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Seznam použitých zkratek 

 

CSR  − společenská zodpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) 

DVPP  – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

EVVO  – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

CHKO  – chráněná krajinná oblast 

KHK  – Královéhradecký kraj 

KÚ KHK – Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

KRNAP – Krkonošský národní park 

M.R.K.E.V. – Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy 

MŠ  – mateřská škola 

MŠMT  – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŽP  – Ministerstvo životního prostředí 

NNO  – nestátní nezisková organizace  

SFŽP  – Státní fond životního prostředí 

SŠ  – střední škola 

UR  – udržitelný rozvoj 

VOŠ  − vyšší odborná škola 

VŠ  − vysoká škola 

ZOO  – zoologická zahrada 

ZŠ  – základní škola 

ŽP  – životní prostředí 
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1. Úvod 

Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji na léta 2016–2018 

(dále jen „akční plán EVVO“) vznikl jako střednědobý dokument na základě potřeby konkretizace 

způsobu naplňování krajské koncepce EVVO.  

 

1.1. Účel akčního plánu EVVO 

Akční plán EVVO určuje konkrétní dílčí aktivity (včetně jejich výstupů), které vedou k naplňování cílů 

stanovených v krajské koncepci EVVO. Dále stanovuje zodpovědné osoby či orgány a termíny splnění 

daných dílčích cílů/úkolů. 

 

1.2. Zpracovatelé akčního plánu EVVO 

Akční plán EVVO zpracovalo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. (RNDr. Jiří 

Kulich, Bc. Karin Kvasničková, Silvie Vacková, Dis.) ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy 

a etiky Rýchory − SEVER, Brontosaurus Krkonoše, p.s. 

 

 

 

2. Cíle pro jednotlivé oblasti na léta 2016–2018 

Oblast 1. Legislativní podpora EVVO 

1.1. Připravit prioritní dílčí aktivity, které povedou k naplnění cílů akčního plánu EVVO 

a k dalšímu rozvoji EVVO v Královéhradeckém kraji 

Termín: do 31. 1. 2017 (pro rok 2017), do 31. 1. 2018 (pro rok 2018) 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled prioritních aktivit v roce 2017 a 2018 

 

1.2. Podílet se na začleňování EVVO do strategických dokumentů Královéhradeckého kraje, 

zejména v oblasti školství a mládeže, životního prostředí, obnovy venkova, strategického 

rozvoje, cestovního ruchu a energetiky 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Spolupráce: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: přehled dokumentů se zapracovanou částí zaměřenou na EVVO 
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1.3. V roce 2018 vyhodnotit plnění akčního plánu EVVO na léta 2016–2018 a na základě toho 

vytvořit akční plán EVVO na léta 2019–2021 

Termín: do 31. 12. 2018  

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: analýza plnění akčního plánu EVVO na léta 2016–2018, akční plán EVVO na léta                  

2019–2021 schválený Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 

 

 

Oblast 2. Ekonomická podpora EVVO 

2.1. Zachovat a dále rozvíjet diferencované finanční nástroje podpory EVVO z rozpočtu 

Královéhradeckého kraje: 

a) dotační programy EVVO (pro jednorázové aktivity vzniklé z iniciativy žadatelů) 

b) individuální příspěvky z rozpočtu kraje (především pro systematické aktivity, které významně 

přispějí k naplnění cílů akčního plánu EVVO a krajské koncepce EVVO) 

c) další dle potřeby 

Termín: průběžně  

Zodpovědnost: Královéhradecký kraj 

Výstup: přehled výzev, podpořených aktivit a výše alokací dle jednotlivých typů finančních nástrojů 

na podporu EVVO  

 

2.2. Připravovat síťové projekty na využití evropských a celostátních prostředků 

(např. z evropských fondů, z programů MŽP, SFŽP, MŠMT apod.) na podporu aktivit EVVO 

pro školy, NNO a další střediska ekologické výchovy v Královéhradeckém kraji 

Termín: průběžně dle vyhlášených výzev 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: počet připravených projektů 

