
                                                                                                            

 

 

Zápis 

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

konané dne 10.12.2019 14.30 – 16.30 hod v prostorách MAS na Brandýském zámku 

 

1. Uvítání, rekapitulace výstupů a úkolů z minulého jednání 

 

2. Diskusní téma č. 1:  Sdílejme spolu informace  - pokračování z minulého jednání 

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. 

Minule zmíněný námět na zpracování katalogu možností pro EVVO byl rozpracován následujícím 

způsobem: 

- Katalog lze propojit s potřebami a náměty z PS MAP Škola pro život 

- Jednotlivé podstatné položky katalogu by měly samostatný katalogový list obsahující název, 

lokalizaci, fotografii, stručnou charakteristiku, případně kontakt, pokud by byl relevantní 

- Méně podstatné položky by byly uvedeny formou seznamu 

- Katalog by podrobně zpracovával území ORP a byl doplněn i vybranými položkami za jeho hranicí 

(typu ekocenter apod.) 

- Katalog by byl v digitální podobě k dispozici na stránkách MAP II pro Brandýsko a během trvání 

projektu by se graficky dozpracoval a vydal tiskem 

Organizace provozující v regionu EVVO by byly v rámci tvorby katalogu kontaktovány a pozvány 

k prezentaci formou veletrhu navázaného na Letní školu pro pedagogy (termín VIII/2019) 

K minule zmíněným návrhům na položky katalogu přibylo: 

1) Ekodomov, z.s. – mají mj. katalog exkursí do provozů zpracování odpadu a předcházení vzniku 

odpadů 

2) Web www.hrajemesivenku.cz členky naší PS paní Ireny Šulcové 

3) ZOO Chleby  

 

 

3. Diskusní téma č. 2: Pojďme udělat něco konkrétního a praktického, třeba i maličkého - pokračování 

 

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… 

 

V tématu se pokročilo v tom smyslu, že dáme dohromady inspirativní příklady dobré praxe ze svého 

středu a svého okolí.  



                                                                                                            

 

Zatím zmíněno: 

1) MŠ U kohouta Stará Boleslav – provádějí s dětmi pěstitelství, každá třída má dvě patra vyvýšeného 

záhonu, děti si je sami osází a společně se o rostliny starají. Dále jsou zde v zahradě ptačí budky. 

2) Školka MC Matýsek v Riegrově ulici v Brandýse nad Labem – také provozují záhonky. 

 

4. Diskusní téma č. 3: Školní sběry 

Motto: Ten sbírá to a ten zas tohle a všichni dohromady toho nasbírají moc. Vyměňme si zkušenosti. 

Pojďme si vyměnit zkušenosti se školními sběry – co sbíráme, kam to dodáváme, jaké máme s čím dobré a jaké 

špatné zkušenosti, co řešíme a co jsme kde už vyřešili. 

Manažerka MAP Emily Koťátková toto poptá na příštím setkání ředitelů v únoru 2020. 

P.S: Víte o škole, kde by se ještě dnes sbíraly léčivé bylinky? 

 

Úkoly z 2. jednání PS: 

- Dle možností každého přispět k seznamu položek pro katalog EVVO v našem regionu 

- Dle možností každého přispět k seznamu příkladů dobré praxe ve smyslu diskusního tématu č. 2 

- Dle možností každého přispět k informacím o školních sběrech 

 

 

Termín příštího setkání pracovní skupiny:  

Budeme se na Vás těšit v út 25.2.2019 ve 15.00 hod. Sraz bude tentokrát v terénu – na Polabské geostezce 

(v Brandýse nad Labem na Ostrůvku – ulice S. K. Neumanna, za můstkem přes kanoistický kanál směrem na 

Ostrůvek , GPS 50.1897117N, 14.6638219E). Odborník z nejpovolanějších RNDr. Boris Ekrt, geolog a 

paleontolog Národního muzea v Praze žijící ve Staré Boleslavi, nám svým výkladem předvede, jak fascinující 

vědou může geologie být. 

 

Zapisovatel: Eva Neubergová 

 


