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Příloha zápisu č. 31 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova (dále jen 
„komise“) ze dne 28. dubna 2014:

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit 
v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2014

Poté, co předsedající konstatoval, že komise je usnášeníschopná (přítomno 8 členů komise) a 
po schválení programu jednání komise RNDr. Machalová předložila komisi doručené žádosti 
a sdělila stanovisko Odboru stavebního úřadu a životního prostředí (STAV):

STAV obdržel ve stanovené lhůtě do 31. 3. 2014 celkem 17 žádostí, a to v tomto pořadí:

1. Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2
Aktivita: „Ekovýuka 5 – Půda“
V rámci projektu proběhne celoškolní čtyřkolová EKOsoutěž pro všechny studenty školy 
(jednotlivá kola: Půda, Ekosystémy v ČR, Ochrana přírody, Přerov a jeho okolí). 
Uspořádání minimálně 4 jednodenních exkurzí pro žáky 1. - 3. ročníku na přírodní 
lokality spojené se sběrem vzorků půd (vytvoření sbírky minimálně 20 vzorků půdy 
doplněné mapou a údaji) z okolí Přerova. Pro úspěšné řešitele soutěže bude uspořádán 
jednodenní tematický zájezd na zajímavou přírodní lokalitu.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 12, 20,
Požadovaná částka: 9 000,- Kč (75 % celkových nákladů);

2. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov, 
Bartošova 24
Aktivita: „Školní soutěž a výukové programy pro žáky OA Přerov“
Uspořádání školní soutěže s tématikou EVVO pro cca 250 žáků z 12 tříd školy, tvorba 
powerpointových prezentací žáků s tématikou ŽP, tvorba plakátů k environmentálně 
významným dnům, účast žáků 1. a 2. ročníku školy na 2 výukových programech 
(„Neviditelná ruka trhu“, „Potravní vztahy v lidských sídlech“ - Agentura rozvojové a 
humanitární pomoci Olomouckého kraje, SVČ ATLAS a BIOS Přerov) a sponzoring 
Rothschildovy žirafy v ZOO Zlín.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12,
Požadovaná částka: 26 000,- Kč (86,67 % celkových nákladů);

3. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12
Aktivita: „Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2014/2015“
Každoroční poskytování environmentálního vzdělávání a výchovy formou 
přírodovědných soutěží, ekologických kurzů, tematických akcí a výstav pro děti, mládež, 
žáky a studenty. Jedná se především o pořádání soutěží – zejména prestižní a tradiční 
dlouholetou vědomostní soutěž Naší přírodou (již 28. ročník, loňského ročníku se 
zúčastnilo 224 dětí z cca 20 místních a regionálních škol ve věku 10-14 let), pravidelných 
vlastních soutěží (Namaluj přírodu – soutěž výtvarná, Příroda kolem nás, Chráněná území 
regionu v proměnách roku – fotografické soutěže, PET – soutěž chovatelů, O nej mazlíka, 
rybářské soutěže) a soutěžních programů při výročních akcích (Den Země, Dětský den v 
přírodě), dále nabídku výukových programů EVVO (nabídka pro školní rok 2014/2015 
obsahuje celkem 60 výukových programů, účast cca 2000 žáků a studentů) a zajištění 
dopravy na poznávací zájezd pro finalisty soutěže Naší přírodou.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20, 21,
Požadovaná částka: 22 940,- Kč (74% celkových nákladů);
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4. Základní škola Přerov, Želatovská 8
Aktivita: „Barvy roku“
Pokračování projektu rekultivace části pozemku školní zahrady na výchovně vzdělávací 
zahrádku plodů a vůní. Doplnění bylin a ovocných keřů rostlinami barevně odrážejícími 
vývoj přírody v průběhu roku, výroba keramických popisek k rostlinám a nádob na 
pěstování samotnými žáky v rámci keramického kroužku a hodin výtvarné výchovy. 
Součástí aktivity jsou i 4 environmentální akce školy a zajištění exkurzí pro děti 
z mateřských škol.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12,
Požadovaná částka: 21 145,- Kč (100 % celkových nákladů);

5. Gymnázium Jakuba Škody Přerov, Komenského 29
Aktivita: „CYKLOCITY“
Popularizace městské cyklodopravy vedoucí ke zvýšení zájmu veřejnosti, vytvoření 
tradice cyklojízd ve městě. Uspořádání 2 cyklojízd v Přerově s doprovodným programem
a propagačními materiály. Spolupráce s městským cyklokoordinátorem.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12
Požadovaná částka: 13 500,- Kč (90 % celkových nákladů);

