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Úvodní slovo
Program environmentální výchovy je jednou z nejd ležit jších sou ástí formování
sv tonázoru mladých lidí. Je t eba si uv domit, že reáln podložený a úzký vztah k životnímu
prost edí je základním p edpokladem úsp šné existence a vývoje lidské populace. A to
z pohledu jak minulosti, tak p edevším budoucnosti. V záplav našich každodenních starostí
asto opomíjíme tento nutný soulad vývoje lidstva se stavem a vývojem našeho životního
prost edí, se stavem a vývojem celé naší planety. S ohledem na neustále rostoucí po et
obyvatel Zem je vazba na stav naší planety a našeho životního prost edí stále pal iv jší
téma, které bude v dohledné dob pro další existenci lidské populace klí ové.
Z t chto d vod je t eba v novat maximální úsilí na environmentální výchovu mladé
generace, tedy na pov domí existen ní vazby p íroda – lov k. Vztah k p írod a komplexní
pohled na naše p sobení na okolní životní prost edí je základem pro zajišt ní zdárné
budoucnosti lidstva. Pokud si tento úzký vztah zakotví mladí lidé do své mysli a budou se tím
ve svém život ídit, bude to šance pro dlouhodob udržitelný rozvoj celé lidské populace.
RNDr. Bed ich Landsfeld
nám stek primátora m sta Zlína
I. ÚVOD
Koncepce environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty (dále koncepce EVVO) m sta
vychází z usnesení vlády R . 1048/2000 o Státním programu environmentálního
vzd lávání, výchovy a osv ty v eské republice. Koncepce vznikla jako výsledek týmové
práce p edstavitel neziskové sféry, státní správy a samosprávy, kte í vycházeli p edevším
z pr zkumu EVVO ve ejnosti v letech 2009 - 2013 ve Zlín a ze záv r pln ní Ak ních plán
EVVO m sta Zlína v letech 2009 - 2013. Koncepce byla p ipomínkována ve ejností.
Konkrétní úkoly a finan ní nároky jsou formulovány z pohledu zadavatele, kterým je
statutární m sto Zlín.
1. Hlavní cíl koncepce EVVO
Zvýšení v domostí obyvatel m sta Zlína o životním prost edí, které se projeví aktivním
zapojením ve ejnosti do ešení environmentálních problém i do jejich p edcházení a
zvýšení odpov dnosti každého jednotlivce za sou asný i budoucí stav životního prost edí.
K dosažení tohoto cíle je pot eba vytvo it koncep ní mechanismy podpory EVVO ve m st .
D ležitá je komunikace a spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v této oblasti p sobí.
2. Vysv tlení pojm
Ekologie je v dní obor zkoumající vzájemné vztahy mezi organizmy a jejich prost edím4).
Životní prost edí (angl. environment) je vše, co na živý subjekt p ímo i nep ímo p sobí a má
vliv na jeho další vývoj. Živým subjektem m že být organizmus, populace, lidská spole nost,
lov k4).
Trvale udržitelný rozvoj (angl. sustainable development) je takový rozvoj, který sou asným i
budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní pot eby, a p itom
nesnižuje rozmanitost p írody a zachovává p irozené funkce ekosystém 4). Je to pojem
vyjad ující hlavní myšlenku strategie ochrany p írody v celosv tovém m ítku. Je st edem
zájmu Organizace spojených národ (OSN) a pilí em politiky Evropské unie (EU). Definice

3

pojmu, z níž vychází ada sv tových dokument , je zakotvena ve zpráv Sv tové komise
OSN pro životní prost edí a rozvoj (WCED – World Comission on Environment and
Development).
Místní agenda 21 je programem rozvoje obce, regionu, který zavádí principy udržitelného
rozvoje do praxe.
Projekt Zdravé m sto Zlín je podpora zdraví, udržitelného rozvoje a zlepšování podmínek
pro kvalitní život obyvatel. P i realizaci tohoto cíle se vychází z mezinárodn platných
dokument , nap . z Místní agendy 21.
Environmentální vzd lávání, výchova a osv ta (EVVO) je systém, který vede k osvojení
znalostí, dovedností a návyk , pot ebných k ochran životního prost edí ve smyslu zajišt ní
udržitelného rozvoje v místním i globálním m ítku. Klade d raz na p ímý kontakt s p írodou
a s praxí, komplexnost poznatk , využívání nejnov jších poznatk a místní specifika.
Líska je nástupnickou organizací Stálé oborové konference EVVO ve Zlínském kraji
a vznikla v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzd lávání jako cesta k
udržitelném rozvoji (b ezen 2006 - únor 2008).
Ekologizace provozu je zavád ní provozu šetrného k životnímu prost edí a šet ící p írodní
zdroje, tzn. nap . racionální užívání energie, vody, šet ení kancelá skými pot ebami,
používání recyklovaných výrobk a další. V p ípad starých budov zavád ní pot ebných
opat ení p i rekonstrukcích a opravách.
Koordinátor EVVO ve škole
- p ipravuje dlouhodobý program EVVO a jeho každoro ní realiza ní ást (ro ní program
EVVO);
- ú astní se dalšího vzd lávání pro koordinátory EVVO;
- ve spolupráci s vedením školy a školského za ízení integruje p ístupy k poznávání okolního
prost edí;
- zprost edkovává kontakty školy, školského za ízení se st edisky ekologické výchovy (SEV)
a p ispívá k využívání jejich nabídek pro EVVO;
- podn cuje kontakty s rodi i a s dalšími subjekty v oblasti pé e o životní prost edí a EVVO;
- organizuje nebo p ispívá k organizaci akcí zam ených na EVVO;
- podn cuje a organiza n p ispívá k ekologizaci provozu školy, školského za ízení (formou
šet ení energií, t íd ní odpad , pé e o zele atd.)1).
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II. ANALYTICKÁ ÁST
1. Vybrané strategické a právní dokumenty vztahující se k EVVO
Tvorba sou asného dokumentu navazuje na následující zákony
dokumenty:

