
Záznam z poradní skupiny k EVVO Libereckého kraje 
KÚLK, úterý 16. června 2020 od 9.00 hod.   
 
Účastníci: 
Jan Činčera – MU Brno 
Barbora Černá – Hnutí DUHA Olomouc - šelmy 
Kristýna Fridrichová - Hnutí DUHA Olomouc – šelmy 
Alžběta Hejduková – Lesy ČR 
Lenka Hřibová – Semínko Země, z.s. 
Ivana Hujerová – KÚLK - neziskové organizace, Zdravý LK 
Olga Hušková – pracovník v EVVO na volné noze 
Aleš Kočí – SEV Divizna při ZOO Liberec 
Tomáš Komrzý – KÚLK - OŽPZ 
Veronika Ličaverová – Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa 
Pavlína Lomičová – ZŠ a MŠ Okna 
Kamila Madejová – KÚLK - OŽPZ 
Jana Modrá – STŘEVLIK, p.o. TUL 
Martin Modrý – STŘEVLIK, p.o. 
Lenka Mrázová – Geopark Ralsko 
Tereza Pokorná – KÚLK - OŽPZ 
Vít Preisler – SEV Český ráj 
  
Dopolední blok - 9.00 - 11.30 hod.  
 

Koncepce EVVO Libereckého kraje na období 2021+ 
 
(jednání řídila Blažena Hušková) 
 

1. Přivítání, zahájení, program 
 

Hlavním tématem dopolední části jednání je zpracování koncepce EVVO LK. Proč je dobré mít koncepci, nejlépe 
participativně zpracovanou?  
- dokument, v němž EVVO v LK (ať už s tématem pracuje kdokoli) nachází oporu při prosazování zájmů/potřeb EVVO 
- participativní zpracování je prostorem pro sdílení zkušeností, námětů, problémů, pro hledání jejich řešení a 
zapracování do koncepce 
- koncepci potřebujeme pro optimální využití finančních prostředků (i když některá rozhodnutí nakonec koncepci nectí 
 ) 
- mít koncepci je zákonná povinnost; dokument schvaluje zastupitelstvo; my nechceme jen splnit povinnost, ale 
vytvořit společně kvalitní a užitečný dokument  
 

2. Ohlédnutí za koronačasem: Jaké to bylo? Co jste zažívali? Jak se vám daí teď? Získáme z toho 
nějaké náměty i pro koncepci EVVO?  

(diskuse) 
 

Olga H. – velký tlak na českou přírodu a krajinu, víc lidí, odpadků 
Ivana H. – ČT spustila ČTedu; lidi začali chodit víc do přírody – málo ji znají, neznají souvislosti; začaly se objevovat 
různé výzvy; začalo se víc mluvit o problematice sucha a nedostatku vody v krajině 
Lenka H. – byl to šok pro rodiče, že dítě není nadšené z výletu, že děti jsou zvyklé fungovat jinak; senioři měli potřebu 
vyjít ven;  
Honza Č.- provokativní téma - větší využití virtuality i v ekovýchově, ve vzdělávání studentů, dospělých; propojení 
EVVO a výchovy ke zdraví (hýbej se) 
Blažena H. – pro učitele nové cesty a možnosti výuky (online) 
Jana M. – kvůli koronakrizi musely být vlastní děti na PC mnohem více než normálně – stálá kontrola zadávání a plnění 
úkolů (přispívalo to k závislosti); po čase uvítaly, když dostaly úkol venku 



Pavlína L. – úžasná online výuka p. Bárty (videa přístupná na webu) ZŠ Okna – děti měly jít ven a nafotit a popsat, co 
pozorovaly a jejich foto či videa využil pan učitel Bárta ve výuce v následujících dnech – skvělé zapojení dětí; chválí a 
doporučuje i Tereza P, Blažena H. 
Lenka M. – postrádala práci učitelů s motivací dětí (neudělal jsi, tak máš nedostatečnou); sama si vyzkoušela při učení 
svých dětí (co ses dneska naučila, to už umíš, to je skvělý – pozitivní motivace) 
Veronika L. – těžká motivace dětí k zodpovědnosti – musí poslat úkoly 
Alžběta H. – brigády Lesů ČR pro studenty a dospělé při sázení stromů, stavění oplocenek – byl zájem!; odhad počtu 
brigádníků v Libereckém kraji - do stovky  
Aleš K. – viděl riziko v učení svých dětí – umět vysvětlit dětem těžší učivo – mohlo rozevřít nůžky mezi dětmi, které 
nemají takové intelektuální zázemí doma; zároveň během krize velká šance se zastavit a nastavit si fungování jinak 
Blažena H. – zkusili v rámci MAP Mnichovohradišťsko zmapovat důsledky a změny v lidech – rodičích, učitelích, dětech 
– z centrální úrovně (MŠMT) se pravděpodobně  nic podobného neděje a je to škoda 
 