 

2.3. Provést analýzu stávajícího systému finanční podpory EVVO v Královéhradeckém kraji 

a navrhnout případná vylepšení či změny 

Termín: do 31. 7. 2017 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO  

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Výstup: zpracované vyhodnocení stávajícího systému finanční podpory včetně návrhu případných 

vylepšení či změn 
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Oblast 3. Institucionální podpora EVVO 

3.1. Zachovat vyčlenění pracovníků odpovědných za oblast EVVO na odboru životního prostředí 

a zemědělství a na odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  

Termín: trvale 

Zodpovědnost: ředitel/ka KÚ KHK 

Výstup: kontaktní pracovníci odpovědní za oblast EVVO na odboru životního prostředí 

a zemědělství a na odboru školství 

 

3.2. Podporovat činnost krajského koordinátora EVVO, který zajišťuje smluvně pro 

Královéhradecký kraj vybrané činnosti (např. krajské konference EVVO, vydávání bulletinu 

EVVO, vedení databáze EVVO, příprava síťových žádosti za více organizací v kraji, pořádání 

seminářů apod.)   

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: Královéhradecký kraj 

Výstup: pravidelně uzavřená smlouva o činnosti se subjektem zajišťujícím koordinaci EVVO 

v Královéhradeckém kraji 

 

3.3. Zajištovat činnost poradního sboru EVVO, ve kterém jsou zástupci významných středisek 

ekologické výchovy působících v Královéhradeckém kraji, zástupci škol, školských zařízení 

a dalších institucí – např. správ CHKO Orlické hory, CHKO Český ráj, CHKO Broumovsko, 

KRNAP, ZOO Dvůr Králové, Lesy ČR a pověření pracovníci odboru životního prostředí 

a zemědělství a odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 

Termín: zasedání poradního sboru 3× ročně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: prezenční listiny, zápisy z jednání  

 

3.4. Oslovit zástupce města Hradec Králové, případně dalších měst, obcí a relevantních subjektů 

v KHK s návrhem vzájemné spolupráce a členství v poradním sboru EVVO 

Termín: do 30. 6. 2017 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled oslovených měst, obcí a subjektů v KHK, seznam nových členů poradního sboru 

EVVO  

 

3.5. Podporovat aktivity sítě středisek a organizací, které poskytují služby v oblasti EVVO, a sítě 

škol (M.R.K.E.V. a Mrkvička) s cílem zajistit dostupnost kvalitních ekologických výukových 

programů pro děti a mládež, DVPP, vzdělávání dalších cílových skupin a ekoporadenství 

v celém Královéhradeckém kraji 

Termín: průběžně  

Zodpovědnost: Královéhradecký kraj  

Spolupráce: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: přehled podpořených aktivit a projektů  
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Oblast 4. Aktivity 

Podoblast 4.1. Průřezové aktivity 

4.1.1. Pokračovat v provozování a pravidelné aktualizaci webových stránek zaměřených na EVVO 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: počet připojení na webové stránky EVVO 

 

4.1.2. Pravidelně aktualizovat databázi subjektů aktivních v EVVO v Královéhradeckém kraji 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: databáze, která je k dispozici krajskému koordinátorovi EVVO a Královéhradeckému 

kraji 

 

4.1.3. Zajistit 2× ročně vydání a distribuci bulletinu EVVO Královéhradeckého kraje  

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: vydaná čísla bulletinu EVVO Královéhradeckého kraje  

 

4.1.4. Zajistit metodickou podporu a průběžné poskytování konzultací, materiálů a publikací 

(včetně jejich vydávání) subjektům činným v EVVO 

Termín: průběžně  

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: výkaz poskytnutých konzultací, seznam vydaných materiálů a publikací 

 