R, mezinárodní úmluvy a

1.1 Na mezinárodní úrovni
Agenda 21 je dokumentem OSN, který rozpracovává principy udržitelného rozvoje
v globálním m ítku do jednotlivých oblastí. Tento dokument byl p ijat v roce 1992
ú astníky Konference OSN o životním prost edí a rozvoji (UNCED) v brazilském Rio de
Janeiru a je nazýván „summitem Zem “, protože se na ní sešlo 10 tisíc oficiálních
delegát ze 178 zemí sv ta. Agenda 21 se zabývá naléhavými problémy dneška a
zam uje se také na p ípravu sv ta na úkoly t etího tisíciletí. Od stát , které se k ní
p ihlásily, se o ekává, že vyhlásí sv j ak ní plán vycházející z tohoto dokumentu.
V Evrop se 1 300 m st p ipojilo ke Kampani udržitelných m st, jejímž hlavním cílem je
podpora Místní agendy 21.
Rozhodnutí . 1411/2001/ES Evropského Parlamentu a Rady, o Rámci Spole enství pro
spolupráci p i prosazování udržitelného rozvoje m st (2001).
Úmluva o p ístupu k informacím, ú asti ve ejnosti na rozhodování a p ístupu k právní
ochran v záležitostech životního prost edí – Aarhuská úmluva (platnost OSN/ R –
2001/2004).
1.2 Na úrovni eské republiky
Zákon .123/1998 Sb., o právu na informace o životním prost edí, platném zn ní
Státní program EVVO v R (schválený usnesením vlády . 1048/2000) obsahuje
konkrétní díl í úkoly pro oblast environmentálního poradenství. Sou ástí je Ak ní plán SP
EVVO v R na léta 2007 - 2009 (schválený usnesením vlády .1155/2006); je periodicky
aktualizován za 3 roky.
Rozvojový program environmentálního poradenství v R pro období 2008 – 2013
(schválený vládou R dne 16. dubna 2008). Ú elem je stanovení strategických opat ení
(priorit) v oblastí poradenství zam eného na životní prost edí v eské republice pro
období 2008 – 2013.
Pozn.: V dob p ípravy Koncepce EVVO Statutárního m sta Zlína nebyly známy
informace o aktualizaci uvedených dokument na národní úrovni.
1.3 Na úrovni Zlínského kraje
Koncepce EVVO ve Zlínském kraji vznikla v roce 2002. Hlavními oblastmi a s nimi
související úkoly v rámci EVVO ve Zlínském kraji jsou:
- školní a mimoškolní environmentální výchova d tí a mládeže,
- osv ta a zapojení ve ejnosti,
- ekologické poradenství pro ve ejnost,
- další vzd lávání dosp lých pro práci s d tmi a mládeží v rámci environmentální
výchovy.
Pozn.: Aktualizovaný koncep ní dokument EVVO na úrovni Zlínského kraje je v dob
tvorby Koncepce EVVO SMZ tvo en a není znám termín p edpokládaného schválení.
1.4 Na úrovní ORP Zlín
Strategický plán EVVO Zlínska 2005 – 2008 se stal prvotním provád cím dokumentem
EVVO na Zlínsku, tj. ve správním obvodu Magistrátu m sta Zlína – obecního ú adu obce s
rozší enou p sobností. V kv tnu 2004 pozval Odbor životního prost edí a zem d lství
Magistrátu m sta Zlína spole n s Ob anským sdružením Ekocentrum ty lístek a Krajským
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ú adem Zlínského kraje zástupce cílových skupin (u itele, editele a vychovatele MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ, ve ejn inné osoby a leny místních ob anských sdružení, spolk , aktivní zájemce
o problematiku životního prost edí, v etn noviná , len nevládních organizací apod.,
výrobce, podnikatele, starosty spádových obcí a ostatní) na první setkání pracovní skupiny
EVVO Zlínska. Z jednání vyvstala pot eba užší spolupráce a hlavn koordinace jednotlivých
složek zabývajících se EVVO ve správním obvod Magistrátu m sta Zlína. Na záv re ném
setkání pracovní skupiny v b eznu 2008 bylo schváleno, že statutární m sto Zlín m že
Strategický plán EVVO Zlínska 2005 - 2008 v p ípad pot eby použít jako podklad pro
koncepci EVVO m sta Zlína.
Místní koncepce environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty statutárního m sta Zlína
na období 2009-2013 vzešla ze zkušeností z p edchozích let. Byla p ipravena ve spolupráci
s pracovní skupinou, kterou tvo ili zástupci škol, organizací zabývajících se EVVO ve Zlín ,
odborné ve ejnosti.
1.5 Na úrovni statutárního m sta Zlína
V letech 1996 - 2007 bylo m sto Zlín lenem Národní sít Zdravých m st (NSZM). D vodem
pro ukon ení lenství bylo zejména rozhodnutí pokra ovat ve strategickém plánování a
ízení v postupu odlišném od doporu ení, která jsou pevn zakotvena v Metodice NSZM.
Tímto by nebylo možné napl ovat kritéria stanovená pro postup lenských m st.
V sou asné dob pokra uje innost Komise životního prost edí, Zdravého m sta a Agendy
21, která je poradním orgánem Rady m sta Zlína. P i ízení jsou i nadále prosazovány
principy Místní agendy 21: napl ování ak ního plánu po ízeného metodou komunitního
plánování, realizace celostátních kampaní jako jsou Den Zem , Sv tový den bez tabáku,
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, B h nad je, Bav se a sportuj bezpe n ,
Týden zdraví. Probíhá spolupráce s nestátními i soukromými subjekty na zlepšování kvality
života ve m st apod.
V roce 2004 byl Magistrátem m sta Zlína, Odborem životního prost edí a zem d lství,
zpracován Ak ní plán 2004 projektu Zdravé m sto. Jedná se o dlouhodobý plán do roku
2015, který byl schválen v prosinci 2004 Zastupitelstvem m sta Zlína. V ak ním plánu
v kapitole F - Životní prost edí, podkapitole F6, bod 1 je p ímo zakomponováno, že bude
provád na systematická environmentální výchova a osv ta široké ve ejnosti a vypracována
koncepce EVVO, jejímž cílem bude zvýšení ekologického pov domí ob an . Schválením
ak ního plánu nejvyšší orgán m sta vyslovil podporu vytvo ení kvalitního systému EVVO.
V programovém prohlášení Rady m sta Zlína ze dne 31. b ezna 2011 je uvedeno
„P isp jeme k enviromentálnímu vzd lávání a osv t ob an , zejména mládeže“.
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2. Základní informace o cílových skupinách EVVO ve Zlín
2.1 D ti a mládež, pedagogové a odborní pracovníci
Ekologické výukové programy jsou nejcenn jším bodem spolupráce, p etrvává však problém
s oce ováním koordinátor EVVO, pedagog a výchovných pracovník . Nej ast jším cílem
EVVO ve školách je ekologizace provozu školy, být dobrým p íkladem pro své okolí a tímto
zp sobem pozitivn ovliv ovat i rodi e a širší ve ejnost.
Klí ovým momentem pro rozvoj EVVO na školách bylo zapracování pr ezového tématu
EVVO do školních vzd lávacích program a sou asn i aktivní innost st edisek ekologické
výchovy ve m st .
V roce 2013 byl proveden pr zkum pro ú ely zmapování sou asného stavu EVVO
souvisejícího s ochranou ŽP na území m sta Zlína. Výsledky posloužily jako podklad pro
zpracování koncep ního ešení v této oblasti.
2.1.1 Mate ské školy
- k datu 31. 8. 2013 je ve Zlín :
- 22 mate ských škol z izovaných Statutárním m stem Zlínem s po tem 2319 d tí,
- 1 MŠ (Malenovice, t . Svobody) je zapojena v Ekologickém výchovném programu
Mrkvi ka (sí pro mate ské školy zabývající se EVVO).
Seznam mate ských škol
Mate ská škola Zlín, Budovatelská 4819,
p ísp vková organizace
Sídlo: Budovatelská 4819, 760 05 Zlín
I : 71007270
editelka: Ivana Patová
telefon: 577 142 246
e-mail: msbudov@seznam.cz
web:

Mate ská škola Zlín, Osvoboditel 3778,
p ísp vková organizace
Sídlo: Osvoboditel 3778, 760 01 Zlín
I : 71007695
editelka: Mgr. Hana Kadl áková
telefon: 577 437 376
e-mail: info@mskolektivnidum.cz
web: www.mskolektivnidum.cz

Mate ská škola Zlín, Santražiny 4224,
p ísp vková organizace
Sídlo: Santražiny 4224, 760 01 Zlín
I : 71007393
editelka: Bc. Martina Jochová
telefon: 577 430 301
e-mail: naseskolkasantraziny@seznam.cz
web: www.naseskolkasantraziny.cz

Mate ská škola Zlín, Slovenská 3660,
p ísp vková organizace
Sídlo: Slovenská 3660, 760 01 Zlín
I : 71007652
editelka: Drahomíra Ryšavá
telefon: 577 438 872
e-mail: skolka@msslovenska.com
web: www.msslovenska.com