3. Informace o přípravě Koncepce EVVO LK 2021+ - design procesu, komunikační strategie 
 

Harmonogram přípravy koncepce (Tomáš Komrzý) 
 
Dospěli jsme k rozhodnutí nezadávat zpracování Koncepce EVVO v LK externímu zpracovateli; rozhodli jsme se 
zpracovat koncepci vlastními silami. Vznikl proto úzký zpracovatelský tým (Tereza Pokorná, Tomáš Komrzý, Aleš Kočí, 
Martin Modrý), který na koncepci pracuje s využitím konzultační podpory Blaženy Huškové. Úkolem tohoto úzkého 
týmu je pracovat podle schváleného procesu a harmonogramu a zpracovat návrh koncepce. O přispění žádáme 
poradní skupinu (nejméně dvě jednání v průběhu zpracování koncepce); dvakrát zveme k jednání nad koncepcí co 
nejširší spektrum lidí přicházejících do kontaktu s EVVO v LK (veřejná debata 14.9., projednání návrhu koncepce EVVO 
v březnu 2021); pracovní skupiny a další odborné konzultace k jednotlivým tématům EVVO LK budeme svolávat podle 
potřeby v období září – prosinec 2020. Promysleli jsme komunikační strategii (viz příloha) a věříme, že otevírá dostatek 
vhodných způsobů, jak zpracování koncepce komunikovat navenek a jak se mohou zájemci o téma EVVO v LK se 
zpracovateli spojit a ovlivnit obsah koncepce vlastními návrhy, poznámkami apod.    
 
Celý proces je oproti původnímu plánu (kvůli korona krizi) posunut o dva měsíce. 

16.6.2020, 9.00 hod., KÚLK - Poradní skupina pro EVVO - Koncepce EVVO LK 2021+ - příprava klíčových témat 

25.6. 2020, 8.30 hod., KÚLK (zasedací místnost 12. patro) - nejbližší schůzka koordinační skupiny k přípravě 
KoncepceEVVO LK 2021+; jak bylo zmíněno, kdo budete mít čas a zájem se zúčastnit, jste vítáni 

14.9.2020, 9.00 hod., KÚLK(multimediální sál KÚLK) - Projednání přípravy Koncepce EVVO LK 2021+ širokým plénem 

9/2020 – 12/2020 -Setkávání pracovních skupin ke konkrétním tématům v rámci přípravy Koncepce EVVO LK 2021+ ; 
Individuální konzultace ke zpracování koncepce  

2/2021 - Návrh Koncepce EVVO LK 2021+  

3/2021 - Veřejné projednání Koncepce EVVO LK 20021+   

4/2021 - Projednání ve Výborech ZLK (Výbor životního prostředí a zemědělství, Výbor pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost)     

5/2021 -Seminář ke Koncepci EVVO LK 2021+ pro členy ZK, popř. další zájemce 

5/2021 - Projednání RK a schválení ZK 

Do září je čas na sběr informací. Napadají vás zdroje informací, o kterých nevíme? Dejte nám vědět. 
Honza Č. –přispěje aktuálními zpracovávanými výstupy svojí práce 

 
 

Proces tvorby nové Koncepce EVVO (Tereza Pokorná) – viz samostatná ppt (v příloze záznamu) 



S kým komunikovat? doplnit KČT (senioři), neziskovky, Jitka Feřtová (AOPK) 
Ivana H. – Národní síť zdravých měst – možnost sdílení dobré praxe 
Lenka M. zmínila zkušenost s krátkým dotazníkem pro získání názoru veřejnosti 

 
Návrh - udělat uzavřenou fb skupinu pro sdílení? Je potřebný jak web, kde bude veškeré info, tak i něco aktivnějšího, 
ale necháme si projít hlavou; Vítek P. – obava, že v komentářích na fb se nejde do hloubky; i Honza Č.doporučuje 
vyjasnit si nejprve očekávání 
 

4. Veřejná debata k přípravě Koncepce EVVO LK 2021+ dne 14.9.2020 - cíle, program, propagace 
V září 2020 svoláváme veřejnou debatu ke koncepci EVVO. Cílem je pozvat co nejvíce zájemců z různých prostředí 
a zájmových skupin (pracovníci SEV, učitelé, koordinátoři EVVO, podnikatelé, rodiče, pracovníci veřejné správy, 
pracovníci s mládeží (TOM,Junák…), zástupci různých NNO (KČT například), neformální vzdělavatelé pracující 
s tématem (muzea…), AOPK ČR, NP, LČR,…). Na jednání bude příležitost vyjádřit se s současnému stavu a trendům 
v EVVO v LK a navrhnout  témata a řešení, která by se v EVVO LK měla objevit. Cílem je získat co nejvíc znalostí, 
zkušeností, podkladů pro zpracování koncepce.  
 
