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Úvodní slovo
Program environmentální výchovy je jednou z nejdůležitějších součástí formování světonázoru mladých lidí. Je
třeba si uvědomit, že reálně podložený a úzký vztah k životnímu prostředí je základním předpokladem úspěšné
existence a vývoje lidské populace. A to z pohledu jak minulosti, tak především budoucnosti. V záplavě našich
každodenních starostí často opomíjíme tento nutný soulad vývoje lidstva se stavem a vývojem našeho životního
prostředí, se stavem a vývojem celé naší planety. S ohledem na neustále rostoucí počet obyvatel Země je vazba
na stav naší planety a našeho životního prostředí stále palčivější téma, které bude v dohledné době pro další
existenci lidské populace klíčové.
Z těchto důvodů je třeba věnovat maximální úsilí na environmentální výchovu mladé generace, tedy na povědomí
existenční vazby příroda – člověk. Vztah k přírodě a komplexní pohled na naše působení na okolní životní
prostředí je základem pro zajištění zdárné budoucnosti lidstva. Pokud si tento úzký vztah zakotví mladí lidé do
své mysli a budou se tím ve svém životě řídit, bude to šance pro dlouhodobě udržitelný rozvoj celé lidské
populace.

RNDr. Bedřich Landsfeld
náměstek primátora města Zlína
I. ÚVOD
Usnesením číslo 652 ze dne 20. července 2016 byl vládou schválen nový Státní program
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství (dále jen
EVVO a EP) na léta 2016-2025 je klíčovou národní strategií pro oblast EVVO a EP, která
strukturovaně definuje vizi, cíle a opatření (v akčních plánech potom i úkoly), do nichž se
vedle orgánů státní správy zapojují také kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých,
specializovaná zařízení pro EVVO a EP jako jsou střediska ekologické výchovy a
environmentální poradny, další subjekty zřizované veřejnou správou i soukromé, neziskové
organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, ZOO, botanické zahrady, lesnické
instituce, knihovny apod. Státní program EVVO a EP je metodickou podporou pro zpracování
koncepcí EVVO a EP krajů a měst i podporou pro vyhodnocování dopadů všech forem
EVVO na všech úrovních.
Nový Státní program je příležitostí pro opětovné nastartování oblasti EVVO a
environmentálního poradenství po letech útlumu 2010–2013, kdy jí nebyla ze strany státu
věnována pozornost. Aktuální potřebou je mít environmentální vzdělávání a osvětu, které
reagují na současná témata a výzvy, stejně jako nutnost posilování přímého kontaktu
člověka s přírodou.
Vládou schválený program podporuje rozvoj EVVO komplexně v celé šíři témat, rozdělených
do sekcí Příroda, Místo, sídlo a krajina, Udržitelná spotřeba a Klima. V rámci tříletých
akčních plánů bude docházet k jejich aktualizaci. Nově zaměřené vzdělávací a osvětové
programy tak mj. umožní široké veřejnosti porozumět příčinám změny klimatu a jejím
negativním dopadům v ČR, jakým je např. sucho v Evropě i ve světě.
Dalším důležitým tématem reagujícím na současné trendy je posilování kontaktu s přírodou.
V dnešní době ubývá prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným
světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií a virtuální
reality. Nový státní program EVVO proto cíleně podporuje vytváření příležitostí pro
strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě. Program si vytyčuje řadu
konkrétních úkolů, např. vytvořit podmínky a doporučení pro to, aby učitelé mohli bezpečně
realizovat vzdělávání v přírodě s celou třídou, podporovat osvěty v tématu místní a
ekologicky šetrné spotřebně potravin, podporovat budování areálů ekocenter, přírodních
hřišť, komunitních zahrad pro posílení přímého kontaktu člověka s přírodou.
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Zlína vznikla
jako výsledek týmové práce představitelů neziskové sféry, státní správy a samosprávy, kteří
vycházeli především z průzkumu EVVO veřejnosti v letech 2014 - 2018 ve Zlíně a ze závěrů
plnění Akčních plánů EVVO města Zlína v letech 2014 - 2018.
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Konkrétní úkoly a finanční nároky jsou formulovány z pohledu zadavatele, kterým je
statutární město Zlín.
1. Hlavní cíl koncepce EVVO
Zvýšení vědomostí obyvatel města Zlína o životním prostředí, které se projeví aktivním
zapojením veřejnosti do řešení environmentálních problémů i do jejich předcházení a
zvýšení odpovědnosti každého jednotlivce za současný i budoucí stav životního prostředí.
K dosažení tohoto cíle je potřeba vytvořit koncepční mechanismy podpory EVVO ve městě.
Důležitá je komunikace a spolupráce mezi jednotlivými subjekty, které v této oblasti působí.
Dalším cílem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města
Zlína na období 2019 – 2022 (dále jen Koncepce 2019 – 2022) je rozvoj kompetencí
potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, tj. jednání, které je v dané situaci a
daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí.
Environmentálně odpovědné jednání je chápáno jako odpovědné osobní, občanské a
profesní jednání, týkající se zacházení s přírodou a přírodními zdroji, spotřebitelského
chování a aktivního ovlivňování svého okolí s využitím demokratických procesů a právních
prostředků. EVVO k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí
svobodného rozhodnutí jednotlivce.

