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Zápis z 1. setkání poradní skupiny EVVO 21. 3. 2017 

Přítomni:  

Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP) 

Ing. Eva Beránková (Městská část Praha 13) 

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

Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP) 

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

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

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

Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP) 

Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku) 

Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice) 
 

Nepřítomni (omluveni):  

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

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

Mgr. Martin Mach Ondřej (Pražská evvoluce, BEZK, z. s.) 

 

Informace k dalšímu číslu časopisu PRAŽSKÁ EVVOLUCE  

- časopis je ke stažení na portálu ŽP a na www.prazskaevvoluce.cz – zde je i archiv starších 

čísel 

- odkaz na březnové číslo časopisu 1/2017 rozeslán na školy (školní koordinátory EVVO) 

- další číslo časopisu vyjde v červnu na téma mikroklima velkých měst a adaptace na změnu 

klimatu - architektura, zeleň, zelené plochy, … 

- podzimní zářijové číslo bude na téma udržitelné mobility – život ve městě, udržitelná mobilita, 

komunitní projekty atd.  

- pro zimní číslo vycházející v prosinci byl návrh na téma Globální dimenze EVVO (např.: 

zkušenosti s EVVO v zahraničí, globální témata, včetně souvisejících aspektů a oblastí, např. 

rozvojové vzdělávání - GRV, ekologická stopa atd.) 

- v dalších číslech se uvažuje o dalších navržených a diskutovaných tématech (např.: kvality 

potravin, fauna v ekovýchově aj.) 

- bylo by vhodné analyzovat čtenost a dosah časopisu, je třeba větší propagace, dosud jsou 

pouze data z ankety k prvnímu pilotnímu číslu 1/2016, na kterou odpovědělo jen několik 

respondentů 

- čtenost webové stránky lze zpětně dohledat 

- OCP MHMP nemá aktualizované kontakty na koordinátory EVVO na MŠ, k dispozici jsou 

pouze aktualizované seznamy školních koordinátorů na ZŠ a SŠ. Databázi kontaktů může 

poskytnout také Botič, o.p.s. 

- PS doporučuje rozeslat časopis i na VŠ – přírodovědné fakulty, FHS, kontaktovat také 

městské části, jako zřizovatele škol 

- návrh zaslat cca 30 výtisků na pedagogické školy – studenti jsou motivováni časopis číst  

a šířit jej dál; elektronicky to není problém, případná distribuce tištěného časopisu se zváží  

- krajský koordinátor EVVO navrhuje do budoucna zapracovat na lepší propagaci a vyzval 

členy PS k zaslání námětů na případná další zajímavá témata a příspěvky vždy před vydáním 

dalšího čísla, jehož pracovní osnova bude PS EVVO včas zaslána 

http://www.prazskaevvoluce.cz/
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- členové poradní skupiny obdrží e-mailem informaci s textem o nově vyšlém čísle a mohou tak 

pomoci s propagací časopisu a posílat odkaz na další čísla časopisu na kontaktní adresy 

subjektů, s nimiž spolupracují, příp. zveřejňovat odkaz na svých webových či facebookových 

stránkách 

- před dalším zadáním zakázky na grafické zpracování časopisu bude zhodnocena odezva na 

vydávání časopisu a zváží se zapracování požadavku na dodavatele zajistit potřebnou PR 

propagaci časopisu 

 

Informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost ke Dni Země 2017 

- hlavní město Praha (OCP MHMP) pořádá v rámci oslav svátku Dne Země 2017 třídenní 

informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřenou na ochranu životního prostředí 

- akce se uskuteční ve třech atraktivních přírodních lokalitách na území hl. m. Prahy – a to 20. 