Pozvánkou na jednání oslovíme členy poradní skupiny a žádáme je, aby pozvánku šířili mezi relevantními lidmi ve 
svém okolí; pozvánku budeme distribuovat v souladu s komunikační strategií různými způsoby tak, aby se o 
jednání dozvědělo co nejvíc lidí, kteří přicházejí do kontaktu s EVVO jako poskytovatelé i jako uživatelé. Děkujeme 
členům poradní skupiny za veškerou pomoc.  
 
 

5. Klíčová témata v EVVO LK 
 

Cílem další práce bylo Na další práci jsme se rozdělili na dvě skupiny, které pracovaly samostatně; teprve na závěr 
jsme se všichni sešli dohromady a navzájem prezentovali výsledky práce ve skupinách.  Volně jsme diskutovali a 
zaznamenávali názory ve třech oblastech: 
1. Jaké pozitivní trendy v EVVO (zejména v LK, ale nejen) v posledních zhruba 5 letech vnímáme? Co se zlepšuje? 

Co bylo špatné a je to lepší, co bylo dobré a je to ještě lepší?  
2. Jaké negativní trendy v EVVO (zejména v LK, ale nejen) v posledních zhruba 5 letech vnímáme? Co bylo špatné 

a je ještě horší, co bylo dobré a zhoršuje se to?  
3. Jaká klíčová témata, kterým by se koncepce EVVO LK měla věnovat, na základě pozitivních a negativních 

trendů navrhujeme?  
 

Jednání řídily Blažena (odtud název jedné skupiny) a Olga (odtud název druhé skupiny) Huškovy.  
 
 

POZITIVNÍ TRENDY v EVVO za posledních 5 let, priority 
 
Skupina „Blažena“ 
(Pod vedením Honzy Činčery jsme se pokusili strukturovat zaznamenaná sdělení ne podle priorit, ale do skupin 

podle vnitřních souvislostí – vyšly nám z toho skupiny praxe, trendy, systém a důsledky) 
 
o PRAXE 

 Roste akademická sféra a výzkum v EVVO 

 Roste diverzita a hloubka přístupů v EVVO 

 Zabýváme se kvalitou, chceme hodnocení + reflexe, a bereme to už jako normální 

 Propojují se různí „typové“ aktérů, EVVO dělají různé party, které se potkávají 

 Roste počet organizací / lidí, kteří dělají EVVO, a jejich pestrost 

 EVVO prolíná i do jiných výchov a naopak – síťování, prolínání, potkávání 

 Globalizace EV - inspirace ze zahraničí – sdílení přes komunikační kanály 

 Učíme se venku 
 
o TRENDY 

 Média se zajímají, lidé se více dozvídají o ekotématech 

 Rozvoj sociálních sítí – lidé sdílejí, dozvídají se (akce, témata) 



 Víc osvěty (veřejnost, kampaně), nejen výchova (děti, školy) 

 Vznikají iniciativy zespoda, bez grantu, z potřeby (příklad: Rodiče za klima) 

 Lidi v lese, v přírodě více vidí přímé dopady, co se děje (sucho, kůrovec …) 

 Je „in“ být envi ohleduplný 

 Roste chuť zapojovat se do ochrany přírody a krajiny – do práce, aktivně 

 Přibývají lesní MŠ, komunitní školy 
 
o SYSTÉM 

 Hodně peněz z evropských fondů (spravené baráky) 

 Rostoucí finanční zdroje 
 
o DŮSLEDKY 

 Vysoké environmentální postoje (nejen děti), roste envi gramotnost 

 Zvyšuje se (někde) kvalita pedagogů EV na školách 

 Přibývají lesní MŠ, komunitní školy 
 
 
Skupina „Ola“ 
 

 Objev nových metod 

 Lepší nový Státní program EVVO 

 Víc financí 

 Větší porozumění škol 

 Diskuze o problému 

 Ekologové mají pravdu 

 Profesionalizace poskytovatelů EVVO (i v některých školách) 

 Velký vliv šikovných učitelů 

 Projekt „Živá zahrada“ (školy) 

