
 

                                                                                                        

 
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: DDM Smetanka, Nový Bor  
Datum a Čas: 09. 06. 2020 16-17:30hod 
Přítomni: dle prezenční listiny 
  

 
1. Schválení programu PS ....................................................................................................... 2 

2. Akce PS na druhé pololetí 2020 .......................................................................................... 2 

3. Realizace EVVO programů v rámci MAP .......................................................................... 2 

4. Vyhodnocení EVVO programů v Geoparku Ralsko 2019 ................................................. 2 

5. Vyhodnocení EVVO programů v roce 2020 ...................................................................... 3 

6. Diskuze, různé ..................................................................................................................... 3 

7. Termín dalšího setkání pracovní skupiny ........................................................................... 3 

Příloha ........................................................................................................................................ 4 

 
 
 
 
 
 
V Zahrádkách, dne 09. 06. 2020 Zapsala: Mgr. Lenka Mrázová a 

Mgr. Eva Kolocová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                        

1. Schválení programu PS 
Jednotlivé body programu PS byly schváleny 

 

2. Akce PS na druhé pololetí 2020  

- akce Bukvice 2020 byla zrušena z důvodu protipandemických opatření 

- akce Bukvička pro MŠ – připomenout akci, aby se dotázala paní ředitelka Coufalová a 

vznesla dotaz na ostatní ředitele. 

o zjistit případný zájem MŠ o uspořádání této akce (bude probíhat na podzim 

2020, uspořádání akce jaro 2021) 

o zaslat dotazník na všechny školky, zda by byly MŠ ochotny uspořádat akci 

o nalézt organizátora této akce 

 

- akce Týden pro klima – z časových i kapacitně omezených prostředků souvisejících s 

pandemickými omezeními trvající po dobu 3 měsíců, nemůže akci Geopark Ralsko 

organizovat. 

- akce Ekohrátky - sjezd téměř všech malotřídek, obohaceno (doplněno) o eko 

workshopy, dílničky, termín uspořádání je na podzim.  

o Hlavním organizátorem je ZŠ Prácheň.  

o cca pro 50 dětí.  

o Pokud si ZŠ Prácheň zažádá, je možné přispět finanční podporou z prostředků 

MAP Českolipsko a Novoborsko II. - Lenka Mrázová zjistí bližší informace 

- akce Lesní mini olympiádu 

o malotřídky zažádáno na MAP Českolipsko a Novoborsko II 

o akce měla být původně uspořádána v červnu, ale přesunuto na podzim 

- akce Den Země, barevný týden 

o organizace MŠ Bratří Čapků, přesunuta realizace z dubna 2020 na podzim 

2020, akce je i pro ostatní MŠ 

 

Závěr: Důležité je mít představu o akcích, které se plánují do konce projektu MAP II. (květen 

2021). Momentálně probíhá průzkum, které akce mají jednotlivé organizace a školy v plánu 

uspořádat z důvodu případné finanční podpory. Finanční prostředky, které byly zarezervované 

na akce v I. pololetí 2020, byly přesunuty na II. pololetí. 

 

3. Realizace EVVO programů v rámci MAP 
- Podpora ze strany MAP je možná, ale je potřeba oznámit dostatečně dopředu, jaká 

podpora má být (evvo program, doprava, atp.) 
- Finanční prostředky, které se nevyčerpaly v I. pololetí na organizaci jednotlivých akcí, 

se přesouvají na II. pololetí na jednotlivé programy Geopark Ralsko, ZOD Brniště, 

Akvárium, … 

4. Vyhodnocení EVVO programů v Geoparku Ralsko 2019  

- vyhodnocení aktivit – pozitivní hodnocení všech zúčastněných 

- naplnění cílů, výstup, závěr – zdali mají akce očekávaný přínos 



 

                                                                                                        

 

5. Vyhodnocení EVVO programů v roce 2020 
– Newsletter – sumarizace všech plánovaných akcí, aby to bylo aktuální. Bližší informace u 

B. Váradiové 

- Zpětná vazba od učitelů - dotazník 

- Zpětná vazba od dětí 

- Zpětná vazba po delší době (3 měsíce) – zdali jim zapadl absolvovaný program do 

výukového plánu? Zdali je přínosný?, slovní vyjádření 

- GEOPARK RALSKO, ZOD Brniště, Akvárium, DDM Smetanka – domluva 

jednotlivých organizací, aby se mohl udělat širší výstup z organizací na konečnou 

výstupovou zprávu za rok 2020. Forma dotazníku – příloha zápisu. 

6. Diskuze, různé 
- Skvělý výukový program pro učitele MŠ i ZŠ „Učíme se venku“,  

- bližší informace webové stránky https://ucimesevenku.cz/  

- je možné pozvat si lektorku na výukový seminář na doporučení (akce podzim nebo jaro). 

- Paní ředitelka Koutná z DDM Smetanka zjistí bližší informace 

- Možnost uspořádání akce v prostorách DDM Smetanka,  

- možná finanční podpora na organizaci této akce (cca 15.000,-Kč) 

 

7. Termín dalšího setkání pracovní skupiny 
- 29. 9. 2020 16:00-18:00 – MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740, 278 01 Česká Lípa 

  

https://ucimesevenku.cz/


 

                                                                                                        

Příloha: Podoba jednotného dotazníku 

 

Vyhodnocení EVVO programů - dotazník pro pedagogy   
1) Byla témata jednotlivých programů zvolena vhodně s ohledem na ŠVP?  

☐ano   ☐spíše ano   ☐ spíše ne    ☐ne 

2) Byly programy pro žáky přínosné z hlediska nových vědomostí a znalostí? 

☐ano   ☐spíše ano   ☐spíše ne    ☐ne 

3) Byly aktivity během programů zvolené adekvátně k věku žáků, byly předávané 

informace srozumitelné? 

☐ano   ☐spíše ano   ☐spíše ne   ☐ne 

4) Byly aktivity v rámci programů pro žáky dostatečně atraktivní? 

☐ano   ☐spíše ano   ☐spíše ne   ☐ne 

5) Byli jste spokojení s celkovou organizací během programů? 

☐ano   ☐spíše ano   ☐spíše ne   ☐ne 

 

Pomozte nám zlepšit kvalitu programů. Budeme rádi za váš slovní komentář. 

Poznámky a doporučení například na otázky: 

Jaký prvek v programu vám přišel nejzajímavější? Co považujete z obsahového nebo 

praktického hlediska za nejdůležitější? Jak bychom program mohli vylepšit? 
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Děkujeme 

 


