
 

                                                                                                        

 
ZÁPIS ZE 

SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY EVVO 
 

k projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008645 
 
 

Místo: MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740, Česká Lípa  
Datum a Čas: 26. 9. 2019 16-18:00hod 
Přítomni: Šárka Kalvová, Kateřina Řehořková, Jarmila Coufalová, Michaela Hungerová, 
Helena Krejčíková, Martina Baierová, Tereza Jeřábková, Eva Kolocová, Lenka Mrázová, 
Veronika Ličaverová (Vlastivědné muzeum) 
 

Program: 
1) Odsouhlasení programu 
2) Harmonogram evaluace aktivit 
3) Aktualizace akčního plánu 
4) Šablony č. 3  
5) Vyhodnocení BUKVICE 2019+, návrhy na zlepšení pro další ročník 
6) Bližší informace k pořádaným akcím malotřídek „EKOHRÁTKY“ a „Lesní 

miniolympiáda“ 
7) Předběžný plán akcí na rok 2020 za PS EVVO 
8) Ostatní 
9) Termín dalšího setkání 

 
 
 
 
 
 
V Zahrádkách, dne 26. 09. 2019 Zapsala: Mgr. Lenka Mrázová a 

Mgr. Eva Kolocová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                        

 
1) Program pracovní skupiny byl schválen. 

 
2) Harmonogram evaluace aktivit  

 
každá PS se dohodne na Harmonogramu evaluačních aktivit, tj.: 

•          stanovení počtu, témat a cílů 
•          výběr cílových skupin evaluace 
•          vytvoření časového plánu realizace evaluace 
•          výběr vhodných nástrojů pro evaluaci a způsobu hodnocení 
•          vyhodnocení evaluačního šetření 

 
Vhodné nástroje pro evaluaci: 

•          rozhovor 
•          workshopy 
•          jednání pracovních skupin 
•          dotazníková šetření, ..atp. 
Výběr z aktivit, realizovaných jednotlivými školami, organizacemi nebo pracovní 
skupinou. 

 
 
Evaluace aktivit PS EVVO: 

a) Vyhodnocení práce PS EVVO – zda jsou naplněny cíle PS, které byly stanoveny na 

začátku – metoda evaluace: moderované jednání PS – leden 2020 

 

b) Vyhodnocení úspěšnosti / efektivity EVVO programů – škola a partner 

- Využití hodnotících dotazníků, které školy posílají po programu na LAG 

- Dotazník školám – zpracované vyhodnocení zpětné vazby, výjezdní akce 
(EKOCENTRUM, GEOPARK RALSKO a další partnerské organizace) -   

Ekocentrum Brniště poskytne dotazník, který používají (získávají zpětnou vazbu od 
zúčastněných škol pomocí dotazníkového formuláře - GOOGLE FORMULÁŘ, který 
zasílají po absolvované exkurzi učitelům) – pozor, aby se nedublovalo s hodnotícími 
dotazníky - Ukázku dotazníkového formuláře zaslat na GEOPARK RALSKO, bude 
sloužit jako mustr pro další dotazníky od ostatních partnerských organizací (Michaela 
Hungerová) 
- Řízený rozhovor – vybraly by se 4 nejaktivnější školy 

 
c) Vyhodnocení společných aktivit škol v rámci EVVO 

- BUKVICE 2019 – vyhodnocení v rámci práce PS 

- EKOHRÁTKY 2019 – loňský rok byl celý uhrazen z MAS, (akce pro Malotřídky), 

vyhodnocení této akce bude probíhat ve formě vyplnění naformulovaného 

dotazníku - Lenka Mrázová a Tereza Jeřábková 

- V příštím roce evaluovat také obě akce metodou dotazníku účastníkům + 

v rámci jednání PS 

 
3) Aktualizace akčního plánu 



 

                                                                                                        

V průběhu ledna 2020 proběhne aktualizace a pokud mají školy nějaké projekty, mají je 

zaslat na LAG PODRALSKO. Zaslané seznamy akcí, které se realizují pravidelně, budou 

zahrnuty do AP. Bude zaslán stručný a krátký formulář, do něhož vyplníte název akce, 

termín realizace (stačí měsíc) a krátkou anotaci akce. Toto bude sloužit jako podklad pro 

zapracování do Akčního plánu a pro PS financování ke hledání vhodných nástrojů pro 

financování aktivit.  