 Snižuje se dopad veřejné správy na ŽP, ale neprezentuje se 

 Roste kreativita lidí a reakce na aktuální problémy 
 
 
 

NEGATIVNÍ TRENDY v EVVO za posledních 5 let, priority 
 
Skupina „Blažena“ 
 
o DŮSLEDKY 

 Uskrovňování lidí moc nefunguje; málo vědí o ŽP 

 Silný pesimismus a malé přesvědčení o pozitivní budoucnosti a vlastní síle 

 Vysoká životní úroveň, spotřebitelské chování, velká ekostopa 
 
o SYSTÉM 

 Revize RVP 

 Ekonomická krize – úbytek peněz veřejné správy 

 Předpisy (hygienické) vyhání normální život z institucí – urputné systémy (příklad: jídlo v MŠ) 

 Podfinancování a nedostatek lidí ve veřejné správě ochrany přírody a krajiny 

 Víc peněz jde do baráků než na práci lidí 
 
o TRENDY 

 Ekonomická krize – úbytek peněz veřejné správy 

 Je obtížnější chovat se spotřebitelsky zodpovědně, protože je těžké vyznat se v informacích a najít řešení 

 Životní styl se vzdaluje od přirozenosti, přírodnosti 

 Přesycení informacemi (dezinformacemi), je čím dál těžší utvořit si názor 

 Dlouhodobě rostoucí pocit ohrožení lidí – spíš ohrožující pro EVVO 



 
Skupina „Ola“ 
 

 EVVO podporuje sektor ŽP, ne školství 

 Chybí komunikace se zemědělstvím 

 Chybí stabilní finance v ověřených aktivitách (peníze jdou do novinek) 

 Málo koordinátorů EVVO ve školách (formální funkce) 

 Vzdělávání úzkých cílových skupin 

 Diskuze o problému 

 „voda + klima“ = alergie 

 Snižování úrovně pedagogických fakult 

 Klesá povědomí o přírodě 

 Klesají pohybové dovednosti 

 Přehnaná bezpečnost (hřišť) 

 Klíšťata v přírodě (strach blokuje vnímání) 

 Nedomýšlení důsledků procesů v krajině (lidský vliv, civilizace) 

 Informační přehlcení – různá kvalita (dezinformace) a absence kritického myšlení 

 Problémy s přepravou dětí (MHD) 
 

KLÍČOVÁ TÉMATA pro EVVO  v LK 
 
Pak jsme se podívali na pozitivní i negativní trendy a pokusili se naformulovat klíčová témata pro koncepci EVVO 

v LK, která z nich vyplývají.  
 
Skupina „Blažena“ 
 

 Lidé v EVVO – aby jich bylo dost a nebyli podhodnocení 
 Posilování občanských kompetencí všech pro environmentálně šetrné/zodpovědné  chování 
 Usměrňovat práci s veřejností – je to nastartované, lze do toho vstoupit; určit si cílové skupiny; využívat 

média, sdělovací prostředky 
 Diverzita, hloubka, propojování, síťování, otevřená komunikace EVVO (přístupy, cílové skupiny i 

poskytovatelé) 
 Nové formy komunikace – využití médií v EVVO 
 EVVO je pro společnost ekonomicky výhodná a zdravá – komunikovat smysl a přínosy 
 Podpora dobré praxe, zviditelnění 

 
Skupina „Ola“ 
 

 Vytváření bariér komplikujících pobyt v přírodě (strach, „extrabezpečnost“, pohodlnost, doprava, zdravotní 
omezení) 

 Bublina – vzdělávání vzdělaných – opomíjení některých skupin 
 Finanční nestabilita brání koncepční práci 
 Velký odstup EVVO od školství (MŠMT) – chybí provázanost 
 „Zelené“ informační přehlcení, vliv médií (alergie na určitá témata) 
 Zlepšit provázanost EVVO a dalších zainteresovaných skupin (zemědělci, odborníci) 
 Ekologická výchova jde příkladem (v občanské společnosti, participativní výuce) 
 Odcizení člověka přírodě – hledat cesty + co s tím 

 
Při závěrečném představení výstupů z obou skupin jsme konstatovali, že jsme došli k podobným závěrům. Ve 
spěchu (na skupinovou práci a závěrečnou diskusi bychom bývali potřebovali víc času) jsme se nevěnovali 
hodnocení akčního plánu dosud platné koncepce EVVO, které připravil Aleš Kočí a Martin Modrý. Hodnocení  proto 
alespoň připojujeme k tomuto záznamu jako přílohu.   

 
Děkujeme všem za účast na jednání.  
 
(zaznamenaly Kamila Madejová, Blažena Hušková) 



¨ 

 


