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1. Popis výchozí situace 
 

1.1. Školy v regionu Českolipsko 
Cílovou skupinou pro realizaci EVVO jsou žáci všech stupňů školských zařízení, tj. MŠ, ZŠ a SŠ. 

Liberecký kraj dlouhodobě usiluje o rovnoměrné rozložení EVVO nabídky v rámci Libereckého 

kraje. Z toho důvodu sledujeme rozložení školských zařízení na území, které spadá do působnosti 

Geoparku Ralsko, tj. území pověřených obcí Česká Lípa, Doksy, Mimoň a Český Dub. Působení 

geoparku je tedy vymezeno tímto regionem. 

 

Na území je celkem 51 mateřských škol s tímto rozložením: 

Česká Lípa  
Blíževedly 1 

Brniště 1 

Česká Lípa 19 

Holany 1 

Horní Libchava 1 

Horní Police 1 

Jestřebí 1 

Kravaře 1 

Kvítkov 0 

Nový Oldřichov 1 

Provodín 1 
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Sosnová 1 

Stružnice 1 

Volfartice 1 

Zahrádky 1 

Zákupy 1 

Žandov 1 

 34 
Doksy  
Doksy 2 

Dubá 1 

Okna 1 
 4 
  

Mimoň  
Dubnice 1 

Mimoň 2 

Noviny pod Ralskem 1 

Ralsko 1 

Stráž pod Ralskem 1 

 6 
Český Dub  
Křižany 1 

Osečná 1 

Světlá p. Ještědem 1 

Bílá 1 

Český Dub 1 

Všelibice 1 

Hlavice 1 

 7 
 

V roce 2022 bylo na území celkem 33 základních škol. Z celkového počtu škol je 14 neúplných 

(12 malotřídních). Malotřídní školy jsou evidovány zejména na malých obcích. Nejvíce 

malotřídních škol je se dvěma třídami. Nejvíce škol je koncentrováno v České Lípě. 

 

Česká Lípa   

Blíževedly 0 

Česká Lípa 9 

Dubnice 1 

Holany 1 

Horní Libchava 1 

Horní Police 1 

Jestřebí 1 

Kravaře 1 

Kvítkov 1 

Nový Oldřichov 0 
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Provodín 0 

Sosnová 0 

Stružnice 0 

Volfartice 1 

Zahrádky 1 

Zákupy 1 

Žandov 1 

 20 

Mimoň  
Brniště 1 

Mimoň 2 

Noviny pod Ralskem 0 

Ralsko 1 

Stráž pod Ralskem 1 
 5 
  

Doksy  
Doksy 1 

Dubá 1 

Okna 1 

Staré Splavy 1 

 4 

  
Český Dub  
Světlá p. Ještědem 1 

Osečná 1 

Český Dub 1 

Hlavice 1 

 4 
 

Na území ORP Česká Lípa je celkem 7 středních škol, z nichž 6 je v České Lípě a jenom Gymnázium 

Mimoň sídlí v Mimoni. 

Potřeby školských zařízení jsou podrobně popsány v rámci projektu MAP Českolipsko-

Novoborsko https://map-cl-nb.cz/ , na kterém se Geopark Ralsko také podílel. Rámcově z těchto 

informací lze také čerpat, především pak z databáze kontaktů aktivních škol, které se zapojili do 

pracovních skupin v rámci projektu. 

1.2. Realizace EVVO v rámci činnosti Geoparku Ralsko 
EVVO patří do jedné z programových větví činnosti organizace. Geopark Ralsko realizuje EVVO 

programy od roku 2014. Nejdříve byly vytvořeny a pilotně odzkoušeny EVVO programy pro 2. 

stupeň a SŠ v regionu Českolipsko. Na základě pilotního ověření a následné evaluace programů a 

zpracování metodiky vznikla základní nabídka EVVO programů Geoparku Ralsko. Ve roce 2016 

byla vytvořena další sada programů pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol. V roce 2017 

jsme již úspěšně realizovali celou nabídku programů pro všechny stupně školy – mateřské, 

základní a střední. Na tvorbě programů se podílel celý tým lektorů a externích odborníků 

https://map-cl-nb.cz/
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geoparku. Četnost realizovaných programů se odvíjí od poptávky škol a také od časových 

možností konkrétních lektorů. V roce 2020 a 2021 se na četnosti programů značně podepsala 

epidemie koronaviru. Programy jsou jednodenní – buď terénní nebo probíhají přímo na školách 

v učebně nebo na školních pozemcích.  

