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1. AKČNÍ PLÁN KK EVVO HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2016–2017 

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

koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy na období 2016–

2025. Akční plány jsou tvořeny na kratší období (1 až 2 roky) a definují konkrétní činnosti a 

úkoly realizované ve spolupráci krajského koordinátora EVVO a dalších zapojených subjektů. 

Cílem je přispět k naplnění jednotlivých opatření a prioritních oblastí definovaných 

v návrhové části KK EVVO a přiblížit hl. m. Prahu vytyčené vizi a globálnímu cíli. 

Akční plán je hlavní nástroj pro realizaci a naplňování KK EVVO a zahrnuje všechny 

plánované aktivity financované z různých zdrojů – zejména z rozpočtu hl. m. Prahy (v rámci 

všech položek souvisejících s EVVO). 

Na období let 2016–2017 byly ve spolupráci s Řídícím výborem KK EVVO navrženy 

konkrétní aktivity, projekty a programy s přihlédnutím k předpokládanému objemu finančních 

zdrojů vyčleněných na agendu EVVO, k nabídce realizátorů aktivit EVVO a také poptávce 

cílových skupin. Tyto vybrané prioritní projektové záměry zpracované v podobě jednotlivých 

karet projektů jsou uvedeny v následující části dokumentu. 

 Akční plán KK EVVO na rok 2016 1.1

Vzhledem k již probíhajícímu procesu schvalování rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 

a předloženému návrhu rozpočtu EVVO, vychází akční plán (2016) ze zaměření původní 

krajské koncepce EVVO (2005–2015), přičemž respektuje zaměření nové krajské koncepce 

EVVO, tzn. aktivity navržené k realizaci mají oporu v prioritních oblastech a opatřeních nově 

připravovaného dokumentu. V roce 2016 se bude jednat o pokračování systematické 

a dlouhodobé podpory klíčových environmentálních aktivit, programů a projektů v Praze. 

Přehled objemu financí určených na jednotlivé oblasti realizace znázorňuje tabulka 1.  

Tabulka 1: Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci KK EVVO v roce 2016 
Navržené aktivity k realizaci 
v roce 2016 vycházející ze 

stávající KK EVVO 

(2005–2015) 

Alokace  
(v Kč) 

Odpovídající opatření nové KK EVVO (2016–2025) 

Management EVVO ve školní 
praxi (vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
a lektorů EVP) 

500 000 
1.1 Systematické vzdělávání pedagogických i dalších 
pracovníků školských zařízení v oblasti EVVO 

Akce pro veřejnost 350 000 
2.1 Zajištění podpory realizace kvalitních programů a projektů 
EVVO 
2.2 Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO 

Podpora Střediska ekologické 
výchovy hl. m. Prahy Toulcův 
dvůr 

2 500 000 
3.2 Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů 
EVVO a zajištění vzdělávání kompetentních pracovníků 
a lektorů 

Podpora střediska Ekologická 
výchova Lesů hl. m. Prahy 

3 410 000 
3.2 Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů 
EVVO a zajištění vzdělávání kompetentních pracovníků 
a lektorů 

Realizace konference EVVO 
v Praze 

220 000 
3.4 Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli 
EVVO, školami a dalšími aktéry 

Realizace exkurzí pro školy  1 500 000 
1.3 Realizace kvalitních vzdělávacích programů a aktivit 
EVVO ve školách a školských zařízeních 

Podpora ekoporadenství 600 000 
2.3 Podpora rozvoje a činnosti ekoporaden a informačních 
center  

Podpora realizace EVVO 
a místní Agendy 21 
v městských částech 

57 000 3.3 Koncepční zapojení městských částí do realizace EVVO 

Informační systém EVVO 100 000 
4.2 Podpora postupného rozšiřování informačního systému 
ŽP/EVVO a využívání nových informačních a komunikačních 
kanálů 
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Navržené aktivity k realizaci 
v roce 2016 vycházející ze 

stávající KK EVVO 

(2005–2015) 

Alokace  
(v Kč) Odpovídající opatření nové KK EVVO (2016–2025) 

Poradní skupina EVVO 80 000 
4.1 Zkvalitnění a zefektivnění koordinačního a systémového 
přístupu při realizaci EVVO v Praze 

Finanční podpora výukových 
a vzdělávacích programů pro 
školy z grantového schématu 
hl. m. Prahy 

cca 5 000 
000 

1.3 Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve 
školách a školských zařízeních 

Finanční podpora EVVO 
z grantového schématu hl. m. 
Prahy 

3 000 000 4.3 Finanční zabezpečení systému EVVO 

Informační, propagační 
a osvětové aktivity EVVO 

1 563 000 

3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro 
realizaci EVVO 
4.2 Podpora postupného rozšiřování informačního systému 
ŽP/EVVO a využívání nových informačních a komunikačních 
kanálů 

Celkem 18 880 000  

Jednotlivé aktivity zařazené do akčního plánu jsou v textu níže podrobně popsány s uvedením 

následujících informací: 

▪ Vazba na opatření  

▪ Název aktivity/projektu 

▪ Popis aktivity/projektu  

▪ Předpokládaný odpovědný subjekt  

▪ Cílová skupina  

▪ Předpokládaný termín realizace  

▪ Odhad finančních nákladů  

▪ Předpokládané zdroje financování  

▪ Evaluační ukazatele/indikátory  

 
 

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

Název aktivity/projektu Další vzdělávání školních koordinátorů EVVO a ostatních pracovníků  

Popis aktivity/projektu 

Budou realizovány vzdělávací kurzy k výkonu specializovaných činností 
v oblasti EVVO pro školní koordinátory EVVO (v rozsahu 250 
hodin/účastník) a další vzdělávací aktivity pro ředitele, pedagogické 
i nepedagogické pracovníky škol vč. zajištění jejich setkávání za účelem 
výměny znalostí a zkušeností. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet 
proškolených/vzdělaných 
osob 

Cílová 
hodnota 

 150 osob 

Počet zapojených škol  100 
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Vazba na opatření KK EVVO 
1.3 Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve školách 
a školských zařízeních 

Název aktivity/projektu 
Exkurze pro školy na téma hospodaření s odpady a komunitní 
zahrady a rodinné farmy v Praze a okolí  

Popis aktivity/projektu 

Exkurze „odpady“ – Cílem je zvýšit znalosti dětí a žáků v oblasti nakládání 
s odpady a ovlivnit tak jejich pozitivní vztah k ŽP. Projekt 

zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném 
využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy 
přímo v provozovnách. Ke každému provozu jsou zpracovány metodické 
listy, které slouží jako pomocný výukový materiál. Žáci si následně 
osvojují zásady správného zacházení s odpady (předcházení vzniku 
odpadu, třídění atd.). Vedlejším efektem bude navázání kontaktů mezi 
školami, poskytovateli EVVO, případně odbornými organizacemi a firmami 
působícími v oblasti odpadů. 
Exkurze „farmy“ – V rámci exkurzí budou žákům názorně představeny 
komunitní zahrady, potravinově využívané školní zahrady, rodinné farmy, 
komunitní kompostárny, městské včelíny a další provozovny v hl. m. 
Praze. Cílem je ukázat žákům pěstování užitkových plodin ve velkoměstě 
a naučit je tak částečnému samozásobitelství. Dále informovat 
o možnostech včelaření ve městě nebo ukázat, jak založit komunitní 
kompostárnu a jak kompost dále využívat. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, ÚMČ, poskytovatelé EVVO) 

Cílová skupina Žáci základních a středních škol 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 1 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet zúčastněných dětí, 
žáků a studentů 

Cílová 
hodnota 

 8 500 

 
 

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

Název aktivity/projektu 
Finanční podpora výukových a vzdělávacích programů pro školy 
řešena v rámci grantového schématu hl. m. Prahy 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je systematická podpora realizace EVVO na školách v rámci 
podpory ekologických výukových programů (EVP) a dlouhodobých 
vzdělávacích programů a projektů. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

Cílová skupina Školy a školská zařízení, poskytovatelé EVVO 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 
5 mil. Kč 
Konkrétní výše financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě odborného zhodnocení kvality projektů. 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy – grantové schéma 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Název indikátoru 

Cílová 
hodnota 

Ekologické 
výukové 

programy 
(EVP) 

Dlouhodobé 
vzdělávací 
programy 

(DVP) 

Počet podpořených 
projektů 

6 6 

Počet zapojených škol  310 180 

Počet zapojených žáků 22 500 - 

Počet druhů programů 170 - 
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Vazba na opatření KK EVVO 
2.1 Zajištění podpory realizace kvalitních programů a projektů EVVO 
2.2 Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO 

Název aktivity/projektu Akce a projekty pro veřejnost 

Popis aktivity/projektu 
Cílem je realizace aktivit, projektů a akcí, které podporují rozvoj 
pozitivního vztahu k přírodě a intenzivní a průběžnou formu 
environmentální osvěty u cílových skupin. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 350 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet účastníků akcí 
Cílová 

hodnota 

 15 000 

Počet realizovaných 
osvětových akcí a projektů 

 min. 4 

 

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

Název aktivity/projektu Rozšíření poradenských a informačních aktivit EVVO 

Popis aktivity/projektu 
Cílem je zajištění snadno dostupných poradenských a informačních 
služeb v oblasti životního prostředí pro různé cílové skupiny. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, ekoporadenská a informační centra) 

Cílová skupina Veřejnost, úřady městských částí hl. m. Prahy, firmy a instituce v Praze 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 600 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet osob, kterým byla 
poskytnuta poradenská 
nebo informační služba 

Cílová 
hodnota 

 2 500 

 

Vazba na opatření KK EVVO 
3.2 Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů EVVO 
a zajištění vzdělávání kompetentních pracovníků a lektorů 

Název aktivity/projektu 
Systematická podpora Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy 
Toulcův dvůr 

Popis aktivity/projektu 
Cílem je zkvalitňování zázemí Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy 
Toulcův dvůr, zajištění provozu a podmínek pro realizaci kvalitních 
ekovýchovných programů a aktivit určených pro různé cílové skupiny. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(PS EVVO, SEV Toulcův dvůr) 

Cílová skupina rodiny s dětmi, veřejnost 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 2 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet návštěvníků areálu 
SEV Toulcův dvůr (mimo 
akce) 

Cílová 
hodnota 

 35 000 
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Vazba na opatření KK EVVO 

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

1.2 Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou 

Název aktivity/projektu 
Systematická podpora střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. 
Prahy 

Popis aktivity/projektu 

Předmětem je finanční podpora střediska Ekologická výchova Lesů hl. m. 
Prahy za účelem zajišťování vzdělávání a osvěty obyvatel Prahy v oblasti 
EVVO, a to bezprostředně v terénu s důrazem na přímý kontakt 
s přírodou.  