2. Vysvětlení pojmů
Ekologie je vědní obor zkoumající vzájemné vztahy mezi organizmy a jejich prostředím4).
Životní prostředí (angl. environment) je vše, co na živý subjekt přímo či nepřímo působí a má
vliv na jeho další vývoj. Živým subjektem může být organizmus, populace, lidská společnost,
člověk.
Trvale udržitelný rozvoj (angl. sustainable development) je takový rozvoj, který současným i
budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby, a přitom
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Je to pojem
vyjadřující hlavní myšlenku strategie ochrany přírody v celosvětovém měřítku. Je středem
zájmu Organizace spojených národů (OSN) a pilířem politiky Evropské unie (EU). Definice
pojmu, z níž vychází řada světových dokumentů, je zakotvena ve zprávě Světové komise
OSN pro životní prostředí 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 město Zlín je podpora zdraví, udržitelného rozvoje a zlepšování podmínek
pro kvalitní život obyvatel. Při realizaci tohoto cíle se vychází z mezinárodně platných
dokumentů, např. z Místní agendy 21.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) je systém, který vede k osvojení
znalostí, dovedností a návyků, potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění
udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. Klade důraz na přímý kontakt s přírodou
a s praxí, komplexnost poznatků, využívání nejnovějších poznatků a místní specifika.
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Ekologizace provozu je zavádění provozu šetrného k životnímu prostředí a šetřící přírodní
zdroje, tzn. např. racionální užívání energie, vody, šetření kancelářskými potřebami,
používání recyklovaných výrobků a další. V případě starých budov zavádění potřebných
opatření při rekonstrukcích a opravách.
Koordinátor EVVO ve škole
- připravuje dlouhodobý program EVVO a jeho každoroční realizační část (roční program
EVVO);
- účastní se dalšího vzdělávání pro koordinátory EVVO;
- ve spolupráci s vedením školy a školského zařízení integruje přístupy k poznávání okolního
prostředí;
- zprostředkovává kontakty školy, školského zařízení se středisky ekologické výchovy (SEV)
a přispívá k využívání jejich nabídek pro EVVO;
- podněcuje kontakty s rodiči a s dalšími subjekty v oblasti péče o životní prostředí a EVVO;
- organizuje nebo přispívá k organizaci akcí zaměřených na EVVO;
- podněcuje a organizačně přispívá k ekologizaci provozu školy, školského zařízení (formou
šetření energií, třídění odpadů, péče o zeleň atd.).
II. ANALYTICKÁ ČÁST
1. Vybrané strategické a právní dokumenty vztahující se k EVVO
Tvorba současného dokumentu navazuje na platné zákony ČR, mezinárodní úmluvy a
dokumenty:
1.1 Na mezinárodní úrovni
Agenda 21 je dokumentem OSN, který rozpracovává principy udržitelného rozvoje
v globálním měřítku do jednotlivých oblastí. Tento dokument byl přijat v roce 1992
účastníky Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v brazilském Rio de
Janeiru a je nazýván „summitem Země“, protože se na ní sešlo 10 tisíc oficiálních
delegátů ze 178 zemí světa. Agenda 21 se zabývá naléhavými problémy dneška a
zaměřuje se také na přípravu světa na úkoly třetího tisíciletí. Od států, které se k ní
přihlásily, se očekává, že vyhlásí svůj akční plán vycházející z tohoto dokumentu.
V Evropě se 1 300 měst připojilo ke Kampani udržitelných měst, jejímž hlavním cílem je
podpora Místní agendy 21.
Rozhodnutí č. 1411/2001/ES Evropského Parlamentu a Rady, o Rámci Společenství pro
spolupráci při prosazování udržitelného rozvoje měst (2001).
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí – Aarhuská úmluva (platnost OSN/ČR –
2001/2004).
1.2 Na úrovni České republiky