Mate ská škola Zlín, Slovenská 1808,
p ísp vková organizace
Sídlo: Slovenská 1808, 760 01 Zlín
I : 71007598
editelka: Mgr. Jana Mou ková
telefon: 577 430 353
e-mail: ms.slovenska@seznam.cz
web: www.skolkazlin.cz

Mate ská škola Zlín, Štefánikova 2222,
p ísp vková organizace
Sídlo: Štefánikova 2222, 760 01 Zlín
I : 71007555
editelka: V ra Králíková
telefon: 577 430 594
e-mail: msstef@seznam.cz
web: www.ms-stefanikova-zlin.cz

Mate ská škola Zlín, t . Tomáše Bati 1285,
p ísp vková organizace
Sídlo: t . Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
I : 71007521
editelka: Radka Šindelková
telefon: 577 225 333
e-mail: morysak@seznam.cz
web: www.msmorysak.cz

Mate ská škola Zlín, Sokolská 3961,
p ísp vková organizace
Sídlo: Sokolská 3961, 760 01 Zlín
I : 71007504
editelka: Bc. Ivana Jan ová
telefon: 577 439 069
e-mail: ms.sokol@seznam.cz
web: www.ms-sokolska.cz

e-mail: zlinprostredni@seznam.cz
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Mate ská škola Zlín, M. Knesla 4056,
p ísp vková organizace
Sídlo: M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
I : 71007407
editelka: Mgr. Marie H ibová
telefon: 577 437 228
e-mail: msknesla@seznam.cz
web:

Mate ská škola Zlín, Slínová 4225,
p ísp vková organizace
Sídlo: Slínová 4225, 760 01 Zlín
I : 71006966
editelka: Marie Maulová
telefon: 577 430 958
e-mail: mariemaulova@seznam.cz
web: www.msslinova.estranky.cz

Mate ská škola Zlín, Kúty 1963,
p ísp vková organizace

Mate ská škola Zlín, eská 4790,
p ísp vková organizace

Sídlo: Kúty 1963, 760 01 Zlín
I : 71007661
editelka: Mgr. Zde ka Polášková
telefon: 577 439 086
e-mail: mskuty@seznam.cz
web: www.mskuty.cz

Sídlo: eská 4790, 760 05 Zlín
I : 71007342
editelka: Zde ka Smažinková
telefon: 577 141 257
e-mail: msceska@zlinedu.cz
web: www.msceskazlin.cz

Mate ská škola Zlín, Družstevní 4514,
p ísp vková organizace
Sídlo: Družstevní 4514, 760 05 Zlín
I : 71007369
editelka: Mgr. Miriam Geryková
telefon: 577 142 741
e-mail: msdruz@zlinedu.cz
web:

Mate ská škola Zlín, Lu ní 4588,
p ísp vková organizace
Sídlo: Lu ní 4588, 760 05 Zlín
I : 71007351
editelka: Libuše Slezáková
telefon: 577 142 744
e-mail: mslucni@quick.cz
web: www.ms.4567.cz

Mate ská škola Zlín, D tská 4698,
p ísp vková organizace
Sídlo: D tská 4698, 760 05 Zlín
I : 71006974
editelka: Mgr. Ivana Scharfová
telefon: 577 142 748
e-mail: msdetska@quick.cz
web: www.msdetska.com

Mate ská škola Zlín, Milí ova 867,
p ísp vková organizace
Sídlo: Milí ova 867, 763 02 Zlín - Malenovice
I : 71007261
editelka: Dana Ba inová
telefon: 571 110 456
e-mail: d.barinova@seznam.cz
web: www.msmilicovazlin.cz

Mate ská škola Zlín, t . Svobody 835,
p ísp vková organizace
Sídlo: t . Svobody 835, 763 02 Zlín - Malenovice
I : 71007741
editelka: Mgr. Ivana Pilátová
telefon: 577 103 285
e-mail: mssidlmal@seznam.cz
web: www.mssidlmal.estranky.cz
web: www.msnavyhlidce.estranky.cz

Mate ská škola Zlín, U D evnice 206,
p ísp vková organizace
Sídlo: U D evnice 206, 763 02 Zlín - Louky
I : 71007792
editelka: PhDr. Ivana Vym talová
telefon: 577 105 537
e-mail: ms_louky@quick.cz
web: www.ms-louky.info

Mate ská škola Zlín, Návesní 64,
p ísp vková organizace
Sídlo: Návesní 64, 760 01 Zlín - Mladcová
I : 71007024
editelka: Mgr. Jaroslava Kvasni ková
telefon: 577 142 133
e-mail: msmlad@volny.cz
web:

Mate ská škola Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21,
p ísp vková organizace
Sídlo: Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín
I : 71006958
editelka: Bc. Jarmila ezní ková
telefon: 577 225 737
e-mail: mskudlov@zlinedu.cz
web: www.mskudlov.cz

Mate ská škola Zlín, Láze ská 412,
p ísp vková organizace
Sídlo: Láze ská 412, 763 14 Zlín - Kostelec
I : 71007016
editelka: Miroslava Sm šná
telefon: 577 914 235
e-mail: ms.kostelec@seznam.cz
web: www.mskostelec.estranky.cz

Mate ská škola Zlín, Mariánské nám. 141,
p ísp vková organizace
Sídlo: Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín - Štípa
I : 71007008
editelka: R žena Kone ná
telefon: 577 914 266
e-mail: ruzena.konecna@volny.cz
web: www.msstipa.cz
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2.1.2 Základní školy
- ve Zlín je k datu 31. 8. 2013 celkem 13 základních škol z izovaných statutárním m stem
Zlínem s po tem 5 990 žák . V rámci EVVO pracují s žáky koordináto i EVVO;
- zájem spolupracovat v rámci EVVO vyjád ilo všech 13 škol.
Seznam základních škol
1. ZŠ
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701,
p ísp vková organizace

3. ZŠ
Základní škola Zlín, Slovenská 3076,
p ísp vková organizace

Sídlo: Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
I : 71007997
editel: Mgr. Lubomír Vývoda
telefon: 577 006 433
e-mail: skola@zsezzlin.cz
web: www.zsezzlin.cz

Sídlo: Slovenská 3076, 760 01 Zlín
I : 71008012
editel: Mgr. Otto Procházka
telefon: 577 006 522
e-mail: zsslov@zsslovenska.eu
web: www.zsslovenska.eu

4. ZŠ
Základní škola Komenského I, Zlín,
Havlí kovo náb . 3114, p ísp vková organizace
Sídlo: Havlí kovo náb. 3114, 761 75 Zlín
I : 71008021
editelka: Mgr. Ilona Garguláková
telefon: 577 044 711
e-mail: info@zskom1.cz
web: www.zskom1.cz

5. ZŠ
Základní škola Komenského II, Zlín,
Havlí kovo náb . 2567 p ísp vková organizace
Sídlo: Havlí kovo náb. 2567, 761 63 Zlín
I : 00402371
editel: Mgr. Milan Alex
telefon: 577 210 076
e-mail: alex@zskomdva.zlinedu.cz
web: www.zskom2.cz

7. ZŠ
Základní škola Zlín, Kvítková 4338,
p ísp vková organizace
Sídlo: Kvítková 4338, 760 01 Zlín
I : 00839329
editelka: Mgr. Eva Plachá
telefon: 577 213 405
e-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz
web: www.zskvitkova.cz

8. ZŠ
Základní škola Zlín, Komenského 78,
p ísp vková organizace
Sídlo: Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice
I : 71008047
editel: Mgr. Petr Jane ka
telefon: 577 102 189
e-mail: janecka@skolamalenovice.cz
web: www.skolamalenovice.cz