4.1.5. Pořádat specializovaná setkání s ostatními kraji (v rámci NUTS II Severovýchod i na 

celostátní úrovni) za účelem výměny informací a zkušeností a řešení aktuální otázek 

v oblasti EVVO 

Termín: na celostátní úrovni průběžně dle potřeby, v rámci NUTS II Severovýchod alespoň 

2× do konce roku 2018 

Zodpovědnost: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Spolupráce: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: zápisy ze setkání  
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4.1.6. Rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti EVVO – např. formou společných akcí či 

projektů 

Termín: průběžně dle dohod o spolupráci 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Výstup: přehled realizovaných mezinárodních akcí a projektů  

 

4.1.7. Rozvíjet spolupráci v oblasti EVVO s vědeckým sektorem a Univerzitou Hradec Králové  

Termín: průběžně dle dohod o spolupráci 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO  

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Výstup: přehled realizovaných akcí a projektů  

 

4.1.8. Podporovat získávání zpětné vazby a hodnocení přínosu jednotlivých aktivit EVVO, a to 

konktrétně metodickou podporou evaluace jednotlivých aktivit EVVO (metodiky, konzultace, 

semináře) 

Termín: průběžně  

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: přehled aktivit zaměřených na metodickou podporu evaluace  

 

4.1.9. Seznámit subjekty činné v oblasti EVVO v Královéhradeckém kraji s novou krajskou 

koncepcí EVVO  a akčním plánem EVVO na léta 2016–2018 

Termín: do 31. 3. 2017 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled rozesílek a publikací s informacemi o nové krajské koncepci EVVO a akčním 

plánu EVVO na léta 2016−2018 

 

4.1.10. Shromažďovat informace o zajímavých aktivitách v oblasti EVVO a ochrany životního 

prostředí v Královéhradeckém kraji a předávat je tiskovému oddělení KÚ KHK 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled informačních zpráv pro tiskové oddělení KÚ KHK 
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Podoblast 4.2. Široká veřejnost 

4.2.1. Propagovat tematické aktivity pro širokou veřejnost a pro specifické sociální a zájmové 

skupiny (např. rodiny s dětmi, senioři atd.) pořádané kulturními, vzdělávacími a osvětovými 

zařízeními, jakými jsou např. správy CHKO a národního parku, knihovny, muzea, NNO 

a církve  

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Výstup: zveřejněné pozvánky na akce na webových stránkách nebo v publikacích zaměřených na 

EVVO v Královéhradeckém kraji  

 

4.2.2. Podporovat zapojení měst a obcí do místní Agendy 21, Programu obnovy venkova, Národní 

sítě Zdravých měst ČR, soutěže Vesnice roku 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO  

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Výstup: počet zapojených měst a obcí 

 

4.2.3. Podporovat ekologické poradenství a fungování ekoporaden v Královéhradeckém kraji 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: počet zodpovězených dotazů, výše finanční podpory 

 

4.2.4. Aktivně prezentovat a šířit informace o stavu životního prostředí (vzdělávací programy, 

osvětové akce, informační materiály, webové stránky) a tím podporovat zapojení široké 

veřejnosti do řešení otázek týkajících se ŽP a UR 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Výstup: přehled významných informačních projektů, akcí, publikací apod. 
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Podoblast 4.3. Děti a mládež 

4.3.1. Při poskytování finanční podpory školám a školským zařízením na realizaci projektů 

zaměřených na EVVO, na využití a ekologizaci prostředí škol, jejich pozemků a okolí 

zohledňovat systematickou činnost ve škole (především kvalitu a rozsah školního programu 

EVVO, začlenění průřezového tématu EVVO ve školním vzdělávacím programu, personální 

zajištění – ustavení školního koordinátora EVVO) 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Spolupráce: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: přehled uskutečněných projektů a výše finanční podpory  

 

4.3.2. Poskytovat školám všech stupňů a školským zařízením odborně-metodickou, didaktickou 

a propagační podporu při realizaci projektů zaměřených na EVVO a na využití 

a ekologizaci prostředí škol, jejich pozemků a okolí 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: výkaz poskytnutých konzultací, přehled uskutečněných projektů  

