
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS ZE 

DRUHÉHO A TŘETÍHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

PRO EVVO A POLYTECHNIKU 

 
k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 

 

 

Místo: DDM Smetanka, Nový Bor 

Datum a Čas: 06. 12. 2018, 16:00 - 18:00 hod a 10.1. 2019, 16:00 - 18:00 hod  

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. odsouhlasení programu 

2. doplnění cílů z minulého setkání 

3. brainstorming nástrojů a aktivit – jak naplnit cíle 

4. diskuze  

5. stanovení termínu dalšího setkání 

 

10. 1. 2019  

Doplnění úkolů a specifikací z minulého setkání: 

 

 

 

1) Program jednání byl schválen. 

 

2) Shrnutí cílů pracovní skupiny: 

 

CÍLE PRACOVNÍ SKUPINY: 

 

1. Přinášet inspiraci a inovaci do výuky v oblasti EVVO a polytechniky. 

- sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe 

- rozšiřovat nabídku dalšího vzdělávání lektorů a učitelů 

2. Provazovat EVVO a rámcové vzdělávací programy škol. 

3. Zapojovat do spolupráce další odborné instituce. 

4. Přinášet další informace pro financování EVVO a polytechniky. 

5. Podporovat konkrétní aktivity s důrazem na dlouhodobou spolupráci. 

- zde je potřeba stanovit pravidla pro poskytování podpory z MAP 

6. Provázanost EVVO a polytechniky s místem, kde žijeme / kde školy působí 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

 

 

3) Brainstorming nástrojů  
 

JAK CÍLŮ DOSÁHNOUT: 

 

1. Přinášet inspiraci a inovaci do výuky v oblasti EVVO a polytechniky 

 Databanka na sdílení dat, Google učebna 

 nasdílení pracovních listů pro výuku – rozdělení podle témat 

 odkazy na filmy/ČT/CGS klást důraz na téma 

 přehled zdrojů financování – aktuální výzvy 

 databáze odborníků 

 dobrá zkušenost s konkrétními programy – kontakty na 

organizace, popsáno téma, pro které se to hodí do výuky 

 využití webových stránek MAP – zjistit možnosti 

 Akce Burza nápadů EVVO (setkání) 

 1x ročně regionální výstava (odměna/cena/ocenění města za 

přínos) 
 konference dětí – představení týmů 

 představení podpořených škol z MAP 

 zjistit, zda by nešlo navázat na nějakou již zaběhnutou akci 

(např. na ekologickou olympiádu, můžeme ji financovat z jiného 

grantu než je MAP) 

 Školení pro učitele a lektory EVVO 

 Strážci Země - školení v Sedmihorkách, inspirace pro učitele, 

jak obor vyučovat, poukázání na provázanost - zjistit, zda by 

bylo možné absolvovat školení znovu 

 Lektorské dovednosti – jak pracovat se skupinou 

 Myšlenkové mapy 

 Evaluace EVVO programů – vyškolení evaluátorů 

 Zorganizovat workshop sdílení materiálů a pomůcek pro 

EVVO. - ÚKOL LAG 

 

2. Provazovat EVVO a rámcové vzdělávací programy škol 

 předúkol před programem – ve výuce se na program třída připraví 

 návazný úkol – využije získané poznatky pro nějakou další činnost ve 

výuce 

 bude prezentovat získané poznatky a zážitky ostatním třídám nebo 

v rámci školy (např. výstavka) 

 

3. Zapojovat do spolupráce další odborné instituce 

 databáze odborníků 

 dobrá zkušenost s konkrétními programy – kontakty na organizace, 

popsáno téma, pro které se to hodí do výuky 



 

                                                                                                        

 

4. Přinášet další informace pro financování EVVO a polytechniky 

 Přehled zdrojů financování 

 Pracovníci pro konzultaci (kontaktní osoby). Tito konzultanti budou 

pořádat školení, aby si škola mohla projekt napsat sama 

 Pomocníky pro konzultaci projektů 

 

5. Podporovat konkrétní aktivity s důrazem na dlouhodobou spolupráci 

(školy jezdí do ekocenter, podpora konkrétních aktivit atp.) 

 Chceme podporovat aktivity, které mají návaznost na výuku (nejsou to 

jen výlety) - dlouhodobost  

 odborník do výuky – lze platit ze šablon 

 

6. Provázanost EVVO a polytechniky s místem, kde žijeme / kde školy působí 

 Patron – získat lesníka/ochránce – který by se školou spolupracoval 

dlouhodobě – udělal by přednášku a škola by zase v rámci své činnosti 

pomohla (sbírání žaludů, úklid v lese) 

 Spolupráce s městem – městský park – např. školka by měla na starosti 

jedno krmítko v městském parku, dá se každý rok opakovat, dokonce si 

škola může vyrobit krmítko 

 

CO JE MOŽNÉ FINANCOVAT Z MAP? 