+ 2017 -  64 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ na Českolipsku a Liberecku 

– celkem 1.193 účastníků, 4.036 účastníkohodin 

+ 2018 - 83 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ na Českolipsku a Liberecku 

– celkem 1.310 účastníků, 4.036 účastníkohodin 

+ 2019 – 42 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ na Českolipsku a Liberecku 

– celkem 872 účastníků, 2.473 účastníkohodin 

+ 2020 – 11 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ na Českolipsku a Liberecku 

– celkem 269 účastníků, 869 účastníkohodin 

+ 2021 - 35 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ na Českolipsku a Liberecku 

– celkem 872 účastníků, 2.176 účastníkohodin 

+ 2022 - 41 environmentálních programů pro MŠ, ZŠ, SŠ na Českolipsku a Liberecku 

– celkem 879 účastníků, 2.673 účastníkohodin 

 

Metodika EVVO programů 

Od počátku se snažíme do přípravy programů včlenit metodiku místně zakotveného učení. Místně 

zakotvené učení staví na osobní zkušenosti, pracuje s reálnými místy, v malém měřítku a rozvíjí 

princip dobrého správcovství.  

Hlavní metody, které jsou uplatňovány při realizaci programů: 

• Projektová výuka vázaná na místo se zdůrazněním vazby na ekologická, sociální a 

ekonomická témata (vzdělávání pro udržitelný rozvoj) - využívá všech aspektů místního 
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prostředí (přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvislostí) jako 

jednotícího kontextu pro výuku  

• Výuka konkrétních věcí na konkrétních místech, lepší dosahování výsledků; větší zájem o 

místo, snahy o zlepšení ŽP v místě 

• Projektově a badatelsky orientované (skutečně pro žáky náročné, skutečné situace, 

skutečná věda) 

• Mezioborové (prolínání do mnoha dalších předmětů – občanská výchova, dějepis, 

výtvarná výchova, zeměpis, přírodopis) 

• Zaměřené na žáky (začneme tím, co je zajímá, a pak stavíme na jejich zvědavosti; výuka 

mimo školu) 

• Postupně se zvětšující rozsah (malé děti se učí o věcech, kterých se mohou dotknout, 

prozkoumat; pak zvětšování okruhu, rozšiřování rozsahu s věkem; jak se rozšiřuje prostor 

vnímaný žáky, rozšiřuje se i výuka) 

• Založené na spolupráci žáků mezi sebou 

• Reflektující (tj. zpětná vazba, podívat se za sebe, zhodnotit) 

• Dlouhodobá spolupráce – pracujeme s očekáváním a přípravou třídy na program (každá 

třída dostává „motivační dopis“ před programem s úkolem) a během programu dostanou 

žáci další úkol pro svojí další práci v závislosti na typu programu a stáří žáků (např. 

dlouhodobé sledování určitého jevu, vypěstování sazenice atd.).  

 

Témata programů se snažíme aktualizovat a vždy jsou uzpůsobeny věkové hranici účastníků a 

případným dalším nárokům školy. Programy pro mateřské školy jsou inspirované pověstmi 

Geoparku Ralsko, pro které jsme vytvořili i kreslené postavy a pracovní listy. Postavy z pověstí 

jsou vždy spjaty s konkrétním místem v geoparku a tématem.  

