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Příloha zápisu č. 25 z jednání Komise životního prostředí Rady města Přerova (dále jen 

komise) ze dne 5. dubna 2017: 

Zápis o průběhu projednání žádostí o poskytnutí dotace na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v roce 2017. 

Poté, co předsedající konstatovala, že komise je usnášeníschopná (přítomno 6 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 28.02.2017 celkem 10 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 2017 (dále jen Program) a to v tomto pořadí: 

Účel A.: 

1. Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12 

Projekt: „Přírodovědné soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 

2017/2018“ 
Každoroční poskytování environmentálního vzdělávání a výchovy formou 

přírodovědných soutěží pro věkovou kategorii 6-18 let (cca 1100 soutěžících), 

ekologických kurzů (celkem 5 – 102 absolventů), výukových programů pro děti od 4 let 

(977 účastníků) a tematických akcí pro děti, mládež, žáky a studenty. Jedná se především 

o pořádání soutěží – zejména prestižní a tradiční dlouholeté vědomostní soutěže Naší 

přírodou (31. ročník, cca 230 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 Den dětí 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. Základní škola Přerov, U tenisu 4 

Projekt: „Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza hmyzu, ptactva a drobných savců 

Projekt zahrnuje postupnou revitalizaci školní zahrady zničené při zateplování školy, 

instalaci 6 ks hmyzích domečků, budek (6 ks) a krmítek (5 ks) pro ptáky, budky pro ježka 

a netopýrníku. Využití při výuce přírodopisu jak po teoretické tak i praktické stránce – 

pozorování, krmení, praktické činnosti žáků (opravy a údržba budek, doplňování krmítek). 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12 

Požadovaná částka: 11 050,- Kč (100 % celkových nákladů); 

3. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov, 

Bartošova 24 

Projekt: „Školní soutěž a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA 

Přerov“ 

Projekt 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 projekt zahrnuje účast žáků školy na 

výukovém programu Potravní vztahy v lidských sídlech (SVČ Atlas a BIOS Přerov) 

a Chytřejší než Holmes? (zábavní vědecký park Vida! v Brně). 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12 
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Požadovaná částka: 36 000,- Kč (90 % celkových nákladů); 

4. Základní škola Přerov, Trávník 27 

Projekt: „Úpravy a rozšíření vodního biotopu a instalace výukového mobiliáře 

v prostoru certifikované biozahrady ZŠ Přerov, Trávník 27“ 

Projekt vychází z Ekotýmem provedené analýzy v rámci projektu Ekoškola, řeší aktuálně 

problematiku vybavení školní zahrady chybějícím mobiliářem a zejména provedení 

kompletní rekonstrukce zahradního jezírka  a navazující Dešťové zahrady. Školní zahrada 

školy je využívána jako certifikovaná ukázková přírodní školní zahrada pro školy v rámci 

kraje a ČR. Projekt zahrnuje tvorbu nového výuk. Programu pro 1. st. ZŠ a MŠ „Kouzla 

víly Vodněnky“, realizaci projektového dne pro žáky a veřejnost “Co se skrývá pod 

hladinou… aneb badatelská výuka na principu STEAM=Science, Technology, 

Engineering, Art, Mathematics“ - prezentace pokusů s výukovým systémem Pasco 

(experimentální systém pro výuku přírodovědných předmětů), výsadbu 40 ks nových 

rostlin vhodných pro mokřadní biotop, umístění nového mobiliáře do zahrady – 3 ks 

velkých laviček, provedení komplexní rekonstrukce zahradního jezírka a Dešťové 

zahrady, úpravu povrchu zahrady a ohrazení jezírka kamenivem, prezentaci aktivit 

projektu, vlastní webové stránky projektu na místní, regionální, krajské i národní úrovni. 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12 

Požadovaná částka: 25 500,- Kč (80 % celkových nákladů). 

5. Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 

Projekt: „Vybudování naučné stezky na školní farmě“ 

Cílem projektu je vybudování environmentálně zaměřeného terénního informačního 

zařízení – naučné stezky, doplněné o expozice s chovnými zvířaty. Projekt bude využit 

jako výukový program odborných předmětů, expozice se zvířaty budou sloužit jako 

didaktické pomůcky. Cílovou skupinou jsou děti, žáci a studenti přerovských škol všech 

stupňů a široká veřejnost. Informační zařízení bude doplněno odborným výkladem. 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 11, 12, 20 

Požadovaná částka: 50 000,- Kč (50 % celkových nákladů); 

6. Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2 

Projekt: „Ekovýuka 8 – Naučné stezky“ 

Projekt zahrnuje výuku EVVO za pomoci inovativních metod (exkurze) a s aktivní účastí 

žáků (exkurze v přírodě, fotografování, zpracování prezentací). V rámci projektu bude 

vytvořena sbírka minimálně 20 fotografií z naučných stezek, které budou umístěny ve 

vitríně školy, dále vzniknou žákovské prezentace navštívených naučných stezek 

doplněných vlastními fotografiemi (1. ročník), bude realizována čtyřkolová tradiční 

EKOsoutěž-témata: Naučné stezky, Lesní ekosystém, Vodní ekosystém, Luční ekosystém, 

budou uspořádány minimálně 4 jednodenních exkurzí pro žák 1. -3. ročníku se sběrem 

fotografií přírody naučných stezek a jednodenní zájezd pro úspěšné řešitele soutěže 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 12, 20, 

Požadovaná částka: 6 000,- Kč (80 % celkových nákladů); 

7. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Horní náměstí 7 

Projekt: „Zahradní slavnost“ 

Projekt zahrnuje uspořádání tradiční každoroční akce s cílem netradičně propagovat SEV 

města, záchrannou stanici a ekoporadnu včetně činnosti ORNIS, zpřístupněním sezónní 

výstavy rozšíření znalostí a přiblížení místní lokality, podpora informovanosti, zájmu a 

schopnosti řešit problémy se zraněnými živočichy v běžném životě, umožnění prožitku a 

kontaktu s přírodou (2 hodinový koncert skupiny Vltava, loutkové divadelní představení 

pro děti Já to jsem s pohádkou Pinocchio, seznámení s činností a úspěchy záchranné 
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stanice a s některými trvale handicapovanými živočichy, prohlídka venkovní expozice 

ochrany ptactva a zahrady, bezplatná komentovaná prohlídka výstavy Mykokosmos 

s jejím autorem, v prostoru zahrady podpora třídění odpadů, podpora dopravy na kole, 

vratné obaly u občerstvení, opékání špekáčků). 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 21, 23, 25 

Požadovaná částka: 15 000,- Kč (13 % celkových nákladů); 

8. Muzeum Komenského v Přerově, p. o., Horní náměstí 7 

Projekt: „Mykokosmos“ 

Projekt zahrnuje celoroční projekt založený na tématu 2 výstav, které upozorňují na 

obecné děje v přírodě (mykologie), environmentální problémy (ochrana hub, problémy 

s houbařením v přírodě) a ukazují i přesah do jiných oborů a do praktického života 

člověka (pěstování hub, lidské zdraví, rozeznání jedovatých druhů z místních lokalit). 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 20, 21, 23, 25 

Požadovaná částka: 36 100,- Kč (13 % celkových nákladů); 

9. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 

Projekt: „Bosý chodník v MŠ“ 

Cílem projektu je vybudování bosého chodníku – stezky pro bosé nohy, který je vyplněn 

přírodním materiálem a má pozitivní vliv na tělesný vývoj dětí, otužování. Dále 

přizpůsobení školní zahrady maximálnímu a účelnému využití v oblasti EVVO 

a prožitkových aktivit dětí.  

Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12  

Požadovaná částka: 20 000,- Kč (87 % celkových nákladů); 

10. Mateřská škola Přerov, Máchova 14  

Projekt: „Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 „U zajíčků“- 3. etapa“ 

Cílem projektu 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 proskleného záhonu, osázení zahrady novými 

rostlinami, výroba a umístění ukázkové tabule Co do přírody nepatří, realizace veřejné 

akce pro rodiče s dětmi a veřejnost s výstavkou keramických výrobků a ochutnávkou 

vypěstovaných plodů (s MŠ Kozlovská, Lešetín). 

Soulad s MK EVVO: opatření č. 10, 11, 12  

Požadovaná částka: 18 600,- Kč (100 % celkových nákladů). 

 

Účel B.: 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, Přerov,  

„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, 

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: 50  000,- Kč (42 % celkových nákladů); 
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Účel C.: 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní náměstí 7, Přerov,  

„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 (33 % 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 2017, která činí 

pro účel A. 200 000,- Kč (celkový objem požadované dotace činí 240 250,- 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. Žádosti pro účel B. a C. nebyly po dohodě 

bodovány, poněvadž pro oba účely odbor obdržel pouze po jedné žádosti. RNDr. Josef Chytil, 

Ph.D. oznámil svou možnou podjatost a hodnocení žádostí se nezúčastnil. Ze součtu dílčích 

pořadí od jednotlivých členů komise bylo stanoveno konečné pořadí projektů, které bylo 

potvrzeno usnesením komise.  

