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Příloha č. 1 předlohy ZM 17/9 (dotace EVVO)

Příloha zápisu č. 15. z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova (dále jen 
komise“) ze dne 31. března 2016:

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2016

Poté, co předsedající konstatovala, 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 29.02.2016 celkem 14 žádostí o poskytnutí dotace 
na účel A., 1 žádost na účel B. a 1 žádost na účel C. dle schváleného Programu statutárního 
města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty pro rok 2016 (dále jen Program) a to v tomto pořadí:

Účel A.:

1. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12
Aktivita: „Environmentální soutěže a vzdělávání ve školním roce 2016/2017“
Každoroční poskytování environmentálního vzdělávání a výchovy formou 
přírodovědných soutěží pro věkovou kategorii 6-18 let (celkem cca 1100 soutěžících), 
ekologických kurzů, výukových programů a tematických akcí pro děti, mládež, žáky 
a studenty. Jedná se především o pořádání soutěží – zejména prestižní a tradiční 
dlouholeté vědomostní soutěže Naší přírodou (jubilejní 30. ročník, cca 200 dětí), 
pravidelných vlastních soutěží (Namaluj přírodu – soutěž výtvarná, Příroda kolem nás –
fotografická soutěž, PET – soutěž chovatelů, O NEJ mazlíka, 4 rybářské soutěže) 
a soutěžních programů při výročních akcích (Den Země, Den stromů, Den zvířat, Den 
vody a Dětský den v přírodě) a zajištění dopravy na poznávací zájezd pro finalisty soutěže 
Naší přírodou.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 21, 25
Požadovaná částka: 22 500,- Kč (75% celkových nákladů);

2. NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z. s., Žerotínovo náměstí 25, Přerov
Aktivita: „Zvýšení biodiverzity zemědělské krajiny v praxi - Přerovsko“
Hlavním cílem aktivity je podpoření realizace komplexních environmentálních opatření 
(krajinotvorných, zemědělských a mysliveckých) s příznivými dopady na stav 
biodiverzity zemědělské krajiny. Aktivita spočívá v uspořádání naučného semináře, 
uspořádání exkurze s praktickými ukázkami zakládání a údržby nových krajinných prvků 
a s opatřeními agroenvironmentálního typu, v uspořádání workshopu pro plánování 
koncepční práce v krajině a tvorbě rámcových plánů pro postupnou realizaci opatření 
v krajině zájmových lokalit. Během aktivity budou zveřejňovány průběžné prezentace 
na webu společnosti a veřejnosti bude nabídnuto environmentální poradenství. 
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 20, 25
Požadovaná částka: 25 450,- Kč (52,8 % celkových nákladů);

3. Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7
Aktivita: „Po stopách potulného mnicha“
Cílem aktivity je propagace ekologicky a historicky zajímavých míst města Přerova 
a podpora environmentálního myšlení hravou a zábavnou formou. Aktivita je rozdělena 
do tří částí – vydání publikace (s autorskými fotografiemi a kresbami) s dobrodružným 
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příběhem potulného mnicha a s plněním úkolů (vědomostní z ekologie a historie Přerova, 
třídění odpadu, zašifrované hádanky lokalit apod.); realizace šifrovací hry na Den Země 
2017 pro pětičlenné týmy ze přerovských základních a středních škol; webové stránky 
dokumentující vybrané lokality v různých ročních obdobích.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20
Požadovaná částka: 18 000,- Kč (90 % celkových nákladů);

4. Občanská společnost DSi, z.s., Beňov 37 
Aktivita: „Ňufíček a životní prostředí“
Aktivita zaměřená na rodiny s dětmi předškolního a nižšího školního věku. Je postavená 
na formátu pravidelného kroužku a příležitostných vystoupení v partnerských školských 
zařízeních. Bude mít dvě praktická vyvrcholení – Den země 2016 (úklid lokality kolem 
mamutíka Toma) a Chůze pro vodu 2016 k břehům řeky Bečvy. Součástí aktivity 
je vytvoření minimálně tří metodik zážitkového vzdělávání prostřednictvím příběhu 
Komunitního divadélka na téma ŽP, soutěžní kvízy a prezentace aktivity v médiích.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 20,
Požadovaná částka: 15 000,- Kč (50 % celkových nákladů);

