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Použité zkratky: 

AP   Akční plán  

BZ   Botanická zahrada 

CSR   Corporate Social Responsibility = Společenská odpovědnost firem 

DDM   Dům dětí a mádeže 

DVP   Dlouhodobý vzdělávací program 

EP   Environmentální poradenství 

EV   Ekologická výchova 

EVP    Ekologický výukový program 

EVVO   Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

HMP   Hlavní město Praha 

IS   Informační systém 

IPR   Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

KK   Krajská koncepce 

LHMP   Lesy hlavního města Prahy 

MA21   Místní Agenda 21 

MČ   Městská část 

MHMP   Magistrát hlavního města Prahy 

MK   Městská knihovna 

MŽP ČR  Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NNO   Nestátní nezisková organizace 

OCP   Odbor ochrany prostředí  

PO   Příspěvková organizace 

PRALES  Pražské lesní středisko (Ekocentrum LHMP) 

PS EVVO  Poradní skupina EVVO 

SEV   Středisko ekologické výchovy 

TD   Toulcův dvůr 

ÚMČ   Úřad městské části 

VŠ   Vysoká škola 

WEEC   World Environmental Education Congress 

ZOO   Zoologická zahrada 

ŽP   Životní prostředí 
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1. Úvod 

Akční plán je soubor projektových záměrů, který slouží jako střednědobý plán aktivit a činností k realizaci Krajské 

koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) hlavního města Prahy na období 2016 - 2025. 

Akční plány jsou vytvářeny na kratší období a definují konkrétní činnosti a úkoly realizované ve spolupráci 

Krajského koordinátora EVVO, pracovišť odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP), dalších odborů MHMP, 

realizátorů EVVO v Praze a dalších zapojených subjektů. Cílem Akčních plánů je přispět k naplnění jednotlivých 

doporučených opatření a prioritních oblastí definovaných v Návrhové části KK EVVO a přiblížit stav a výsledky 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Praze vytyčené vizi a globálnímu cíli KK. 

Tento Akční plán je harmonogramem i zaměřením na témata a priority v souladu a v návaznosti na aktuální 

Akční plán Státního Programu EVVO a EP na léta 2022-2025, který zpracovalo MŽP. Akční plán KK EVVO hl. m. 

Prahy zohledňuje také prioritizaci témat a oblastí pro hl. m. Prahu a reflektuje aktuální potřeby a trendy. Např. 

témata změny klimatu a adaptaci měst, Cirkulární ekonomiku a předcházení vzniku odpadu, městskou zeleň, 

udržitelnou mobilitu, energetickou udržitelnost aj. 

V návaznosti na prioritní oblasti Krajské koncepce byla ve spolupráci s Poradní skupinou EVVO navržena na 

období 2022 až 2025 řada konkrétních aktivit a programů. Tyto vybrané projektové záměry a nástroje 

zpracované v podobě jednotlivých karet projektů jsou uvedeny v následující části dokumentu.  

Akční plán byl tvořen s přihlédnutím k obvyklému objemu finančních zdrojů vyčleněných na agendu EVVO, 

k poptávce cílových skupin a potřebě v oblasti EVVO v Praze a k nabídce realizátorů aktivit EVVO. Uvedené 

finanční částky u jednotlivých úkolů a projektů jsou tedy pouze orientační a přibližné. 

2. Akční plán KK EVVO hl. m. Prahy na období 2022 - 2025 

Akční plán na roky 2022 až 2025 vychází z Krajské koncepce EVVO na období 2016 - 2025. Plánované 

a dlouhodoběji realizované a podporované aktivity a projekty naplňují konkrétní opatření v souladu 

s jednotlivými prioritními oblastmi Krajské koncepce EVVO. 