4. 2017 v Oboře Hvězda, 24. 4. 2017 v Letenských sadech a 26. 4. 2017 v Riegrovych sadech  

- v současné době probíhají grafické úpravy letáku k uvedené akci  

- PR – informace k akci bude zveřejněna na Portálu ŽP, dále na webových stránkách odboru 

školství (SML MHMP), na webu i FCB organizace Ekocentrum Koniklec, o.p.s., která 

zajišťuje pro OCP MHMP realizaci vzdělávacích a osvětových prvků v kampani  

a zprostředkování informací veřejnosti k tématům ochrany životního prostředí, bude vydána 

tisková zpráva, pozvání na akci bude emailem rozesláno koordinátorům na pražské školy 

- kampaň Den Země 2017 bude realizována ve spolupráci s dalšími organizacemi  

a společnostmi (Kolektivní systémy společností  EKO-KOM, Asekol, Ekolamp, Elektrowin, 

Ecobat, Lesy hl. m. Prahy, městské části Praha 2, 6 a 7, svozové společnosti Pražské služby  

a Komwag)  

- doporučení do budoucna: kampaň rozšířit o další zajímavé a atraktivní aktivity v rámci tématu 

ochrany ŽP, účast veřejnosti i škol na akci je dosti ovlivněna počasím 

 

Grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro 

rok 2017 

- 3. 3. 2017 proběhlo jednání grantové komise  

- celkem bylo podáno 183 žádosti o grant v oblasti ŽP (v rámci všech tematických oblastí – 

nejen témat EVVO), 17 projektů bylo vyřazeno z důvodu formálních nedostatků 

- podařilo se rozdělit na projekty celou alokovanou částku určenou pro grantový program, 

požadované finanční prostředky výrazně převyšovaly určenou částku, navržené částky tak 

byly u jednotlivých projektů kráceny, podpořeno tak bylo více projektů avšak za nižší než 

požadovanou částku 

- do 9. 5. 2017 bude závěr grantové komise předložen ke schválení Radě HMP 

- začátkem května by měly být známy oficiální výsledky 

 

Připravované projekty OCP MHMP 

- vydaná Mapa památných a významných stromů Prahy (vydala Agentura Koniklec, o.p.s., 

obsahový garant Aleš Rudl)  

- proběhla informace o vydání Zelené mapy Prahy – 1. V PRAZE ZA PŘÍRODOU, tištěnou 

verzi lze získat na MHMP (informační centra MHMP, v budově MHMP Škodův palác), v 

turistickém informačním centru PIS na Můstku, v informačním centru Klubu českých turistů 

(Fügnerovo náměstí), elektronická verze je dostupná na Portálu ŽP 

- navázána spolupráce s FŽP ČZU – projekt monitorovaných ptačích budek, tzv. smart-budek 

(projekt Ptáci on-line) – u vybraných škol bude umístěná budka s kamerou – snímá aktivitu 

během hnízdění, kterou mohou děti sledovat – propojeno s monitorem ve škole  
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- poměrně nákladné – ČZU požádala MHMP, aby projekt podpořili do pražských škol (MŠ  

i ZŠ) – cca 10 budek bude k dispozici pro školy, v rámci jejich výuky, o budky je mezi 

oslovenými školami velký zájem  

- MHMP se účastní pracovních skupin v rámci projektu MAP pro Prahu 12 (místní akční plán 

rozvoje vzdělávání – diskutování jednotlivých témat s dotčenými aktéry, výstupy mohou být 

financovány z EU), v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt řídí MŠMT ČR, 

Vendula Audolenská vede v rámci MAP Praha12 skupinu pro EVVO, vhodné pro předávání 

dobré praxe  

- projekt má sloužit k zjištění potřeb vzdělávacích institucí, které může EU podpořit, v současné 

době na místní úrovni městských částí, na úrovni krajů je projekt realizován formou vytváření 

krajského akčního plánu vzdělávání, jehož nositelem a koordinátorem je odbor školství 

MHMP (OCP naváže spolupráci s realizátory tohoto projektu) 

- v rámci projektu Adaptace na změnu klimatu je připravovaná kampaň pro veřejnost zaměřená 

na téma hospodaření s vodou, je třeba téma více dostat do škol a k dalším cílovým skupinám – 

návrh propojit s tématem v časopisu PRAŽSKÁ EVVOLUCE 

- propagace pražských parků - OCP MHMP bude připravovat k tomuto tématu informační 

materiál (omalovánky) 