5. Základní škola Přerov, Svisle 13
Aktivita: „Budování odborné učebny přírodopisu – pořízení pomůcek k rozvoji 
EVVO“
Součástí aktivity je kromě vybavení přírodopisné učebny učebními pomůckami bohatý 
celoroční program pro žáky obou stupňů školy i děti z okolních mateřských škol – tvorba 
herbářů, pracovních listů s environm. tematikou, seminární práce na téma Přírodní 
zajímavosti Přerovska, přírodovědné soutěže a miniprojekty, výtvarné práce i akce 
v přírodě.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 24 000,- Kč (75 % celkových nákladů);

6. Základní škola Přerov, Želatovská 8
Aktivita: „Dřevo, mulč a voda“
Cílem aktivity je vysvětlení důležitosti dřevin v přírodě, významu mulčování půdy 
a zadržování vody v půdě a to ve vazbě na maximální využití bioodpadu, a dále využívání 
dešťové vody jako důležitého zdroje v péči o rostliny a zahradu. Aktivita zahrnuje aktivní 
podíl žáků II. stupně školy na fyzické práci na školní zahradě pod pedagogickým vedením 
(shromažďování větví z prořezu, příprava mulče, zalévání a péče o rostliny) a dále tvorbu 
vzdělávacího materiálu - učebního textu v tištěné i elektronické podobě a pracovních listů.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 30 000,- Kč (100 % celkových nákladů);

7. Mateřská škola Přerov, Kozlovská 44 
Aktivita: „Přírodní zahrada“
Cílem aktivity je přizpůsobení školní zahrady maximálnímu a účelnému využití v oblasti 
EVVO a prožitkových aktivit dětí. Aktivita zahrnuje vybudování bylinkové a motýlí 
zahrádky, květinové skalky, zeleninového koutku, vrbového tunelu a hmyzích domečků, 
dále vytvoření herbáře a realizace akcí Ekoškolky. Součástí aktivity je aktivní práce dětí 
v péči o rostliny, pozorování přírody a využití semen a plodů k tvorbě výukových 
pomůcek a materiálů.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 22 000,- Kč (50 % celkových nákladů);
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8. Mateřská škola Přerov, Komenského 25
Aktivita: „Zlaté dětské ručičky – II. část
Cílem aktivity je přenesení větší části výuky a zájmových činností na zahradu. Aktivita 
zahrnuje pořízení a umístění certifikované výukové zahradní kreslicí tabule, výtvarnou 
soutěž Co nám roste na zahradě, hry a kvízy k ověřování znalostí, realizaci celoroční 
výuky hravou formou (témata např.: Koloběh vody, Zkoumání života hmyzu na zahradě 
apod.).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 13 068,- Kč (87,12 % celkových nákladů);

9. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 
Aktivita: „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 „U zajíčků“- 3. etapa“
Cílem aktivity je pokračující přeměna prostředí školní zahrady odloučeného pracoviště 
mateřské školy Máchova 14 na ulici Sokolské 26 na učebnu pod širým nebem. Třetí etapa 
zahrnuje vybudování pozorovacího záhonu, výroba dřevěného domečku pro ježky, 
vysázení třešně, výroba a umístění ukázkové tabule Co do přírody nepatří, výroba 
zvonkohry z přírodních materiálů, vybudování malířského koutku, realizace akce 
Výtvarný salón, výstavy prací a výrobků v galerii U zajíčků a divadelního představení dětí 
pro rodiče.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 23 200,- Kč (100 % celkových nákladů);

10. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Horní náměstí 7
Aktivita: „Jak semena putují krajinou“
Aktivita zahrnuje celoroční projekt založený na tématu sezónní výstavy upozorňující 
na obecné děje v přírodě (šíření semen), environ. problémy (nepůvodní a invazivní druhy 
rostlin), přesahující do praktického života místních obyvatel (vlastní zapojení do sběru 
semen, poznání místní lokality). Aktivita spočívá v realizaci putovní výstavy (1000 
návštěvníků), v tvorbě výukového programu pro školy (300 účastníků), uspořádání 
komentované prohlídky výstavy, 2 přednášek k tématu semenářství, v uspořádání 
botanické vycházky pro veřejnost do okolí Přerova, v derniéře výstavy - burza semen 
a v uspořádání Zahradní slavnosti (250 návštěvníků) spolu s koncertem, divadlem 
pro děti, prohlídkou záchranné stanice apod.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 21, 23, 25
Požadovaná částka: 50 000,- Kč (19 % celkových nákladů);

11. Duha klub Rodinka, tř. 17. listopadu 16, Přerov 
Aktivita: „Badatelsko-kreativní aktivity“
Cílem aktivity je prohloubení zájmu široké veřejnosti o ŽP v rámci města a okolí 
za současného zdokonalování vlastních lidských dovedností a schopností a osobní 
prožitek radosti z poznání přírodních věd. Aktivita zaměřená na širokou veřejnost, rodiny 
hlavně s dětmi školou povinnými a aktivní seniory. Aktivita spočívá v pravidelné činnosti 
badatelsko-dramaticko-kreativního kroužku, zahrnuje pravidelné badatelské semináře pro 
školy, rodiny, seniory, badatelské výukové programy spojené s divadelním představením, 
pořádání exkurzí, expedic, výletů s cílem poznání přírodních krás okolí, úklidovou akci 
na Den země a vytvoření publikace „Přírodní krásy Přerovska“
Soulad s MK EVVO: opatření č. 16, 20
Požadovaná částka: 40 000,- Kč (20 % celkových nákladů);
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12. Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
Aktivita: „Mezinárodní Den země“
Aktivita zahrnuje osvětu v oblasti environmentální problematiky, uvědomění si otázek 
např.: „Proč jsou vyhlášeny různé dny jako významné?“, „Co je cílem těchto dnů?“, apod. 
Dále aktivita spočívá v kolektivní činnosti k tématům ochrany vody, ovzduší, živočichů 
a rostlin, ozonové vrstvy, třídění odpadu a recyklaci během týdne 17.4. – 21.4.2017
Zahrnuje tvorbu velkoformátových koláží ve výtvarné výchově; v přírodovědě tvorbu 
pracovních listů, vycházku; v pracovních činnostech úklid v areálu školy, v okolí 
„majáku“ a v NPR Žebračka; v přírodovědném kroužku aktivity spojené s ochranou 
přírody – vycházka, založení dlouhodobého pokusu „vliv chemických látek na klíčivost 
rostlin“ (záznamy žáků o pozorování, pořizování fotodokumentace, na závěr pokusu 
prezentace se shrnutím zjištěných závěrů) a výstavu výtvarných děl v prostorách školy.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 17 000,- Kč (100% celkových nákladů);

13. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov, 
Bartošova 24
Aktivita: „Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA 
Přerov“
Aktivita spočívá v uspořádání školní soutěže s tématikou EVVO pro cca 250 žáků z 12 
tříd školy spočívající v tvorbě powerpointových prezentací žáků s tématikou ŽP a tvorbě
plakátů k environmentálně významným dnům. Dále aktivita zahrnuje účast žáků školy 
na výukovém programu Potravní vztahy v lidských sídlech (SVČ Atlas a BIOS Přerov)
a Nebezpečná planeta Země (zábavní vědecký park Vida! v Brně).
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12
Požadovaná částka: 36 000,- Kč (90 % celkových nákladů);