 

Aktuální nabídka programů 

Aktuální nabídka programů je uvedena na webech geoparku https://www.visitralsko.com/evvo/  

• Programy pro SŠ – Adaptace na klima - terénní  

• Programy pro ZŠ – 2. Stupeň a SŠ: Po stopách těžby železných rud – terénní / Výprava na 

vyhaslou sopku – terénní / Tajemství opuštěného vápencového lomu – terénní / Za 

geologickým unikátem střední Evropy na Velkou Čertovu zeď – terénní / Geologické 

zajímavosti Geoparku Ralsko - přednáška 

• Programy pro ZŠ – 1. stupeň: Jablka vzpomínek / Zaniklé obce Ralska – Jabloneček / 

Migrace – zvířecí cestovatelé / O květinách a semenech 

• Programy pro MŠ: Za vodníkem kapičkou k rybníku / Bětka zve na statek / Dobrodružství 

s mraky  / Za tajemstvím lesa s vílou / Hra na malíře  - land-art/ Migrace – zvířecí 

cestovatelé / O květinách a semenech /Jablka vzpomínek 

 

Komunikace se školami 

Geopark má podepsané partnerství s 23 školami v regionu. Ředitelka geoparku vedla v letech 

2018-2021 pracovní skupinu EVVO pro region Českolipsko a Novoborsko, ve které se potkávali 

koordinátoři EVVO ze základních a mateřských škol v regionu a další poskytovatelé 

ekovýchovných programů (ekoporadny, ekocentra ad.). Vzhledem k těmto kontaktům získal 

geopark cenné partnery a informace o potřebách a možnostech škol. 

https://www.visitralsko.com/evvo/
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Komunikaci se školami má v geoparku na starosti koordinátor EVVO. Hlavním komunikačním 

kanálem jsou webové stránky geoparku www.geoparkralsko.cz / www.visitralsko.com . 

Oslovení škol a jednotlivých učitelů probíhá prostřednictvím: 

• Cílené e-mailové rozesílky 

• Objednávky programů na webových stránkách geoparku 

https://www.visitralsko.com/evvo/  

• Projektu MAP na Českolipsku a Novoborsku – rozesílka, webové stránky 

 

Spolupráce s odbornými subjekty 

Geopark Ralsko spolupracuje s dalšími subjekty, které realizují EVVO na území Českolipska – 

především s Ekocentrem v Brništi, DDM Smetankou v České Lípě a Ekoporadnou Orsej při 

Vlastivědném muzeu v České Lípě. Dále má dlouhodobou spolupráci se státním podnikem 

Vojenskými lesy a statky, který  realizuje se školami programy lesní pedagogiky. Další odborná 

spolupráce je navázána s regionálními pracovišti AOPK – Správou CHKO Kokořínsko-Máchův kraj 

a AOPK Liberec. 

 

Materiální a technické zajištění 

Geopark Ralsko má vytvořené materiální a technické podmínky pro realizaci všech typů 

programů. Pro lektory je k dispozici knihovna s materiály o regionu, metodikou EVVO programů 

a ukázkami pracovních listů z jiných ekocenter. Lektoři dále využívají sdílený disk Knihovna 

geoparku, kde najdou informace o jednotlivých geotopech a biotopech geoparku, pracovní listy a 

metodické materiály. 

Geopark je dále vybaven celou škálou praktických pomůcek pro realizaci terénní výuky a tyto 

pomůcky postupně stále doplňujeme a obměňujeme v závislosti na potřebách jednotlivých 

programů a dostupnosti financí. Geopark má k dispozici svou vlastní EVVO učebnu v prostorách 

své kanceláře v Mimoni. 

 

Personální zajištění 

Tým zaměřený na realizaci ekovýchovných programů se skládá z koordinátora EVVO a dalších 

lektorů zaměstnaných na DPP, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci programů dle aktuální 

potřeby. Jedná se o tým stálých odborníků – 5 osob, z nichž každý má svou specializaci (z pohledu 

věku – MŠ-SŠ nebo tématu). Supervizi programů, strategické plánování a zajištění financí na 

realizaci EVVO má na starosti ředitelka geoparku.  

