
 

                                                                                                        

 

ZÁPIS  

Z PÁTÉHO SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO EVVO 

 
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: 21. 03. 2019, 16:00 - 17:00 hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1. Odsouhlasení programu 

2. Ucelení setkávání pracovní skupiny 

3. Plán školení, workshopů, semináře pro učitele do konce roku 

4. Spolupráce s Lesy ČR 

5. Zprávy ze skupiny EVVO Liberecký kraj 

6. Bukvice 2019- veškeré informace k akci 

7. Diskuze  

8. Termín dalšího setkání pracovní skupiny 

 

 

1. Program jednání pracovní skupiny byl schválen 

 

2. Ucelení setkávání pracovní skupiny 

- Roční počet setkání PS je splněn (4x ročně) 

- Nyní je nezbytné se setkávat a řešit podněty vyplývající s přípravou akce BUKVICE 2019, po této 

akci je možné se setkáváními zvolnit. 

 

3. Plán školení, workshopů, semináře pro učitele do konce roku 

- Workshop ke sdílení dokumentů a pomůcek pro EVVO pro pedagogy, vytváření programů pro 

učitele, aby mohli sdílet své dovednosti, poznatky, zkušenosti (září 2019) 

- Strážci země (září, říjen 2019) 

 

4. Spolupráce s Lesy ČR 

- Spolupráce se školami – ano 

- Programy mají zdarma 

- Jediný problém je s úhradou dopravy (Lesy ČR ji nehradí, bylo by potřeba ji případně hradit z MAP) 

- Účast, prezentace na BUKVICE 2019 

 

5. Zprávy ze skupiny EVVO Liberecký kraj 

- Výměna postřehů 

- Jablonné v Podještědí - šelmy 



 

                                                                                                        

- Návrh na propojení s MAP 

 

6. BUKVICE 2019 – veškeré informace k akci 

- Odsouhlasena podpora z LAG Podralsko ve výši 10.000,-Kč 

- Zažádáno na KÚ LK, možná podpora ve výši 23.000,-Kč 

- Pronájem ZUŠ Česká Lípa ve výši 2.000,- 

- Fotograf, fotokoutek, fotoaparát (tematická výbava na pozadí fotokoutku je zařizována)  

- Občerstvení bude zajištěno ve výši 4.000,-Kč 

- Nutno upozornit rodiče, aby si děti nezapomněly odhlásit oběd a zároveň, aby měly děti jídlo na celý 

den 

- Účastníci, prezentace jednotlivých organizací 

 A) Geopark 

 B) ZOD Brniště 

 C) p. Jasanský – Akvárium ČL 

 D) DDM Smetanka 

 E) Lesy ČR 

 F) Hnutí Duha Jablonné v Podještědí 

- Ocenění sazenička dubu – jednáno s paní Zikmundovou od Lesů ČR, sazeničky budou 

- Bylo by potřeba ke každé sazeničce vytvořit nějaký „rodný list“, aby všichni věděli co a jak, a jak se 

o sazeničku starat 

- Aktuální počet přihlášených škol – 9 

- Zadání 5 - 10min prezentace + 5min příprava, pokud má škola vícero prezentací, jednotlivé skupiny 

by se měly vejít do časového limitu 

- Ocenění předá moderátor bezprostředně po prezentaci a skupina se nechá vyfotit ve fotokoutku. 

 

Časový harmonogram akce: 

TERMÍN: PÁTEK 26.4. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ: velký sál ZUŠ, ČESKÁ LÍPA 

 

Hlavní program 

 

 8.00 příjezd a příprava prezentací 

 8.20 Uvítání a zahájení programu 

 8.30 Prezentace Dne Země u nás ve městě - ZŠ a MŠ Zákupy, 2.tř.,3.tř.a 8.tř.  

 8.45 Jak pracujeme na ekologickém kroužku - ZŠ Slovanka, tým žáků z 1. a 2. stupně  

 9.00 Vertikální zahrada v prostředí ZŠ Klíč - ZŠ a MŠ Klíč, tým žáků 6.A a 8.A  

 9.15 Záhadní dravci - ZŠ a MŠ Mírová Mimoň, tým žáků 2.A  

 9.30 Výsadba v areálu školy - ZŠ Česká Lípa, 28. října, tým žáků 8. C 

 9.45 Přestávka, svačina 

 10.00 Návštěvy prezentací u stolků 

 10.45 Malá šnečí farma - ZŠ Žandov, tým žáků 5.A 

 11.00 Ekoškolní aktivity - ZŠ Dubá, Ekotým 8. a 9. tříd  

 11.15 Příroda na dosah ruky celý rok - ZŠ a MŠ Okna, tým žáků 3. - 5. třídy  

 11.30 Zahrada plná života - ZŠ K. H. Máchy Doksy, Osmáci  



 

                                                                                                        

 11.45 Energetické úspory v prostředí ZŠ Klíč - ZŠ a MŠ Klíč, tým žáků 6.A a 8.A  

 12.00 Co jsme se naučili o vodě - ZŠ a MŠ Zákupy, tým žáků 2.tř.,3.tř.a 8.tř.  

 12.15 Návštěvy prezentací u stolků 

 13.00 Ukončení a poděkování 

 

Doprovodný program - prezentace organizací a programů: 

 

Ekocentrum Brniště – Podralský nadační fond ZOD 

Geopark Ralsko – Učebna pod širým nebem 

Akvárium Česká Lípa 

Vlastivědné muzeum Česká Lípa 

Lesní pedagogika - Vojenské lesy a statky 

Fotokoutek 

 

Vybavení: 

- Pronajatý velký sál ZUŠ Česká Lípa 

- Každá „vystavující skupina“ potřebuje stůl 

- Židle pro nevystavující 

- Stoly pro prezentující se organizace 

 

Ocenění: 

- Oslovit jednotlivé účastnící se organizace, zda by mohly poskytnout nějaké své reklamní předměty 

- Sazenice dubu 

- Fotografie z fotokoutku 

- Certifikát o účasti na akci 

 

Město Česká Lípa 

- Tisková konference den před konáním akce-pozvání novinářů na BUKVICI 2019 

-     rozeslat na KÚ LK, město Česká Lípa 

 

 

7. Diskuse 

- Jaká je možnost čerpání finančních prostředků 

- V rozpočtu jsou vyhrazené peníze přibližně +/- 100.000,-Kč / škola. Administrativní kolečko na 

proplácení požadavků (doprava,… 

- Investiční záležitosti do škol (nelze čerpat finanční prostředky z MAP, ale MAP je povinen 

monitorovat požadavky jednotlivých škol) 

 

8. Termín dalšího setkání PS - 26.9. 2019, 16-18:00 MŠ Sovička, Česká Lípa (Slovanka) 

 

V České Lípě, dne 21. 03. 2019                   Zapsala: Eva Kolocová



 

                                                                                                        

 


