
 

                                                                                                        

 

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: 11. 2. 2020 16-18:00hod 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program: 

1) Odsouhlasení programu 

2) Potvrzování kontaktů z hlediska lepší komunikace mezi členy PS 

3) Příprava a organizace akce „Bukvice 2020“ 

4) Bližší informace k fungování PS 

5) Evaluace pro rok 2020 

6) Další akce PS 

7) EVVO programy 

8) Vyhodnocení evaluace 2019 

9) Zprávy z užší PS EVVO z Libereckého kraje 

10) Diskuse  

11) Termín dalšího setkání 

 

 

 

 

 

V Zahrádkách, dne 11. 02. 20120 Zapsala: Mgr. Lenka Mrázová a 

Mgr. Eva Kolocová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

 

1) Program pracovní skupiny byl schválen. 

2) Potvrzování kontaktů z hlediska lepší komunikace mezi členy PS 

3) Příprava a organizace akce „Bukvice 2020“ 

- Letáček již hotov, informace o akci jsou již v procesu, z LAG Podralsko šla tato 

informace do škol 2x. Termín přihlášení je do 9. 3. 2020 

- Oslovení partnerů a sponzorů (LK OŽP  - žadatelem Geopark Ralsko, LAG Podralsko 

– hrazení dopravy, občerstvení, Město ZÁKUPY-poskytnutí prostor kulturního domu) 

- Technické vybavení bude zapůjčeno z Geoparku Ralsko, ozvučení a zvukař bude 

dořešeno 

- Občerstvení- řízek v housce, ovoce, pití ve várnicích-šťáva, čaj, sušenka 

- Moderátor – zajistí se z řad PS 

- Doprovodný program - zajištěno 7 vystavujících organizací (DDM Smetanka, 

Geopark Ralsko, Ekocentrum Brniště, Vlastivědné muzeum a Galerie ČL, Vojenské 

lesy ČR, CHKO Kokořínsko a Máchův kraj, Skauti Zákupy- poptá paní Řehořková/ZŠ 

Zákupy) – organizace budou požádány, aby si připravili nějaké úkoly (pro malé a 

větší), aby je mohly děti aktivně plnit 

o Je důležité, aby byly zajištěny osoby pro dohled i pobídku k plnění těchto 

aktivit, ať již z řad pracovníků daných organizací anebo z řad členů PS a 

spolupracovníků MAP 

- V případě potřeby je možné nechat namnožit pracovní listy pro děti v LAG Podralsko 

- Věcné dary:  Sazenice buku 

Poskytnutí tašek a tužek a pastelek z LAG Podralsko - ano 

Magnetky, tužky CHKO Geopark 

Bločky, reklamní předměty (SUEZ) 

Starší výtisky odborných časopisů 

Diplomy – zajistit jmenné diplomy – pí Mrázová 

- Plackovačka (zapůjčení z Ekocentrum Brniště, Geopark Ralsko) - děti budou moci 

obrázek vybarvit podle svého a zaplackovat 

▪ Marek Pšenička – zajistí grafickou část 

- Fotograf – kulisy – v minulém ročníku zapůjčené od Ekocentra Brniště – ale  

žádanější byla dekorace z místních pokojových květin – možná vhodnější pro tento 

rok využít místa v případě přízně počasí venku u KD 

▪ Fotografování akce obecně 

▪ Focení jednotlivých školních skupin (možno nechat se vyfotit v 

„rámečku“) 

▪ Náklad na fotografa je ve výši 3.000,- hrazen ze zdrojů Libereckého 

kraje 

- Rozdávání věcných darů až na závěr celé akce 

 

4) Bližší informace k fungování PS 

- Podstatný problém s organizováním akcí? – Je důležité zdůraznit, že se následující 

vyjádření týká všech pracovních skupin: 



 

                                                                                                        

- Pracovní skupiny přicházejí s nápady na nové, často i zajímavé akce potřebné 

v regionu, avšak právě členové PS jsou odborníky. Nebudou-li oni sami se aktivně 

zasazovat za realizaci jimi navržených aktivit a aktivně se podílet na jejich organizaci 

za spolupráce s MAP, pak takové akce tedy nejspíš nemají v jejich vlastním pojetí 

takovou důležitost. A proč by pak na tuto aktivitu měl navazovat někdo jiný, např. 

MAP, a přesvědčovat nejen samotné navrhovatele z řad členů PS, ale i potenciální 

účastníky, že se mají zúčastnit?   