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:
§ 16 Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je
v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality
životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí:
§ 13 odst. 2 Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
spolu s dalšími ústředními správními úřady, kraje a obce v samostatné působnosti jsou
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povinny podporovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu vycházející z principů
udržitelného rozvoje zajišťované prostřednictvím státních i nestátních organizací.
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního
poradenství na léta 2016-2025 byl vládou schválen pod číslem usnesení 652 ze dne 20.
července 2016.
1.3 Na úrovni Zlínského kraje
Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje pro
období 2014-2022 byla schválena v roce 2014. Hlavními oblastmi a s nimi související
úkoly v rámci EVVO ve Zlínském kraji jsou:
- školní a mimoškolní environmentální výchova dětí a mládeže,
- osvěta a zapojení veřejnosti,
- ekologické poradenství pro veřejnost,
- další vzdělávání dospělých pro práci s dětmi a mládeží v rámci environmentální
výchovy a poradenství.
Akční plán krajské koncepce.
1.4 Na úrovní ORP Zlín
Strategický plán EVVO Zlínska 2005 – 2008 se stal prvotním prováděcím dokumentem
EVVO na Zlínsku, tj. ve správním obvodu Magistrátu města Zlína – obecního úřadu obce s
rozšířenou působností. V květnu 2004 pozval Odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína společně s Občanským sdružením Ekocentrum Čtyřlístek a Krajským
úřadem Zlínského kraje zástupce cílových skupin (učitele, ředitele a vychovatele MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ, veřejně činné osoby a členy místních občanských sdružení, spolků, aktivní zájemce
o problematiku životního prostředí, včetně novinářů, členů nevládních organizací apod.,
výrobce, podnikatele, starosty spádových obcí a ostatní) na první setkání pracovní skupiny
EVVO Zlínska. Z jednání vyvstala potřeba užší spolupráce a hlavně koordinace jednotlivých
složek zabývajících se EVVO ve správním obvodě Magistrátu města Zlína. Na závěrečném
setkání pracovní skupiny v březnu 2008 bylo schváleno, že statutární město Zlín může
Strategický plán EVVO Zlínska 2005 - 2008 v případě potřeby použít jako podklad pro
koncepci EVVO města Zlína.
Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Zlína
na období 2009-2013 vzešla ze zkušeností z předchozích let. Byla připravena ve spolupráci
s pracovní skupinou, kterou tvořili zástupci škol, organizací zabývajících se EVVO ve Zlíně,
odborné veřejnosti. Její aktualizace proběhla v roce 2013, dále byla platná Místní koncepce
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města Zlína na období 20142018.
1.5 Na úrovni statutárního města Zlína
V letech 1996 - 2007 bylo město Zlín členem Národní sítě Zdravých měst (NSZM). Důvodem
pro ukončení členství bylo zejména rozhodnutí pokračovat ve strategickém plánování a
řízení v postupu odlišném od doporučení, která jsou pevně zakotvena v Metodice NSZM.
Tímto by nebylo možné naplňovat kritéria stanovená pro postup členských měst.
V současné době pokračuje činnost Komise životního prostředí, která je poradním orgánem
Rady města Zlína. Jedná se o naplňování akčního plánu pořízeného metodou komunitního
plánování, realizace celostátních kampaní jako jsou Den Země, Evropský týden mobility a
Evropský den bez aut, Týden zdraví. Probíhá spolupráce s nestátními i soukromými subjekty
na zlepšování kvality života ve městě apod.
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2. Základní informace o cílových skupinách EVVO ve Zlíně