Předpokládaný odpovědný subjekt Lesy hl. m. Prahy 

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

Předpokládaný termín realizace Průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 3 410 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory Počet návštěvníků aktivit 
Cílová 

hodnota 
 45 000  

 

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

Název aktivity/projektu 
Poradenství a metodická podpora kompetentních osob úřadů 
městských částí v rámci výkonu agendy EVVO a místní Agendy 21  

Popis aktivity/projektu 

V rámci aktivity bude probíhat spolupráce Magistrátu hl. města Prahy 
(resp. odboru vykonávajícího agendu EVVO) s úřady městských části za 
účelem zprostředkování metodické pomoci při vytváření místních 
koncepcí EVVO a realizace EVVO v jednotlivých městských částech, 
popř. při zavádění procesů místní Agendy 21. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, ekoporadenská a informační centra) 

Cílová skupina Úřady městských částí hl. m. Prahy a jejich zaměstnanci 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 57 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet městských částí, 
kterým byla poskytnuta 
metodická pomoc v oblasti 
EVVO 

Cílová 
hodnota 

 22 

 

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

Název aktivity/projektu Realizace krajské konference EVVO v Praze 

Popis aktivity/projektu 

Bude realizována krajská konference EVVO na vybrané specifické téma 
za účasti zástupců veřejné správy, škol a školských zařízení, 
poskytovatelů EVVO a dalších skupin. Cílem je podpořit rozvoj 
partnerství, setkávání, výměnu zkušeností a realizování společných aktivit 
EVVO s vyšší přidanou hodnotou. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy) 

Cílová skupina 
Orgány veřejné správy – Magistrát hl. města Prahy, úřady městských 
částí hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO, školy a školská zařízení, 
podnikatelský sektor, další odborníci 

Předpokládaný termín realizace jednorázově v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 220 000 Kč 
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Vazba na opatření KK EVVO 
3.4 Rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, poskytovateli EVVO,  
školami a dalšími aktéry 

Název aktivity/projektu Realizace krajské konference EVVO v Praze 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet účastníků krajské 
konference EVVO 

Cílová 
hodnota 

 120 

 

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

Název aktivity/projektu Organizační zabezpečení činnosti Poradní skupiny EVVO 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je zajištění fungování Poradní skupiny EVVO vč. optimalizace 
její kompetence a povinností v rámci systému EVVO. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy)  

Cílová skupina členové Poradní skupiny EVVO 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 80 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet setkání Poradní 
skupiny EVVO (doloženo 
zápisem z jednání a 
prezenční listinou) 

Cílová 
hodnota 

 min. 4 

 

Vazba na opatření KK EVVO 
4.2 Podpora postupného rozšiřování informačního systému 
ŽP/EVVO a využívání nových informačních a komunikačních kanálů 

Název aktivity/projektu Rozvoj a správa informačního systému v oblasti EVVO  

Popis aktivity/projektu 

Předmětem 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, a dále správa, aktualizace a rozvoj stávající sekce 
EVVO Portálu ŽP jako celku zahrnujícího také nové aktivity k podpoře 
efektivnější komunikace mezi subjekty EVVO. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 100 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet návštěvníků 
webových stránek 
věnovaných EVVO / sekce 
EVVO 

Cílová 
hodnota 

 10 000 

 

Vazba na opatření KK EVVO 4.3 Finanční zabezpečení systému EVVO 

Název aktivity/projektu Finanční podpora EVVO z grantového schématu hl. m. Prahy 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je zajištění dlouhodobě stabilní finanční podpory 
prostřednictvím pravidelného vyhlašování grantových schémat na 
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podporu aktivit EVVO v oblasti IV. Ekologická výchova. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

Cílová skupina 
Školy a školská zařízení, poskytovatelé EVVO, veřejnost, podnikatelská 
sféra 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 

Z celkové navrhované finanční částky v rámci grantů (12 000 tis. Kč) je na 
tematickou oblast IV vyčleněno cca 25 % (3 000 tis. Kč). 
 
Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených 
projektů schválených na základě odborného zhodnocení kvality projektů. 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy – grantové schéma 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet podpořených 
projektů 

Cílová 
hodnota 

 30 

 
 

Vazba na opatření KK EVVO 

3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro 
realizaci EVVO 

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

Název aktivity/projektu Informační, propagační a osvětové aktivity EVVO 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je vydávání a distribuce informačních, osvětových 
a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v Praze, 
aktualizace a správa kalendáře akcí v životním prostředí. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2016 

Odhad finančních nákladů 1 563 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet distribuovaných 
informačních materiálů 

Cílová 
hodnota 

 40 000 

Počet distribuovaných 
propagačních materiálů 

 10 000 

Počet odběratelů 
zpravodaje EVVO 

 1 000 

Počet návštěvníků 
webových stránek 
kalendáře akcí 

 4 000 
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 Akční plán KK EVVO na rok 2017 1.2

Akční plán na rok 2017 vychází z nové krajské koncepce environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty, resp. realizované aktivity a projekty naplňují konkrétní opatření v rámci 

jednotlivých prioritních oblastí. Od tohoto roku tak bude zahájeno komplexní a systémové 

naplňování KK EVVO (2016–2025).  

Na rok 2017 je na aktivity EVVO vyčleněno z rozpočtu hl. m. Prahy celkem 

cca 19 473 000 Kč, z toho je určeno: 

- 5 563 000 Kč na konkrétní aktivity EVVO; 

- 3 410 000 Kč na podporu SEV Lesů hl. m. Prahy; 

- 2 500 000 Kč na podporu SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr; 

- cca 8 000 000 Kč v rámci grantového schématu (dle skutečného počtu schválených 

žádostí o granty). 
 

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

Název aktivity/projektu Další vzdělávání školních koordinátorů EVVO a ostatních pracovníků  

Popis aktivity/projektu 

Budou realizovány vzdělávací kurzy k výkonu specializovaných činností 
v oblasti EVVO pro školní koordinátory EVVO (v rozsahu 250 
hodin/účastník) a další vzdělávací aktivity pro ředitele, pedagogické 
i nepedagogické pracovníky škol vč. zajištění jejich setkávání za účelem 
výměny znalostí a zkušeností. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 700 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet 
proškolených/vzdělaných 
osob 

Cílová 
hodnota 

 200 osob 

Počet zapojených škol  120 

 

Vazba na opatření KK EVVO 1.2 Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou 

Název aktivity/projektu Rozšiřování školních aktivit realizovaných v přírodním prostředí  

Popis aktivity/projektu 

Předmětem je podpora aktivit EVVO v terénu realizovaná předškolními 
zařízeními a podpora úprav venkovního prostředí v okolí. Součástí je 
vzdělávání pedagogů v oblasti možností využití výuky v přírodním 
prostředí. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO) 

Cílová skupina Předškolní zařízení 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 250 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet podpořených 
předškolních zařízení Cílová 

hodnota 

 10 

Počet proškolených 
pedagogů  

 40 
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Vazba na opatření KK EVVO 
1.3 Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO ve školách 
a školských zařízeních 

Název aktivity/projektu 
Exkurze pro školy na téma hospodaření s odpady a komunitní 
zahrady a rodinné farmy v Praze a okolí  

Popis aktivity/projektu 

Exkurze „odpady“ – Cílem je zvýšit znalosti dětí a žáků v oblasti nakládání 
s odpady a ovlivnit tak jejich pozitivní vztah k ŽP. Projekt 

zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném 
využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy 
přímo v provozovnách. Ke každému provozu jsou zpracovány metodické 
listy, které slouží jako pomocný výukový materiál. Žáci si následně osvojují 
zásady správného zacházení s odpady (předcházení vzniku odpadu, 
třídění atd.). Vedlejším efektem bude navázání kontaktů mezi školami, 
poskytovateli EVVO, případně odbornými organizacemi a firmami 
působícími v oblasti odpadů. 
Exkurze „farmy“ – V rámci exkurzí budou žákům názorně představeny 
komunitní zahrady, potravinově využívané školní zahrady, rodinné farmy, 
komunitní kompostárny, městské včelíny a další provozovny v hl. m. 
Praze. Cílem je ukázat žákům pěstování užitkových plodin ve velkoměstě 
a naučit je tak částečnému samozásobitelství. Dále informovat 
o možnostech včelaření ve městě nebo ukázat, jak založit komunitní 
kompostárnu a jak kompost dále využívat. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, ÚMČ, poskytovatelé EVVO) 

Cílová skupina Žáci základních a středních škol 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 1 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet zúčastněných dětí, 
žáků a studentů 

Cílová 
hodnota 

 8 500 

 
 

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

Název aktivity/projektu 
Finanční podpora výukových a vzdělávacích programů pro školy 
řešena v rámci grantového schématu hl. m. Prahy 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je systematická podpora realizace EVVO na školách v rámci 
podpory ekologických výukových programů (EVP) a dlouhodobých 
vzdělávacích programů a projektů. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

Cílová skupina Školy a školská zařízení, poskytovatelé EVVO 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 
5 mil. Kč 
Konkrétní výše financí je závislá na počtu podpořených projektů 
schválených na základě odborného zhodnocení kvality projektů. 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy – grantové schéma 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Název indikátoru 

Cílová 
hodnota 

Ekologické 
výukové 

programy 
(EVP) 

Dlouhodobé 
vzdělávací 
programy 

(DVP) 

Počet podpořených 
projektů 

6 6 

Počet zapojených škol  310 180 

Počet zapojených žáků 22 500 - 

Počet druhů programů 170 - 



11 

 

Vazba na opatření KK EVVO 
1.4 Podpora sítí škol v oblasti EVVO a propojení mezi aktivitami 
EVVO ve školách a školských zařízeních i v rámci mimoškolních 
činností 

Název aktivity/projektu Realizace konference EVVO pro školy a školská zařízení 

Popis aktivity/projektu 

Bude realizována konference EVVO pro školy a školská zařízení, jejímž 
cílem bude zvýšit informovanost cílové skupiny o možnostech začlenění 
prvků EVVO do školních aktivit a výuky a podpořit rozvoj partnerství, 
setkávání, výměnu zkušeností. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, školy a školská zařízení) 

Cílová skupina Školy a školská zařízení 

Předpokládaný termín realizace jednorázově v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 200 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet účastníků konference 
EVVO 

Cílová 
hodnota 

 100 

 

Vazba na opatření KK EVVO 
2.1 Zajištění podpory realizace kvalitních programů a projektů EVVO 
2.2 Realizace osvětových akcí a kampaní EVVO 

Název aktivity/projektu Akce a projekty pro veřejnost 

Popis aktivity/projektu 
Cílem je realizace aktivit, projektů a akcí, které podporují rozvoj 
pozitivního vztahu veřejnosti k životnímu prostředí.  

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, poskytovatelé EVVO) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 350 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/ indikátory 

Počet účastníků akcí 
Cílová 

hodnota 

 15 000 

Počet realizovaných 
osvětových akcí a projektů 

 min. 4 

 

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

Název aktivity/projektu Rozšíření poradenských a informačních aktivit EVVO 

Popis aktivity/projektu 
Cílem je zajištění snadno dostupných poradenských a informačních 
služeb v oblasti životního prostředí pro různé cílové skupiny. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, ekoporadenská a informační centra) 

Cílová skupina Veřejnost, úřady městských částí hl. m. Prahy, firmy a instituce v Praze 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 600 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet osob, kterým byla 
poskytnuta poradenská 
nebo informační služba 

Cílová 
hodnota 

 2 500 
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Vazba na opatření KK EVVO 2.4 Rozvoj EVVO v podnikatelském sektoru 

Název aktivity/projektu 
Motivace podnikatelského sektoru ke snižování dopadů jejich 
činnosti na životní prostředí 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je realizace aktivit a projektů vedoucích ke zvýšení motivace 
podnikatelského sektoru v oblasti využívání dobrovolných nástrojů 
ochrany životního prostředí. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

Cílová skupina 
Podnikatelský sektor – malé a střední podniky, velké podniky, OSVČ, 
střední management podniků. 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 140 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet aktivně zapojených 
subjektů 

Cílová 
hodnota 

 30 

 

Vazba na opatření KK EVVO 
3.2 Podpora rozvoje a rozšiřování kapacity poskytovatelů EVVO 
a zajištění vzdělávání kompetentních pracovníků a lektorů 

Název aktivity/projektu 
Systematická podpora Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy 
Toulcův dvůr 

Popis aktivity/projektu 
Cílem je zkvalitňování zázemí Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy 
Toulcův dvůr, zajištění provozu a podmínek pro realizaci kvalitních 
ekovýchovných programů a aktivit určených pro různé cílové skupiny. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(PS EVVO, SEV Toulcův dvůr) 

Cílová skupina 
Mateřské, základní a střední školy na území Prahy, rodiny s dětmi, široká 
veřejnost 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 2 500 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet návštěvníků areálu 
(mimo akce) SEV 

Cílová 
hodnota 

 35 000 

 

Vazba na opatření KK EVVO 

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

1.2 Zajištění výuky v bezprostředním kontaktu s přírodou 

Název aktivity/projektu 
Systematická podpora střediska Ekologická výchova Lesů  
hl. m. Prahy 

Popis aktivity/projektu 

Předmětem je finanční podpora střediska Ekologická výchova Lesů  
hl. m. Prahy za účelem zajišťování vzdělávání a osvěty obyvatel Prahy 
v oblasti EVVO, a to bezprostředně v terénu s důrazem na přímý kontakt 
s přírodou.  