- Druhým pohledem je třeba také navrhované akce promýšlet z pohledu jejich přínosu 

pro region. Odpovídejme si na otázky, např. chceme něco ověřit? Chceme stávající 

akci podpořit v rozšíření o nové účastníky? Chceme něco nového nastartovat a pak 

v tom budeme pokračovat? Pak ano, těch důvodů motivace, proč akce organizovat je 

dost, a je nutné si je předem říct a z toho pohledu i realizovanou akci zhodnotit, zda 

naplnila účel, cíl, který jsme si na začátku kladli…. 

- Harmonogram akcí na rok 2020 - Debata ohledně dalšího nastavení práce PS a 

zapojení jednotlivých členů do organizace akcí. Projekt MAP může v určité jasně 

vymezené míře podpořit nové společné akce škol, nicméně je nutné pro každou akci 

vymezit hlavního organizátora, který za ní stojí. PS má roli metodickou, může 

přicházet s novými náměty, nicméně jejich realizace není zajištěna týmem MAP. 

Pokud akce nebude mít hlavního garanta, nebude se realizovat. Vznik nových akcí je 

potřeba hodnotit i z pohledu udržitelnosti - MAP Českolipsko a Novoborsko II. končí 

v roce 2021 a musí zde být někdo, kdo tyto akce ponese i po skončení projektu. 

- bylo v PS plánováno, aby byla uspořádána akce BUKVIČKA pro MŠ – je třeba 

projednat vůbec zájem mezi MŠ o tuto akci, neboť MŠ mají dostatek svých aktivit 

EVVO a je otázkou propojování nebo zda vůbec realizovat - paní Coufalová, ředitelka 

z MŠ Bratří Čapků projedná na setkání ředitelek MŠ a sdělí na příštím setkání PS 

EVVO. Pokud bude o uspořádání akce zájem, je možné akci do plánovaných akcí 

zařadit, ale až na 2. pololetí 

- - Lesní miniolympiáda – je samostatnou aktivitou pořadatele a je podpořena z MAP 

- - Týden pro klima – není blíže definováno, je třeba v PS více konkretizovat a podat 

návrh ze strany PS k vedení MAP o podporu na jeho uspořádání na podzim 2020, a 

to nejpozději do konce 4/2020. 

 

5) Evaluace pro rok 2020 – Bukvice 2020 

- Dotazník pro děti a učitele – připraví vedoucí PS s kolegy z PS 

o Dotazy na učitele – zdali shledávají akci prospěšnou a smysluplnou a má 

cenu organizovat akci i v dalším roce, uzavřené otázky, ze škály 

o Dotazy na děti – pokud se jim akce líbila, jaký je celkový dojem (vybarvování 

hvězdiček) 

o konečná podoba bude ještě probrána na setkání PS 

 

 

 

 



 

                                                                                                        

6) EVVO programy 

- v tomto školním pololetí jsou opět ekoprogramy poskytované Geoparkem Ralsko a 

Ekocentrem Brniště v seznamu podpořených akcí – organizace byly informovány o 

finančním limitu pro dané období 02-06/20, a to vč. případné dopravy škol do míst konání 

programů.  

- Zároveň byly obě organizace požádány, zda by v podpoře účasti prioritně podpořily 

školy/školky, které se dosud programů evvo nezúčastnily. 

 

7) Vyhodnocení evaluace 2019 

- vyhodnocování přínosů programů EVVO v Geoparku Ralsko v roce 2019 – zajistí vedoucí 

PS pí Mrázová 

- důležité upozornění: 

– vyhodnocení je nezbytné projednat na PS  

- odevzdání výsledného hodnocení i s projednáním v PS a následně ŘV (cca 

v květnu) bude ve zprávě o realizaci v červenci t.r. 

 

8) Zprávy z PS EVVO z Libereckého kraje 

- možnost komunikace s LK, zástupcem Mgr. Lenka Mrázová 

- aktuálně sběr informací, co na školách, školkách chybí pro podporu výchovy v EVVO 

- možnost účastnit se takových jednání, aby se mohlo říci, co je potřeba 

 

9) Diskuse 

- PS financování – Shrnutí dotačních titulů, vhodných pro financování aktivit škol a 

organizací zájmového a neformálního vzdělávání je zpracováno a bude průběžně 

aktualizováno. Odkaz na dokument zde: http://map-cl-nb.cz/pracovni-skupiny/financovani/ . 

Neprobíhá pravidelná rozesílka e-mailem, ale dokument je již více než rok zveřejněn na 

webu projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II.  

 

10)Termín dalšího setkání: 

dne 23. 3. 2020, od 16:00hod místo konání: MŠ Sovička 

 

http://map-cl-nb.cz/pracovni-skupiny/financovani/