Z dlouhodobého hlediska je zajištění kvalitního lektorského týmu prioritou. Tento úkol je však 

zásadně ovlivněn nedostatkem dlouhodobé a stále finanční podpory. V realizaci této programové 

větve tedy dochází ke kolísání podle toho, kolik pracovních pozic jsme schopni zajistit. 

 

  

http://www.geoparkralsko.cz/
http://www.visitralsko.com/
https://www.visitralsko.com/evvo/
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1.3. SWOT analýza 

 
Silné stránky 

 
• Výborný tým – odborně všestranný, 

zaměřený na většinu věkových skupin 
dětí a mládeže, zkušený, dlouhodobě 
spolupracuje – dobré vztahy, 
průběžně se vzdělává, vnitřní 
motivace – má to smysl, flexibilní a 
kreativní 

• Institucionální zázemí – geopark má 
široké odborné zázemí, na které se dá 
navázat. Geopark má prestiž, je to 
dobrá značka. Geopark disponuje 
místně zakotvenými kontakty, které 
lze využít (město, AOPK, VLS ad.). 
Geopark funguje již 10 let – lze stavět 
na základech. 

• Materiální zázemí – kancelář, sklad, 
pomůcky, technika, knihovna – vše 
v odpovídající kvalitě. Daří se 
financovat jejich průběžné doplňování 
nebo obnovu. 

• Krajina – území geoparku – krásné 
prostředí, které s dětmi můžeme 
využít pro výuku – reprezentativní 
ekosystémy, historie místa. 

• Vlastní autorské programy – 
autentické, zpracování vlastních 
nápadů 

• Spolupráce v rámci Českolipska – 
propojení ekovýchovných organizací, 
dobré vztahy, vzájemná podpora. 

• Znalost prostředí škol – lektoři mají 
zkušenost s výukou ve škole ve všech 
stupních (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), programy 
reflektují RVP. 

• Atmosféra uvnitř organizace 
podporuje vlastní iniciativu a tvůrčí 
svobodu. 

• Volná pracovní doba. 
• Diverzita aktivit pro školy – 

dlouhodobé programy i jednodenní 
pro více škol (propojení škol na 
Českolipsku) 

• Napojení na TUL – pedagogické obory, 
geografie. 

• Geopark realizuje projekty zaměřené 
na vzdělávání pedagogů – zvyšuje 
prestiž u škol a zároveň může 
podpořit výuku přírodovědných 

 
Slabé stránky 

 
• Vytíženost týmu – zkrácené úvazky, 

které jsou dány nestabilitou 
finančních zdrojů. 

• Nestabilita finančních zdrojů – zatím 
není dlouhodobý výhled, abychom 
mohli plánovat EVVO ve výhledu 5 let. 
Máme výhled vždy pouze na 1 rok. 

• Geopark je špatně dostupný veřejnou 
dopravou (vlak, bus + časová 
náročnost) a na objednanou dopravu 
dětí do terénu (autobus) nejsou 
peníze. 

• Je těžké získat dostatečnou a věrnou 
zpětnou vazbu od učitelů (nemají čas 
ani energii vyplňovat dotazníky 
poctivě, jen formálně) 

• Chybí dlouhodobá a koncepční 
spolupráce s pedagogy – nechodí na 
semináře ani na schůzky a kontakty se 
školami jsou tak založeny na 
vybraných nadšených učitelích, 
nefungují pozice koordinátorů EVVO 
na školách – děláme věci pro ně, ale 
bez nich 

• Někteří externí odborníci nechtějí 
pracovat s dětmi. 

• Chybí dostatečně flexibilní 
druhostupňový lektor 

• Nefunguje spolupráce s okresním 
městem 
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předmětů na školách a dostává 
zpětnou vazbu o problémech 
s realizací EVVO. 

• Přeshraniční / mezinárodní 
spolupráce s ekovýchovnými a 
odbornými organizacemi. 

• Umíme sehnat finance z různých 
zdrojů na realizaci EVVO. 

 
 

Příležitosti 
 

• Obecné zvýšení povědomí o potřebě 
realizace EVVO vzhledem ke 
klimatické krizi – nové politické a 
finanční nástroje.  