6. Základní škola Přerov, Trávník 27
Aktivita: „Zelené střešní terasy a Vodní svět ve školní zahradě“
Pokračování dlouhodobého projektu na obnovu pozemku školní zahrady. Aktivita vychází 
z analýzy provedené v rámci mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola                                    
a řeší problematiku nedostatečného ozelenění nevyužitého prostoru střešních teras.
Součástí aktivity je instalace nového vodního výukového prvku a následný vznik 
uceleného výukového prostoru simulujícího přirozeným způsobem koloběh vody v 
přírodě. Dále bude vytvořen výukový program a metodický materiál pro MŠ a ZŠ
„Putování s kapičkou rosy“, který doplní nová sada pracovních listů, bude uspořádán 
projektový den pro žáky a veřejnost. Využití školní zahrady, která je jedinou školní 
Přírodní certifikovanou přírodní zahradou v Olomouckém kraji, k výukovým i 
mimoškolním organizovaným aktivitám.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12,
Požadovaná částka: 28 000,- Kč (100 % celkových nákladů).

7. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7
Aktivita: „Co se děje s komunálním odpadem?“
Aktivita zaměřená na realizaci výukového programu v rozsahu 2 vyučovacích hodin pro 
žáky 1. stupně tří pilotních ZŠ v Přerově o způsobech nakládání s komunálním odpadem. 
Součástí jsou krátké animované filmy či hrané prezentace, putovní výstava a plakát o 
kladech a záporech různých způsobů nakládání s odpadem. Studenti dále vytvoří sborník 
svých autorských pohádek na dané téma a realizace projektu bude zaznamenána ve formě 
propagační fotoknihy.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 12, 19,
Požadovaná částka: 29 700,- Kč (90 % celkových nákladů);

8. J. V., Přerov II-Předmostí
Aktivita: „Kresby (přízemí domu) doba Lovci mamutů“
Snaha obyvatelů panelového domu o připomenutí dávné minulosti a významného 
kulturního dědictví Předmostí coby významného naleziště Lovců mamutů. Společná 
obnova původních maleb rodiči a dětmi na zdi v přízemí panelového domu. Aktivita 
proběhne v rámci naučně zábavného odpoledne pro děti spojeného se soutěžemi a 
povídáním na téma pravěk a život v době kamenné.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 20, 
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Požadovaná částka: 3 000,- Kč (85,7 % celkových nákladů);

9. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1971, Jaselská 1 v Přerově
Aktivita: „Komunitní vytvoření štěrkem mulčované předzahrádky včetně informací o 
druhovosti“
Aktivita zaměřená na vytvoření předzahrádky na pozemku SVJ u bytového domu formou 
štěrkem mulčovaných trvalkových záhonů, které zvyšují estetickou úroveň okolí domu a
zasakování dešťových vod. Významnou součástí aktivity je instalace doplňkové 
informační tabule jak o předzahrádce, tak i o budkách instalovaných pro rorýsy a netopýry 
v průběhu revitalizace domu. Spolupráce obyvatelů domu všech věkových kategorií 
včetně dětí. 
Soulad s MK EVVO: opatření č. 20,
Požadovaná částka: 32 380,- Kč (85 % celkových nákladů);

10. Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8
Aktivita: „Dáváme učení zelenou a autům červenou“
Snaha vychovatelů a pedagogů Domova mládeže při škole o výchovu mládeže 
k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí, obnovení zájmu o veřejně prospěšnou 
práci a k podpoře celkové kultivace osobnosti s důrazem na hodnoty otevřené společnosti. 
Aktivita spočívá ve vybudování zahradního areálu (z části venkovního areálu na ul. 
Kouřílkova, který slouží v současné době jako parkoviště) pro využití studia, volného času 
a dalších aktivit studentů (přednášky, pořádání akcí při příležitosti environmentálně 
významných dní apod.)
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 
Požadovaná částka: 25 000,- Kč (58,14 % celkových nákladů);

11. Občanská společnost DSi, o.s., Beňov 75
Aktivita: „Svět skřítků Ňufíka a Impříka“
Aktivita pro děti ve věku 3-8 let, která zamýšlí atraktivně, mobilně a neformálně 
komunikovat a učit nejmladší děti ke správnému vztahu k přírodě (komunitní loutkové 
divadlo, aktivní retrokino, audiopohádky u českého rozhlasu Olomouc a rádia Impuls, 2 
organizované výpravy dětí a rodičů za poklady přírody). Dalším cílem je následné 
zpracování ucelené metodiky těchto atraktivních způsobů neformálního vzdělávání.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16,
Požadovaná částka: 19 000,- Kč (55,5 % celkových nákladů);