- kalendář akcí - pro příští rok chce OCP vydat tištěný měsíční kalendář akcí středisek 

ekologické výchovy a dalších organizací v Praze, vznikl by na podzim, kdy už jsou termíny 

akcí na příští rok známé, kalendář bude zaměřený na veřejnost (diskuze zda budou střediska 

v tomto termínu již znát všechny termíny plánovaných akcí, termíny akcí jsou také závislé na 

výsledcích z grantových programů  

 

Téma odpady 

- proběhla informace o záměru zpracovat jednoduchý a přehledný leták ke třídění jednotlivých 

druhů odpadů, návrh zmapovat cestu odpadu v Praze – specifika Prahy, systém nakládání 

s odpady v hl. m. Praze je v současné době popsán na portálu ŽP, námitka zda nevyužít 

informace zpracované ke třídění odpadů na webu společnosti EKO-KOM  

- návrh zvážit zpracování informačního materiálu s tématikou odpadů pro cizince (žijící 

v Praze, ale i turisty)  

 

Specializační studium pro pedagogické pracovníky škol 

- požadavky podle MŠMT – akreditované programy musí splňovat min. 250 hodin výuky, 

z toho max. 20 % lze distančně např. e- learning – pro učitele je rozsah časově náročný, rozsah 

přímé výuky však zajišťuje potřebnou kvalitu kurzu  

- část specializačního vzdělávání by měla být i pobytová – zvyšuje cenu ale i kvalitu studia 

(není nutné ale doporučené), mohlo by vyřadit z VŘ kvalitní programy s pobytem, které jsou 

dražší, při výběru zakázky je rozhodující cena 

- návrh do VŘ nepovolit distanční formu studia (případně snížit povolený rozsah) – snižuje 

kvalitu 

- diskuze, zda nastavit strop počtu účastníků – lze nastavit limit účastníků, kteří splní alespoň 

70%, aby nebyla částka dodavateli krácena z nepředvídatelných důvodů (nemoci apod.) 

- doporučení - není vhodné kombinovat učitele 1. st. ZŠ se SŠ 

- OCP provede průzkum na školách, zda mají o vzdělávání zájem – podle toho by se určila 

cílová skupina (celá ZŠ nebo II. st. ZŠ+SŠ) 

- do zakázky je nutné nastavit max. délku studia - lze rozložit na období delší než 12 měsíců, 

výhoda pro školy - učitelé nechybí tak často 

- doporučení realizovat vzdělávání pá a so (alespoň jeden víkendový den)  
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- poznámka - bude uzákoněno, aby byl na každé škole koordinátor patologických jevů – 

potenciální konkurence specializačního studia 

 

Aktuální informace o Krajské konferenci EVVO 2017  

- konference se uskuteční 25. října 2017 v Národní technické knihovně a bude zaměřena na  

EVVO ve veřejném sektoru a v podnikatelské sféře  

- v rámci veřejné zakázky konferenci realizuje Ekocentrum Koniklec, o.p.s. 

 

Různé 

- krajský koordinátor EVVO oslovil Jana Krajhanzla ohledně přípravy kurzů pro lektory 

ekocenter, ekoporaden a pracovníky příspěvkových organizací HMP, v dalším bloku rovněž 

pro pracovníky veřejné správy, téma kurzů Ekopsychologie v praxi) – práce s motivací 

cílových skupin, hledání způsobů jak co nejefektivněji oslovovat veřejnost, porozumění 

psychologického pozadí konání lidí ve prospěch ŽP atd., v  plánu je také změřit efekt 

předávání informací z OCP MHMP veřejnosti, analýza efektivity infomateriálů, které OCP 

vydává – evaluace výběru vzdělávacích propagačních materiálů, jejich efekt na cílovou 

skupinu, posouzení vhodnosti formy a obsahu  

- návrh pozvat Jana Krajhanzla po vyhodnocení propagačních materiálů na jednání PS, aby 

podrobně informoval o výsledcích hodnocení  

- návrh evaluaci materiálu dělat před vydáním, udělat analýzu potřebnosti a užitečnosti předem 

- poznámka: materiály jsou připravované tak, aby byly použitelné na více akcí a v průběhu 

delšího časového období  

 

Termín dalších setkání PS EVVO: 

út 13. června, út 19. září, út 19. prosince vždy ve 13:00. 

 

Zapsala: Barbora Michková 