Předpokládaný odpovědný subjekt Lesy hl. m. Prahy 

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

Předpokládaný termín realizace Průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 3 410 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory Počet návštěvníků aktivit 
Cílová 

hodnota 
 45 000  
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Vazba na opatření KK EVVO 3.3 Koncepční zapojení městských částí do realizace EVVO 

Název aktivity/projektu 
Poradenství a metodická podpora kompetentních osob úřadů 
městských částí v rámci výkonu agendy EVVO a místní Agendy 21 

Popis aktivity/projektu 

V rámci aktivity bude probíhat 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. 
Bude realizován školicí kurz pro zaměstnance úřadů městských částí, 
zaměřený na EVVO, místní Agendu 21 a životní prostředí s cílem posílení 
jejich znalostí k výkonu agendy v této oblasti. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy, ekoporadenská a informační centra, 
poskytovatelé EVVO) 

Cílová skupina Úřady městských částí hl. m. Prahy a jejich zaměstnanci 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 260 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet městských částí, 
kterým byla poskytnuta 
metodická pomoc v oblasti 
EVVO 

Cílová 
hodnota 

 22 

 

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

Název aktivity/projektu Výzkum v oblasti EVVO na území hl. m. Prahy 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem bude monitoring stavu EVVO v jednotlivých oblastech a sběr 
zpětné vazby od cílových skupin jako podklad pro nastavení systému 
evaluace. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

Cílová skupina 
NNO a další organizace a instituce realizující vzdělávací programy 
a projekty EVVO 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 150 000 Kč 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Výzkumná/analytická 
zpráva 

Cílová 
hodnota 

 1 

 

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

Název aktivity/projektu Poradní skupina EVVO 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je zajištění fungování Poradní skupiny EVVO vč. optimalizace 
její kompetence a povinností v rámci systému EVVO. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy)  

Cílová skupina členové Poradní skupiny EVVO 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 50 000 Kč 
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Vazba na opatření KK EVVO 
4.1 Zkvalitnění a zefektivnění koordinačního a systémového přístupu 
při realizaci EVVO v Praze 

Název aktivity/projektu Poradní skupina EVVO 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet setkání Poradní 
skupiny EVVO (doloženo 
zápisem z jednání 
a prezenční listinou) 

Cílová 
hodnota 

 4 

 

Vazba na opatření KK EVVO 
4.2 Podpora postupného rozšiřování informačního systému 
ŽP/EVVO a využívání nových informačních a komunikačních kanálů 

Název aktivity/projektu Rozvoj a správa informačního systému v oblasti EVVO  

Popis aktivity/projektu 

Předmětem 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, a dále správa, aktualizace a rozvoj stávající sekce 
EVVO Portálu ŽP jako celku zahrnujícího také nové aktivity k podpoře 
efektivnější komunikace mezi subjekty EVVO. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 100 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/ indikátory 
Počet návštěvníků webových 
stránek věnovaných EVVO / 
sekce EVVO 

Cílová 
hodnota 

 10 000 

 

Vazba na opatření KK EVVO 4.3 Finanční zabezpečení systému EVVO 

Název aktivity/projektu Finanční podpora EVVO z grantového schématu hl. m. Prahy 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je zajištění dlouhodobě stabilní finanční podpory 
prostřednictvím pravidelného vyhlašování grantových schémat 
na podporu aktivit EVVO v oblasti IV. Ekologická výchova. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

Cílová skupina 
Školy a školská zařízení, poskytovatelé EVVO, veřejnost, podnikatelská 
sféra 

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 

Z celkové navrhované finanční částky v rámci grantů (12 000 tis. Kč) je na 
tematickou oblast IV vyčleněno cca 25 % (3 000 tis. Kč). 

 
Konkrétní výše přidělených financí je závislá na počtu podpořených 
projektů schválených na základě odborného zhodnocení kvality projektů. 

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy – grantové schéma 

Evaluační ukazatele/indikátory 
Počet podpořených 
projektů 

Cílová 
hodnota 

 30 
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Vazba na opatření KK EVVO 

3.1 Rozvoj metodické/informační podpory a infrastruktury pro 
realizaci EVVO 

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

Název aktivity/projektu Informační, propagační a osvětové aktivity EVVO 

Popis aktivity/projektu 
Předmětem je vydávání a distribuce informačních, osvětových 
a propagačních materiálů s tematikou životního prostředí v Praze, 
aktualizace a správa kalendáře akcí v životním prostředí. 

Předpokládaný odpovědný subjekt 
Krajský koordinátor EVVO  
(Magistrát hl. m. Prahy) 

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

Předpokládaný termín realizace průběžně v r. 2017 

Odhad finančních nákladů 1 563 000 Kč  

Předpokládané zdroje financování Rozpočet hl. m. Prahy 

Evaluační ukazatele/indikátory 

Počet distribuovaných 
informačních materiálů 

Cílová 
hodnota 

 40 000 

Počet distribuovaných 
propagačních materiálů 

 10 000 

Počet odběratelů 
zpravodaje EVVO 

 1 000 

Počet návštěvníků 
webových stránek 
kalendáře akcí 

 4 000 

 

 

  



16 

 

  



17 

 

 



 

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1067 ze dne 3. 5. 2016



 

2 
 

Obsah 
 

REALIZACE AKČNÍHO PLÁNU KRAJSKÉ KONCEPCE ......................................... 4 

1. AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY ....................................................................... 5 

1.1 MANAGEMENT EVVO VE ŠKOLNÍ PRAXI .................................................................................. 5 

1.2 DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A PROJEKTY PRO ŠKOLY ............................................... 8 

1.2.1 Dlouhodobé programy probíhající a ukončené v letech 2014/2015 realizované na základě 

veřejné zakázky ............................................................................................................................... 8 

1.2.2 Dlouhodobé programy financované formou grantu realizované ve školním roce 2014/2015 

a 2015/2016 .................................................................................................................................... 9 

1.3 EKOVÝCHOVNÉ PROGRAMY A EXKURZE PRO ŠKOLY .................................................................. 13 

1.3.1 Ekovýchovné programy pro školy ........................................................................................ 13 

1.3.2 Realizace exkurzí pro školní kolektivy .................................................................................. 17 

1.4 AKCE PRO VEŘEJNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NAVÁZANÉ NA EVVO .................................. 19 

1.5 ROZVOJ PORADENSKÝCH A INFORMAČNÍCH CENTER PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST ...................... 21 

1.6 PODPORA REALIZACE EVVO A MA21 V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH ................................................... 23 

1.7 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR .................................................................. 24 

1.8 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LESŮ HL. M. PRAHY ............................................................. 26 

2.1 Správa databáze subjektů realizujících EVVO na území hl. m. Prahy .......................................... 28 

2.2 Pravidelné informace o nabídce EVVO a plánovaných akcích, správa a aktualizace webu ........ 28 

2.3 Zajištění a rozvíjení komplexního informačního servisu o životním prostředí v Praze ............... 29 

3. KOORDINAČNÍ ZÁZEMÍ EVVO V PRAZE .......................................................... 31 

3.1 Poradní skupina EVVO ................................................................................................................. 31 

3.2 Konference EVVO v Praze ............................................................................................................ 31 

3.3 Průběžné hodnocení výsledků plnění akčního plánu .................................................................. 34 

 

  



 

3 
 

Použité zkratky 
 

 

AP  akční plán 

EVP  ekologický výukový program 

EVVO  environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

KK  krajská koncepce 

LHMP  Lesy hl. m. Prahy 

MA21  místní Agenda 21 

MHMP  Magistrát hl. m. Prahy 

MŠ  mateřská škola 

NNO  nestátní nezisková organizace 

PS EVVO poradní skupina EVVO 

RŽP  ročenka Praha – životní prostředí 

SEV  středisko ekologické výchovy 

SEV LHMP Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy 

SOU  střední odborné učiliště 

SŠ  střední škola 

ZO ČSOP základní organizace Českého svazu ochránců přírody 

ZŠ  základní škola 

ŽP  životní prostředí  

 

 

  



 

4 
 

REALIZACE AKČNÍHO PLÁNU KRAJSKÉ KONCEPCE  

 

Přehled činností pro cílové skupiny v Praze za období 2014/2015 

 
Akční plán pro uplynulé dva roky představoval poslední ohlédnutí za dosluhujícím 

dokumentem hlavního města Prahy Krajská koncepce EVVO hl. m. Prahy pro roky 2005–

2015. Koordinaci EVVO v Praze od roku 2014 realizuje příspěvková organizace Lesy hl. m. 

Prahy a její hlavní prioritou bylo vytvoření nového strategického dokumentu Krajská 

koncepce EVVO hl. m. Prahy na období 2016–2025. Zpracování krajské koncepce EVVO 

vychází z několika legislativních předpisů, především pak ze zákona č. 123/1998 Sb., o 

právu na informace o životním prostředí, v platném znění. Poslední akční plán vycházel ještě 

ze staré krajské koncepce, jejíž platnost skončila spolu s rokem 2015, a jeho jednotlivé body 

realizoval odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s příspěvkovou 

organizací Lesy hl. m. Prahy.  

 

Při realizaci Akčního plánu Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty hlavního města Prahy pro období let 2014–2015 se podařilo navázat na již dříve 

započaté aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Podobně jako 

v předchozím období se jednalo převážně o projekty a programy ekovýchovných 

neziskových organizací v Praze, které doplňují ekologickou výchovu na pražských školách. I 

nadále tedy bylo jednou z priorit akčního plánu uskutečňování a podpora potřebných 

ekologických výukových programů pro školy v Praze (MŠ, ZŠ a SŠ), které realizují 

významná pražská ekocentra. Realizací úkolů akčního plánu jsou rovněž naplňovány 

ekovýchovné a osvětové programy a akce pro širokou veřejnost a veřejnou správu. Podpory 

se dočkaly akce pro širokou veřejnost především v rámci Agendy 21 v městských částech hl. 

m. Prahy. V rámci naplňování akčního plánu krajské koncepce EVVO se daří nadále 

podporovat také vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských a základních škol 

v oblasti ekologické výchovy. 

 

Akční plán si rovněž klade za cíl podporovat a rozvíjet činnost středisek ekologické výchovy 

hlavního města Prahy. Jedná se o Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy a 

Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Obě střediska zajišťují 

environmentální vzdělávání a osvětu Pražanů i návštěvníků Prahy. Zaměřují se na školy, 

rodiny s dětmi i na celou širokou veřejnost. Pomáhají Pražanům budovat kladný vztah 

k životnímu prostředí a vedou je k pochopení přírodních procesů. 

