
                                                                                                            

 

 

Zápis 

z jednání pracovní skupiny EVVO v rámci projektu MAP II pro Brandýsko 

konané dne 7.10.2019 14.30 – 16.30 hod v prostorách MAS na Brandýském zámku 

 

1. Uvítání, stručné představení projektu MAP II pro Brandýsko Ing. Emily Koťátkovou 

2. Představení účastníků skupiny se stručnou informací o své dosavadní činnosti v oblasti EVVO a o vizích a 

očekáváních ohledně činnosti pracovní skupiny, určení diskusních témat 

 

3. Diskusní téma č. 1:  Sdílejme spolu informace  

Motto: V území ORP Brandýs existuje infrastruktura využitelná pro EVVO, která je často pouze lokálně 

známá nebo prakticky nevyužívaná a dále řada zdrojů pro EVVO v systému školního vzdělávání typu 

spolupracujících institucí (muzea, knihovny), ekocenter, NNO, odborníků žijících v území i angažovaných 

fyzických osob, které disponují značnou odbornou a edukativní kapacitou. Pojďme je využít. 

 Vizí práce skupiny je vzájemně se o těchto možnostech informovat a během realizačního období projektu 

MAP II pro Brandýsko vytvořit katalog těchto kapacit a možností pro jeho účastníky. V rámci 1. jednání PS 

byly zatím uvedeny následující možnosti a zdroje: 

1) Výzkumný ústav včelařský v Dole (Vodochody) - http://www.beedol.cz/: Je možné objednat exkursi, 

disponují naučnou stezkou, publikacemi a naučnými tabulemi k zakoupení/zapůjčení na výstavu nebo 

tvorbu naučné stezky 

2) Radonice: Zoopark Radonice - http://www.zoopark-radonice.cz/: Kontaktní minizoo (možnost hlazení, 

krmení zvířat), jsou schopni zajistit program – exkurzi pro různé věkové skupiny, dětský koutek 

3) Stará Boleslav: Staroboleslavský dvůr – momentálně má nového nájemce, neví se ještě, jak bude fungovat, 

máme se zeptat na jaře. Jinak by to byl námět na vycházku do přírody s možností podívat se zblízka na 

zvířata (králíci, kozy,..) 

4) Úvaly:  Úvalské menhiry - https://www.uvaly.cz/uvalske-menhiry/ 

5) Brandýs nad Labem -  Polabská geostezka na Ostrůvku – např. https://www.kamsdetmi.com/detail.html?id=66213: Stálá 

venkovní geologická expozice. Součástí geostezky je vytvořená aplikace pro mobilní telefony a tablety pro 

plnění vzdělávacích úkolů, kvízů a získání rozšiřujících informací o jednotlivých exponátech. Pro studenty 

a širokou veřejnost jsou vytvořeny informační materiály. GPS 50.1897117N, 14.6638219E. 

6) Brandýs nad Labem – ve městě je na atraktivním místě ve stráni nad Labem venkovní učebna, téměř 

nevyužívaná  - přístup z ulice Na celné 50.1865719N, 14.6694275E 

7) Aplikace Geofun -  jedná se o mobilní aplikaci, která provádí po zajímavostech konkrétních regionů dle 

vybrané kategorie (historie, památky, příroda, kolo, architektura, prohlídka expozice, vzdělávání..).. Hra 

zavede na konkrétní místa, dopředu je známá délka a obtížnost trasy a děti na různých bodech trasy plní 

úkoly, které jim hlas v aplikaci zadá, zpravidla se jedná o interakci s okolní památkou či zajímavostí. 

Většinou je  navíc do celé hry zakomponován i nějaký příběh.  

8) Bezobalový obchod – Zváženo, P. Jilemnického 15/14, 250 01. Možná by byli ochotní udělat nějakou 

osvětu, nebo by mohlo být zajímavé tam děti vzít a ukázat jim princip fungování bezobalového obchodu. 

http://www.beedol.cz/
http://www.zoopark-radonice.cz/
https://www.uvaly.cz/uvalske-menhiry/


                                                                                                            

 