14. Základní škola Přerov, Trávník 27
Aktivita: „Hrajeme si s odpadem aneb hrajeme na odpad…“
Motto projektu: „Neber si všechno, využij vše, co si vezmeš, vezmi jen to, co opravdu 
potřebuješ“.
Cílem aktivity je realizace praktických aktivit směřujících k uvědomělému třídění, 
recyklaci a tvořivému využití různých typů odpadu. Aktivity projektu směřují k vytvoření 
environmentálně odpovědných návyků chování žáků směřujících k intenzivnímu třídění 
odpadu s následným přenosem na rodiny žáků. Aktivita zahrnuje vytvoření nového 
metodického materiálu a terénního výukového programu pro žáky na dané téma,
vybudování hřbitova odpadků na školní zahradě, instalaci výukové pomůcky Čas rozpadu 
odpadu, uspořádání žákovského výtvarného workshopu Hudba z odpadu, výstavě
žákovských prací Není odpad jako odpad v prostorách školy, realizaci projektového dne 
pro veřejnost, apod. Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12
Požadovaná částka: 25 800,- Kč (86 % celkových nákladů).

Účel B. :

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, Přerov, 
Aktivita: „Ekoporadna ORNIS“
Aktivita spočívá v zajištění celoročního provozu ekoporadny a osvětové činnosti s osobní 
dostupností duben – říjen pondělí až pátek od 8 do 16 hodin, soboty a neděle 
od 9 do 17 hodin, v období listopad až březen pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. 
Specializuje se na ochranu zvířat z volné přírody, na zraněná zvířata a jejich záchranu, 
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na přírodní zahrady a zeleň. Zodpovídá dotazy osobně, telefonicky i elektronicky
a poskytuje informační materiály. Ekoporadna je součástí sítě ekoporaden registrovaných 
na MŽP a spolupracuje s dalšími, zejména z Olomouckého kraje. Na dotazy je vytvořen 
formulář na webu, je vedena tabulková evidence dotazů.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 21, 23, 25
Požadovaná částka: 49 500,- Kč (30 % celkových nákladů);

Účel C.:

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, Přerov, 
Aktivita: „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov“
Aktivita spočívá v zajištění komplexní péče o volně žijící handicapované živočichy,
kterým povaha jejich zranění nebo indispozice neumožňuje přežití ve volné přírodě, 
s cílem navrácení živočicha v dobrém zdravotním stavu zpět do přírody. Je v provozu 
celoročně, 7 dní v týdnu, dle potřeby až 24 hodin denně, příjem živočichů probíhá 
v zařízení stanice nebo pracovníkem v terénu. Telefonická dostupnost služby je 7 dní 
v týdnu od 6 do 20 hodin, mimo tuto dobu je možné ohlásit nález živočicha formou SMS. 
Součástí stanice jsou voliéry pro trvale handicapované jedince. Každoročně přijímá 
v průměru 200 živočichů, je zajištěna odborná veterinární péče. Stanice je registrovaná 
MŽP a je pod dohledem Státní veterinární správy (pravidelné kontroly zařízení). Nedílnou 
součástí činnosti je i poradenství v problematice ochrany volně žijících zvířat, nálezů
opuštěného mláděte nebo zraněného zvířete, prevence zraňování zvířat v souvislosti 
s lidskou činností, ochrana biotopů, hnízdních lokalit apod. Výukové programy a osvětové 
akce jsou určeny žákům škol všech stupňů a široké veřejnosti.
Soulad s MK EVVO: opatření č. 22, 23, 25
Požadovaná částka: 200 000,- Kč (50 % celkových nákladů);

STAV konstatoval, že všechny žádosti předložené v termínu splňují formální náležitosti 
(podmínky Programu) pro další posuzování a připomenul výši vyčleněné finanční částky 
pro poskytnutí tohoto druhu dotací v rámci provozního rozpočtu STAV v roce 2016, která činí 
pro účel A. 200 000,- Kč (celkový objem požadované dotace činí 362 018,- Kč), pro účel 
B. 50 000,- Kč a pro účel C. 200 000,- Kč. Následně komise přistoupila k hodnocení 
předložených žádostí podle článku 6 Programu. Aktivity pro účel B. a C. nebyly po dohodě 
bodovány, poněvadž pro oba účely odbor obdržel pouze po jedné žádosti. RNDr. Josef Chytil, 
Ph.D. a Ing. Václav Závěšický oznámili svou možnou podjatost a hodnocení žádostí 
se nezúčastnili. Ze součtu celkových bodů od jednotlivých členů komise bylo stanoveno 
konečné pořadí aktivit, které bylo potvrzeno usnesením komise.