Na základě provedeného hodnocení bylo komisí stanoveno výsledné pořadí takto: 

 Pro účel A. Programu 

1. místo: projekt č. 8 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)   36 100,- Kč 

2. místo: projekt č. 1 (Středisko volného času Atlas a BIOS Přerov)  22 500,- Kč 

3. místo: projekt č. 5 (Střední škola zemědělská, Přerov)    50 000,- Kč 

4. místo: projekt č. 6 (Střední průmyslová škola Přerov)      6 000,- Kč 

5. místo: projekt č. 4 (Základní škola, Přerov, Trávník 27)    25 500,- Kč 

6. místo: projekt č. 2 (Základní škola, Přerov, U tenisu 4)    11 050,- Kč 

7. místo: projekt č. 7 (Muzeum Komenského v Přerově, p.o.)   15 000,- Kč 

8. místo: projekt č. 10 (Mateřská škola, Přerov, Máchova 14)   18 600,- Kč 

9. místo: projekt č. 9 (Mateřská škola, Přerov, Lešetínská 5)   22 000,- Kč 

10. místo: projekt č. 3 (Obchodní akademie a jazyková škola Přerov)  36 000,- Kč 
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S ohledem na celkovou stanovenou finanční částku bylo komisí jednomyslně přijato usnesení, 

kterým se navrhuje poskytnutí dotace na projekty č. 8, 1, 5, 6, 4, 2, 7, 10, 9 (1. až 9. v pořadí 

hodnocení), tj. níže uvedeným žadatelům v uvedené výši: 

 

 

žadatel    projekt     výše dotace 

Muzeum Komenského   Mykokosmos     36 100,- Kč 

v Přerově, p.o.          (13 %) 

SVČ ATLAS a BIOS Přerov  Přírodovědné soutěže a vzdělávání  22 500,- Kč 

Žižkova 12    EVVO v BIOS ve školním roce   (75 %) 

     2017/2018 

Střední škola zemědělská, Přerov Vybudování naučné stezky na školní  50 000,- Kč 

Osmek 47    farmě      (50 %) 

Střední průmyslová škola, Přerov Ekovýuka 8 – Naučné stezky   6 000,- Kč 

Havlíčkova 2          (80 %) 

Základní škola Přerov,  Úpravy a rozšíření vodního biotopu  25 500,- Kč 

Trávník 27    a instalace výukového mobiliáře   (85 %) 

     v prostoru certifikované biozahrady  

     ZŠ Přerov, Trávník 27 

Základní škola Přerov,  Školní zahrada ZŠ U tenisu – oáza  11 050,- Kč 

U tenisu 4    hmyzu, ptactva a drobných savců  (100 %) 

Muzeum Komenského   Zahradní slavnost    15 000,- Kč 

v Přerově, p.o.          (13 %) 

Mateřská škola Přerov  Přírodní zahrada MŠ Přerov,   18 600,- Kč 

Máchova 14    Sokolská 26 „U zajíčků“ – 3. etapa  (100 %) 

Mateřská škola Přerov  Bosý chodník v MŠ    20 000,- Kč 

Lešetínská 5          (87 %) 

     celkem 9 projektů:    204 750,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro/6 - Proti/0 - Zdržel se/0 

 

 

 Pro účel B. Programu 

Komise jednomyslně schválila poskytnutí dotace Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní 

nám. 7, na „Ekoporadnu ORNIS“ ve výši 50 000,- Kč (42 % z celkových nákladů). 

Výsledek hlasování: Pro/6 - Proti/0 - Zdržel se/0 

 

 Pro účel C. Programu 

Komise jednomyslně schválila poskytnutí dotace Muzeu Komenského v Přerově, p.o., Horní 

nám. 7, na „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov“ ve výši 

200 000,- Kč (33 % z celkových nákladů). 

Výsledek hlasování: Pro/6 - Proti/0 - Zdržel se/0 
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V Přerově dne: 5. dubna 2017 

 

Zapsala:  

RNDr. Yvona Machalová, referentka oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče

          