- Stanovení podmínek pro čerpání finančních prostředků 

- Akce v ekocentrech – podmínky: 

 stanovení úkolu před programem 

 stanovení návazného úkolu po programu, kde škola využije poznatky 

z programu přímo ve výuce 

 pouze 2 termíny pro školy (je možné dát více termínů, pokud s něčím 

pomůžou) 

 prokázat výstupy z absolvovaných školení 

 centra, organizace by mohly zadat školám úkol na danou 

tématiku, kterou školky/školy zúročí v další praxi (zachování 

návaznosti) 

 prezentace výstupů na burze nápadů (2) a (6), 

 úkol na programy 

 

Úkol: 

a) Projít nabídku PAVUČINA a MRKVIČKA. 

 

b) Smetanka, Brniště, Geopark, Lesy ČR, Akvárium budou dávat „předúkol“ na 

vyhlášené termíny, a další navazující úkoly („poúkol“) na absolvované téma 

(seznam zaslat do LAG Podralsko, pí. Janě Panáčkové) + prezentace na burze 

nápadů, prezentace ve spojení s moderními technologiemi (video, foto, PWP) 

 

 



 

                                                                                                        

c) Zaslat z každé školy, co dělají v „Den Země“, možnost prezentace na webu  

 

 

d) Zjistit možnosti sdílených dat – google disku nebo webového portálu MAP pro 

využití sdílení dokumentů, odkazů atd. 

 

- Zjistit spolupráci s NAKAP – a ekovýchova LK – sdílení (JANA). 

 

-Vložit do webu část pod přístupem – zjistit zda je to možné na webu MAP 

CL-NB. 

 

- Odkazy pro inspiraci, které začneme sdílet veřejně, pošle Lenka Mrázová. 

 

 

e) Zjistit, zda by Burzu nápadů EVVO nešlo navázat na nějakou již zaběhnutou 

akci (např. na ekologickou olympiádu) 

 

Konferenci nebo „Burzu nápadů v EVVO“ 

bude pořádat LAG. Další organizace mu budou pomáhat, LAG zajistí 

organizační zázemí. 

První konference bude v dubnu 2019. 

 

o Úkol:    

o udělat plakátek, který prozkoumá zájem, tento návrh 

plakátku pošle Lenka. 

o Kvůli dopravě navrhuje skupina „Burzu nápadů“ 

v České Lípě. 

 

CO MÁ BÝT NA PLAKÁTKU: 

Zapojte se, připojte se, sdílejte! 

ENVIRO 

Příroda, třídění, voda,  

Můžete:  …(vyjmenovat všechny možné příklady: 

prezentace, zahrát hru, natočit video, připravit tvůrčí 

nebo interaktivní stanoviště, modely a ukázat jejich 

funkčnost, ukázat výsledky pokusů, fotokomiksy, ..) 

Byli jste na EVVO programu? Sdílejte zážitky 

z programů v terénu. 

Lenka pošle návrh. 

Termín akce: 26.4. 2019 

 

DO KDY SE ŠKOLY MAJÍ NAHLÁSIT? 

Do 28. 2. 2019. 

 

 



 

                                                                                                        

Burza bude organizována v dubnu. Nebude povinná.  

Skupina musí ještě vymyslet kategorie teamu. (rozdělení dle věku) 

Prezentace ekoteamu školy.  

Teamy, které prokáží dlouhodobou práci, budou moci absolvovat zážitek 

z EVVO.  

Přehlídka nejlepších videí (max.3 - 4min). Zapojte se do ..! 

 

f) Na příštím setkání prezentovat možnosti financování  

 

10.1. 2019 byly možnosti financování částečně probrány. V příloze zápisu se nachází aktuální 

výzva ERASMUS +. 

Nabídku aktuálních výzev a odborníků, kteří mohou pomoci se zpracováním žádosti, zveřejní 

PS pro FINANCOVÁNÍ na konci února 2019. 

 

 

Informace: 

 

14. 12. 2018 Sokolovna Zahrádky 

- doc. Plamínek přednáška 

 

3) Diskuse 

 

- Na příštím setkání se budou rozebírat jiné možnosti financování 

- Spolupráce mezi organizacemi poskytovatelů na přípravu „předúkolů“ (školky, školy 

zašlou témata, kterými se už zabývaly a zabývají) 

 

4) Stanovení dalšího setkání 

 

Čtvrtek  7.2 . 2019 od 16 - 18:00 hod EVVO DDM Smetanka. 

 

 

 

 

V Novém Boru dne 06. 12. 2018, doplněno 9. 1. 2019                

 

Zapsala: Jana Panáčková Feixová, Lenka Mrázová 

 