V rámci plnění úkolů AP KK EVVO na období 2022 - 2025 je plánovaná k plnění v rámci agendy EVVO v oddělení 

environmentálních projektů OCP MHMP finanční částka ve výši přibližně 14 000 000 Kč/rok. (§ 3792 – 

Ekologická výchova a osvěta) 

V rámci celkových aktivit EVVO v hl. m. Praze a jejich podpory jsou relevantní rovněž další položky, které tvoří, 
společně s Akčním plánem celkovou částku cca 46 300 000 Kč/rok, která se skládá z následujících položek: 
 

- 10 500 000 Kč na konkrétní aktivity EVVO - §3792; 
-   3 500 000 Kč na podporu Střediska EV Toulcův dvůr - §3792; 
-   7 300 000 Kč na zabezpečení provozu Střediska EV PO Lesů hl. m. Prahy - §3792; 
- cca 25 000 000 Kč v rámci Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP hl. m. Prahy (dle skutečného 

počtu schválených žádostí, v tomto dokumentu vycházíme z údajů pro rok 2021) - §3799 
 
Plnění a financování aktivit Akčního plánu krajské koncepce EVVO na období 2022 – 2025 bude probíhat v rámci 
běžné agendy OCP MHMP a jeho rozpočtu, případně rozpočtu příspěvkových organizací (Lesy hl. m. Prahy), bez 
dodatečných finančních prostředků.  

 
Struktura Akčního plánu Krajské koncepce EVVO na období 2022 - 2025, dle Krajské koncepce EVVO 

A. EVVO zaměřená na děti a mládež 
B. EVVO aktivity pro veřejnost a další specifické skupiny 
C. Rozvoj kapacit a kvality EVVO 
D. Systémový přístup k realizaci EVVO 
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A. EVVO zaměřená na děti a mládež 
 

 A1 Vzdělávání školních koordinátorů EVVO a ostatních pracovníků škol 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO 

Cílová skupina:  
Školní koordinátoři EVVO, pedagogové vč. budoucích, další 
pracovníci škol a školských zařízení 

Vazba na opatření KK EVVO 1.1 
Systematické vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků školských 
zařízení v oblasti EVVO 

Realizace vzdělávacích kurzů k výkonu specializovaných činností v oblasti EVVO pro školní koordinátory EVVO a další 
vzdělávací aktivity pro ředitele, pedagogické i nepedagogické pracovníky škol. 
Realizace a podpora průběžného vzdělávání a doškolovacích kurzů. 
01/2022 – vypsání VZ na kurz; 06/2022-11/2023 – realizace a čerpání; 2024, 2025 – doškolovací kurzy 

Přibližný odhad  
finančních nákladů 

2022 –  600 000 Kč 
2023 –  900 000 Kč 
2024 –  200 000 Kč 
2025 –  200 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Celkový počet proškolených osob 

Cílová 
hodnota 

100 osob 

Celkový počet zapojených škol  100 škol 

 

 

A2 Podpora školních aktivit realizovaných v přírodním prostředí 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, školská zařízení, poskytovatelé EVVO  

Cílová skupina:  Předškolní a školní zařízení, pedagogové 

Vazba na opatření KK EVVO 

1.2 Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou 

1.4 
Podpora sítí škol v oblasti EVVO a propojení mezi aktivitami EVVO ve školách 
a školských zařízeních 

Předmětem je podpora aktivit EVVO v terénu realizovaná předškolními a školními zařízeními a podpora úprav venkovního 
prostředí v okolí. Součástí je vzdělávání pedagogů v oblasti možností využití výuky v přírodním prostředí. 
 
Podpora projektů tzv. Zelené učebny“ pro zlepšení stavu prostředí školských a jiných vzdělávacích zařízení, 
prostřednictvím grantového programu OCP MHMP v tematické oblasti II. - Zelené učebny. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

100 000 Kč 
 

+ podpora v rámci grantového programu ŽP (tematická oblast II.) 
Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě výsledků grantového řízení. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 
Rozpočet hl. m. Prahy - § 3799 - granty pro oblast ŽP (viz opatření D4 tohoto AP) 

Indikátory 
Počet podpořených zařízení/rok 

Cílová 
hodnota 

15 

Počet proškolených pedagogů/rok 30 
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A3 Podpora výukových a vzdělávacích programů a projektů pro školy  

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO  

Cílová skupina:  Školy a školská zařízení v Praze 

Vazba na opatření KK EVVO 1.3 
Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve školách a školských 
zařízeních 

Předmětem je systematická podpora realizace EVVO na školách prostřednictvím ekologických výukových programů (EVP) 
a dlouhodobých vzdělávacích programů a projektů (DVP), které jsou tzv. „pilířem EVVO“ v hl. m. Praze. Systematická 
podpora těchto programů je zásadním předpokladem pro fungování struktury EVVO v Praze. 
 