12. AJORODINKA, o.p.s., Horní náměstí 18/18, Přerov
Aktivita: „Interaktivní EKO divadlo“
Aktivita spočívající v projektu interaktivního ekodivadla umožňujícího zábavně naučnou 
formou ekologicky vychovávat a vzdělávat děti ve věku 3-12 let. Divadelně budou 
ztvárněna (pomocí loutek) tří zásadní ekologická témata (ochrana vod, ochrana ovzduší, 
nakládání s odpady) a proběhne jejich prezentace v mateřských a základních školách
(odhad cca 800 dětí).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16,
Požadovaná částka: 25 000,- Kč (50 % celkových nákladů);

13. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7
Aktivita: „Pod kloboukem – nový program ORNIS  pro školy“
Aktivita zahrnuje přípravu a realizaci celoročního výukového programu o houbách pro 
mateřské školy a 1. stupeň základních škol v budově ORNIS i ve školách samotných.
Program bude za vhodného počasí celý realizovaný venku. Propagace programu formou 
samostatných letáčků a brožury pro školy.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 21, 23,
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Požadovaná částka: 12 000,- Kč (28 % celkových nákladů);

14. Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7
Aktivita: „Atlas ptáků neobyčejných – výstava a doprovodný program“
Příprava a realizace výstavy, která seznamuje veřejnost s vývojem vztahu člověka ke 
zvířatům od prvobytně pospolné společnosti až do současnosti, všímá si i vyhynulých 
ptáků a introdukce druhů spojené s objevováním nových částí světa. Součástí jsou i 2 
přednášky, výtvarná dílna a výukové programy pro MŠ a ZŠ a příp. i libovolné zájmové 
skupiny. Výstavu bude možné i zapůjčit.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 21, 23,
Požadovaná částka: 10 000,- Kč (21 % celkových nákladů);

15. KAPPA-HELP, o.s., nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov 
Aktivita: „Environmentální vzdělávání pedagogů působících na školách na území 
města“
Cílem aktivity je prostřednictvím externích lektorů zvýšit environmentální gramotnost a 
kvalifikaci pedagogů realizujících EVVO na školách. Budou vytvořeny vzdělávací kurzy, 
metodiky a materiály k efektivnímu zprostředkování problematiky EVVO ve výuce a k 
zatraktivnění obsahu pro žáky a studenty. Součástí je i téma první pomoci vyúsťující 
k získání kompetence aktivního poskytnutí první pomoci.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16,
Požadovaná částka: 62 000,- Kč (89,85 % celkových nákladů);

16. KAPPA-HELP, o.s., nám. Přerovského povstání 2803/1, Přerov 
Aktivita: „Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže na všech stupních a 
typech škol na území města“
Cílem aktivity je prostřednictvím externích lektorů zvýšit vědomosti (ekologickou 
gramotnost) a povědomí mladé generace města Přerova a jeho okolí o ochraně přírody, 
dále výchova k aktivnímu přístupu, prevenci a řešení ekologických problémů. Bude 
vytvořen komplexní environmentální program (metodika, metodické listy, postupy, 
pomůcky, workshopy, výstava) k problematice EVVO pro základní a střední školy včetně 
podpory veřejných akcí a soutěží k ochraně ŽP.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16,
Požadovaná částka: 70 000,- Kč (89,7 % celkových nákladů);

17. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 
Aktivita: „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 „U zajíčků“
Cílem aktivity je přeměna prostředí školní zahrady odloučeného pracoviště mateřské 
školy Máchova 14 na ulici Sokolské 26 na učebnu pod širým nebem. Návrh řešení 
přírodní zahrady se zaměřením na EVVO rozšíří nabídku aktivit MŠ a podnítí zájem dětí 
o přírodu. Ve spolupráci s rodiči budou na zahradě realizovány různé tematické celky, kde 
budou následně probíhat doprovodné aktivity a akce i pro kmenovou MŠ Máchova 14 a 
MŠ Radost. 
Soulad s MK EVVO: opatření č. 12, 
Požadovaná částka: 19 875,- Kč (100 % celkových nákladů);

Všechny žádosti předložené v termínu splňují formální náležitosti (podmínky Zásad) pro další 
posuzování. Zároveň Odbor STAV konstatoval, že všechny aktivity, na které je požadována 
dotace, jsou v souladu s Místní koncepcí EVVO pro město Přerov na období 2006-2015. 
STAV s odůvodněním doporučil podpořit aktivity s pořadovým číslem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
13,14,17. Dále připomenul výši vyčleněné finanční částky pro poskytnutí tohoto druhu dotací 
v rámci provozního rozpočtu STAV v roce 2014, která činí 200 000,- Kč (celkový objem 
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požadované dotace činí 428 540,- Kč).