9. ZŠ
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514,
p ísp vková organizace
Sídlo: Štefánikova 2514, 761 15 Zlín
I : 71008080
editel: Mgr. Miroslav Nejezchleba
telefon: 577 219 878
e-mail: zs9@zlinedu.cz
web: www.zs9.zlinedu.cz

10. ZŠ
Základní škola Zlín, D evnická 1790,
p ísp vková organizace
Sídlo: D evnická 1790, 760 01 Zlín
I : 71008098
editel: Mgr. Pavel Dvo ák
telefon: 577 210 204
e-mail: zsdrevnicka@zsdrevnicka.cz
web: www.zsdrevnicka.cz

11. ZŠ
Základní škola Zlín, t . Svobody 868,
p ísp vková organizace

12. ZŠ
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558,
p ísp vková organizace

Sídlo: t . Svobody 868, 763 02 Zlín - Malenovice
I : 71008110
editelka: PaedDr. Zde ka Jan íková
telefon: 577 104 964
e-mail: zsmalsvob@zsmalenovice.cz
web: www.zsmalenovice.cz

Sídlo: Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
I : 71008144
editelka: Mgr. Alena Grajciarová
telefon: 577 431 387
e-mail: zsmalse@zsmalse.cz
web: www.zsmalse.cz
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14. ZŠ
Základní škola Zlín, Nová cesta 268,
p ísp vková organizace
Sídlo: Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa
I : 71008161
editel: Mgr. Lubomír Klátil
telefon: 577 914 233
e-mail: skola@zsstipa.cz
web: www.zsstipa.cz

16. ZŠ
Základní škola Zlín, Okružní 4685,
p ísp vková organizace
Sídlo: Okružní 4685, 760 05 Zlín
I : 46307745
editelka: RNDr. Lenka Honová
telefon: 577 112 361
e-mail: zsokruzni@zlinedu.cz
web: www.zsokruzni.zlinedu.cz

17. ZŠ
Základní škola Zlín, K iby 4788,
p ísp vková organizace
Sídlo: K iby 4788, 760 05 Zlín
I : 71008179
editel: Mgr. Zden k Mikoška
telefon: 577 142 075
e-mail: zskriby@zlinedu.cz
web: www.zskriby.zlinedu.cz

Ostatní základní školy:
*) Církevní základní škola, p.o.
eská 4787, 760 05 Zlín
tel: 577 271 434
editel: Mgr. Miroslav Škarka
Koordinátor EVVO: Mgr. Iva Musilová
czs@zlinedu.cz, skolamusilova@seznam.cz
www.sweb.cz/czs.zlin

Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín,
St edová 4694, 760 05 Zlín
tel: 577 142 747
e-mail: skola@skola-spc.cz
editelka: PaedDr. V ra Dernie www.skola-spc.cz

*) Základní škola praktická Zlín,
Mostní 2397, Zlín
tel: 577 431 136
editelé: mgr. V ra Kundratová
www.zps-mostni.cz
zvsmost@tiscali.cz
skolaprinemocnici@seznam.cz
Koordinátor EVVO: Mgr. Jind iška Hradilová
jljmh@centrum.cz

*) Základní škola speciální a praktická p i D tském
domov Zlín,
Lazy 3695, 760 01 Zlín
editelka: Mgr. Jana Gavendová
tel: 577210472
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
www.ddskolyzlin.cz
Koordinátor EVVO: Mgr. Hana Uhlárová

2.1.3 St ední a vysoké školy:
- ve Zlín je k datu 31. 8. 2013 16 st edních škol a 1 vysoká škola - Univerzita
Tomáše Bati ve Zlín . V rámci EVVO pracují se studenty pedagogové i koordináto i
EVVO.
Seznam st edních a vysokých škol
*) – školy se zájmem o spolupráci v EVVO
*) Gymnázium Zlín - Lesní tvr
Lesní tvr 1364, 761 37 Zlín
tel: 577 585 111
Koordinátor EVVO: Mgr. Libor Hudec
e-mail: gz@gymzl.cz, hudec@gymzl.cz
www.gymzl.cz
St ední podnikatelská škola a VOŠ, s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
tel: 577 210 227
e-mail: sposzlin@spos.cz
www.spos.cz

*) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
tel: 577 007 444
Koordinátor EVVO: RNDr. Ilona Houšková
e-mail: gym@gztgm.cz, houskova@gjszlin.cz
www.gztgm.cz
*) St ední pr myslová škola, Zlín
t . Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín
tel: 577 005 312
Koordinátor EVVO: Ing. Martina Pšen íková
e-mail: reditel@spszl.cz, psencikova@spszl.cz
www.spszl.cz
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*) SZŠ a VOŠZ, Zlín
Brou kova 372, 760 01 Zlín
tel: 577 008 111
e-mail: info@szszlin.cz
www.szszlin.cz

*)SPŠP – COP Zlín
Nad Ov írnou 2528, 760 01 Zlín
tel: 577 573 100
sekretariat@spszlin.cz,
www.spspzlin.cz
St ední škola filmová, multimediální a po íta ových
technologií s. r. o.
Filmová 174, 761 79 Zlín
tel: 725 677 221
e-mail: info@creativehill.cz
*) St ední škola gastronomie a obchodu Zlín
Štefánkova 3015, 760 01 Zlín
tel: 577210084
e-mail: škola@gaozl.cz
www.gaozl.cz

St ední odborná škola ochrany osob a majetku
Brou kova 372, 760 01 Zlín
tel: 731 119 050
e-mail: zlin@sosoom.cz
www.sosoom-zlin.cz
*) D tský domov a Praktická škola
Lazy 3695, 760 01 Zlín
tel: 577 210 472
Koordinátor EVVO: Mgr. Hana Uhlárová
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
http://www.ddskolyzlin.cz/

*) St ední škola pedagogická a sociální, s.r.o.
eská 4787, 760 05 Zlín
tel: 577 438 565
e-mail: sekretariat@sspgs-zlin.cz info@sspgszlin.cz

Zlínská soukromá VOŠ um ní, o.p.s.
t . T. Bati 4091, 760 01 Zlín
tel: 577 143 580
e-mail: info@skolaumeni.cz
www.skolaumeni.cz

St ední škola hotelová Zlín, s.r.o.
D evnická 1788, 760 01 Zlín
tel: 577 210 750
e-mail: skola@strednihotelova.cz
www.strednihotelovacz

St ední škola obchodn technická s.r.o.
nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín
tel: 576 037 216
www.ssot.cz

Obchodní akademie T.Bati a VOŠE, Zlín
nám. T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
tel: 577 006 555
e-mail: oatb@oazlin.cz
www.oazlin.cz

*) Univerzita Tomáše Bati ve Zlín , Fakulta technologická
Ústav inženýrství ochrany životního prost edí
nám. T. G. Masaryka 275, Zlín
tel: 576 031 111
e-mail: uiozp@ft.utb.cz
www.ft.utb.cz

2.2 Organizace inné v EVVO
Ve Zlín je 6 organizací, které se odborn v nují EVVO. V nich p sobí pracovníci, kte í
realizují projekty zam ené na EVVO. Tyto organizace mají ve své nabídce ekologické
výukové programy, vzd lávací akce, poradenství, pravidelné kroužky a kluby, p íležitostné
akce pro ve ejnost a tábory. Rozvoj n kterých st edisek ekologické výchovy je však výrazn
ovlivn n financemi, kterých je stále nedostatek, p estože jsou aktivity financovány
z rozmanitých zdroj .
Adresa

Telefon

E-mail, www.