• Spolupráce s městy – programy se 
školami mají pozitivní vliv na životní 
prostředí města. 

• Zájem středních škol o téma adaptace. 
• Zájem 1. stupně ZŠ o programy a 

dlouhodobou spolupráci. 
• Využití území geoparku pro zážitkové 

programy – využití specifik území – 
pohyb v terénu bez techniky, pohodlí 
a bez signálu (vícedenní programy). 

• TUL – nový obor zaměřený na EVVO - 
praxe studentů pedagogických oborů 
– podpora realizace EVVO. 

• Existují již velmi propracované 
metodiky, pracovní listy i workshopy 
a semináře na téma terénní výuky a 
dalších, které lze při práci převzít. 

• Bukvice – navázat na tradici – burza 
ekologicky zajímavých projektů škol – 
propojení škol a poskytovatelů EVVO. 

 
Hrozby 

 
• Zamrzlé školství – stále převažuje 

frontální výuka – chybí projektová, 
mezioborová ad. 

• Přetíženost pedagogů – nemají 
kapacitu na nové věci 

• Vyhořelost pedagogů 
• Administrativní zátěž geoparku – 

projekty z různých zdrojů, 
administrativa zdržuje od smysluplné 
práce. 

• Finanční nejistota – zdroje nestálé 
nebo jdou proti sobě – kvantita 
(SFŽP) a kvalita (LBK) 

• Podpora ze strany LBK se může 
změnit podle voleb 2024 

• Finance škol omezené – šablony asi již 
nebudou, nejsou schopny zaplatit 
reálné náklady na realizaci programů 

• Děti jsou čím dál víc odtržené od 
reality – přírodního prostředí, včetně 
různých poruch učení 

• Rodinné prostředí často nepodporuje 
pohyb v přírodě – děti nejsou vhodně 
vybavené, řeší se strach rodičů 
z úrazů apod. 

• Covid 
• Energetická a ekonomická krize 

společnosti – environmentální 
problémy ustoupí do pozadí 
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2. Návrhová část 
 

2.1. Vize a cíle 
 

VIZE 

 

Environmentální vzdělávání, které realizuje Geopark Ralsko, rozvíjí vztah k přírodě jako 

celku a ke krajině v regionu jako ke svému domovu, který se snažíme přirozeně chránit a 

pečovat o něj.  Jednání ve prospěch přírody a krajiny se stane součástí životního stylu 

obyvatel regionu. Životní styl obyvatel je založen na principu udržitelnosti. 

 

Školy v regionu jsou pro Geopark Ralsko dlouhodobými partnery v realizaci 

environmentálního vzdělávání. 

 

Geopark Ralsko synergicky spolupracuje s ostatnímu subjekty v oblasti 
environmentálního vzdělávání v regionu a jejich aktivity se vzájemně doplňují a podporují. 
 
Geopark Ralsko je v oblasti environmentálního vzdělávání profesně silná organizace, která 
realizuje kvalitní ekovýchovné programy, se zajištěným financováním a stálým týmem 
zaměstnanců.  
 

CÍL 

prostřednictvím environmentální výchovy podporovat a rozvíjet zodpovědnější chování lidí vůči 

přírodě a krajině, jejím biotickým i abiotickým složkám, a k planetě Zemi jako celku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

2.2. Strategické oblasti a opatření 
 

 

 

Prioritní oblast 1: PROGRAMY 

Strategický cíl: Realizovat kvalitní ekovýchovné programy pro všechny stupně škol – mateřské, 

základní a střední v ORP Česká Lípa. V realizovaných programech maximálně zdůraznit aktivační 

složku, tj. terénní a badatelskou, prakticky orientovanou (opatření na pomoc životnímu prostředí) 

a místně zakotvené učení. 

 

Prioritní oblast 2: SPOLUPRÁCE  

Strategický cíl: Spolupracovat se školami v regionu dlouhodobě na základě partnerského vztahu 

(oproti současnému dodavatelskému vztahu). 