Hlavní podpora je realizována prostřednictvím grantového programu OCP MHMP v oblasti VI. - Výukové a vzdělávací 
programy pro školy.  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

100 000 Kč 
 

+ podpora v rámci grantového programu ŽP (tematická oblast VI.) 
Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě výsledků grantového řízení. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 
Rozpočet hl. m. Prahy - § 3799 - granty pro oblast ŽP (viz opatření D4 tohoto AP) 

Indikátory 

Název indikátoru 

 

Cílová 
hodnota 

Ekologické 
výukové 

programy 
(EVP) 

Dlouhodobé 
vzdělávací 
programy 

(DVP) 

Počet podpořených projektů/rok 12 10 

Počet zapojených škol/rok 400 200 

Počet zapojených žáků/rok 40 000 20 000 

Počet druhů programů/rok 300 10 

 

 

A4 Zájmové aktivity a projekty pro mimoškolní činnosti dětí a mládeže 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Magistrát hl. m. Prahy, školská zařízení, poskytovatelé EVVO  

Cílová skupina:  veřejnost, rodiny, školy a školská zařízení  

Vazba na opatření KK EVVO 1.5 Rozvoj mimoškolní a zájmové činnosti pro děti a mládež 

Podpora projektů a programů, které motivují organizovanou i neorganizovanou mládež pro delší a kvalitnější pobyt 
v přírodě; Podpora budování vztahu k přírodě a k místu; Hlubší poznání přírodních procesů a ekologických souvislostí; 
Podpora badatelských aktivit a kompetencí pro praktickou ochranu přírody; Motivace pro osobní zodpovědné chování 
a proaktivní a sebevědomou občanskou angažovanost ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí.   

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

200 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory Počet zapojených dětí/rok Cílová hodnota 500 dětí 
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B. EVVO aktivity pro veřejnost a další specifické skupiny 
 
 

B1 Akce pro veřejnost 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, poskytovatelé EVVO, ÚMČ  

Cílová skupina:  
Veřejnost, rodiny, školy a školská zařízení, návštěvníci hl. m. 
Prahy a další specifické skupiny 

Vazba na opatření KK EVVO 

2.1 
2.2 

Podpora realizace kvalitních programů a projektů EVVO 
Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO 

3.4 
Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli EVVO,  
školami a dalšími aktéry 

Realizace aktivit a přímých akcí, které podporují rozvoj pozitivního vztahu veřejnosti k životnímu prostředí a motivaci 
k jeho ochraně a šetrnému jednání vůči přírodě. Jedná se především o informačně-vzdělávací kampaně pro veřejnost 
a školy ve spolupráci s úřady městských částí a neziskovými organizacemi.  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

1 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 

Počet účastníků akcí/rok 

Cílová hodnota 

 2 000 

Počet realizovaných osvětových 
akcí a kampaní/rok  min. 3 

 

B2 Osvěta, kampaně a mediální projekty 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, poskytovatelé EVVO, ÚMČ  

Cílová skupina:  
Veřejnost, rodiny, návštěvníci hl. m. Prahy a další specifické 
skupiny 

Vazba na opatření KK EVVO 

2.1 
2.2 

Podpora realizace kvalitních programů a projektů EVVO 
Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO 

3.4 
Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli EVVO,  
školami a dalšími aktéry 

Projekty a kampaně zaměřené především na veřejnost, rodiny s dětmi, nebo jiné specifické skupiny, např. seniory. 
Projekty využívají inovativní a netradiční formy zaujetí cílových skupin. Jedná se často o projekty vizuální či mediální 
s velkým dosahem oslovených lidí. Zároveň je snahou a cílem napomoci zúčastněným k porozumění přírodě a jejím 
souvislostem, utvářet vztah k místu a k přírodě a vést k větší zodpovědnosti a šetrnosti vůči přírodním a životním 
hodnotám. Hl. m. Praha takové projekty podpoří svým zapojením, spoluprací nebo partnerstvím. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

1 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 

Počet oslovených lidí/rok 

Cílová hodnota 

 5 000 

Počet realizovaných osvětových 
projektů a kampaní/rok  min. 3 
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B3 Ekoporadenství 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, ÚMČ, poskytovatelé EVVO  