 

 

Struktura zprávy o realizaci akčního plánu EVVO 2014–2015 
 

1. Aktivity pro cílové skupiny 

2. Informační systém EVVO 

3. Koordinační zázemí EVVO v Praze 
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1. AKTIVITY PRO CÍLOVÉ SKUPINY 
 

1.1 MANAGEMENT EVVO VE ŠKOLNÍ PRAXI  

 

Vzdělávání školních koordinátorů EVVO a ostatních pedagogických pracovníků, 

podpora realizace školních plánů EVVO 

 

2014: Intenzivní doškolovací kurz EVVO pro pedagogy základních škol  

 

Intenzivní doškolovací kurz EVVO probíhal od února do listopadu 2014. Všichni účastníci 

kurzu byli absolventi specializačního studia. Cílem kurzu bylo podpořit přenášení výsledků 

specializačního studia do praxe koordinátorů EVVO, zajistit zpětnou vazbu z aplikace 

dovedností a znalostí ze studia v jejich praxi na školách, dále je vzdělávat v tématech a 

otázkách, které pro sebe považují za nejvíce přínosné a prioritní, podpořit tvorbu školních 

programů EVVO a jejich začlenění do školních vzdělávacích programů, poskytnout prostor 

pro výměnu zkušeností mezi jednotlivými učiteli a motivovat je do další práce. 

 

Rozsah kurzu byl 54 vyučovacích hodin přímé výuky. Kurz získal akreditaci Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 Doškolovací kurz absolvovalo 22 pedagogů z pražských základních škol. 

 

 

2014: Odborný seminář pro pedagogy mateřských škol na téma Odpady a EVVO 

 

V roce 2014 proběhla série přednášek na téma odpady a ekologická výchova, kterou 

absolvovali pedagogové mateřských škol na území hl. m. Prahy. Cílem semináře bylo 

zvyšovat odbornou úroveň pedagogických pracovníků v oblasti odpadů a ekologické 

výchovy. Obsahem semináře byla informace o nakládání s odpady v Praze a o tom, jak 

funguje systém pro MŠ, seznámení s novými projekty a aktivitami hl. m. Prahy v oblasti 

hospodaření s odpady a v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

se zaměřením na předškolní výchovu dětí. Seminář se uskutečnil ve spolupráci 

s kolektivními systémy (společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat). Celkem bylo 

osloveno 400 mateřských škol v Praze.  

 

 Seminářů se zúčastnilo 90 pedagogů z 81 mateřských škol v Praze. 
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2015: Odborný seminář pro pedagogy ZŠ na téma Odpady a EVVO 

 

V roce 2015 proběhla série přednášek na téma odpady a ekologická výchova, kterou 

absolvovali pedagogové základních škol na území hl. m. Prahy. Cílem semináře bylo zvýšit 

odbornou úroveň pedagogických pracovníků v oblasti odpadů a ekologické výchovy. 

Obsahem semináře bylo informování o nakládání s odpady v Praze, o tom, jak funguje 

systém pro ZŠ, a také seznámení s novými projekty a aktivitami hl. m. Prahy v oblasti 

hospodaření s odpady a v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

se zaměřením na základní školy. Seminář se uskutečnil ve spolupráci s kolektivními systémy 

(společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat).  

 

 Celkem bylo osloveno 271 základních škol v Praze. Seminářů se zúčastnilo 60 pedagogů 

z 55 pražských základních škol. 

 

 

2015: Zajištění metodické podpory pro pedagogy předškolního vzdělávání v oblasti 

EVVO v roce 2015 

 

Smyslem projektu bylo podpořit pedagogy v pražských mateřských školách, kteří se 

systematicky a intenzivně věnují ekologické výchově ve své vzdělávací a výchovné praxi, a 

zvyšovat jejich odbornou úroveň v této oblasti tak, aby byli schopní získané informace a 

zkušenosti dále předávat dětem, které vychovávají. V roce 2015 byla zajištěna celoroční 

metodická podpora zaměřená na řešení konkrétních aktuálních problémů pedagogů při 

začleňování EVVO do školních vzdělávacích programů (ŠVP), případně přímo do výuky. V 

průběhu roku také proběhla rozesílka metodických materiálů do mateřských škol a 

uskutečnila se konference Mrkvička.  
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 Konference byla akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a zúčastnilo 

se jí 64 pedagogů z 58 mateřských škol. 

 

 

2015: Semináře pro lektory ekologických výukových programů 

 

Účelem semináře bylo proškolit lektory organizací, které zajišťují ekologické výukové 

programy pro školy a školská zařízení v Praze. Proběhly dva třídenní semináře v termínech 

9. až 10. a 16. 11. a 18. až 20. 11. 2015. Účastníky byli lektoři EVP či zájemci o toto 

povolání. Mezi účastníky byli např. pracovníci Ekocentra Koniklec, Ekodomova, Ekocentra 

Podhoubí, Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy, Sdružení SRAZ, ČSOP. 

 

 Celkem bylo proškoleno 36 účastníků. Na závěr semináře účastníci obdrželi osvědčení o 

účasti. 
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1.2 DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY A PROJEKTY PRO ŠKOLY  

 

Dlouhodobé vzdělávací programy probíhající v letech 2014–2015 byly zadávány formou 

veřejných zakázek v roce 2013. Od 1. 9. 2014 již dlouhodobé programy řeší grantová řízení. 

 

 

1.2.1 Dlouhodobé programy probíhající a ukončené v letech 2014/2015 

realizované na základě veřejné zakázky 

 

Program Globe – TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

 

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Enviroment) je mezinárodní 

program, kterého se účastní 114 zemí světa. Jde o dlouhodobý program, v rámci něhož žáci 

pravidelně pozorují a měří ukazatele kvality životního prostředí pomocí osvědčených a 

ověřených protokolů týkajících se různých oblastí zkoumání a své poznatky odesílají do 

celosvětové databáze. Mezinárodní zpracování dat a odbornou metodiku garantuje NASA a 

výsledky mají k dispozici jak studenti – pro další využití ve výuce, tak veřejnost na adrese 

www.globe.gov.  

 

 Program probíhal v letech 2013 až 2015 (2 školní roky) – zúčastnilo se 24 pražských škol 

(10 SŠ včetně gymnázií a 14 ZŠ). 

 

 

Sledování ptactva – ORNITA, z. ú. 

 

Program slouží k mapování a studiu volně žijících živočichů a rostlin a vychází z 

dlouhodobého projektu Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se školami. V 

rámci programu se žáci a studenti pražských škol zapojují do aktivní ochrany ptactva. 

Spolupráci se školami zajišťovala pravidelná setkání organizátorů a ornitologů s pedagogy a 

zástupci zapojených škol, při nichž si účastníci mohli vlastnoručně vyrobit a ve školní 

zahradě vyvěsit ptačí budku. 

 

 Program proběhl v letech 2013 až 2015 (2 školní roky) – zúčastnilo se 66 pražských škol 

(4 MŠ, 55 ZŠ a 7 SŠ). Žáci a studenti vyrobili téměř 500 ptačích budek.  

 

 

Les ve škole – TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.  

 

Studium přírodních ekosystémů pomocí projektové výuky: Dlouhodobý projekt Les ve škole 

obohacuje projektové vzdělávání na pražských základních školách, zapojuje žáky a učitele 

do dlouhodobé projektové práce v oblasti životního prostředí. Program podněcuje zájem o 

přírodní prostředí žáků v okolí jejich školy, vede je k dlouhodobému pozorování dějů v 

přírodě, k rozvoji jejich environmentální senzitivity a k pochopení širších souvislostí a 

interakcí mezi přírodními a sociálními systémy. Projekt umožňuje realizovat terénní výuku 
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přímo v době vyučování a zároveň motivuje děti k pobytu v přírodním prostředí i v jejich 

volném čase. 

 

 Program proběhl v letech 2013 až 2014 (1 školní rok) – zúčastnilo se ho 28 pražských 

škol (26 ZŠ a 2 SŠ). 

 

 

Mikroklima okolí školy – 01/71 ZO ČSOP Koniklec 

 

Dlouhodobý projekt, který pracuje s klíčovými prvky životního prostředí v okolí školy – kvalita 

ovzduší, pitná a dešťová voda, funkce zeleně. Výsledky projektu jsou zveřejňovány na 

internetových stránkách a lze tak s nimi dále pracovat. Do projektu jsou zapojeny procesy 

Místních agend 21. 

 

 Program proběhl v letech 2013 až 2014 (1 školní rok) – zúčastnilo se ho 21 pražských 

základních škol. 

 

 

Ekoškola – TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

 

Mezinárodní program Ekoškola je projekt pro školy, jehož výsledkem je kromě vzdělávacího 

efektu také praktický přínos pro celou školu a pro její okolí. Program se snaží rozvíjet 

motivaci žáků, zejména tzv. odhodlání k akci a rozvoj akčních kompetencí. Má také funkční 

metodiku 7 kroků, která umožňuje měnit školu tak, aby byla přátelštější k životnímu prostředí, 

a předávat zodpovědnost žákům. Do programu je vždy zapojena většina žáků školy a 

pedagogického sboru a využitím programu je možné pokrýt celé průřezové téma 

environmentální výchova a začlenit jej tak do školního programu EVVO. Sdružení Tereza je 

koordinátorem Ekoškoly v České republice. 

 

 Program proběhl v letech 2013 až 2014 (1 školní rok) – zúčastnilo se ho 29 pražských 

škol (26 ZŠ a 3 SŠ). 

 

 

1.2.2 Dlouhodobé programy financované formou grantu realizované ve školním 

roce 2014/2015 a 2015/2016 

 

Realizátoři dlouhodobých programů financovaných formou grantů jsou povinni na konci 

realizovaného programu předat závěrečnou zprávu o plnění podmínek uvedeného programu. 

Jelikož programy realizované ve školním roce 2015/2016 teprve probíhají, závěrečné zprávy 

nejsou k dispozici, a tudíž informace o účasti jsou pouze orientační, dle předložených 

projektů. 
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A) ROK 2014/2015 

 

Ekoškola – TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

 

Viz anotaci v části 1.2.1. 

 

 Program probíhal v období od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2015 – projektu se zúčastnilo 32 

pražských škol (počet se navýšil o 4 školy oproti předkládanému projektu). 

 

 

Mikroklima okolí školy 2014/2015 – 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC 

 

Viz anotaci v části 1.2.1. 

 

 Program probíhal v období od 1. 8. 2014 do 30. 7. 2015 – do projektu bylo zapojeno 628 

žáků z 20 pražských škol. 

 

 

Bezpečné cesty do školy – Pražské matky 

 

Dlouhodobým cílem projektu je ve spolupráci se školami, rodiči i zástupci veřejné správy 

posílit bezpečné, zdravé a k životnímu prostředí šetrné způsoby dopravy dětí do školy a 

podporovat tak cestování pěšky, na kole či veřejnou dopravou, a to na úkor osobní 

automobilové dopravy.  

 

 Program probíhal v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2015. Semináře se zúčastnilo cca 15 

pražských škol. Čtyři pražské školy se zúčastnily pilotního projektu (účast cca 2 000 

žáků).  

 

 Do všech pražských škol byly rozeslány informační materiály o bezpečné cestě do školy. 

 

 

Les ve škole – poznávání přírodních ekosystémů v okolí škol – TEREZA, vzdělávací 

centrum, z. ú. 

 

Viz anotaci v části 1.2.1. 

 

 Program probíhal v období od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2015 – do projektu se zapojilo 25 

pražských škol. 

 

 

Zelená doprava – Auto*Mat, z. s. 

 

Projekt posiluje povědomí v oblasti udržitelné dopravy mezi učiteli i žáky na 1. stupni 

základní školy a díky projektovým dnům a cyklojízdám také mezi rodiči a širší veřejností v 

okolí škol.  
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 Program probíhal v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2015 – zúčastnilo se 15 pražských 

škol (o 10 více, než bylo předpokládáno) a 40 pedagogů, kteří se zúčastnili odborného 

semináře. 

