021 

 

 

 

Zapsal: David Kunssberger 

Schválil: Mgr. Ing. Petr Holý  

 

 