Cílová skupina:  
Veřejnost, rodiny, návštěvníci hl. m. Prahy a další specifické 
skupiny 

Vazba na opatření KK EVVO 2.3 Podpora rozvoje a činnosti ekoporaden a informačních center 

Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství. Cílem je zajištění snadno dostupných poradenských 
a informačních služeb v oblasti životního prostředí pro různé cílové skupiny. Poskytovány budou odborné, kvalifikované 
rady a doporučení veřejnosti, odborné veřejnosti, veřejné správě a právnickým subjektům v oblasti životního prostředí, 
spotřebitelských témat a šetrného využívání přírodních zdrojů. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

500 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Počet osob, kterým byla poskytnuta 
poradenská nebo informační služba/rok 

Cílová hodnota  2 500 

 

 

 

B4 
Motivace podnikatelského sektoru ke snižování dopadů jejich 
činnosti na životní prostředí a zapojení do vzdělávání 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, ÚMČ, poskytovatelé EVVO 

Cílová skupina:  Veřejnost, ÚMČ, firmy a instituce v Praze 

Vazba na opatření KK EVVO 2.4 Rozvoj EVVO v podnikatelském sektoru 

Předmětem je realizace aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení motivace podnikatelského sektoru v oblasti využívání 
dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. Cílem je rovněž hledání spolupráce mezi podnikatelským sektorem, 
veřejnou správou, neziskovým sektorem a veřejností. 
Analýza podnikatelského prostředí, monitoring činnosti firem a jejich aktivit v oblasti v EVVO a CSR (společenská 
odpovědnost) a navázání konkrétní spolupráce. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

200 000 Kč  

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Počet aktivně zapojených firemních 
subjektů 

Cílová hodnota  25 
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B5 Změna klimatu – osvěta a vzdělávání 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, poskytovatelé EVVO, ÚMČ  

Cílová skupina:  
Veřejnost, rodiny, návštěvníci hl. m. Prahy a další specifické 
skupiny, veřejná správa, firmy a instituce v Praze 

Vazba na opatření KK EVVO 

2.1 
2.2 
2.4 

Podpora realizace kvalitních programů a projektů EVVO 
Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO 
Rozvoj EVVO v podnikatelském sektoru 

3.1 
3.4 

Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO 
Rozvoj spolupráce mezi VS, poskytovateli EVVO, školami a dalšími aktéry 

Realizace a podpora projektů a programů EVVO se zaměřením na oblast klimatu a jeho změny, vzdělávání a osvěta 
veřejnosti v oblasti adaptace a zmírňování klimatické změny (mitigace), podpora monitoringu a výzkumu dopadů 
klimatické změny v Praze. Podpora rozvoje Klimatického vzdělávání. 
Úkol souvisí s implementací opatření Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a se schváleným Klimatickým 
plánem hl. m. Prahy do roku 2030.  
Opatření zahrnují následující typy projektů: programy a projekty pro školy, projekty vzdělávání pedagogů, vzdělávací 
a osvětové programy pro veřejnost, ekoporadenské služby, metodické materiály, vzdělávací hry apod. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

1 000 000 Kč 
 

+ podpora v rámci grantového programu ŽP (tematická oblast VII.) 
Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě výsledků grantového řízení. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 
Rozpočet hl. m. Prahy - § 3799 – granty pro oblast ŽP (viz opatření D4 tohoto AP) 

Indikátory Počet účastníků projektů a programů/rok Cílová hodnota  20 000 

 

B6 Odpady a jejich předcházení - osvěta a vzdělávání 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, poskytovatelé EVVO, ÚMČ  

Cílová skupina:  
Veřejnost, rodiny, školy a školská zařízení, veřejná správa, 
firmy a instituce v Praze 

Vazba na opatření KK EVVO 

2.1 
2.2 
2.4 

Podpora realizace kvalitních programů a projektů EVVO 
Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO 
Rozvoj EVVO v podnikatelském sektoru 

3.1 
3.4 

Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO 
Rozvoj spolupráce mezi VS, poskytovateli EVVO, školami a dalšími aktéry 