 

 

 

B) ROK 2015/2016 

 

Vzdělávání k městské udržitelnosti – Auto*Mat, z. s. 

 

Projekt navazuje na aktivity realizované v uplynulých letech. V rámci projektu bude 

pokračovat soutěž pro děti o sběr zelených kilometrů, dalším bodem projektu je např. veřejná 

výstava prací na téma Zelená mapa mého okolí a proměny mého okolí. Metodika a další 

výstupy projektu jsou dostupné i dalším, v projektu prvotně nezapojeným školám. 

 

 Program probíhá v období let 2015 až 2016 – zúčastní se minimálně 15 pražských škol. 

 

 

Zajištění údržby ptačích budek na pozemcích 57 pražských škol – ORNITA, z. ú. 

 

Od roku 2009 realizuje Ornita program Zvyšování hnízdních možností ptáků ve spolupráci se 

školami. Díky dlouhodobé podpoře hlavního města Prahy se do ochrany ptactva aktivně 

zapojili žáci pražských škol, kteří vyráběli budky a společně s ornitologem je vyvěsili ve 

školních zahradách. Cílem projektu je poskytnout základní osvětu a informace partnerským 

školám o nutnosti pravidelného čištění a údržby ptačích budek a zároveň společné vyčištění 

všech budek vyvěšených v letech 2009–2014 na pozemcích 57 pražských škol. 

 

 Program probíhá v období let 2015 až 2016 – zúčastní se minimálně 15 pražských škol. 

 

 

Ekoškola – environmentální vzdělávání na pražských školách – TEREZA, vzdělávací 

centrum, z. ú. 

 

Viz anotaci v části 1.2.1. 

 Program probíhá v období let 2015 až 2016 – předpokládá se účast 28 pražských škol. 
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GLOBE – zkoumáme okolí školy – TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

 

Viz anotaci v části 1.2.1. 

 

 Program probíhá v období let 2015 až 2016 – předpokládá se účast 24 pražských škol. 

 

 

Les do pražských škol – TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. 

 

Les ve škole (LEAF – Learning about Forests) je dlouhodobý mezinárodní program 

environmentální výchovy pro základní školy, který sdružení TEREZA realizuje v Praze již od 

roku 1998. Žáci budou poznávat přírodní ekosystémy v okolí škol, absolvovat terénní a 

projektovou výuku a rozvíjet tak svou environmentální senzitivitu a vztah k životnímu 

prostředí. TEREZA poskytne učitelům metodickou podporu, která jim umožní ve výuce 

používat moderní a inovativní pedagogické postupy a metody a rozsáhlé výukové a 

metodické materiály, umožní jim navštěvovat semináře, absolvovat konzultace a používat 

další informační servis. 

 

 Program probíhá v období let 2015 až 2016 – předpokládá se účast 25 pražských škol. 

 

 

Mikroklima okolí školy 2015/2016 – 01/71 ZO ČSOP Koniklec 

 

Viz anotaci v části 1.2.1. 

 

 Program probíhá v období let 2015 až 2016 – předpokládá se účast 20 pražských škol. 
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1.3 EKOVÝCHOVNÉ PROGRAMY A EXKURZE PRO ŠKOLY 

 

Dlouhodobým cílem je umožnit každoroční účast každého dítěte z mateřské školy a každého 

žáka základní či základní speciální školy, praktické školy a střední školy v Praze na 

ekovýchovném programu, exkurzi či praktickém cvičení ve specializovaném zařízení či 

v terénu. 

 

1.3.1 Ekovýchovné programy pro školy 

 

Ekovýchovné programy financované formou grantových řízení 

 

Realizátoři EVP financovaných formou grantů jsou povinni na konci realizovaného období 

předat závěrečnou zprávu o plnění podmínek uvedených EVP. Jelikož EVP realizované ve 

školním roce 2015/2016 teprve probíhají, závěrečné zprávy nejsou k dispozici a informace o 

účasti jsou pouze orientační, dle předložených projektů. 

 

 

A) ROK 2014/2015 

 

Ekologické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ – 01/71 ZO ČSOP 

KONIKLEC 

 

Dlouhodobý systémový projekt Ekologické výukové programy má v ZO ČSOP Koniklec 

12letou tradici (od roku 2002). Programy vznikaly průběžně v rámci různých projektů a 

aktivit. Postupně se tak zvyšoval počet nabízených programů. Výukové programy pro školy 

jsou nejvyužívanějšími vzdělávacími prvky pro školy při jejich naplňování průřezového 

tématu environmentální výchova. Projekt zahrnuje nejen vlastní výukové programy, ale 

rovněž přípravu lektorů, analýzu zájmu na školách a revizi webových stránek. 

 

 EVP probíhaly ve školním roce 2014/2015 – v rozsahu 8 000 účastníkohodin. 

 

 

Ekologické programy pro mateřské, základní a střední školy – Ekocentrum Podhoubí 

 

Krátkodobé výukové programy jsou nosnou činností pražských ekocenter a jejich službou 

pro školy, v rámci systému EVVO v Praze je to tedy spolu s dlouhodobými projekty prioritní 

oblast podpory systému ekologické výchovy v Praze.  

 

 EVP probíhaly ve školním roce 2014/2015 – v rozsahu 5 500 účastníkohodin. 

 

 

Za zelenými klenoty Prahy – Koalice pro řeky 

 

Mnoha dětem, které vyrůstají ve městech, chybí přímý kontakt s přírodou. Často tak nemají 

dostatečný vztah k přírodě jako celku a k prostředí, ve kterém žijí. Terénní ekologické 

výukové programy studentům umožňují dozvědět se, proč a jak chránit prostředí, ve kterém 
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žijí. Projekt navíc propojuje ekologická témata s ostatními aspekty konkrétních míst (Petřín, 

Krčský les, Stromovka, Divoká Šárka, Prokopské údolí). 

 

 EVP probíhaly v období od 1. 8. 2014 až 31. 12. 2015 – rozsah realizace byl 4 500 

účastníkohodin. 

 

 

Ekologické výukové programy pro žáky 1. stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora – Botič 

o. p. s.  

 

Náplní projektu bylo příprava a realizace ekologických výukových programů pro školní 

kolektivy 1. stupně pražských základních škol v areálu Střediska ekologické výchovy 

hlavního města Prahy Toulcův dvůr. Cílem programů bylo doplnit školní výuku především o 

praktickou činnost, která probíhá v podmínkách těžko dostupných většině školských zařízení. 

 

 V rámci tohoto projektu (období listopad 2014 až prosinec 2015) bylo uspořádáno 472 

EVP pro 9 081 žáků prvního stupně základních škol v celkovém počtu 22 775 

účastníkohodin. 

 

 

Ekologické výukové programy pro děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ v areálu 

Toulcova dvora – Botič o. p. s. 

 

Smyslem projektu je příprava a realizace praktických ekologických výukových programů pro 

školní kolektivy MŠ, 2. stupně ZŠ a SŠ z Prahy. Programy jsou koncipovány tak, aby svým 

zaměřením doplňovaly tematické okruhy vzdělávacích oblastí a průřezových témat 

rámcového vzdělávacího programu pro mateřské, základní a střední vzdělávání.  

 

 V rámci tohoto projektu (období listopad 2014 až prosinec 2015) bylo uspořádáno 285 

EVP pro 5 206 dětí MŠ, žáků druhého stupně základních škol a studentů středních škol v 

celkovém počtu 12 359 účastníkohodin.  

 

 

Ekologické výukové programy na farmě a v zookoutku Toulcova dvora – Sdružení 

SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

 

Projekt přispívá k systematickému rozvoji praktické environmentální výchovy dětí a studentů 

– informace o péči a ochraně zvířat, respektování jejich potřeb, zlepšení podmínek chovných 

zvířat, udržení genofondu původních českých plemen, ovlivnění přístupu při výběru potravin 

ve směru šetrnější a ohleduplnější spotřeby. 

 

 V rámci tohoto projektu bylo uspořádáno 214 programů, kterých se zúčastnilo 3 673 dětí 

a v celkovém počtu 8 314 účastníkohodin. 

 

 

 



 

15 
 

 

 

B) ROK 2015/2016 

 

Ekologické programy pro MŠ, ZŠ a SŠ – Ekocentrum Podhoubí 

 

Viz anotaci v části 1.3.2 Ekologické programy pro MŠ, ZŠ a SŠ za rok 2014/2015. 

 

 EVP jsou realizovány v období 2015 až 2016 – předpokládaný rozsah činí 4 500 

účastníkohodin. 

 

 

Za zelenými klenoty Prahy II – Koalice pro řeky 

 

Viz anotaci v části 1.3.2 Za zelenými klenoty Prahy za rok 2014/2015. 

 

 EVP jsou realizovány v období 2015 až 2016 – předpokládaný rozsah činí 1 700 

účastníkohodin. 

 

 

Ekologické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ – 01/71 ZO ČSOP 

Koniklec 

 

Viz anotaci v části 1.3.2 Ekologické výukové programy pro žáky pražských MŠ, ZŠ a SŠ za 

rok 2014/2015. 

 

 EVP jsou realizovány v období 2015 až 2016 – předpokládaný rozsah činí 7 000 

účastníkohodin. 
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Ekologické výukové programy pro školy realizované ČSOP v Domě ochránců přírody 

v Praze – Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP 

 

Cílem je naučit cílovou skupinu základním principům praktické ochrany volně žijících 

živočichů ve velkých městech a eliminovat konfliktní situace při kontaktu člověka a divokého 

zvířete ve městě tak, aby neutrpěl ani člověk, ani zvíře. EVP zaměřené na etické 

spotřebitelství vysvětlují, že při nákupu různých výrobků můžeme zvolit podle souvislostí a 

možností ty, které co nejméně (nebo vůbec) negativně ovlivňují životní prostředí, zdraví lidí 

nebo pohodu zvířat. Učí tak úctě nejen ke zvířatům, rostlinám a životnímu prostředí, ale i k 

ostatním lidem. 

 

 EVP jsou realizovány v období 2015 až 2016 – předpokládaný rozsah činí 2 000 

účastníkohodin. 

 

 

 

Ekologické výukové programy pro žáky 1. stupně ZŠ v areálu Toulcova dvora – Botič 

o. p. s.  

 

Cílem programů je doplnit předškolní a školní výuku především o praktickou činnost, která 

probíhá v podmínkách těžko dostupných většině školských zařízení. K vybraným programům 

jsou vytvořeny speciální sady metodických materiálů, které pedagog obdrží po objednání 

programu. Součástí programů je reflexe např. dle metody kritického myšlení (model E-U-R) a 

formou dotazníku, který vyplní učitel na konci programu. 

 EVP jsou realizovány v období 2015 až 2016 – předpokládaný rozsah činí 6 950 

účastníkohodin. 
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Ekologické výukové programy pro děti MŠ, žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ v areálu 

Toulcova dvora – Botič o. p. s. 

 

Cílem programů je doplnit předškolní a školní výuku především o praktickou činnost, která 

probíhá v podmínkách těžko dostupných většině školských zařízení. K vybraným programům 

jsou vytvořeny speciální sady metodických materiálů, které pedagog obdrží po objednání 

programu. Součástí programů je reflexe např. dle metody kritického myšlení (model E-U-R) a 

formou dotazníku, který vyplní učitel na konci programu. 

 

 EVP jsou realizovány v období 2015 až 2016 – předpokládaný rozsah činí 6 950 

účastníkohodin. 

