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 VYSVĚTLIVKY K PORTFOLIU PROGRAMŮ 

Tabulka je rozdělena do tří listů – samostatných tabulek (viz záložky na spodní liště v tabulkovém proceso-

ru), a to „Opakovatelné programy v EVVO“, „Ostatní služby v EVVO“ a „Ostatní činnost mimo EVVO“. 

Pozn.: Pokud dále hovoříme o programech nebo činnostech v EVVO, míníme tím takové akce, jejichž cíle a 

záměr přednostně směřují k rámcovým cílům EVVO uvedeným v příloze „Cíle a indikátory pro environ-

mentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice“. Akce, jejímž hlavním cílem je například pro-

pagace žadatele v rámci Dne Země, představení nabídky programů pedagogům, exkurze do stanice pro han-

dicapované živočichy představující její činnost, za akce v EVVO nepovažujeme. Pokud žadatel takové akce 

uskutečňuje, uvede je mezi ostatní činnost mimo EVVO (viz dále). 

Opakovatelné programy v EVVO 

Na tento list se uvádějí všechny programy, které byly v posledních 12 kalendářních měsících ve stálé nabídce 

žadatele (cílová skupina si je mohla objednávat opakovaně). V průběhu certifikace bude sledován především 

tento typ akcí. Pokud žadatel chce do hodnocení zařadit také akce, které spadají do ostatních činností 

v EVVO, postupuje podle instrukcí uvedených dále u kapitoly věnující se uvedenému typu akcí. 

Tabulka na listu je dále členěna na jednotlivé sloupce. 

Název programu 

Zde se uvádí název programu v podobě, v jaké je nabízen cílové skupině. 

Charakteristika programu nebo odkaz na ni 

Do tohoto sloupce se uvádí stručný popis daného programu. Pokud je tento popis dostupný na webových 

stránkách, uvede se pouze odkaz, pokud je popis k dispozici např. v nabídce pro cílovou skupinu, lze přiložit 

tuto nabídku a do sloupce charakteristika uvést pouze „viz nabídka“ apod.   

Typ programu 

Typ programu se vybírá z nabídky v rozbalovacím seznamu u každé buňky. Typy programů jsou dány pře-

dem a nelze je měnit. Pokud žadatel nabízí i jiné typy programů, které neodpovídají žádnému z uvedených 

typů, vybere možnost „ostatní“. 

Do políčka u nadpisku „Preferovaný typ programu“, žadatel vybere z nabídky jeden typ, který je pro něj 

nejdůležitější, dává mu ve své činnosti největší váhu. 

Dále uvádíme vysvětlivky k jednotlivým typům: 

Krátkodobé programy pro školy 

Jedná se o programy, které žadatel nabízí školám, v délce trvání maximálně několik hodin v jednom dni a 

které realizuje ve svých prostorách, v prostorách školy nebo v terénu. 
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Pobytové programy pro školy 

Jedná se o programy, které žadatel nabízí školám a které přesahují jeden den trvání. Účastníci jsou v místě 

realizace programu ubytování. 

Dlouhodobé programy pro školy 

Jedná se o programy, které žadatel nabízí školám. Jejich charakteristikou je doba trvání přesahující jedno-

denní programy. Patří sem například cykly programů, projekty realizované ve spolupráci se školou nebo pro 

školu apod. 

Vzdělávací semináře 

Jedná se o semináře pro dospělé s jednoznačně vymezeným tématem a cílovou skupinou. Patří sem například 

akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání odborné veřejnosti (pracovníků veřejné 

správy, NNO, apod.). 

Osvětové akce 

Jedná se o akce pro širokou veřejnost typu kampaní, přednášek, výstav, vycházek do přírody apod. 

Pravidelná mimoškolní činnost s dětmi a mládeží 

Jedná se o pravidelnou činnost oddílů a kroužků a další aktivity pro děti a mládež s výjimkou činnosti pro 

vlastní členy. 

Objem realizovaných programů 

Zde se uvádí rozsah realizace jednotlivých programů. Podle typu programu jsou k dispozici následující jed-

notky: 

 Krátkodobé programy pro školy – počet realizací daného programu 

 Pobytové programy pro školy – počet realizací daného programu 

 Dlouhodobé programy pro školy – počet zapojených skupin 

 Vzdělávací semináře – počet hodin 

 Osvětové akce – počet účastníků nebo jejich odhad 

 U pravidelné mimoškolní činnosti se objem neuvádí, stačí prostý soupis 

Ostatní služby v EVVO 

Na tomto listě žadatel uvede všechny ostatní služby mimo opakovatelné programy realizované v posledních 

12 kalendářních měsících. Důležitou charakteristikou služeb uváděných na tomto místě je jejich jednorázo-

vost. Příkladem může být seminář o krajových odrůdách ovocných dřevin. Tento seminář proběhne 

v určeném termínu z iniciativy žadatele, cílová skupina si neobjednává jeho opakovanou realizaci. Dále sem 

patří například programy na klíč pro konkrétní školu, osvětové programy, které se běžně neopakují apod. 

Tyto služby nebudou primárně hodnoceny. Pokud by žadatel přesto chtěl některé znich zapojit do hodnocení, 

uvede tuto skutečnost do posledního sloupce výběrem možnosti ANO. Důvodem pro zařazení akcí tohoto 

typu může být například to, že žadatel opakovatelné programy nedělá nebo vytváří jednorázové programy, 

které splňují svým charakterem požadavky na program, ale nemá je uvedeny ve stálé nabídce a nabízí je jen 

příležitostně. 

Ostatní činnost mimo EVVO 

Na tomto listě se uvádí činnost, která nespadá do oblasti EVVO, přesto ji žadatel realizuje. Patří sem jak 

činnosti, které s EVVO souvisejí, tak činnosti, které sledují jiné hlavní cíle (propagační akce typu kampaní, 
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prezentační akce žadatele apod.) a dále akce orientované např. do osobnostní a sociální výchovy, vzdělávání 

v oblasti řízení NNO apod. Tyto činnosti se neuvádějí výčtem, žadatel pouze souhrnně uvede, do jakých 

dalších oblastí svou činností vstupuje.  

 