Realizace a propagace osvětových kampaní, sdílení a šíření informací o systému sběru a nakládání s odpadem v hl. m. 
Praze a jeho možnostech. Součástí budou také kampaně, zaměřující se na jednotlivé odpadové komodity, např. bioodpad, 
nebezpečné odpady a na možnosti šetrného spotřebitelského jednání: minimalizace a předcházení vzniku odpadů, 
recyklace, aplikování pravidel cirkulární ekonomiky aj. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

300 000 Kč  
 

+ podpora v rámci grantového programu ŽP (tematická oblast V.3.) 
Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě výsledků grantového řízení. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 
Rozpočet hl. m. Prahy - § 3799 – granty pro oblast ŽP (viz opatření D4 tohoto AP) 

Indikátory 

Počet distribuovaných informačních materiálů 

Cílová 
hodnota 

50 000 

Počet oslovených obyvatel a návštěvníků Prahy 600 000 

Počet návštěvníků webového Portálu ŽP 
a webových projektů a prezentací/rok 

10 000 
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C. Rozvoj kapacit a kvality EVVO 
 

C1 Systémová podpora Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, SEV Toulcův dvůr 

Cílová skupina:  
Veřejnost, rodiny, školská zařízení, návštěvníci hl. m. Prahy, 
firemní oblast, veřejná správa 

Vazba na opatření KK 

1.2 
1.3 

Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou 
Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve školách a školských 
zařízeních 

2.1 Podpora realizace kvalitních programů a projektů EVVO 

3.2 Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů EVVO a zajištění 
vzdělávání kompetentních pracovníků a lektorů 

Cílem je rozvoj a zkvalitňování zázemí Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, zajištění provozu a podmínek pro 
realizaci kvalitních ekovýchovných programů a aktivit určených pro různé cílové skupiny. Rozvíjení potenciálu unikátního 
zázemí, využití velké návštěvnosti a věhlasu Toulcova dvora pro edukativní dosah realizovaných opatření (např. 
hospodaření s dešťovou vodou, udržitelné hospodaření s půdou a energiemi aj.). Rozvoj Informačního centra TD a služeb 
návštěvníkům. Péče o přírodní lokalitu, farmu s hospodářskými zvířaty a soubor historických budov. Příprava zázemí pro 
potenciální budoucí rozšíření areálu SEV TD.  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

3 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory Počet návštěvníků SEV/rok Cílová hodnota  60 000 

 

C2 
Systémová podpora středisek ekologické výchovy příspěvkových 
organizací hl. m. Prahy 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: PO Lesy HMP, BZ HMP, ZOO Praha, DDM, MK v Praze, IPR  

Cílová skupina:  
Školy a školská zařízení, veřejnost, rodiny, senioři a další 
cílové skupiny 

Vazba na opatření KK 

1.2 
1.3 

Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou 
Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve školách a školských 
zařízeních 

2.1 Podpora realizace kvalitních programů a projektů EVVO 

3.2 Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů EVVO a zajištění 
vzdělávání kompetentních pracovníků a lektorů 

Předmětem je metodická a finanční podpora ekovýchovných aktivit a provozu středisek ekologické výchovy, fungujících 
v rámci příspěvkových organizací HMP, za účelem zajišťování vzdělávání a osvěty obyvatel Prahy v oblasti EVVO, ve 
specifických tematických oblastech, bezprostředně v terénu a s důrazem na přímý kontakt s přírodou.  
Ekovýchovné aktivity středisek zahrnují mimo programů, projektů a akcí v pražské přírodě rovněž koordinaci vzdělávacích 
volnočasových kroužků, příměstských táborů, pořádání výstav, přednášek a workshopů. 
Spolupráce s MHMP a rozvoj aktivit EVVO v příspěvkových organizacích HMP: Lesy HMP, Botanická zahrada v Praze, ZOO 
Praha, Domy dětí a mládeže, Městská knihovna v Praze, IPR aj. Spolupráce s NNO a ekovýchovnými spolky v Praze. 
Rozvoj sítě středisek EV v Praze a optimalizace SEV z hlediska pokrytí území Prahy a využití vhodných lokalit pro EVVO.  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

7 300 000 Kč – provoz SEV PO Lesy HMP - neinvestiční příspěvek PO 
300 000 Kč – další PO 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy 
Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory Počet návštěvníků SEV celkem/rok Cílová hodnota  150 000 
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C3 Podpora realizace EVVO na městských částech HMP 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: 
Odbory MHMP, ÚMČ, poskytovatelé EVVO, firmy a instituce 
v Praze 