2.1 Děti a mládež, pedagogové a odborní pracovníci
Ekologické výukové programy jsou nejcennějším bodem spolupráce, přetrvává však problém
s oceňováním koordinátorů EVVO, pedagogů a výchovných pracovníků. Nejčastějším cílem
EVVO ve školách je ekologizace provozu školy, být dobrým příkladem pro své okolí a tímto
způsobem pozitivně ovlivňovat i rodiče a širší veřejnost.
Klíčovým momentem pro rozvoj EVVO na školách bylo zapracování průřezového tématu
EVVO do školních vzdělávacích programů a současně i aktivní činnost středisek ekologické
výchovy ve městě.
V roce 2017 byl proveden průzkum pro účely zmapování současného stavu EVVO
souvisejícího s ochranou ŽP na území města Zlína. Výsledky posloužily jako podklad pro
zpracování koncepčního řešení v této oblasti.
2.1.1 Mateřské školy
- k datu 31. 12. 2017 je ve Zlíně:
- 22 mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Zlínem s počtem 2 295 dětí.
Seznam mateřských škol
Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819,
příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778,
příspěvková organizace

Sídlo: Budovatelská 4819, 760 05 Zlín
IČ: 71007270
ředitelka: Mgr. Hana Vařáková
telefon: 577 142 246
e-mail: msbudov@seznam.cz
web: www.msbudovatelska.cz

Sídlo: Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín
IČ: 71007695
ředitelka: Mgr. Hana Kadlčáková
telefon: 577 437 376
e-mail: info@mskolektivnidum.cz
web: www.mskolektivnidum.cz

Mateřská škola Zlín, Potoky 4224,
příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660,
příspěvková organizace

Sídlo: Potoky 4224, 760 01 Zlín
IČ: 71007393
ředitelka: Bc. Lenka Neubauerová
telefon: 577 430 301
e-mail: mspotoky@seznam.cz
web: www.ms-santraz-zlin.cz

Sídlo: Slovenská 3660, 760 01 Zlín
IČ: 71007652
ředitelka: Drahomíra Ryšavá
telefon: 577 438 872
e-mail: skolka@msslovenska.com
web: www.msslovenska.com

Mateřská škola Zlín, Slovenská 1808,
příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285,
příspěvková organizace

Sídlo: Slovenská 1808, 760 01 Zlín
IČ: 71007598
ředitelka: Mgr. Jana Moučková
telefon: 577 430 353
e-mail: ms.slovenska@seznam.cz
web: www.skolkazlin.cz

Sídlo: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
IČ: 71007521
ředitelka: Radka Šindelková
telefon: 577 225 333
e-mail: morysak@seznam.cz
web: www.msmorysak.czDalší místo vzdělávání:

Další místo vzdělávání:

Prostřední 3488, 760 01 Zlín
telefon: 577 436 370
e-mail: zlinprostredni@seznam.cz

Sv. Čecha 516, 760 01 Zlín
telefon: 577 431 174
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Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222,
příspěvková organizace
Sídlo: Štefánikova 2222, 760 01 Zlín
IČ: 71007555
ředitelka: Věra Králíková
telefon: 577 430 594
e-mail: msstef@seznam.cz
web: www.ms-stefanikova-zlin.cz

Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961,
příspěvková organizace
Sídlo: Sokolská 3961, 760 01 Zlín
IČ: 71007504
ředitelka: Bc. Ivana Jančová
telefon: 577 439 069
e-mail: ms.sokol@seznam.cz
web: www.ms-sokolska.cz

Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056,
příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, Slínová 4225,
příspěvková organizace

Sídlo: M. Knesla 4056, 760 01 Zlín
IČ: 71007407
ředitelka: Mgr. Marie Hřibová
telefon: 577 437 228
e-mail: msknesla@seznam.cz
web: www.msknesla.cz

Sídlo: Slínová 4225, 760 01 Zlín
IČ: 71006966
ředitelka: Marie Maulová
telefon: 577 430 958
e-mail: mariemaulova@seznam.cz
web: www.ms-slinova.webnode.cz
Další místo vzdělávání: Mikoláše Alše 558, 760 01 Zlín
telefon: 577 220205

Mateřská škola Zlín, Kúty 1963,
příspěvková organizace

Mateřská škola Zlín, Česká 4790,
příspěvková organizace

Sídlo: Kúty 1963, 760 01 Zlín
IČ: 71007661
ředitelka: Mgr. Zdeňka Polášková
telefon: 577 439 086
e-mail: mskuty@seznam.cz
web: www.mskuty.cz

Sídlo: Česká 4790, 760 05 Zlín
IČ: 71007342
ředitelka: Jitka Gottfriedová
telefon: 577 141 257
e-mail: msceskazlin@seznam.cz
web: www.msceskazlin.cz

Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514,
příspěvková organizace
Sídlo: Družstevní 4514, 760 05 Zlín
IČ: 71007369
ředitelka: Mgr. Miriam Geryková
telefon: 577 142 741
e-mail: msdruz@zlinedu.cz
web: www.msdrustevni.cz

Mateřská škola Zlín, Luční 4588,
příspěvková organizace
Sídlo: Luční 4588, 760 05 Zlín
IČ: 71007351
ředitelka: PhDr. Ivana Vymětalová
telefon: 577 142 744
e-mail: mslucni@post.cz
web: www.mslucni.cz

Mateřská škola Zlín, Dětská 4698,
příspěvková organizace
Sídlo: Dětská 4698, 760 05 Zlín
IČ: 71006974
ředitelka: Mgr. Ivana Scharfová
telefon: 577 142 748
e-mail: msdetska@email.cz
web: www.ms-detska.com

Mateřská škola Zlín, Milíčova 867,
příspěvková organizace
Sídlo: Milíčova 867, 763 02 Zlín - Malenovice
IČ: 71007261
ředitelka: Mgr. Marta Ševčíková
telefon: 571 110 456
e-mail: ms.milicova@email.cz
web: www.msmilicovazlin.cz

Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835,
příspěvková organizace
Sídlo: tř. Svobody 835, 763 02 Zlín - Malenovice
IČ: 71007741
ředitelka: Mgr. et Bc. Lucie Dudová
telefon: 577 103 285
e-mail: mssidlmal@seznam.cz
web: www.mssidlmal.estranky.cz
web: www.msnavyhlidce.estranky.cz

Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206,
příspěvková organizace
Sídlo: U Dřevnice 206, 763 02 Zlín - Louky
IČ: 71007792
ředitelka: PhDr. Ivana Vymětalová
telefon: 577 105 537
e-mail: ms_louky@quick.cz
web: www.ms-louky.info
Další místo vzdělávání: Za Školou 570, 760 01 Zlín
telefon: 577 433 409

Další místo vzdělávání:
Na Vyhlídce 1016, 760 01 Zlín
telefon: 577 431 014
web: www.msnavyhlidce.estranky.cz

Další místo vzdělávání: Nad Ovčírnou V 1591/12, 760 01
Zlín, telefon: 577 012 559
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Mateřská škola Zlín, Návesní 64,
příspěvková organizace
Sídlo: Návesní 64, 760 01 Zlín - Mladcová
IČ: 71007024
ředitelka: Mgr. Jaroslava Kvasničková
telefon: 577 142 133
e-mail: msmlad@volny.cz
web: www.msmladcova.cz

Mateřská škola Zlín - Kudlov, Na Vrchovici 21,
příspěvková organizace
Sídlo: Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín
IČ: 71006958
ředitelka: Bc. Jarmila Řezníčková
telefon: 577 225 737
e-mail: mskudlov@zlinedu.cz
web: www.mskudlov.cz

Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412,
příspěvková organizace
Sídlo: Lázeňská 412, 763 14 Zlín - Kostelec
IČ: 71007016
ředitelka: Olga Leicmanová
telefon: 577 914 235
e-mail: ms.kostelec@seznam.cz
web: www.mszlin-kostelec.cz

Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141,
příspěvková organizace
Sídlo: Mariánské nám. 141, 763 14 Zlín - Štípa
IČ: 71007008
ředitelka: Růžena Konečná
telefon: 577 914 266
e-mail: ruzena.konecna@volny.cz
web: www.msstipa.cz

2.1.2 Základní školy
- ve Zlíně je k datu 31. 12. 2017 celkem 13 základních škol zřizovaných statutárním městem
Zlínem s počtem 6 544 žáků. V rámci EVVO pracují s žáky koordinátoři EVVO;
- zájem spolupracovat v rámci EVVO vyjádřilo všech 13 škol.
Seznam základních škol
1. ZŠ
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701,
příspěvková organizace

3. ZŠ
Základní škola Zlín, Slovenská 3076,
příspěvková organizace

Sídlo: Štefánikova 2701, 761 25 Zlín
IČ: 71007997
ředitel: Mgr. Jana Kříčková
telefon: 577 006 433
e-mail: skola@zsezzlin.cz
web: www.zsezzlin.cz