ZO SOP Ekocentrum ty lístek,
Soudní 1, Zlín

737542498

info@eko4listek.cz

ZOO a zámek Zlín -Lešná, p. o., Odd.
výchovy a propagace, Lukovská 112,
763 14 Zlín 12

577 914 180

divilek@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu

Útulek pro zví ata v nouzi Zlín-Vršava,
Mezilesí 628

577 244 444

utulekzlin@volny.cz
www.utulek.zlin.cz
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763 14 Zlín-Kostelec
D m d tí a mládeže ASTRA Zlín,
Tyršovo náb . 801, 760 01 Zlín

577 142 297

e.kudelova@ddmastra.cz

Zelené bydlení, o. s.,
Chlumská 386, Zlín 4

577 103 212
724 100 270

zelene.bydleni@volny.cz
www.zelenedomy.cz

Líska – ob anské sdružení pro
environmentální vzd lávání, výchovu
a osv tu ve Zlínském kraji

605 806 840

www.liska-evvo.cz
infoevvo@seznam.cz

2.3 Statutární m sto Zlín
EVVO se cílen zabývá Odbor životního prost edí a zem d lství Magistrátu m sta Zlína,
innost EVVO koordinuje referent - koordinátor EVVO ve m st Zlín . SMZ je mj.
po adatelem osv tových akcí pro ve ejnost.
Den Zem – Zlín

duben

Den strom – Lukov

kv ten

Evropský týden mobility,
Evropský den bez aut – Zlín
Živé nám stí – Zlín

zá í
v pr b hu celého roku

Týden zdraví – Zlín

zá í

Stromové slavnosti - Zlín

íjen

Odbor životního prost edí a
zem d lství
Odbor životního prost edí a
zem d lství, Odbor m stské zelen
Odbor životního prost edí a
zem d lství
Odd lení prevence kriminality a
sportoviš
Odd lení prevence kriminality a
sportoviš
Odbor životního prost edí a
zem d lství, Odbor m stské zelen

MMZ vydává publikace a další tišt né materiály motivující obyvatele k environmentáln
šetrnému chování a p ipravuje projekty, které p ispívají k ochran životního prost edí.
Popis Magistrátu m sta Zlína
K datu 31. srpna 2013 pracovalo na MMZ 23 útvar se 647 zam stnanci:
Odbor ekonomiky a majetku
Odbor informatiky
Odbor kancelá e primátora
Odbor kontroly a vnit ního auditu
Odbor Kulturní centrum
Odbor kultury
Odbor m stské zelen
Odbor ob ansko-správních agend
Odbor právní
Odbor realizace investi ních akcí
Odbor sociálních v cí
Odbor stavebních a dopravních ízení
Odbor školství
Odbor vnit ní správy
Odbor živnostenský
Odbor životního prost edí a zem d lství
Odd lení cestovního ruchu, vnit ních a vn jších vztah
Odd lení koordinace projekt
Odd lení krizového ízení
Odd lení personální a vzd lávání
Odd lení prevence kriminality a sportoviš
Odd lení urbanismu a architekt
Odbor koordinace a realizace dopravních staveb
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2.4 Podnikatelská sféra
Podnikatelská sféra má své specifické postavení. Základním rozdílem mezi ostatními sférami
p sobení EVVO a podnikatelskou sférou je nutnost nenarušovat konkuren ní prost edí
p ímými státem podporovanými aktivitami.
Pro cílené ovlivn ní podnikatelské sféry je t eba položit d raz na podporu motivace, nep ímé
ovliv ování, odstup ované informa ní, osv tové a propaga ní aktivity a na vytvá ení
podmínek pro dobrovolné aktivity v oblasti EVVO a ekologicky šetrného chování.
M sto Zlín je známo rozvojem podnikání a služeb. ada firem podporuje EVVO formou
sponzoringu a úhradou služeb. Celkem je evidováno na živnostenském ú ad ve Zlín
podnikatel s platným živnostenským oprávn ním:
Fyzické osoby
Právnické osoby
celkem

Rok 2010
22 083
3 921
26 004

Rok 2011
22 439
3 984
26 423

Rok 2012
22 589
4 028
26 614

Rok 2013 k 31. 8
22 463
4 046
26 509

Odborn se v nují EVVO ve m st Zlín tyto firmy:
Adresa
Lesy eské republiky,s. p.,
B eznická 5659, 760 01 Zlín

Telefon
956 915 111

E-mail, www
oi15@lesycr.cz
www.lesycr.cz

Moravská vodárenská, a. s., Zlín,
T . Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

577 124 111

bartova@smv.cz
www.smv.cz

Technické služby Zlín, s. r. o.,
Záhumení V/321, 760 01 Zlín

577 111 420

lvasina@tszlin.cz
www.tszlin.cz

O ez strom – Radovan Ku era
U Letišt 1271, 769 01 Holešov

777 859 887

www.orezstromu.cz

Eko-kom, a. s.
Na Pankráci 1685/17
140 00 Praha -Nusle

729 848 111

info@ekokom.cz
www.ekokom.cz

Biofarma JURE – Vránovi
Lužkovice 63, 763 11 Zlín

603 521 738

biofarmajure@seznam.cz
www.biofarmajure.cz

Asekol, s. r. o.
eskoslovenského exilu 2062/8
143 00 Praha-Mod any

234 235 111

info@asekol.cz
www.asekol.cz
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Konkrétní aktivity v oblasti EVVO
lesní pedagogika, informa ní a
vzd lávací st ediska, celorepublikový
školní vzd lávací program „Les ve škole
– škola v lese“, zapojení ve ejnosti do
osv tových akcí v regionu
výchovn -vzd lávací programy pro
školy, aktivní ú ast na osv tových
akcích, podpora environmentální
výchovy mládeže
exkurze pro školy, p íp. pro zájmová
sdružení v provozovaných za ízeních
odpadového hospodá ství,
ímž napomáhají ke zvýšení
informovanosti jak správn nakládat s
komunálními odpady,
sou ásti je praktická ukázka t íd ní
odpad na dot i ovací lince
aktivní ú ast p i osv tových kampaní,
osv ta v oblasti odborného ošet ování
d evin a využívání profesionální
arboristiky, standard pé e o p írodu a
krajinu, nejnov jších poznatk a
zkušeností
osv ta ve ejnosti v oblasti t íd ní
odpad , aktivní zapojení do osv tových
kampaní v rámci regionu, poradenská a
konzulta ní innost
zážitková pedagogika pro základní i
mate ské školy, agroturistika, ekologické
zem d lství a jeho produkty
kolektivní systém ASEKOL spolu
s kolektivním systémem Ecobat,
Elektrowin a Ekolamp provozují
dlouhodobý školní projekt, cílem
RECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost
žák a student v oblasti t íd ní
a recyklace odpad a umožnit osobní
zkušenost se zp tným odb rem baterií
a použitých drobných elektroza ízení ve
školských za ízeních v eské republice

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60
140 00 Praha-Michle
Enviprojekt s.r.o.
Na Požá e 144
760 01 Zlín

241 091 835

info@elektrowin.cz
www.elektrowin.cz

se spole ností ASEKOL je sou ástí
projektu RECYKLOHRANÍ

577 006 280

office@enviprojekt.cz
www.enviprojekt.cz

Jelínek – trading, spol. s r. o.
Zarámí 4432
760 01 Zlín

577 590 910

zlin@jelinek-trading.cz
www.jelinek-trading.cz

poradenská, projek ní, inženýrská a
firma na poli ochrany životního prost edí,
zam enou p edevším na komplexní
ešení nakládání s odpady, návrhy
technologií v odpadovém hospodá ství
podpora osv tových akcí v rámci EVVO
zam ených na d ti, mládež i širokou
ve ejnost, podpora kompostování a
recyklace plast