 

 

Ekologické výukové programy na farmě a v zookoutku Toulcova dvora – Sdružení 

SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

 

Projekt přispívá k systematickému rozvoji praktické environmentální výchovy dětí a studentů 

– informace o péči a ochraně zvířat, respektování jejich potřeb, zlepšení podmínek chovných 

zvířat, udržení genofondu původních českých plemen, ovlivnění přístupu při výběru potravin 

ve směru šetrnější a ohleduplnější spotřeby. Cílem projektu je přispět k přijetí zodpovědnosti 

vůči přírodnímu prostředí a zvířatům. 

 

V rámci projektu připravíme a budeme realizovat 160–200 ekologických výukových programů 

pro 2 700–3 500 dětí. U vytipovaných výukových programů upravíme metodiky a pracovní 

listy, pro všechny programy doplníme pomůcky a zajistíme tisk pracovních listů. V rámci 

celoživotního vzdělávání proběhnou 2–3 semináře pro lektory EVP. Programy budou 

vyhodnoceny pomocí dotazníkového šetření.  

 

 EVP jsou realizovány v období 2015 až 2016 – předpokládaný rozsah činí 5 400 

účastníkohodin. 

 

 

1.3.2 Realizace exkurzí pro školní kolektivy 

 

Dlouhodobý projekt exkurzí do provozoven na zpracování a využití odpadů 

 

Cílem projektu je zprostředkovat žákům ZŠ a SŠ na území hl. m. Prahy informace o 

zpracování a následném využití recyklovaných odpadů a umožnit jim tyto procesy zhlédnout 

v praxi. Jednotlivé provozy jsou vybírány tak, aby jejich návštěva mohla být plnohodnotně 

začleněna do výuky na jednotlivých vzdělávacích stupních zúčastněných škol. Pro děti a 

pedagogy je připraven pracovní list týkající se navštíveného provozu s informacemi o něm a 

s náměty na aktivity k prohloubení poznatků z exkurze. Každou exkurzi doprovází lektor, 

který prošel speciálním školením pro EVVO ve školách. Nabídka exkurzí do 10 provozoven 

v Praze a 15 provozoven ve Středočeském kraji je počátkem školního roku rozesílána na 

všechny ZŠ a SŠ v Praze.  
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 V roce 2014 (I. pololetí) bylo zrealizováno 2 014 exkurzí, zúčastnilo se jich 3 411 žáků z 

28 pražských škol. 

 

 V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na zajištění exkurzí a následně proběhla příprava 

k jejich realizaci – rozeslání nabídky exkurzí na školy společně s katalogem exkurzí. 

 

 

Pilotní projekt exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro 

žáky škol v hl. m. Praze 

 

Cílem projektu je umožnit žákům 2. stupně základních škol a studentům nižších ročníků 

víceletých gymnázií na území hl. m. Prahy účast na exkurzích, které budou zaměřené na 

komunitní zahrady, potravinově využívané školní zahrady, rodinné farmy, komunitní 

kompostárny, městské včelíny či na městské extenzivně obhospodařované sady s původními 

českými odrůdami primárně v hl. m. Praze. Smyslem projektu je vzbuzení zájmu o 

vyhledávání lokálních potravin a také motivace k částečnému samozásobitelství u sezónního 

ovoce a zeleniny. 

 

 Projekt se uskuteční na 18 hospodářsky založených místech – předpokládaný rozsah je 

stanoven na 60 exkurzí po 20–30 účastnících. 

 Přípravné práce (příprava nabídkových letáků, práce na programech exkurzí apod.) 

započaly v roce 2015. Realizace samotných exkurzí proběhne v druhém pololetí školního 

roku 2015/2016 a v prvním pololetí školního roku 2016/2017.  
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1.4 AKCE PRO VEŘEJNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NAVÁZANÉ NA 

EVVO 

 

Cílem akcí je motivovat občany Prahy k aktivnímu pobytu v přírodě a k jejímu poznávání. 

Podpora zájmových skupin, místních spolků a organizací k pořádání akcí zaměřených na 

aktivní pobyt v přírodě, na její poznávání a ochranu. 

 

Informačně-vzdělávací kampaň pro veřejnost v rámci oslav Dne Země  

 

Jedná se o tradiční kampaň u příležitosti významného dne v oblasti životního prostředí – Dne 

Země. Kampaň je tematicky zaměřena na ochranu životního prostředí a zejména na 

problematiku odpadů. Probíhá již od roku 2006 a v průběhu let se každým rokem zvyšuje 

zájem škol, městských částí a dalších spolupracujících organizací. Kampaň se koná ve 

spolupráci s městskými částmi Praha 1 až 22, se svozovými společnostmi, se zástupci 

kolektivních systémů a s neziskovými organizacemi zaměřujících se na oblast ekologické 

výchovy. Zprostředkování informací veřejnosti a realizaci vzdělávacích a osvětových prvků 

v kampani zajišťovala společnost Ekocentrum Koniklec, o.p.s. 

 

 V roce 2014 bylo v rámci kampaně osloveno celkem cca 8 445 občanů, zodpovězeno 

cca 180 dotazů, rozšířeno 3 300 kusů informačních materiálů. Tipovací dotazník na téma 

Mezinárodní rok rodinných farem byl rozšířen ve 22 městských částech a zapojilo se do 

něj 384 osob. Do herních aktivit se zapojilo 152 tříd základních škol a školních družin a 

66 tříd mateřských škol, celkem se herních aktivit zúčastnilo 5 985 dětí a žáků. 

 

 

 

 

 

 V roce 2015 se kampaň konala ve třech atraktivních přírodních lokalitách – v oboře 

Hvězda, v Královské oboře Stromovka a v Riegrových sadech. Akce proběhla ve 

spolupráci s městskou částí Praha 7, svozovou společností Pražské služby, se zástupci 

kolektivních systémů (společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat), s obalovou 

společností EKO-KOM a s organizací Lesy hl. m. Prahy, která pečuje o pražskou přírodu.   

 

 



 

20 
 

 V rámci kampaně bylo osloveno celkem 1 510 občanů, zodpovězeno 145 dotazů.  

Herních aktivit a výukových programů se zúčastnilo celkem 831 dětí a žáků (7 tříd MŠ a 

16 tříd ZŠ). Distribuováno bylo cca 1 120 kusů informačních a propagačních materiálů. 

 

V rámci pořádaných akcí pro veřejnost jsou využívány také informační a osvětové materiály 

připravované jednotlivými odděleními odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, 

popř. ve spolupráci s externími subjekty (témata – pražská příroda, nakládání s odpady aj.). 

 

V roce 2015 byla v rámci dlouhodobého zastřešujícího projektu V Praze za přírodou 

zajištěna postupná aktualizace a dotisky materiálů sad Pražské lesy a lesoparky (aktualizace 

12 mutací z 24), Naučné stezky Prahy (dotisk 2 mutací z celkových 10), Přírodní parky Prahy 

(aktualizace a dotisk 2 mutací z celkově 13), Parky a zahrady Prahy (aktualizace 4 mutací). 

Dále byla připravena 1 nová mutace sady Potoky pro život. Ve spolupráci s externími 

subjekty byly připraveny a distribuovány další informační materiály (např. Evropsky 

významné lokality Prahy, Studánky a prameny Prahy č. 4 Modřanská rokle). V rámci akcí 

byly distribuovány také dříve připravené materiály uvedených sad. 

 

V roce 2015 byla dále zahájena příprava nových materiálů pro veřejnost k tématu pražské 

přírody, a to mapy a souhrnný prezentační leták V Praze za přírodou, a dále pořadače k 

uchovávání kompletu infomateriálů k pražské přírodě.   
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1.5 ROZVOJ PORADENSKÝCH A INFORMAČNÍCH CENTER PRO 

ŠIROKOU VEŘEJNOST 

 

Dlouhodobým cílem je zajištění snadno dostupných poradenských služeb v oblasti životního 

prostředí. Podpora ekoporadenských a informačních center a rozvíjení sítě ekoporaden 

v Praze.  

 

Záměrem projektu environmentálního poradenství je poskytovat odborné a kvalifikované 

rady a doporučení veřejnosti, odborné veřejnosti, veřejné správě a právnickým subjektům 

(firmy, organizace aj.), popularizovat výsledky vědy a výzkumu ve prospěch životního 

prostředí v praxi, přibližovat šetrné životní standardy požadavkům veřejnosti 

 a ovlivňovat veřejnost ve směru (trvale) udržitelného rozvoje společnosti. Naplněním tohoto 

bodu má být komplexní zajištění poradenských služeb pro občany hlavního města Prahy, 

zpřístupnění objektivních, nezávislých, aktuálních a všestranných informací o životním 

prostředí, o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na 

životní prostředí tak, aby se mohli uvědoměle rozhodovat ve prospěch udržitelných modelů. 

 

Poradenskou činností se zabývají – Ekocentrum Koniklec, BEZK – Brontosauří ekocentrum 

Zelený kruh, Mladí ochránci přírody, Agentura Koniklec, ZČ Hnutí Brontosaurus Botič, PRO-

BIO Liga, ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“ (http://www.ekoporadnypraha.cz/).  

 

 

 

V roce 2014 nebyla realizována žádná zakázka financovaná z akčního plánu na podporu 

tohoto bodu akčního plánu.   

 

V roce 2015 Lesy hl. m. Prahy naplnily tento bod akčního plánu prostřednictvím odborných 

organizací. 

 

 Ekoporadny odpověděly na 1 237 dotazů. 

 

 Bylo zorganizováno 11 osvětových akcí a zajištěna spoluúčast na 4 osvětových akcích. 

Těchto aktivit se zúčastnilo přes 1 040 návštěvníků.  

o 3. 10. 2015 Den Zvířat na Toulcově dvoře (Toulcův dvůr, Praha-Hostivař) 

o 28. 11. 2015 Farmářské trhy (Smíchovská náplavka, Praha 5 ) 

o 8-11. 2015 Přednášky v Domě ochránců přírody (Michelská 48/5, Praha 4) 
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o 12. 09. 2015 Poznávání podzimní přírody (lesopark Hodkovičky, Praha 4) 

o 28. 09. 2015 Svatováclavské odpoledne (Sluneční náměstí, Praha 13) 

o 08. 10. 2015 Rozloučení s létem (Centrální park Pankrác, Praha 4) 

o 19. 10. 2015 Ochrana rostlin v ekologickém zemědělství (ČZU Praha) 

o 07. 10. 2015 Základy ekopěstování v praxi (Komunitní zahrada Kuchyňka,  

Praha 8) 

o 02. 09. 2015 Loučení s prázdninami (centrální náměstí Praha 11) 

o 20. 09. 2015 Zažít město jinak (Ditrichova Praha 2) 

o 15. 09. 2015 Příroda objektivem (MOP Praha 3) 

o 26. 11. 2015 seminář Vnitrobloky (Vlkova 36, praha 3) 

o 07. 10. 2015 Jak vést ekodomácnost (Ostružinova 2933/9, Praha 10) 

o 17. 09. a 30. 09. 2015 Exkurze za netopýry Stromovka 

o 23. 09. a 24. 09. 2015 Exkurze za netopýry Milíčovský les 

 

. 
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1.6 PODPORA REALIZACE EVVO A MA21 V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH  

 

Cílem je spolupráce s městskými částmi a metodická 

podpora jejich činnosti na poli EVVO. Dále pak 

motivace jednotlivých městských částí hl. m. Prahy k 

zapojení se do procesu místní Agendy 21. 

V roce 2015 tento bod akčního plánu zajišťovaly Lesy hl. m. Prahy, a to především 

praktickou environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou na jednotlivých akcích 

městských částí. Lesy hl. m. Prahy naplnily tento bod akčního plánu prostřednictvím 

odborných organizací. 