 

4) Šablony Č. 3 

- Šablony je dobré využívat např. pro programy s odborníkem. 

 

5) Vyhodnocení BUKVICE 2019 

 BUKVICE 2019 

 kladné ohlasy na uspořádanou akci od učitelů 

 Kladné ohlasy od zúčastněných dětí 

Návrhy ke zlepšení pro příští ročník Bukvice 2020 

 Změna místa? V nabídce je MŠ OKNA, SOKOLOVNA 

ZAHRÁDKY, KD ZÁKUPY – potvrzeno KD Zákupy – obec 

s tím souhlasí a termín je zamluvený, mají i areál kolem 

domu, který lze využít 

 Lepší místo pro vystavovatele, pro účastníky,  

 Lepší zázemí pro občerstvení.  

 Nezapomenout na zdravou stravu a třídění odpadu 

(plastové nádobí) 

 Doprava pro školy - případně svozový autobus (platil by 

LAG) 

 Ocenění – diplom, sladkost (už ne), rostlinka buku, 

propagační materiály, keramické medaile Praktická škola 

Lípa (možnost nějakých dalších cen, bude ještě upřesněno) 

 Termín: KDY? 24. DUBEN 2020,  

 OBESLÁNÍ ZŠ už teď na podzim, aby byla možná 

dostatečná příprava a průběh projektů 

 Moderátor? : bude ještě určeno 

 Focení s maskotem 

 Zvláštní cena poroty za výjimečnou aktivitu (projekt) 

 

6) Bližší informace k pořádaným akcím malotřídek „EKOHRÁTKY“, LESNÍ 

MINIOLYMPIÁDA 

 
 EKOHRÁTKY  

 dopolední program 8-12 škol (malotřídek). Program je rozdělen do 

tříd (max. 15 dětí za školu do 5. třídy). Střídají si různá stanoviště,  

zaměřeno na životní prostředí, interaktivní úkoly, běhání, atd. 



 

                                                                                                        

Výstupem: zdravý přístup k životnímu prostředí. Pořadatel ZŠ a 

MŠ Prácheň 

 
 Lesní miniolympiáda 

 MŠ a ZŠ Prysk program EVVO pro MŠ a ZŠ (malotřídky) 

Českolipska a Novoborska 

 Je potřeba získat více informací, aby se rozhodlo, zda zařadit do 

plánu akcí na rok 2020 

 

7) Předběžný plán akcí na rok 2020 za PS EVVO 
 

 Bukvice 2020 – pro ZŠ 

 Ekohrátky 2020 – pro malotřídky 

 Lesní miniolympiáda 2020 - ??? 

 Bukvička 2020 – akce pro MŠ 

 „Kampaň – týden ke klimatu“ – probíhá na podzim, poslední 
týden v září (účastnit se, rozvíjet tuto myšlenku dál..)  

 
Bukvička 2020 – akce pro MŠ 
Požadavky:  

 Dopolední hodiny 

 Ideálně v České Lípě 

 Zaměření na EVVO 

 Stanoviště, které si jednotlivě připraví každá zúčastněná školka 

 A zároveň se zúčastní každá školka ostatních stanovišť  

 Místo konání OKNA, VLASTIVĚDNÉ MUZEUM 

 Maximální počet dětí z každé MŠ: cca 5 

 Termín: 29. 5. 2019 dopoledne 

 Ceny: návrhy: budku, krmítko, strom? 

 Info o pořádané akci rozeslat školkám: leden 2020 

 

8) Ostatní 
 

 Školení a seminář pro učitele (Strážci země) – zatím není potřeba 
realizovat 

 PS navrhuje oslovit partnerské organizace pro specifikaci programů 

na školní rok 2019/2020 (témata, popis programů) – nejen to, co je 

hrazené z MAP: EVVO programy s partnerskými organizacemi - 

GEOPARK RALSKO, AKVARIUM ČESKÁ LÍPA, EKOCENTRUM 

Brniště, DDM SMETANKA, DDM LIBERTIN, VOJENSKÉ LESY, 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM – Ekoporadna Orsej 

 

9) Termín dalšího setkání: 
dne 14. 1. 2020, místo konání: MŠ LADA Bratří Čapků 