9) EKO-KOM, a.s. – společnost  je schopná spolupracovat při EVVO v oblasti odpadů a poskytovat edukativní 

aktivity 

10) Organizace a jiné subjekty využitelné v EVVVO - jezdecké oddíly – v území je jich velký počet, je možné je 

navštívit, obdržet výklad, kontakt se zvířaty, povozit děti – dáme dohromady příklady s dobrými 

referencemi a kontakty 

11) Organizace a jiné subjekty využitelné v EVVVO - Svazy chovatelů drobného zvířectva – pořádají pravidelné 

výstavy v různých obcích regionu (př. – Stará Boleslav), často je možné zajistit exkursi MŠ/ZŠ s výkladem – 

dáme dohromady příklady s dobrými referencemi a kontakty 

12) Organizace a jiné subjekty využitelné v EVVVO - Ekocentrum Huslík 

13) Organizace a jiné subjekty využitelné v EVVVO - Ekocentrum Prales 

14) Organizace a jiné subjekty využitelné v EVVVO – Stará Boleslav - ateliér 6ej smysl 

15) Organizace a jiné subjekty  využitelné v EVVVO - pozitivní zkušenosti jsou se spoluprací s muzeem 

v Říčanech u Prahy, Brandýse nad Labem a s Polabským muzeem v Poděbradech – pracovníci muzeí jsou 

ochotni spolupracovat na akcích, vést exkurse apod. 

16) Programy využitelné v EVVO – Program klubíčko 

17) Programy využitelné v EVVO – Cesta potravin 

18) Programy využitelné v EVVO – Ekoškola 

19) Naučné stezky: Úvaly: Naučná stezka přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina - 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/naucna-stezka-prirodnim-parkem-skvorecka-obora-

k.aspx 

20) Naučné stezky – v území se jich nachází nemalý počet, pro účely projektu se pokusíme udělat jejich seznam 

 

Příspěvek do diskuse: V území patrně úplně chybí něco jako chovatelský kroužek, kde by měly děti 

možnost pracovat se živými zvířaty 

Příspěvek do diskuse: V ZŠ Dřísy měli králíkárny, bylo zrušeno, podobné záležitosti naráží na nutnost 

každodenní péče 

 

Seznam je doplněn o některé podněty zaslané po setkání e-mailem. 

 

4. Diskusní téma č. 2: Co očekáváme od EVVO v rámci školství a jaká je realita 

 

Motto: Školstvím prochází mladý člověk od cca tří let věku přes několik stupňů vzdělávání až po střední 

školu. Co chceme, aby v něm za tu dobu školství zanechalo v oblasti EVVO?  

 

Příspěvek do diskuse: je třeba vzdělávat učitele, resp. pedagogy obecně 

Příspěvek do diskuse: vzdělávání prožitkem – co děti prožijí, zažijí, vidí na vlastní oči, na co si sáhnou, 

to si mnohem lépe uvědomí, zapamatují, uvědomí si v souvislostech 

Příspěvek do diskuse: např. kontakt se zvířaty má pozitivní dopad psychologický, i v oblasti primární 

prevence (neubližování), dítě, které nemá kontakt se živými zvířaty, je ve svém životě ochuzené 

Příspěvek do diskuse: učit a uvědomit si, že i v oblasti životního prostředí má zásadní význam prevence 

– nevytvářet odpady, neznečistit ovzduší, nezničit živou přírodu – a měla by mít přednost před likvidací 

následků (třídění odpadů) 

 

 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/naucna-stezka-prirodnim-parkem-skvorecka-obora-k.aspx
https://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/naucna-stezka-prirodnim-parkem-skvorecka-obora-k.aspx


                                                                                                            

 

 

5. Diskusní téma č. 3: Pojďme udělat něco konkrétního a praktického, třeba i maličkého. 

 

Motto: Chtěli bychom něco hmatatelného udělat, třeba instalovat hmyzí hotel, ale nemáme žádný 

vlastní pozemek, jinde nevíme, jestli smíme a jestli nám to někdo nezničí. 

 

Téma se rozvinulo mj. jako reakce na konkrétní příspěvek do diskuse.   

 

- V té souvislosti – ve čt. 10.10.2019 je v MAS seminář k výzvě SFŽP ČR Přírodní zahrady 

- Dáme si jako téma na příště – co kdo vymyslí, MAS pak může pomoci s administrací záměrů, 

případně zajištěním financování 

- Příspěvek do diskuse: Příklad -  v rámci akce byly kolemjdoucím rozdávány koule zeminy 

promíchané květnatou travní směsí k rozhození na libovolném místě 

Termín příštího setkání pracovní skupiny: Budeme se na Vás těšit v út 10.12.2019 ve 14.30 hod v prostorách 

MAS na Brandýském zámku. 

 

Zapisovatel: Eva Neubergová 

 