2.5 Ve ejnost
Tento pojem zahrnuje širokou ve ejnost, konkrétní zájmové, profesní, v kové, sociální,
místní a další skupiny.
Osv tové akce pro ve ejnost p ipravují: ve ejná správa, kulturní a osv tová za ízení, školy a
další neziskové a zájmové organizace. Do EVVO dále pat í budování nau ných stezek a
informa ních tabulí, innost ekoporaden, tisk brožurek, leták a map, motivujících obyvatele
m sta k environmentáln šetrnému chování. K podpo e akcí byly zmapovány možnosti
mediálního p sobení, nejsou však pln využívány.
ásti obce (celkem 17)
Chlum
Jaroslavice
Kle vka
Kostelec
Kudlov
Lhotka
Louky
Lužkovice
Malenovice
Mladcová
Prštné
P íluky
Salaš
Štípa
Velíková
Zlín
Zlín celkem

Celkem obyvatel
K 31. 8. 2013
113
793
294
1968
1882
233
1030
642
6978
2396
3183
2666
215
1776
620
50095
74 884

V k 0-14
22
129
43
336
359
22
146
104
876
405
392
385
30
252
103
6928
10 532

V k 15 - 59
64
488
173
1156
1110
158
620
378
3825
1403
1663
1371
131
1102
389
29906
43 937

V k 60 a více
27
176
78
476
413
53
264
160
2277
588
1128
910
54
422
128
13261
20415

Kulturní a osv tová za ízení, neziskové a zájmové organizace, firmy jako perspektivní nosi i
EVVO ve m st :
• M stské informa ní a turistické st edisko MMZ
• St edisko volného asu – Ostrov radosti, p. o.
• Knihovna Františka Bartoše, p. o.
• ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.
• Muzeum jihovýchodní Moravy
• ZO SOP Ekocentrum ty lístek
• D m d tí a mládeže ASTRA Zlín, p.o.
• školy na území m sta Zlína všech úrovní
• Hv zdárna Lesní tvr
• ekologické farmy p ístupné ve ejnosti
• Útulek pro zví ata v nouzi Zlín -Vršava
• Zelené bydlení, o. s.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odbor ŽPaZ MMZ
Technické služby Zlín, s.r.o.
Lesy R, s. p.
Moravská vodárenská, a. s.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Spolek p átel Hradu Lukova
ZO eský svaz v ela Zlín, o. s.
C.V.A.K., o.s.
Junák – svaz skaut a skautek Zlín
Agentura ochrany p írody a krajiny R, st edisko Zlín

3. Postavení a úloha obce v systému EVVO (zjednodušené schéma)

Komentá :
• Konkrétní úkoly a finan ní nároky jsou formulovány z pohledu zadavatele, kterým je
statutární m sto Zlín.
• Do organizací a firem EVVO pat í neziskové organizace (p ísp vkové organizace,
ob anská sdružení, obecn prosp šné spole nosti, nadace, apod.) a firmy, které p sobí
na cílové skupiny (realizují ekologické výukové programy, osv tové kampan , provozují
poradenskou innost, p ispívají finan n na aktivity EVVO, apod.).
• Cílové skupiny ve m st jsou oslovovány a využívají nabídky EVVO aktivit ve m st a
dochází k napln ní cíle této koncepce.
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4. SWOT analýza EVVO pro m sto Zlín
Silné stránky

Slabé stránky

- na MMZ je z ízeno pracovní místo referenta
EVVO,
- b ží školní projekty - nap . Ekoškola,
- na školách p sobí koordináto i EVVO,
- vychází Magazín Zlín, využitelný pro EVVO,
- DDM s dobrým servisem EVVO,
- existence Ekofondu,
- nádoby na separovaný odpad jsou umíst ny ve
všech ástech m sta Zlína,
- je dostatek lektor EVVO,
- konkurence v oblasti EVVO je široká,
- EVVO programy ZOO Lešná jsou využívány, ZOO
Lešná je finan n dostupná a odborn zdatná,
- máme dostate nou zp tnou vazbu o kvalit
výukových program ,
- koordináto i EVVO ze ZŠ ve Zlín se pravideln
schází,
- zapojení m sta do akce M sto strom
- funguje spolupráce s organizacemi innými
v EVVO,
- podnikatelé p ispívají na jednotlivé akce EVVO
po ádané OŽPaZ,
- dobrá spolupráce OŽPaZ, OMZ a OŠ na
konkrétních akcích.

- malé zapojení lokálních médií do spolupráce v
rámci EVVO,
- nevyrovnanost v práci koordinátor
- pedagogové jsou asov p etížení,
- malé možnosti inovací v oblasti EVVO,
- nedostatek vým ny zkušeností
- malé zapojení místních komunit do
environmentálních aktivit,
- nedostate né zapojení student UTB do
environmentálních aktivit,
- málo rozvinutá cyklodoprava ve Zlín ,
- nedostatek aktivit zam ených na dosp lé,
ve ejnost
- není zaveden systém, který by motivoval ob any
k lepšímu t íd ní odpad a využívání sb rných
dvor ,
- erné skládky vznikají stále, v p ibližn stejném
množství,
- biologicky rozložitelný odpad se t ídí zatím jen ve
dvou lokalitách,
- kalendá akcí EVVO je na webu m sta špatn
dostupný,
- jsou rezervy v zapojování ve ejnosti do
rozhodování.

P íležitosti

Ohrožení

- využití informa ního servisu Líska, o.s. pro
informování ve ejnosti,
- spolupráce Odboru ŽPaZ a Odboru školství a
tiskového mluv ího,
- úhrada asu na p ípravu koordinátor m EVVO na
školách,
- zajišt ní nabídky program EVVO nap .
prost ednictvím grant m sta v rámci Ekofondu,
- sout ž v ekologicky šetrném hospoda ení v
domácnostech, institucích, firmách
- využití lokálních médií pro EVVO,
- nabídka atraktivních akcí s eko-podtextem pro
rodiny s d tmi,
- organizování Ekoolympiády,
- p evod zásad ekologicky šetrného chování do
vyhlášek,
- propojení internetových stránek m sta se
stránkami škol,
- využívání elektronických médií a sociálních sítí
pro ší ení informací z oblasti EVVO
- zvyšování kvality stávajících aktivit v oblasti
EVVO,
- vy lenit konkrétní obnos v Ekofondu na
inovativní akci nebo inovativní propagaci akcí
EVVO,
- zapojení komunit v p ím stských ástech
- zapojení student UTB do po ádání akcí EVVO
- dokon ení cyklostezky do Otrokovic, zlepšení
prost edí pro cyklodopravu ve Zlín , dokon ení
cyklostezek,
- fotosout ž,
- rozší ení sb ru BRKO do dalších m stských
tvrtí,
upravit dotazník vyhodnocování výukových
program , aby z n j byly „hodnotn jší“ výstupy
- zlepšení informování editel škol a odbor
Magistrátu m sta Zlína,