 

Strategický cíl: Spolupracovat kvalitně a efektivně s ostatními odbornými subjekty EVVO 

v regionu i v rámci Libereckého kraje, sdílet zkušenosti, vzájemně se odborně doplňovat. 

 

Prioritní oblast 3: TÝM 

Strategický cíl: Vytvořit ustálený, profesně kvalitní a motivovaný tým lektorů, který bude řídit 

koordinátor EVVO. 

 

Prioritní oblast 4: ZÁZEMÍ 

Strategický cíl: Vytvořit organizační, finanční, materiální a technické zázemí pro dlouhodobou 

realizaci EVVO. 

 

 

PROGRAMY TÝM

SPOLUPRÁCE ZÁZEMÍ
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Popis opatření 

 

Prioritní oblast 1: PROGRAMY 

Strategický cíl: Realizovat kvalitní ekovýchovné programy, které odpovídají vizi a vzdělávacím 

cílům geoparku, a to pro všechny stupně škol v regionu. V realizovaných programech maximálně 

zdůraznit aktivační složku, tj. terénní a badatelskou, prakticky orientovanou (opatření na pomoc 

životnímu prostředí) a místně zakotvené učení. 

Opatření: 

1.1. Metodika a tvorba dlouhodobých programů 

• Vytvářet a pilotně ověřovat dlouhodobé programy pro školy a do tohoto procesu 

zapojovat celý tým i externí spolupracovníky.  

• Znát potřeby škol, RVP, ŠVP a aktuálně na ně reagovat při tvorbě programů. 

• Propojovat tvorbu a realizaci programů s další činností geoparku – mapování geotopů a 

péče o ně, výsadba stromů, badatelská činnost, občanská věda. 

• Podpořit spolupráci školy a města tak, aby školní programy měli pozitivní vliv na životní 

prostředí ve městě a město dalo škole technickou podporu. 

• Podpořit pohyb dětí v přírodě a přímý kontakt s přírodním prostředím, maximálně využít 

specifické prostředí geoparku. 

• Přinášet inovativní nástroje pro realizaci environmentálního vzdělávání, inspirovat se 

v ČR i v zahraničí. 

1.2. Realizace dlouhodobých programů 

• Vytvářet se školami časově dlouhodobý plán vzájemné spolupráce (min. na školní rok). 

• Realizaci uzpůsobovat aktuální situaci na škole, např. podpořit zavádění různých prvků 

ekologického provozu školy (kompostování ad.). 

1.3. Realizace krátkodobých programů 

• Jednotlivé lekce z dlouhodobých programů realizovat jako jednodenní programy na 

školách (projektové dny), což je podstatné pro navázání spolupráce s novými školami, 

programy budou sloužit jako ukázky dlouhodobých programů, lektorský tým má možnost 

programy lépe odzkoušet a vychytat chyby. 

1.4. Evaluace programů 

• Pravidelně vyhodnocovat dopad programů, získávat zpětnou vazbu od pedagogů a od 

účastníků. 

• Průběžně realizovat supervizi, sdílet zpětnou vazbu v rámci organizace.  

 

Prioritní oblast 2: SPOLUPRÁCE  

Strategický cíl: Spolupracovat se školami v regionu dlouhodobě na základě partnerského vztahu 

(oproti současnému dodavatelskému vztahu). 

Opatření: 
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2.1. Komunikace a propagace 

• Podpořit povědomí škol o tom, jaké programy poskytuje Geopark Ralsko a jaké jsou 

výhody dlouhodobé spolupráce a to prostřednictvím různých kanálů – osobní kontakty, 

emailové rozesílka, webové stránky, účast na projektech MAP Českolipsko ad. 

• Průběžně aktualizovat základní komunikační kanály – webové stránky, případně sociální 

sítě.  

• Efektivně komunikovat s osobami pověřenými realizací EVVO na školách. 

2.2. Spolupráce s pedagogy 

• Vytvořit síť motivovaných pedagogů, kteří se navzájem budou podporovat, sdílet 

zkušenosti.  