 

 Celkem byla podpora EVVO v rámci MA21 realizována na 6 akcích s účastí přes 2 000 

účastníků. 

o 08. 10. 2015 Rozloučení s létem (Centrální park Pankrác, Praha 4) 

o 26. 03. 2015 Výlov Počernického rybníka (Dolní Počernice) 

o 12. 09. 2015 Rozloučení s létem (lesopark Hodkovičky, Praha 4) 

o 03. 10. 2015 Babí léto (Dolní Počernice) 

o 08. 09. 2015 Do lesa s lesníkem (Starý rybník, Praha 20)  

o 18. 09. 2015 Medové slavnosti (nam. Jiřího z Poděbrad, Praha 3) 
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1.7 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY TOULCŮV DVŮR 

 

Jedná se o příspěvek na provozní zajištění EVVO v areálu Střediska ekologické výchovy 

(SEV) hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Majitelem nemovitého majetku SEV Toulcův dvůr je hl. m. 

Praha a pronajímá tyto prostory a pozemky pro realizaci EVVO spolku Toulcův dvůr, z. s. 

Areál SEV Toulcův dvůr je výbornou ukázkou různých druhů tradičního hospodaření v duchu 

trvale udržitelného rozvoje. 

 

Toulcův dvůr je součástí původní zástavby osady Hostivař a je evidován ve Státním 

seznamu kulturních památek. Od roku 1994 buduje v těchto prostorách spolek Toulcův dvůr, 

z. s., areál střediska ekologické výchovy a zajišťuje ekovýchovné programy a další aktivity 

EVVO převážně pro školy, rodiny s dětmi a veřejnost. Členskými organizacemi uvedeného 

spolku jsou: 

 

 Botič o.p.s. 

 Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím 

 Mateřská škola Semínko o.p.s. 

 ENVIRA o.p.s. 

 

Toulcův dvůr, z. s., společně se svými organizacemi zajišťoval z přiděleného finančního 

příspěvku provoz areálu Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr, což v důsledku 

znamená péči o cca 80 zvířat farmy. Farma původních českých plemen slouží jako výukový 

prostor pro ekovýchovné programy, které jsou realizované na základě grantů, a je také cílem 

mnoha návštěvníků, kteří mají do areálu volný vstup. Součástí areálu je rovněž infocentrum, 

které plně slouží návštěvníkům (v roce 2015 infocentrum zřídilo novou službu 

komentovaných prohlídek areálu Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr). Z příspěvku 

se dále hradí koordinace aktivit všech organizací a další činnosti spojené s provozem areálu. 

 

 

Areál Toulcova dvora navštívilo během roku 2014 (mimo pořádané akce) cca 35 000 volně 

příchozích návštěvníků. Infocentrum Toulcova dvora v roce 2014 navštívilo 3 360 

návštěvníků a ekoporadna zodpověděla 42 dotazů.  

V roce 2015 areál (mimo pořádané akce) navštívilo celkem 50 000 návštěvníků. Bylo 

zrealizováno 5 informačně-osvětových akcí, kterých se zúčastnilo cca 270 osob. Infocentrum 
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zodpovědělo 1 352 dotazů a zaznamenalo 6 784 návštěvníků a uspořádalo 57 

komentovaných prohlídek areálu pro 668 účastníků.  

Ekovýchovná činnost v areálu Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr realizována v 

rámci grantů Magistrátu hl. m. Prahy je popsána v části 1.3 Ekovýchovné programy a 

exkurze pro školy. 
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1.8 STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LESŮ HL. M. PRAHY  

 

Jedná se o zajišťování aktivit zahrnujících environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu s tematickým zaměřením na 

pražskou přírodu. Součástí příspěvku je i koordinace EVVO v 

Praze, kterou od roku 2014 Lesy hl. m. Prahy zajišťují. 

 

Středisko Ekologická výchova (SEV LHMP) je součástí příspěvkové organizace Lesy hl. m. 

Prahy, která se od roku 1992 stará o vodní toky, rybníky, lesy a parky první kategorie a 

pečuje o zraněné živočichy v záchranné stanici. Lesy hl. m. Prahy jsou příspěvkovou 

organizací hlavního města Prahy. Středisko zajišťuje environmentální výchovu, vzdělávání a 

osvětu obyvatel hlavního města Prahy, zejména se zaměřením na lesní a vodní pedagogiku, 

seznamuje je s lesem a s přírodními procesy v lese.  V nabídce má i specializované exkurze, 

např. o lesním hospodářství či o revitalizacích vodních toků a nádrží, odborně vedené 

vycházky do přírodovědecky zajímavých území Prahy i programy spojené s výlovem rybníků 

či společné sázení stromů. V pražských lesích buduje interaktivní včelnice a vede projekt 

Návrat včel do pražských lesů. 

 

 

 

 

V roce 2014 středisko zrealizovalo přes 700 aktivit, které navštívilo více než 48 000 Pražanů 

a do kterých se zapojilo 234 školských zařízení.  

 

V roce 2015 realizovalo středisko přes 600 aktivit, které navštívilo přes 50 000 Pražanů a do 

kterých se zapojilo přes 200 školských a mimoškolských zařízení.  
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Středisko se věnuje také skupinám se specifickými potřebami, jako jsou senioři či duševně 

nebo fyzicky znevýhodněné děti. Celkem Lesy hl. m. Prahy v roce 2015 realizovaly 21 

takových aktivit, jichž se zúčastnilo 547 klientů.  

 

Středisko zajišťuje pro veřejnost v Praze informační servis v oblasti životního prostředí. 

Informace jsou poskytovány buď telefonicky, písemně pomocí e-mailu, anebo ústně na 

osvětových akcích. Nejčastěji dotazy směřují na oblast rad týkajících se volně žijících 

živočichů, a to na pohotovostní lince 773 772 771. Tato telefonní linka řeší až 70 telefonátů 

denně. Celkem bylo v roce 2014 řešeno na 25 000 dotazů, podobně tomu bylo také v roce 

2015. Témata týkající se pražské přírody a péče o ni představily Lesy hl. m. Prahy také v 

rámci vzdělávacích pořadů České televize, Televize Nova a TV Metropol. Spolupráce s 

novináři je dlouhodobá a nadále se rozvíjí – objem informací poskytovaných mediím byl 

v roce 2015 až o polovinu větší než v roce předcházejícím. 

 

Od roku 2015 je součástí střediska ZOOkoutek Chuchle, kde se ošetřovatelé starají o téměř 

200 hendikepovaných živočichů z české přírody. ZOOkoutek ročně navštíví zhruba 200 000 

návštěvníků. Velká část ekovýchovných programů a akcí střediska Ekologická výchova se 

koná v areálu zookoutku.  
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2. INFORMAČNÍ SYSTÉM EVVO 
 

Integrovaný informační systém o subjektech realizujících EVVO a pro subjekty 

realizující EVVO 

 

2.1 Správa databáze subjektů realizujících EVVO na území hl. m. Prahy  

 

Pro interní potřeby původního odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (MZO) a 

odboru životního prostředí (OZP) Magistrátu hl. m. Prahy, dnešního odboru ochrany 

prostředí, sekretariát odboru spravuje databázi subjektů realizujících EVVO na území Prahy 

(stav k 12/2014 – cca 90 evidovaných subjektů). Tato databáze byla v roce 2014 dvakrát 

souhrnně aktualizována (6/2014, 12/2014) a na konci roku 2014 byla umístěna v mapové 

podobě v rámci aplikace GIS Praha (pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy).  

 

V roce 2015 nechaly Lesy hl. m. Prahy pro Magistrát hl. m. Prahy zpracovat novou databázi 

subjektů realizujících EVVO na území hl. m. Prahy.  

 

 

2.2 Pravidelné informace o nabídce EVVO a plánovaných akcích, správa 

a aktualizace webu 

 

V rámci webových stránek ENVIS a nově v rámci Portálu životního prostředí (v provozu od 

9/2014) je provozován ve spolupráci s externím subjektem Kalendář akcí v ŽP a EVVO. 

Součástí kalendáře jsou akce nejrůznějšího charakteru určené laické i odborné veřejnosti (od 

přednášek, diskuzí, seminářů, konferencí, workshopů přes různá divadelní představení, 

festivaly a slavnosti, brigády a pobytové akce po veřejná projednávání záměrů). Průměrně 

bylo zveřejněno cca 55 akcí/měsíc, celkově bylo za rok 2014 uveřejněno v rámci daného 

kalendáře 670 akcí (do 30. 11. 2014). 

 

V rámci webových stránek ENVIS a nově v rámci Portálu ŽP byl uživatelům dále k dispozici 

od září 2014 přehled ekologických výukových programů pro školní rok 2014/2015, 

realizovaných v rámci grantů na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. 

Prahy (celkem 170 programů). 

 

V roce 2015 pokračoval projekt zajištění informací o akcích na území Prahy prostřednictvím 

aplikace Kalendář akcí v ŽP a EVVO (celkově prezentováno 950 akcí pro veřejnost) 

umístěné na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy. Od srpna 2015 je tato aplikace 

dostupná kromě textové verze také v mapové podobě. 

 

Vybrané EVVO akce – zejména větší akce organizované Magistrátem hl. m. Prahy a 

organizacemi města – byly podrobněji prezentovány také přímo na Portálu ŽP v rámci sekce 

EVVO. 
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2.3 Zajištění a rozvíjení komplexního informačního servisu o životním 

prostředí v Praze 

 

Zajištění a rozvíjení komplexního informačního servisu o ŽP v Praze s využitím ročenky 

Praha ŽP a dalších elektronických i tištěných výstupů z Informačního systému o ŽP v Praze 

(IOŽIP). Každoročně hlavní město Praha připravuje ročenku Praha – životní prostředí (RŽP) 

s informacemi o stavu a vývoji životního prostředí v Praze v daném roce. V roce 2014 byl 

v rámci probíhajícího 4letého projektu vydán a distribuován komplet RŽP 2012 a připravena 

podrobná elektronická verze RŽP 2013. Součástí publikace je pravidelně kapitola 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze o rozsahu cca 10 stran. Uvedený 

komplet zahrnuje kromě podrobné elektronické verze v češtině dále zkrácenou česko-

anglickou verzi publikace o rozsahu cca 60 stran. Vše je k dispozici v elektronické podobě na 

webových stránkách města a také na CD-ROM. Po vydání je realizována cílená souhrnná 

distribuce vybraným subjektům zahrnujícím mj. nestátní neziskové organizace v oblasti 

EVVO a životního prostředí působící v Praze a také cca 200 vybraných škol aktivních 

v oblasti EVVO na území Prahy. Celkově je distribuováno 1000 ks tištěné verze ročenky (s 

CD-ROM) a dalších 1000 ks CD-ROM samostatně. 

 

V roce 2014 zároveň proběhlo zprovoznění nových webových stránek města k životnímu 

prostředí nahrazujících dosavadní stránky ENVIS – Portál životního prostředí 

(http://portalzp.praha.eu). Nový Portál životního prostředí byl uveden do běžného provozu 

v září 2014. Stránky zahrnují mimo jiné část k EVVO dostupnou na adrese: 

  

 http://portalzp.praha.eu/evvo,  

 respektive http://portalzp.praha.eu/ekovychova.  