Cílová skupina:  Veřejnost, rodiny, veřejná správa, firmy a instituce v Praze 

Vazba na opatření KK EVVO 3.3 Koncepční zapojení městských částí do realizace EVVO 

Spolupráce Magistrátu hl. města Prahy (resp. odboru vykonávajícího agendu EVVO) s úřady městských částí za účelem 
zprostředkování metodické pomoci při vytváření místních koncepcí EVVO a realizace EVVO v jednotlivých městských 
částech, popř. při zavádění procesů místní Agendy 21. 
- podpora realizace místních strategií EVVO a vzdělávání zaměstnanců ÚMČ 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

200 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 

Počet MČ, kterým byla poskytnuta 
metodická pomoc v oblasti EVVO Cílová 

hodnota 

 25 

Počet MČ s vlastní místní koncepcí 
EVVO  

 7 

 

 

C4 Vzdělávání lektorů a pracovníků v oblasti EVVO 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: poskytovatelé EVVO, MŽP 

Cílová skupina:  lektoři EVVO a další pracovníci SEV 

Vazba na opatření KK EVVO 

3.2 
Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů EVVO a zajištění 
vzdělávání kompetentních pracovníků a lektorů 

3.4 
Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli EVVO, 
školami a dalšími aktéry 

Podpora systematického vzdělávání lektorů vzdělávacích středisek a organizací, především lektorů EVP, lektorů 
dlouhodobých programů a průběžné vzdělávání v oblasti ekopsychologie, metodologie a evaluačních postupů. 
Podpora průběžného vzdělávání lektorů a sdílení dobré praxe. Spolupráce na světovém kongresu environmentální 
výchovy (WEEC).  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

500 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory Počet proškolených osob/rok Cílová hodnota  50 
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C5 Časopis Pražská EVVOluce 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: PS EVVO, poskytovatelé EVVO, ÚMČ, PO HMP 

Cílová skupina:  
laická i odborná veřejnost, pedagogové, lektoři EVVO a další 
pracovníci SEV 

Vazba na opatření KK EVVO 3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO 

Vydávání, propagace a tisk časopisu Pražská EVVOluce, časopisu o ekologické výchově v Praze pro široký rozsah cílových 
skupin. Časopis je vydáván čtvrtletně, primárně elektronicky, optimalizován pro čtení na PC či tabletu. Pro speciální 
příležitosti a použití je též k dispozici v tištěné verzi. Provoz internetové stránky: www.prazskaevvoluce.cz.  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

350 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 

Počet stažení elektronické verze 
časopisu/číslo Cílová 

hodnota 

1000 

Návštěvnost stránek časopisu 
www.prazskaevvoluce.cz/rok 

5000 

 
 

 

C6 Krajská konference EVVO v Praze 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: poskytovatelé EVVO, MŽP, ÚMČ 

Cílová skupina:  
veřejná správa, ÚMČ, poskytovatelé EVVO, školy a školská 
zařízení, podnikatelský sektor, další odborníci EVVO 

Vazba na opatření KK EVVO 

3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO 

3.4 
Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli EVVO,  
školami a dalšími aktéry 

Realizace Krajské konference EVVO na vybraná specifická témata za účasti zástupců veřejné správy, škol a školských 
zařízení, poskytovatelů EVVO a dalších skupin, dle nastavení tématu a charakteru konference. Cílem je podpořit rozvoj 
partnerství, setkávání, výměnu zkušeností a realizování společných aktivit EVVO s vyšší přidanou hodnotou. 
Provoz internetové stránky: www.konferenceevvopraha.cz.  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

600 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Počet účastníků krajské konference 
EVVO 

Cílová hodnota  160 

 

 

 

 

 

http://www.prazskaevvoluce.cz/
http://www.konferenceevvopraha.cz/
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C7 Spolupráce s VŠ – projekty, občanská věda, mezinárodní spolupráce 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce:  Vysoké školy, poskytovatelé EVVO, veřejná správa 

Cílová skupina:  Školy a školská zařízení, veřejnost 

Vazba na opatření KK EVVO 3.4 
Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli EVVO,  
školami a dalšími aktéry 