Na základě provedeného hodnocení bylo komisí stanoveno výsledné pořadí takto:

 Pro účel A. Programu

1. místo: aktivita č. 5 (Základní škola, Přerov, Svisle 13) 24 000,- Kč

2. místo: aktivita č. 14 (Základní škola, Přerov, Trávník 27) 25 800,- Kč

3. místo: aktivita č. 10 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.) 50 000,- Kč

4. místo: aktivita č. 12 (Základní škola, Přerov, Za mlýnem 1) 17 000,- Kč

5. místo: aktivita č. 3 (Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7) 18 000,- Kč

6.-7. místo: aktivita č. 1 (Středisko volného času Atlas a BIOS Přerov) 22 500,- Kč

6.-7. místo: aktivita č. 4 (Občanská společnost DSi, z.s., Beňov 37) 15 000,- Kč

8. místo: aktivita č. 2 (NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s., Přerov) 25 450,- Kč
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9. místo: aktivita č. 7 ( Mateřská škola, Přerov, Kozlovská 44) 22 000,- Kč

10. místo: aktivita č. 11 (Duha klub Rodinka, tř. 17. listopadu 16, Přerov) 40 000,- Kč

11. místo: aktivita č. 6 (Základní škola, Přerov, Želatovská 8) 30 000,- Kč

12. místo: aktivita č. 9 (Mateřská škola, Přerov, Máchova 14) 23 200,- Kč

13. místo: aktivita č. 8 (Mateřská škola, Přerov, Komenského 25) 13 068,- Kč

14. místo: aktivita č. 13 (Obchodní akademie Přerov, Bartošova 24) 36 000,- Kč

S ohledem na celkovou stanovenou finanční částku bylo komisí jednomyslně přijato usnesení, 
kterým se navrhuje poskytnutí dotace na aktivity č. 5, 14, 10, 12, 3, 1, 4, 2 (1. až 8. v pořadí 
hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši:

žadatel aktivita výše dotace

Základní škola Přerov, Budování odborné učebny přírodopisu- 24 000,- Kč
Svisle 13 pořízení pomůcek k rozvoji EVVO (75 %)

Základní škola Přerov, Hrajeme si s odpadem aneb hrajeme 25 800,- Kč
Trávník 27 na odpad… (86 %)

Muzeum Komenského Jak semena putují krajinou 50 000,- Kč
v Přerově, p.o. (19 %)

Základní škola Přerov, Mezinárodní Den Země 17 000,- Kč
Za mlýnem 1 (100 %)

Střední škola gastronomie Po stopách potulného mnicha 18 000,- Kč
a služeb, Přerov, Šířava 7 (90 %)

SVČ ATLAS a BIOS Přerov, Environmentální soutěže a vzdělávání 22 500,- Kč
Žižkova 12 ve školním roce 2016/2017 (75 %)

Občanská společnost DSi, z.s. Ňufíček a životní prostředí 15 000,- Kč
Beňov 37 (50 %)

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, Zvýšení biodiverzity zemědělské 25 450,- Kč
z.s., Žerotínovo nám. 25, Přerov krajiny v praxi - Přerovsko (52,8 %)

celkem 8 aktivit:           197 750,- Kč

Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/0

 Pro účel B. Programu
Komise jednomyslně schválila poskytnutí dotace Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní 
nám. 7 na aktivitu „Ekoporadna ORNIS“ ve výši 49 500,- Kč (30% z celkových nákladů).

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1

 Pro účel C. Programu

Komise jednomyslně schválila poskytnutí dotace Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní 
nám. 7 na aktivitu „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov“ 
ve výši 200 000,- Kč (50% z celkových nákladů).

Výsledek hlasování: Pro/7, Proti/0, Zdržel se/1

V Přerově dne: 31. března 2016
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Zapsala: RNDr. Yvona Machalová, v. r. 
Ing. Alice Kutálková, v. r.
předsedkyně komise