Následně komise dohodla postup při posuzování předložených žádostí: Po společné diskuzi 
k jednotlivým aktivitám stanoví každý člen individuálně vlastní pořadí aktivit (1. v pořadí -
nejkvalitnější). Ze součtu dílčích pořadí od jednotlivých členů bude stanoveno konečné pořadí 
aktivit, které bude potvrzeno usnesením komise.

Výsledné pořadí na základě výše uvedeného postupu bylo komisí stanoveno takto:

1. místo: aktivita č. 6 (ZŠ Přerov, Trávník 27)

2. místo: aktivita č. 3 (SVČ Atlas a Bios Přerov)

3. místo: aktivita č. 13 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)

4. místo: aktivita č. 14 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)

5. místo: aktivita č. 1 (Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2)

6. místo: aktivita č. 17 (MŠ Přerov, Máchova 14)

7. místo: aktivita č. 4 (ZŠ Přerov, Želatovská 8)

8. místo: aktivita č. 5 (Gymnázium Jakuba Škody Přerov)

9. místo: aktivita č. 8 (J. V., Přerov II-Předmostí)

10. místo: aktivita č. 9 (SVJ domu čp. 1971, Jaselská 1 v Přerově)

11.-12. místo: aktivita č. 2 (Obchodní akademie Přerov a Jazyková škola s právem státní   
jazykové zkoušky)

11.-12. místo: aktivita č. 7 (Střední škola gastronomie a služeb Přerov)

13. místo: aktivita č. 12 (AJORODINKA, o.p.s. Přerov)

14. místo: aktivita č. 10 (Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8)

15. místo: aktivita č. 11 (Občanská společnost DSi, o.p.s. Beňov)

16. místo: aktivita č. 15 (KAPPA-HELP o.s.)

17. místo: aktivita č. 16 (KAPPA-HELP o.s.

Vzhledem k výši vyčleněné částky pro tyto účely a k umístění dvou žadatelů na 11.-12. místě 
bylo nutné hlasovat zvlášť o aktivitách č. 2 a 7, kterým bylo celkové pořadí upřesněno tak, že 
na 11. místě se umístila aktivita č. 2 (Obchodní akademie Přerov a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky) a na místě 12. aktivita č. 7 (Střední škola gastronomie a služeb 
Přerov), po hlasování komise, kdy aktivita č. 2 získala 5 hlasů a aktivita č. 7 získala 3 hlasy.
Komise hlasovala a po krátké diskusi bylo komisí jednomyslně přijato usnesení, kterým se 
navrhuje poskytnutí dotace na aktivity na aktivity č. 6, 3, 13, 14, 1, 17, 4, 5, 8, 9, 2 (1. až 11. v 
pořadí hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:

žadatel aktivita výše dotace

Základní škola Přerov, Zelené střešní terasy a Vodní svět 28 000,- Kč
Trávník 27 na školní zahradě (100 %)

SVČ ATLAS a BIOS Přerov Environmentální vzdělávání v BIOS 22 940,- Kč
Žižkova 12 ve školním roce 2014/2015 (74 %)

Muzeum Komenského v Přerově, Pod kloboukem – nový program ORNIS 12 000,- Kč
p.o., Horní nám. 7, Přerov pro školy (28 %)

Muzeum Komenského v Přerově, Atlas ptáků neobyčejných – výstava 10 000,- Kč
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p.o., Horní nám. 7, Přerov a doprovodný program (21 %)

Střední průmyslová škola Ekovýuka 5 - Půda 9 000,- Kč
Přerov, Havlíčkova 2 (75 %)

Mateřská škola Přerov, Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26, 19 875,- Kč
Máchova 14 „U zajíčků“ (100 %)

Základní škola Přerov, Barvy roku 21 145,- Kč
Želatovská 8 (100 %)

Gymnázium Jakuba Škody CYKLOCITY 13 500,- Kč
Přerov, Komenského 29 (90 %)

J. V. Kresby (přízemí domu) doba Lovci 3 000,-Kč
Přerov II-Předmostí mamutů (85,7 %)

SVJ domu čp. 1971, Jaselská 1 Komunitní vytvoření štěrkem mulčované 32 380,- Kč
v Přerově předzahrádky vč. informací o druhovosti (85 %)

Obchodní akademie a Jazyková Školní soutěž a výukové programy 26 000,- Kč
škola s právem státní jazykové pro žáky OA Přerov (86,67 %)
zkoušky, Přerov, Bartošova 24

celkem 11 aktivit:           197 840,- Kč

V Přerově dne: 28. dubna 2014

Zapsala: RNDr. Yvona Machalová

   Jiří Šafránek
předseda komise


