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Zápis z jednání Poradní skupiny EVVO 

Datum konání: 22. května 2014, od 14:00  

Místo konání: Magistrát HMP, Škodův palác, zasedací místnost č. dv. 410. 

Přítomni: Ing. Eva Beránková, Mgr. Petr Daniš, Ing. Pavlína Gucká, Mgr. Ing. Petr Holý, Ing. Jan 
Chvátal, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., Ing. Jitka Janovičová, Ing. Markéta Jánská, Ing. Václav 
Nejman, Ing. Ivan Štěpka, Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. 

______________________________________________________________________________ 
 
Program: 

- Informace o změnách v rámci organizace Agendy EVVO na MHMP 
- Informace o proběhlé Krajské konferenci EVVO pro pedagogy konané 6.5.2014 
- Návrh na zadání VZ na zpracování Krajské koncepce EVVO  
- diskuse a různé 

 

Na úvod krajský koordinátor Petr Holý informoval členy PS EVVO o personálních změnách ve složení 
Poradní skupiny EVVO, uvedl a představil dvě nové členky PS, Ing. Pavlínu Guckou z odboru školství, 
mládeže a sportu MHMP (SMS MHMP) a Ing. Markétu Jánskou, novou posilu sekce EVVO na odboru 
MZO MHMP. 

 

Informace o změnách v rámci organizace Agendy EVVO na MHMP 

Krajský koordinátor informoval přítomné o významné organizační změně v agendě EVVO na MHMP. 
Náplň práce krajského koordinátora byla s účinností od 1. 5. 2014 delimitována na příspěvkovou 
organizaci MHMP - Lesy HMP. Spouštěčem a příčinou této změny byla úprava zřizovací listiny Lesů 
HMP, kterou schválila Rada HMP a následně také Zastupitelstvo HMP. V rámci zřizovací listiny se část 
agendy EVVO řešené na MZO MHMP převedla na organizaci Lesy HMP. Koordinace ekologické 
výchovy tak je od počátku května realizována z organizace Lesy hl.m. Prahy. Z výše uvedeného 
důvodu tak dochází k přesunu pracovního místa krajského koordinátora do organizace Lesy HMP. Jak 
toto nové nastavení kompetencí a rolí v systému bude fungovat, prověří až čas. 

 

Informace o proběhlé Krajské konferenci EVVO pro pedagogy konané 6. 5. 2014 

Krajský koordinátor informoval členy Poradní skupiny o proběhlé krajské konferenci EVVO pro 
pedagogy pražských škol, která se konala 6. května 2014 na ZŠ a MŠ na Beránku. Poradní skupina 
měla k dispozici stručnou zprávu z Konference. Krajský koordinátor spolu s členy PS EVVO, kteří se 
konference účastnili konstatovali zdařilý průběh celé akce a spokojenost účastníků konference. 
Podrobný sborník a prezentace proběhlých výstupů (přednášky a workshopy) je k dispozici na 
internetových stránkách zajišťující organizace Ekodomov. 
http://www.ekodomov.cz/ekovychova/prazska-konference-evvo-pro-ucitele-2014/   

http://www.ekodomov.cz/ekovychova/prazska-konference-evvo-pro-ucitele-2014/
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Návrh na zadání VZ na zpracování Krajské koncepce EVVO  

Krajský koordinátor seznámil přítomné s konceptem přípravy nové Krajské koncepce a návrhem výzvy 
na zadání veřejné zakázky na přípravu a zpracování nové Krajské koncepce EVVO, která byla 
upravena ve smyslu nového zadavatele přípravy koncepce, kterým by měla být organizace Lesy HMP.  

Přítomní se shodli na úpravě postupu, v tom smyslu, aby krajský koordinátor čerpal ze zkušeností 
krajů, ve kterých vznikla kvalitní krajská koncepce EVVO a nechal se inspirovat osvědčenými postupy 
při přípravě dokumentu a zadávací dokumentace jiných krajů. Dále bylo doporučeno obrátit se 
s žádostí o metodickou radu na příslušný odbor MŽP ČR, kde je rovněž zkušenost při přípravě 
koncepčních dokumentů. 

 

Závěry a připomínky z diskuse: 

- je nutné pří přípravě jasně stanovit role a kompetence zadávajících a kontrolujících subjektů 
a institucí (MZO MHMP, Lesy HMP, případně ustanovený Řídící výbor pro zpracování KK.) 

- krajský koordinátor osloví spolupracovníky z krajů, které mají kvalitně zpracovanou Krajskou 
koncepci EVVO a požádá je o konzultace a využití jejich zkušeností při zadání a přípravě dokumentu 

- krajský koordinátor zjistí možnosti a podmínky při zadávání veřejných zakázek v rámci Lesů HMP 
a navrhne a předloží další postup 

 

 

Příští setkání PS EVVO bude mimořádné a bude se věnovat především přípravě zadávací 
dokumentace na novou Krajskou koncepci EVVO v Praze.  

Jednání se bude konat dne 23. června 2014 

 

 

 Termín příštího řádného setkání dle plánu: 23. září 2014 

 

 

Zapsal:  Mgr. Ing. Petr Holý 

krajský koordinátor EVVO v Praze 
 