 

Kapitola zahrnuje souhrnné informace k EVVO v Praze (viz ročenku Praha životního 

prostředí), informace o aktivitách města, zejména informace ke krajské koncepci EVVO a 

návazným akčním plánům krajské koncepce EVVO, dále základní informace o střediscích 

ekologické výchovy působících na území Prahy, informace o akcích v oblasti EVVO na 

území Prahy (v rámci Kalendáře akcí v ŽP a EVVO), informace o aktuálně nabízených 

ekologických výukových programů pro školy a přehled informačních a osvětových materiálů 

pro veřejnost připravených hl. m. Prahou (se zaměřením zejména na informace o pražské 

přírodě). 

 

V roce 2015 pokračovaly aktivity zajišťované v rámci systému IOŽIP (informační systém o 

životním prostředí v Praze), mezi nimi projekt ročenka Praha – životní prostředí: Byl 

připraven a distribuován komplet ročenky 2013, zahájena příprava ročenky 2014 a dále 

zahájena příprava inovované ročenky 2015–2018. Veřejnost byla informována 

prostřednictvím informačních materiálů Vybrané informace z RŽP. Tištěná zkrácená verze 

RŽP 2013 byla distribuována do knihoven, škol a neziskových organizací na území hl. m. 

Prahy. Podrobná verze je k dispozici zájemcům na Portálu životního prostředí. Součástí 

ročenek je zpráva o EVVO v Praze za každý rok v rozsahu 10 až 15 stran.  

 

V roce 2015 byl k dispozici veřejnosti již nový Portál životního prostředí hl. m. Prahy, jehož 

součástí je také sekce věnovaná EVVO a MA21. Informace o životním prostředí v Praze v 

http://portalzp.praha.eu/evvo
http://portalzp.praha.eu/ekovychova
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mapové podobě byly veřejnosti k dispozici na internetu v rámci aplikace Atlas životního 

prostředí. Podrobné informace o pražské přírodě a realizovaných projektech v této oblasti 

byly k dispozici na specializovaných webových stránkách Pražská příroda. 
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3. KOORDINAČNÍ ZÁZEMÍ EVVO V PRAZE 
 

3.1 Poradní skupina EVVO  

 

Lesy hl. m. Prahy prostřednictvím hlavního koordinátora EVVO hl. m. Prahy zajišťovaly 

setkávání poradní skupiny EVVO. Poradní skupina je poradním a námětovým sborem 

koordinátora EVVO a je v kontaktu se všemi subjekty v Praze, které se EVVO zabývají. 

Úlohou poradní skupiny je kontrolovat a vyhodnocovat plnění krajské koncepce EVVO hl. m. 

Prahy a navazujících akčních plánů KK EVVO. 

 

Poradní skupina je složená ze zástupců a partnerů činných v oblasti EVVO v Praze – 

zástupců škol, neziskových organizací, příslušných odborů Magistrátu hl. m. Prahy, 

organizací hl. m. Prahy, úřadů městských částí hl. m. Prahy a akademické sféry. Schází se 

pravidelně a vede ji hlavní koordinátor EVVO. Celkem se v roce 2014 uskutečnilo pět 

schůzek poradní skupiny EVVO. Na konci roku 2014 stávající poradní skupina ukončila svou 

činnost. Na začátku roku 2015 byla jmenována nová poradní skupina, která se v roce 2015 

rovněž sešla třikrát. Členové poradní skupiny se v roce 2015 stali rovněž členy řídícího 

výboru, který dohlížel na vznik nové krajské koncepce a připomínkoval její jednotlivé části. 

 

 

 

 

 

3.2 Konference EVVO v Praze 

 

Pražská konference EVVO pro učitele 2014 aneb škola v přírodní zahradě, komunitní 

zahradě a na městské farmě: Cílem této konference bylo představit pedagogickým 

pracovníkům mateřských, základních a středních škol, zástupcům samosprávy a ostatním 

zájemcům možnosti využití školních zahrad, komunitních zahrad a městského farmaření ve 
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vlastní výuce. Kromě teorie v dopoledních hodinách byla konference zaměřena též na 

praktické ukázky jednotlivých činností a jejich využití ve školách v připravených dílnách. 

 Konference se uskutečnila 6. května 2014 v Základní škole a mateřské škole Na Beránku 

v Praze 12. 

 

 Konference se zúčastnilo přes 76 posluchačů. 

 

 

 

Tématem šestého ročníku krajské konference EVVO v roce 2015 pak bylo budování vztahu 

lidí k místu jejich bydliště. V tomto duchu se nesla úvodní přednáška i následné dílny s 

praktickými ukázkami. Konference byla určená především pro pedagogické pracovníky škol 

a školských zařízení (mateřské školy, základní školy a gymnázia), pro studenty vysokých 

škol s pedagogickým zaměřením a pro organizace se školami spolupracující v oblasti EVVO 

na území hlavního města Prahy. 

  

 Program proběhl 15. 10. 2015 v areálu Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy 

Toulcův dvůr. 

 

 Konference se zúčastnilo celkem 98 osob, z toho 58 účastníků bylo ze škol (MŠ, ZŠ, SŠ 

a SOU), 20 z nestátních neziskových organizací (NNO) zajišťujících EVVO, 3 účastníci 

byli zaměstnanci samospráv a 17 z dalších organizací. 

 

 Na akci bylo rozdistribuováno cca 1 000 kusů informačních a propagačních materiálů k 

EVVO. 
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3.3 Průběžné hodnocení výsledků plnění akčního plánu 

 

Lesy hl. m. Prahy nechaly zpracovat pro hlavní město Prahu Krajskou koncepci EVVO 

hlavního města Prahy na období 2016–2025. Na tvorbě nové koncepce se podílel 

ustanovený řídící výbor a prostřednictvím dvou kulatých stolů i zástupci veřejnosti a 

zájmových skupin činných v oblasti EVVO.  

 

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy je 

základním strategickým dokumentem hl. m. Prahy v této oblasti. Stanovuje a popisuje 

v rámci daného cíle jednotlivé kroky a priority, jimiž může Praha dlouhodobě a systematicky 

působit na své obyvatele v otázkách životního prostředí, podporovat a rozvíjet jejich vztah 

k okolní přírodě a přispívat k udržitelnému rozvoji metropole a k zachování pražské přírody i 

pro následující generace Pražanů.  

 

Platnost koncepce je 10 let a pro toto ohraničené desetiletí koncepce definuje základní vizi a 

směr, jímž by se mělo environmentální vzdělávání, výchova a osvěta nadále vyvíjet. 

Konkrétní opatření a aktivity pak popisují navazující akční plány pro kratší časová období.  
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Důvodová zprava k tisku R-21448 
 

Důvodová zpráva k návrhu Akčního plánu Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy na 
období 2016 – 2017 

Radě hl. m. Prahy je předkládán ke schválení návrh Akčního plánu Krajské koncepce 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy na období 2016 – 2017 (dále 
jen „Akční plán“). Navazuje na Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a 
osvěty hl. m. Prahy schválenou usnesením Rady hl. m. Prahy č. 125 dne 26. 1. 2016 (dále jen 
„KK EVVO“). 

Akční plán je soubor projektových záměrů a aktivit, který slouží jako strategický plán 
k realizaci KK EVVO. KK EVVO stanovuje povinnost vytvářet, realizovat a zhodnocovat 
Akční plány především na dvouleté období. Důvodem je možnost flexibilně reagovat na 
změny, které v oblasti EVVO nastávají na základě výzkumu, inovací a evaluace probíhajících 
činností. 

Uvedený návrh definuje konkrétní činnosti a úkoly zajišťované kompetentním odborem 
MHMP a realizované na základě veřejných zakázek a grantů subjekty zabývajícími se EVVO 
v hl. m. Praze na období 2016 a 2017. Cílem Akčního plánu je poskytnout podmínky a 
předpoklady pro systematickou realizaci EVVO v hl. m. Praze, zajištění souladu, vzájemné 
komunikace a spolupráce zúčastněných subjektů a positivní systematické a dlouhodobé 
působení na cílové skupiny, které vycházejí z KK EVVO, směrem k zodpovědnému a 
šetrnému chování k přírodě a svému životnímu prostředí.  

Návrh Akčního plánu zpracovala na základě vysoutěžené veřejné zakázky společnost 
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ve spolupráci Krajským koordinátorem 
EVVO hl. m. Prahy a s Řídícím výborem. Řídící výbor byl zřízen kompetentním odborem 
MHMP za účelem připomínkování, projednávání a schvalování jednotlivých dílčích výstupů i 
finální verze návrhu KK EVVO a z důvodu tvorby Akčního plánu. Členové Řídícího výboru 
jsou zástupci hlavních realizátorů EVVO v hl. m. Praze, především se jedná o zástupce 
z kompetentních odborů MHMP, z obou středisek ekologické výchovy hl. m. Prahy, 
městských částí, nestátních neziskových organizací, Univerzity Karlovy a pražských 
mateřských a základních škol. Za naplňování činností vyplývajících z Akčního plánu a její 
zhodnocení je zodpovědný Krajský koordinátor EVVO hl. m. Prahy. 

Objem finančních prostředků vyčleněných na realizaci Akčního plánu na roky 2016 a 2017 se 
oproti uplynulým Akčním plánům vycházejících z Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy na 
období 2005 – 2015 zdá být výrazně navýšen, ale jedná se pouze o uvedení všech 
vynaložených nákladů na realizaci EVVO v příštích dvou letech, které vycházejí ze 
zkušeností z uplynulých let. V uplynulých Akčních plánech byly zohledněny pouze finance 
z § 3792, ekologická výchova. Finanční prostředky, které podporovaly také EVVO ale 



z jiných paragrafů rozpočtu OCP MHMP v něm uvedeny nebyly. Na základě nové KK EVVO 
bylo navrženo do Akčního plánu vypsat všechny finanční prostředky, kterými HMP 
podporuje rozvoj EVVO, jelikož všechny tyto činnosti podporují realizaci KK EVVO a proto 
by měly být uvedeny i v navazujících Akčních plánech. Nejedná se tedy o navýšení rozpočtu 
OCP MHMP, ale pouze o vypsání všech financí rozpočtu HMP, které podporují EVVO. 
V uplynulých letech byly tyto finance v obdobných objemech. 

V Akčním plánu jsou tedy nově zohledněny finance na podporu střediska Ekologické 
výchovy Lesů hl. m. Prahy (dále jen „Středisko“), v rámci nichž Středisko zajišťuje 
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel hlavního města Prahy, zejména se 
zaměřením na lesní a vodní pedagogiku, seznamuje je s lesem a s přírodními procesy v lese. 
Dále je nově do Akčního plánu zařazena finanční podpora EVVO z grantového schématu hl. 
m. Prahy a informační, propagační a osvětové aktivity EVVO. Všechny výše uvedené činnosti 
byly realizovány i v uplynulých letech v obdobném finančním rozsahu a pro rok 2016 jsou 
tyto finance již schváleny v rámci rozpočtu HMP. 

Schválením a přijetím tohoto dokumentu bude naplněna povinnost vycházející z KK EVVO. 
Bude zajištěno efektivní, účelné a průhledné čerpání financí na koncepční a systémovou 
podporu EVVO v hl. m. Praze. Realizace KK EVVO formou akčních plánů vyžaduje 
ekonomickou podporu, nicméně vynaložené částky preventivního charakteru se dlouhodobě 
projeví ve významných úsporách finančních prostředků nezbytných pro nápravy poškozeného 
životního prostředí i zdraví obyvatel. 

Činnosti vycházející z předloženého Akčního plánu budou financovány z rozpočtu 
OCP MHMP z kapitoly 0254, § 3792 - Ekologická výchova a osvěta v celkové výši 
7 470 000,- Kč, § 3792 – neinvestiční příspěvek na Středisko ekologické výchovy Lesů hl. m. 
Prahy v celkové výši 3 410 000,- Kč a § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti – granty 
v celkové výši 8 000 000,- Kč. 
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