Posilování a rozvoj spolupráce mezi Magistrátem HMP a akademickou či vědeckou sférou. Podpora specifických projektů, 
které jsou vyvinuty a realizovány odborníky v rámci akademických a vědeckých pracovišť souvisejících s ekologickou 
výchovou a navrženy pro ekovýchovné účely se zacílením na pražské školy či veřejnost. Podpora tzv. občanské vědy, 
rozvoj mezinárodní spolupráce. (např. City Nature Challenge, Juniorská vědecká konference, Ptáci online aj.) 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

300 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Počet spolupracujících 
vysokoškolských pracovišť 

Cílová hodnota  5 

 

 

C8 Výzkum v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: PS EVVO, poskytovatelé EVVO, VŠ 

Cílová skupina:  poskytovatelé EVVO, VŠ 

Vazba na opatření KK EVVO 3.5 
Hodnocení za účelem zvyšování kvality realizovaných vzdělávacích programů 
a projektů 

Předmětem bude monitoring stavu EVVO v jednotlivých oblastech, sběr a analýza zpětné vazby od cílových skupin jako 
podklad pro nastavení systému evaluace. Příprava pro aktualizaci krajské koncepce EVVO. 
Výzkum směřující k hledání nových a netradičních metod v rámci EVVO a nových oblastí a směrů k užití nástrojů EVVO.  
Spolupráce s výzkumnými akademickými pracovišti v oblasti vzdělávání, sociálních věd nebo ekopsychologie. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

300 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Počet výzkumných nebo analytických 
zpráv/rok 

Cílová hodnota 2 
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D. Systémový přístup k realizaci EVVO 
 

D1 Poradní skupina EVVO 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP, Krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: poskytovatelé EVVO, VŠ, veřejná správa 

Cílová skupina:  
členové Poradní skupiny EVVO, poskytovatelé EVVO, veřejná 
správa 

Vazba na opatření KK EVVO 4.1 
Zkvalitnění a zefektivnění koordinačního a systémového přístupu při realizaci 
EVVO v Praze 

Zajištění fungování Poradní skupiny EVVO včetně optimalizace její kompetence a povinností v rámci systému EVVO. 
Podpora činností PS EVVO v rámci řízení kontroly a dalšího rozvoje a směřování aktivit k realizaci KK EVVO a pro naplnění 
strategických cílů a vizí stanovených v návrhové části KK EVVO. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

100 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Počet setkání PS EVVO/rok (doloženo 
zápisem z jednání a prezenční 
listinou) 

Cílová 
hodnota 

4 

 

 

D2 Rozvoj a správa informačního systému v oblasti EVVO 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce:  poskytovatelé EVVO, veřejná správa 

Cílová skupina:  
Veřejnost, poskytovatelé EVVO, veřejná správa, školy 
a školská zařízení, podnikatelský sektor, ÚMČ 

Vazba na opatření KK EVVO 
4.2 

Podpora postupného rozšiřování informačního systému ŽP/EVVO a využívání 
nových informačních a komunikačních kanálů 

3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO 

Předmětem projektu je konsolidace správy a aktualizace základních podpůrných informačních databází, přehledů 
a dalších aktivit pro oblast EVVO, dále zajištění správy a rozvoje speciálních aplikací, které jsou součástí sekce EVVO 
Portálu ŽP (např. Kalendář akcí v ŽP), a dále správa, aktualizace a rozvoj stávající sekce EVVO Portálu ŽP jako celku 
zahrnujícího také nové aktivity k podpoře efektivnější komunikace mezi subjekty EVVO. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

500 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 
Počet návštěvníků webových stránek 
věnovaných EVVO (sekce EVVO)/rok 

Cílová hodnota  3 000 
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D3 Informační, propagační a osvětové materiály EVVO 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: Odbory MHMP, poskytovatelé EVVO, ÚMČ  

Cílová skupina:  
Veřejnost, poskytovatelé EVVO, veřejná správa, školy 
a školská zařízení, podnikatelský sektor aj. 