 

4.3.3. Motivovat školy a školská zařízení k projektům a aktivitám s konečným dopadem na rozvoj 

obcí a občanské společnosti dle principů udržitelného rozvoje 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled školních projektů a aktivit zaměřených na rozvoj obce, občanskou společnost, 

místní udržitelný rozvoj 

 

4.3.4. Motivovat další školy (SŠ, ZŠ i MŠ) a školská zařízení k zapojení do sítí zaměřených na 

EVVO a k vzájemné komunikaci a spolupráci 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: počet škol zapojených v sítích M.R.K.E.V. a Mrkvička 
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4.3.5. Zajistit pravidelný informační servis a průběžnou metodickou a konzultační pomoc 

základním, středním i mateřským školám a školským zařízením (v návaznosti na existující 

síť M.R.K.E.V. a Mrkvička) 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: počet rozesílek materiálů v sítích M.R.K.E.V. a Mrkvička, výkaz konzultací 

poskytnutých školám a školským zařízením  

 

Podoblast 4.4. Pedagogičtí pracovníci 

4.4.1. Podporovat vzdělávání koordinátorů EVVO 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Spolupráce: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: počet proškolených osob, výše finanční podpory 

 

4.4.2. Pořádat krajskou konferenci EVVO pro pedagogy, lektory a další zájemce ze ZŠ, SŠ a VŠ 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: počet účastníků 

 

4.4.3. Pořádat krajskou konferenci EVVO pro pedagogy MŠ a další zájemce pracující s dětmi 

předškolního věku 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: počet účastníků 

 

4.4.4. Zajistit vzdělávání ředitelů a provozních pracovníků škol formou specializovaných kurzů 

a seminářů (zaměřených například na zdravé stravování, regionální produkty, fair trade 

apod.), exkurze do úspěšných škol v EVVO, poskytování informací o EVVO na krajských 

poradách ředitelů škol a prostřednictvím e-mailové rozesílky 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled vzdělávacích akcí, počet proškolených osob 
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Podoblast 4.5. Profesní, zájmové a sociální skupiny dospělých  

4.5.1. Aktualizovat databázi subjektů podnikatelské sféry v Královéhradeckém kraji, které se 

zapojují do podpory EVVO, mají vztah k ekologii a životnímu prostředí 

Termín: do 31. 12. 2018 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: aktualizovaná databáze subjektů podnikatelské sféry 

 

4.5.2. Propagovat podniky podporující EVVO, produkující ekologicky šetrné výrobky, 

bioprodukty, dále podniky zaměřené na ekologické zemědělství, agroturistiku, místní 

produkty a jednající v souladu s CSR 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled propagačních aktivit  

 

4.5.3. Zmapovat a provést revizi prioritních zájmových a sociálních skupin 

Termín: do 31. 12. 2018 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Výstup: přehled prioritních zájmových a sociálních skupin 

 

Podoblast 4.6. Veřejná správa 

4.6.1. Podporovat další vzdělávání úředníků KÚ KHK v oblasti EVVO a zeleného úřadování 

s využitím akreditovaných vzdělávacích programů a dalších forem vzdělávání (seminářů, 

kurzů, školení) 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Spolupráce: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: přehled realizovaných vzdělávacích akcí 

 

4.6.2. Provést analýzu a případnou aktualizaci interních dokumentů KÚ KHK týkajících se 

ekologicky šetrného provozu 

Termín: do 31. 12. 2018 

Zodpovědnost: Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Spolupráce: krajský koordinátor EVVO 

Výstup: analýza dokumentů, příp. aktualizované verze interních dokumentů 



13 

 

 

4.6.3. Informovat města, obce a jimi zřizované instituce o ekologicky šetrném provozu a 

podporovat je při jeho zavádění 

Termín: průběžně 

Zodpovědnost: krajský koordinátor EVVO 

Spolupráce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Výstup: počet informačních akcí, výkaz poskytnutých konzultací 