- nedostatek financí,
- nedostatek kapacit pedagog , které mohou
v novat EVVO,
- neodpov dný p ístup ob an k ochran životního
prost edí.
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P íležitosti – pokra ování
- informovat leny Komise ŽP a MA 21 a Zdravého
m sta o aktivitách EVVO,
- vyhodnotit, aktualizovat pop . navrhnout nové
aktivity ekologizace ú adu,
- zvýšit d raz na zapojování ve ejnosti do
rozhodování o investi ních aktivitách ve m st ,
- sladit proces schvalování žádostí v Ekofondu
s možnostmi škol,
- definovat udržitelnost aktivit podpo ených
z Ekofondu.
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III. NÁVRHOVÁ ÁST
V úvodu návrhové ásti je formulována základní vize místní koncepce EVVO m sta Zlína.
Vize je zde chápána jako ideální cílový stav, bez ohledu na délku návrhového období
(koncepce je tvo ena na období let 2014 – 2018).).
Následuje kapitola obsahující priority a opat ení v hlavních oblastech EVVO. S ohledem na
výsledek SWOT analýzy a reálné možnosti a kompetence orgán m sta je tato ást
rozpracována pro ty i oblasti: 1. EVVO na školách, 2. ízení, 3. Osv ta, informace a
propagace a 4. Nástroje.
Záv re ná kapitola návrhové ásti popisuje organiza ní zajišt ní koncepce, monitoring jejího
pln ní a zp sob finan ního zajišt ní.
1. Základní vize místní koncepce EVVO
Zvýšení v domostí obyvatel Zlína o životním prost edí (environmentální gramotnosti) se
projeví širším zapojením ve ejnosti do ešení ekologických problém i do jejich p edcházení,
ímž dojde ke zvýšení kvality života.
2. Sestavení prioritních oblastí
Priorita 1: EVVO na školách
P sobení organizací v rámci vzd lávacích program EVVO a innost koordinátor EVVO na
mate ských a základních školách z izovaných m stem je nejpodstatn jší a jednou z nejvíce
využívaných metod p sobení na cílovou skupinu d tí. Tyto innosti jsou považovány za
nejvíce ú inné. V uplynulých letech se v práci na školách dosáhlo velkého pokroku. Bylo
zavedeno vyhodnocování výukových program , konkuren ní prost edí zvýšilo tlak na kvalitu
výukových program , ve v tší mí e jsou využívány programy ZOO Lešná. Zárove se tato
oblast potýká s nedostatky, které je t eba odstranit. V rámci analýzy sou asného stavu bylo
nap . zjišt no, že aktivity v oblasti EVVO na školách ve Zlín mají r znou úrove . Cílem tedy
je podpo it i ty, které jsou mén aktivní v realizaci program a aktivit EVVO, p edevším
formou sdílení dobré praxe.
Cíl – Žáci mají znalosti i praktické dovednosti v oblasti EVVO
Díl í cíle
1.1 Realizace ekologických výukových program s vyhodnocením realizace
environmentálních sout ží a akcí pro žáky.
1.2 Vým na zkušeností s realizací EVVO
Opat ení
1.1.1 Programy a akce jsou vyhodnocovány (hodnotící dotazník)
1.1.2 Informace o vyhodnocování výukových program jsou zasílány zainteresovaným
osobám a organizacím
1.1.3 Inovace v EVVO – podpora inovací v EVVO
1.2.1 Informování editel škol
1.2.2 Koordinace setkávání koordinátor EVVO s cílem podpo it vyrovnanost EVVO na
školách
Priorita 2: ízení
Statutární m sto Zlín má zájem na tom, aby byly aktivity EVVO kvalitní a koordinované. Za
tímto ú elem bylo k 1. 8. 2007 z ízeno místo referenta EVVO Odboru životního prost edí a
zem d lství MMZ. Koordinace aktivit EVVO vede k efektivnímu nakládání s ve ejnými
prost edky. Da í se komunikace s NNO. Byl z ízen kalendá akcí EVVO, který je pravideln
aktualizován a je ve ejn p ístupný na webových stránkách m sta. Byly vy len ny kapacity
na realizaci i vyhodnocování aktivit. Zárove byl v uplynulých letech u in n výrazný pokrok
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v ekologizaci magistrátu m sta Zlína. V rámci analýzy však byly identifikovány i slabé
stránky, které je t eba eliminovat. Jedná se p edevším o pot ebu zlepšit informovanost
zainteresovaných osob. P íležitostí, kterou je vhodné využít, je zlepšení spolupráce s UTB ve
Zlín .
Cíl – Referent EVVO SMZ koordinuje aktivity EVVO na území m sta Zlína stanovené
koncepcí EVVO
Díl í cíle:
2.1 Koordinace aktivit m sta
2.2 Spolupráce s dalšími organizacemi innými v EVVO
2.3 Ekologizace ú adu (MMZ)
2.4 Koordinace aktivit odbor MMZ a komisí
Opat ení
2.1.1 Zachování pozice koordinátora EVVO v rámci OŽPaZ
2.1.2 Zapojení organizací, využití kapacit, sjednocení aktivit, pravidelná aktualizace a
publikace kalendá e akcí.
2.1.3 Informování len komise ŽP, Zdravého m sta a Agendy 21 p i RMZ
2.2.1 Hledání spole ných témat a možností spolupráce, informování s NNO a s Univerzitou
Tomáše Bati
2.3.1 Vyhodnocení aktuálního stavu a vypracování návrhu dalších opat ení v tématice
ekologizace MMZ
2.4.1 Komunikace mezi odbory MMZ o aktivitách EVVO
Priorita 3: Osv ta, informace a propagace
Statutární M sto Zlín je organizátorem i podporovatelem ady akcí, které p sobí osv tov
na ve ejnost. Krom ve ejných akcí zajiš uje SMZ také další formy osv ty, a to formou ší ení
informací nap íklad prost ednictvím masových médií a tišt ných materiál . V rámci analýzy
EVVO bylo jako slabá stránka identifikováno malé zapojení lokálních médií do spolupráce.
Aktivity v oblasti EVVO je t eba zam it také na dosp lou populaci. Jako p íležitost v oblasti
osv ty se nabízí organizování nových aktivit, které p ímo povedou k ekologicky šetrn jšímu
chování obyvatel m sta, nap íklad formou sout že v ekologicky šetrném hospoda ení firem a
domácností.
Cíl – Obyvatelé m sta Zlína dostávají kvalitní informace o ekologicky šetrném zp sobu
života
Díl í cíle
3.1 P íprava, po ádání a podpora akcí zam ených na ve ejnost
3.2 Informa ní a propaga ní materiály m sta (letáky, ekomapa, magazín, web)
3.3 Spolupráce s médii
3.4 Zapojování ve ejnosti
3.5 Ekoporadenství
Opat ení
3.1.1 Aktualizace kalendá e akcí EVVO a zlepšení jeho dostupnosti
3.1.2 Realizace a podpora konkrétních aktivit m sta v oblasti EVVO
3.2.1 Realizace kampaní a informa ních akcí zam ených na ve ejnost (letáky, ekomapa,
web, Magazín Zlín)
3.2.2 Využívání nových komunika ních kanál – e-mailová rozesílka, facebook – pro
informování ve ejnosti a zainteresovaných organizací
3.3.1 Spolupráce s médii a tiskovým mluv ím SMZ p i informování a osv t
3.4.1 ešení vybraných projekt m sta ve spolupráci s ve ejností
3.5.1 Poskytování a podpora poskytování ekoporadenství
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Priorita 4: Nástroje
V rámci EVVO ve Zlín je nastaven systém, který napomáhá k efektivní správ financí a
umož uje podporovat kvalitní postupy EVVO. Finance z Ekofondu jsou využívány pro
podporu aktivit EVVO. Díky tomu se zejména v oblasti výukových program ur ených pro
žáky základních škol poda ilo vytvo it konkuren ní prost edí, které p ineslo požadovanou
kvalitu. V dalším období je t eba v novat pozornost a p im ené prost edky nap . na inovace
v EVVO a na komunitní projekty. D ležité je vést také diskusi o nastavení pravidel Ekofondu,
aby se spektrum podporovaných akcí rozší ilo a zárove aby byl kladen v tší d raz na
udržitelnost výstup .
Cíl - Vytvo ení podmínek pro kvalitní EVVO
Díl í cíle
4.1 Aktualizace pravidel Ekofondu
4.2 Sledování kvality v EVVO
Opat ení
4.1.1 Propojení podpory Ekofondu a koncepce EVVO
4.1.2 Vy len ní prost edk Ekofondu na podporu inovací v EVVO
4.1.3 Za azení ekoporadenství do aktivit podporovaných Ekofondem
4.1.4 Podpora komunitních aktivit s environmentální tématikou
4.1.5 Definovat udržitelnost výstup u akcí financovaných Ekofondem
4.1.6 Aktualizovat pravidla Ekofondu tak, aby byla možná podpora až 100%
4.2.1 Aktualizovat databázi organizací EVVO
4.2.2 Sledovat hodnocení akcí financovaných z prost edk Ekofondu
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3. Organiza ní a finan ní zajišt ní místní koncepce EVVO
3.1 Organiza ní zajišt ní
Magistrát m sta Zlína (MMZ)
Všechny odbory MMZ plní své úkoly ve vztahu k EVVO v rámci svých kompetencí
stanovených organiza ním ádem, p ípadn dalšími vnit ními p edpisy MMZ. Specifické
úkoly v návaznosti na koncepci EVVO pak plní Odbor životního prost edí a zem d lství (dále
viz referent EVVO SMZ) ve spolupráci s Odborem školství.
Referent EVVO SMZ je pracovník Odboru životního prost edí a zem d lství MMZ, který:
• koordinuje pln ní úkol EVVO a ak ních plán uvnit SMZ,
• plní vlastní úkoly vyplývající z ak ních plán (realizace konkrétních projekt m sta,
komunikace a spolupráce s ostatními subjekty EVVO),
• vede aktuální databázi subjekt zabývajících se EVVO ve m st ,
• spolupracuje s Odborem školství p i pln ní úkol na úseku EVVO v i školám,
• spravuje m stský environmentáln -informa ní systém,
• sleduje možnosti financování konkrétních projekt EVVO a informuje o nich ostatní
subjekty.
3.2 Finan ní zajišt ní
Podobn , jako je tomu v p ípad krajské koncepce, bude m sto p i rozhodování o
financování i spolufinancování konkrétních projekt a o podpo e innosti jiných subjekt
zohled ovat následující priority:
1. Soulad s místní koncepcí EVVO m sta Zlína a aktuálním ak ním plánem
2. Spolufinancování z ve ejných zdroj mimo rozpo et m sta (kraj, stát, zahrani í)
3. Spolufinancování z vlastních zdroj žadatele nebo jiného soukromého subjektu)
Hlavním zdrojem financování místní koncepce EVVO je statutární m sto Zlín: Ekofond a
provozní rozpo et Odboru životního prost edí a zem d lství MMZ (§ 3792 – EVVO). Ekofond
(dále jen fond) byl z ízen usnesením 22. plenárního zasedání M stNV ze dne 29.3.1990 jako
trvalý ú elový fond statutárního m sta Zlína dle § 84, odst. 2 písm. c) zákona . 128/2000
Sb., o obcích a zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t ,
v platném zn ní. Fond je z ízen k podpo e ekologických aktivit a projekt fyzických a
právnických osob. Prost edky fondu jsou poskytovány p ísn ú elov , tj. na konkrétní akci,
projekt, innost.
Finan ní náklady na napl ování cíl jednotlivých priorit budou up esn ny v ak ním plánu.
K trvalým úkol m referenta EVVO SMZ pat í sledování možností financování konkrétních
opat ení, a to jak vlastních opat ení m sta, tak i projekt realizovaných v souladu s koncepcí
jinými subjekty, z jiných zdroj .
3.3 Monitoring
Monitorování je proces systematického sb ru informací o finan ní a technické realizaci
Koncepce EVVO. Cílem tohoto sb ru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení
ú innosti koncepce a jejích složek z hlediska dosažení cíl v ní stanovených. Sb r dat je
pr b žný.
Institucionální zajišt ní: Monitorování realizace koncepce EVVO m sta Zlína bude zajiš ovat
Odbor životního prost edí a zem d lství MMZ, konkrétn referent EVVO. Ten bude
pr b žn zaznamenávat postup realizace jednotlivých projekt a aktivit z ak ního plánu.
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Sou asn bude zjiš ovat d vody p ípadného nepln ní zám r
p ipraví monitorovací zprávu o realizaci koncepce.