Vazba na opatření KK EVVO 
4.2 

Podpora postupného rozšiřování informačního systému ŽP/EVVO 
a využívání nových informačních a komunikačních kanálů 

3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO 

Předmětem aktivit je vydávání a distribuce informačních, osvětových a propagačních materiálů s tematikou životního 
prostředí v Praze a aktualizace jejich elektronické verze na Portálu ŽP hl. m. Prahy. Dále je součástí poskytování 
a zprostředkování těchto materiálů veřejnosti, úřadům MČ, spolkům v Praze a ostatním zájemcům. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

1 000 000 Kč 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 

Indikátory 

Počet distribuovaných informačních materiálů 

Cílová 
hodnota 

20 000 

Počet distribuovaných propagačních materiálů 10 000 

Počet návštěvníků webového Portálu ŽP/rok 8 000 

 

D4 Finanční podpora EVVO z grantového schématu hl. m. Prahy 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce:  poskytovatelé EVVO, veřejná správa 

Cílová skupina:  
Školy a školská zařízení, poskytovatelé EVVO, veřejnost, 
podnikatelský sektor 

Vazba na opatření KK EVVO 4.3 Finanční zabezpečení systému EVVO 

Předmětem je zajištění dlouhodobě stabilní finanční podpory prostřednictvím pravidelného vyhlašování grantových 
schémat na podporu aktivit EVVO ve vyhlášených tematických oblastech: II. - Zelené učebny, IV. - Ekologická výchova, VI. 
- Výukové a vzdělávací programy pro školy a částečně v oblastech V. – Specifické projekty a VII. – Adaptace a mitigace na 
klimatickou změnu. 
Zadání a zpracování externího odborného posouzení projektových žádostí v oblasti EVVO grantového programu MHMP.  

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

450 000 Kč 
 

+ cca 25 mil. Kč 
Z celkové odhadované přidělené finanční částky v rámci grantů (40 mil. Kč) je na 
tematickou oblast II. vyčleněno 5 % (2 mil. Kč), na tematickou oblast IV. 20 % 
(8 mil. Kč), na tematickou oblast VI. také 20 % (8 mil. Kč) a na tematickou oblast V. je 
vyčleněno 5 %, z toho EVVO bývá cca 70 % (cca 1,5 mil. Kč). V tematické oblasti VII. 
je alokováno 30 % z toho EVVO cca 40 %  – cca 5,5 mil.).  
 

Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě výsledků grantového řízení. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 
Rozpočet hl. m. Prahy - §3799 - granty pro oblast ŽP 

Indikátory Počet podpořených projektů EVVO/rok Cílová hodnota  130 
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D5 Podpora včelaření v Praze 

2022 - 2025 

Garant: OCP MHMP 

Spolupráce: 
Odbory MHMP, poskytovatelé EVVO, ÚMČ, Výzkumný ústav 
včelařský, ČZU v Praze  

Cílová skupina:  
Veřejnost, poskytovatelé EVVO, veřejná správa, školy 
a školská zařízení, včelařské spolky a chovatelé včel 

Vazba na opatření KK EVVO 
4.1 

Zkvalitnění a zefektivnění koordinačního a systémového přístupu při 
realizaci EVVO v Praze 

3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro realizaci EVVO 

Předmětem úkolu je analýza potřeb, rizik, rozvoje a stability oblasti včelařství v Praze a příprava koncepční strategie 
podpory městského včelaření a chovu včel v Praze. Do tohoto úkolu patří i podpora dalších hmyzích opylovačů a jejich 
prostředí. V oblasti osvěty se jedná o nepřímou podporu ekologického zemědělství, místní produkce potravin a podporu 
hmyzích opylovačů a hmyzu obecně.  
Úkol zahrnuje rovněž podporu včelařského vzdělávání a osvěty, vedení včelařských kroužků a jiné podporované aktivity 
rovněž v rámci grantového programu MHMP. 

Přibližný odhad  
finančních nákladů/rok 

400 000 Kč 
 
+ podpora v rámci grantového programu ŽP (tematická oblast V.2.) 
Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě výsledků grantového řízení. 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet hl. m. Prahy - § 3792 
Rozpočet hl. m. Prahy - § 3799 - granty pro oblast ŽP 

Indikátory 

Počet zapojených včelařů do přípravy koncepce 

Cílová 
hodnota 

20 

Vznik a schválení strategie ANO 

Počet podpořených včelařských projektů/rok 20 

 
 
 
 
 