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

4. ZŠ
Základní škola Komenského I, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace
Sídlo: Havlíčkovo náb. 3114, 761 75 Zlín
IČ: 71008021
ředitelka: Mgr. Ilona Garguláková
telefon: 577 044 711
e-mail: info@zskom1.cz
web: www.zskom1.cz

5. ZŠ
Základní škola Komenského II, Zlín,
Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková organizace
Sídlo: Havlíčkovo náb. 2567, 761 63 Zlín
IČ: 00402371
ředitel: Mgr. Milan Alex
telefon: 577 210 076
e-mail: alex@zskom2.cz
web: www.zskom2.cz

7. ZŠ
Základní škola Zlín, Kvítková 4338,
příspěvková organizace
Sídlo: Kvítková 4338, 760 01 Zlín
IČ: 00839329
ředitelka: Mgr. Eva Plachá
telefon: 577 213 405
e-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz
web: www.zskvitkova.cz

8. ZŠ
Základní škola Zlín, Komenského 78,
příspěvková organizace
Sídlo: Komenského 78, 763 02 Zlín - Malenovice
IČ: 71008047
ředitel: Mgr. Petr Janečka
telefon: 577 102 189
e-mail: janecka@skolamalenovice.cz
web: www.skolamalenovice.cz

9. ZŠ
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514,
příspěvková organizace

10. ZŠ
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790,
příspěvková organizace
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Sídlo: Štefánikova 2514, 761 15 Zlín
IČ: 71008080
ředitel: Mgr. Miroslav Nejezchleba
telefon: 577 219 878
e-mail: kancelar@9zszlin.cz
web: www.9zszlin.cz

Sídlo: Dřevnická 1790, 760 01 Zlín
IČ: 71008098
ředitel: Mgr. Pavel Dvořák
telefon: 577 210 204
e-mail: zsdrevnicka@zsdrevnicka.cz
web: www.zsdrevnicka.cz

11. ZŠ
Základní škola Zlín, tř. Svobody 868,
příspěvková organizace

12. ZŠ
Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558,
příspěvková organizace

Sídlo: tř. Svobody 868, 763 02 Zlín - Malenovice
IČ: 71008110
ředitelka: PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
telefon: 577 104 411
e-mail: jancikova@zsmalenovice.cz
web: www.zsmalenovice.cz

Sídlo: Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín
IČ: 71008144
ředitelka: Mgr. Alena Grajciarová
telefon: 577 431 387
e-mail: zsmalse@zsmalse.cz
web: www.zsmalse.cz

14. ZŠ
Základní škola Zlín, Nová cesta 268,
příspěvková organizace
Sídlo: Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa
IČ: 71008161
ředitel: Mgr. Lubomír Klátil
telefon: 577 914 233
e-mail: skola@zsstipa.cz
web: www.zsstipa.cz

16. ZŠ
Základní škola Zlín, Okružní 4685,
příspěvková organizace
Sídlo: Okružní 4685, 760 05 Zlín
IČ: 46307745
ředitelka: RNDr. Lenka Honová
telefon: 577 112 361
e-mail: zsokruzni@zlinedu.cz
web: www.zsokruzni.zlinedu.cz

17. ZŠ
Základní škola Zlín, Křiby 4788,
příspěvková organizace
Sídlo: Křiby 4788, 760 05 Zlín
IČ: 71008179
ředitel: Mgr. Zdeněk Mikoška
telefon: 577 142 075
e-mail: zskriby@zskriby.cz
web: www.zskriby.zlinedu.cz

Ostatní základní školy:
Církevní základní škola, p.o.
Česká 4787, 760 05 Zlín
tel: 577 271 434
ředitel: PhDr. Jana Langerová
e-mail: czlangerrova@gmail.com
www.czszlin.cz

Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín,
Středová 4694, 760 05 Zlín
tel: 577 142 747
ředitelka: PaedDr. Věra Dernie
e-mail: skola@skola-spc.cz
www.skola-spc.cz

Základní škola praktická Zlín,
Mostní 2397, Zlín
tel: 577 431 136
ředitelka: mgr. Věra Kundratová
email: zvsmost@tiscali.cz
www.zps-mostni.cz

Základní škola speciální a praktická při Dětském
domově Zlín,
Lazy 3695, 760 01 Zlín
ředitelka: Mgr. Jana Gavendová
tel: 577210472
ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
www.ddskolyzlin.cz