koncepce. Jednou ro n

Hodnocení realizace koncepce zahrnuje samostatnou analýzu dat umož ující záv ry o
schopnosti koncepce dosáhnout stanovených cíl . Výsledky hodnotícího procesu umož ují
provád t zm ny sledující zlepšení celkové ú innosti koncepce.
Institucionální zajišt ní: Hodnocení koncepce EVVO m sta Zlína bude probíhat v rámci
stávající pracovní skupiny vždy nejmén jednou ro n . Organizací jednání bude pov en
referent EVVO. Bude se projednávat monitorovací zpráva a posuzovat jednotlivé realizované
projekty z hlediska jejich kvality, efektivity a napln ní cíl koncepce. Hlavním cílem t chto
jednání bude pr b žná p íprava kvalitních podklad pro aktualizaci koncepce.
Aktualizace koncepce
Koncepce EVVO ve Zlín je „živý dokument“. Její pravidelná aktualizace umožní
p izp sobení koncepce novým podmínkám a trend m. Aktualizace bude probíhat pravideln
jednou za 3 roky v t chto krocích:
• aktualizace analýzy EVVO ve Zlín
• stanovení priorit pro nové období,
• dopracování podrobných analýz pro priority (pokud je to nutné),
• návrh opat ení a projekt .
Institucionální zajišt ní:
Aktualizaci koncepce bude zajiš ovat pracovní skupina ve spolupráci s dalšími subjekty na
základ zadání p edstavitel statutárního m sta Zlína.
Proces monitorování, hodnocení a aktualizace bude financovaný statutárním m stem Zlínem
v rámci innosti Odboru životního prost edí a zem d lství MMZ.
Za celý proces monitorování, hodnocení a aktualizaci koncepce EVVO Zlína je odpov dný
p íslušný nám stek primátora.
3.4 Publicita
Koncepce EVVO bude trvale vyv šena na webových stránkách statutárního m sta Zlína.
V p ípad aktualizace koncepce EVVO budou zainteresované osoby, organizace a ve ejnost
informovány dostupnými prost edky a vyzvány k zapojení se do tvorby a p ipomínkování
koncepce.
IV. POUŽITÉ ZKRATKY
a.s. – akciová spole nost
R – eská republika
EVVO – environmentální výchova, vzd lávání a osv ta
MMZ – magistrát m sta Zlína
MŠ – mate ské školy
NSZM – národní sí zdravých m st
Odbor ŽPaZ MMZ – odbor životního prost edí a zem d lství magistrátu m sta Zlína
OSN – organizace spojených národ
p.o. - p ísp vková organizace
s.p. – státní podnik
SP - státní program
SMZ – statutární m sto Zlín
RMZ – rada m sta Zlína
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlín
ZO SOP – základní organizace eského svazu ochránc p írody
ZOO – zoologická zahrada
ZŠ – základní školy
ŽP – životní prost edí
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