• Podporovat pedagogy poskytováním metodických materiálů, poradenstvím, zapůjčením 

pomůcek. 

• Podpořit realizace akcí, které propojí poskytovatele EVVO a školy v regionu Českolipsko 

(např. Bukvice). 

• Při realizaci EVVO využít poznatky s projektů zaměřených na vzdělávání pedagogů. 

 

Strategický cíl: Spolupracovat kvalitně a efektivně s ostatními odbornými subjekty EVVO 

v regionu i v rámci Libereckého kraje, sdílet zkušenosti, vzájemně se odborně doplňovat. 

Opatření: 

2.3. Pracovní skupina EVVO Libereckého kraje 

• Pravidelně se aktivně účastnit setkání pracovní skupiny a sdílet zkušenosti. 

2.4. Síťování 

• Realizovat min. 2x ročně setkání poskytovatelů EVVO v rámci regionu Českolipsko a 

Novoborsko. 

• Do realizace programů na školách případně zapojovat další místní aktéry – samosprávu, 

odborné instituce – a podporovat tak rozvoj místních partnerství. 

• Podpořit realizace akcí, které propojí poskytovatele EVVO a školy v regionu Českolipsko 

(např. Bukvice). 

 

Prioritní oblast 3: TÝM 

Strategický cíl: Vytvořit ustálený, profesně kvalitní a motivovaný tým lektorů, který bude řídit 

koordinátor EVVO. 

Opatření: 

3.1. Efektivní koordinace 

• Udržet pozici koordinátora EVVO min. na 0,5 úvazku tak, aby mohl efektivně řídit tým 

lektorů, lektorovat a komunikovat se školami a ostatními partnery. 

• Udržet nástroje pro sdílení a výměnu informací a zkušeností – pravidelné porady, sdílený 

disk ad. 

3.2. Vzdělávání, osobní rozvoj a sdílení zkušeností 

• Koordinátor a lektoři se průběžně dále vzdělávají – koordinátor v min. rozsahu 8 hod 

ročně; lektoři v min. rozsahu 8 hod každé 2 roky. 

• V rámci týmu sdílet zkušenosti a znalosti a navzájem si je předávat v rámci pravidelných 

porad, evaluací a dalších společných setkání. 

• Průběžně vyhodnocovat odbornou způsobilost týmu a pracovat s vnitřní motivací lektorů, 

předcházet syndromu vyhoření. 
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Prioritní oblast 4: ZÁZEMÍ 

Strategický cíl: Vytvořit finanční, materiální a technické zázemí pro dlouhodobou realizaci EVVO. 

Opatření: 

4.1. Plánování a certifikace 

• Pravidelně aktualizovat plánovací dokumenty k EVVO a do jejich tvorby a vyhodnocování 

zapojovat tým geoparku 

• Nastavit procesy v organizaci tak, aby vytvářely zázemí pro kvalitní realizaci 

ekovýchovných programů. Procesy odpovídají také potřebám certifikace poskytovatelů 

EVVO. 

4.2. Strategické partnerství 

• Budovat dlouhodobá partnerství se subjekty samosprávy – Liberecký kraj, města jako 

zřizovatelé škol, která pomohou ke stabilizaci financování a materiálně-technického 

zázemí činností (prostory ad.) 

• Budovat dlouhodobá partnerství se školami, která mohou podpořit způsob financování 

realizace programů prostřednictvím vlastních dotačních prostředků (šablony). 

• Budovat dlouhodobá partnerství s odbornými subjekty v Libereckém kraji, která mohou 

přispět ke stabilizaci odborného a technického zázemí (Vlastivědné muzeum, VLS, AOPK, 

LAG Podralsko ad.) 

4.3. Dotační zdroje 

• Vyhledávat dlouhodobé dotační zdroje pro rozvoj a udržení kvality činnosti geoparku 

v oblast EVVO (EU fondy, Liberecký kraj, SFŽP). 

• Nastavit jasnou finanční politiku vůči školám. 