2.1.3 Střední a vysoké školy:
- ve Zlíně je k datu 31.12. 2017 15 středních škol a 1 vysoká škola - Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci EVVO pracují se studenty pedagogové i koordinátoři
EVVO.
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Seznam středních a vysokých škol –*) – školy se zájmem o spolupráci v EVVO
*) Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť 1364, 761 37 Zlín
tel: 577 585 111
e-mail: gz@gymzl.cz
www.gymzl.cz

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

*) Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín
tel: 577 007 444
e-mail: gym@gjzlin.cz
www.gjzlin.cz
*) Střední průmyslová škola, Zlín
tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín
tel: 577 005 312
e-mail: reditel@spszl.cz, psencikova@spszl.cz
www.spszl.cz
*) SZŠ a VOŠZ, Zlín
Broučkova 372, 760 01 Zlín
tel: 577 008 111
e-mail: info@szszlin.cz
www.szszlin.cz

Střední odborná škola ochrany osob a majetku
Broučkova 372, 760 01 Zlín
tel: 731 119 050
e-mail: zlin@sosoom.cz
www.sosoom-zlin.cz

*) Dětský domov a Praktická škola
Lazy 3695, 760 01 Zlín
tel: 577 210 472
e-mail: ddskolyzlin@ddskolyzlin.cz
http://www.ddskolyzlin.cz/

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

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

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

Střední škola obchodně 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 Zlíně, Fakulta technologická
Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
nám. T. G. Masaryka 275, Zlín
tel: 576 031 111
e-mail: uiozp@ft.utb.cz
www.ft.utb.cz
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2.2 Organizace činné v EVVO
Ve Zlíně působí 5 organizací, které se odborně věnují EVVO. V nich působí pracovníci, kteří
realizují projekty zaměřené na EVVO. Tyto organizace mají ve své nabídce ekologické
výukové programy, vzdělávací akce, poradenství, pravidelné kroužky a kluby, příležitostné
akce pro veřejnost a tábory. Rozvoj některých středisek ekologické výchovy je však výrazně
ovlivněn financemi, kterých je stále nedostatek, přestože jsou aktivity financovány z
rozmanitých zdrojů.
Adresa

Telefon

E-mail, www.

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek,
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 zvířata v nouzi Zlín-Vršava,
Mezilesí 628
763 14 Zlín-Kostelec

577 244 444

utulekzlin@volny.cz
www.utulek.zlin.cz

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín,
Tyršovo nábř. 801, 760 01 Zlín

577 142 297

e.kudelova@ddmastra.cz

Líska, z.s.- environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta ve
Zlínském kraji

605 806 840

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

2.3 Statutární město Zlín
EVVO se cíleně zabývá Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína,
činnost EVVO koordinuje referent - koordinátor EVVO ve městě Zlíně. SMZ je mj.
pořadatelem osvětových akcí pro veřejnost.
Název akce

Termín konání

Garant

Den Země – Zlín

duben

Den stromů – Lukov

květen

Evropský týden mobility,
Evropský den bez aut – Zlín
Živé náměstí – Zlín

září
v průběhu celého roku

Týden zdraví – Zlín

září

Stromové slavnosti - Zlín

říjen

Odbor životního prostředí a
zemědělství
Odbor životního prostředí a
zemědělství, Odbor městské zeleně
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Oddělení prevence kriminality a
sportovišť
Oddělení prevence kriminality a
sportovišť
Odbor životního prostředí a
zemědělství, Odbor městské zeleně

MMZ vydává publikace a další tištěné materiály motivující obyvatele k environmentálně
šetrnému chování a připravuje projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí.
Od roku 2017 je na MMZ zpracován manuál ekologizace úřadu, dle kterého se řídí
zaměstnanci na všech pracovištích. Jedná se především o třídění odpadů a úspory energií.
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2.4 Podnikatelská sféra
Podnikatelská sféra má své specifické postavení. Základním rozdílem mezi ostatními sférami
působení EVVO a podnikatelskou sférou je nutnost nenarušovat konkurenční prostředí
přímými státem podporovanými aktivitami.
Pro cílené ovlivnění podnikatelské sféry je třeba položit důraz na podporu motivace, nepřímé
ovlivňování, odstupňované informační, osvětové a propagační aktivity a na vytváření
podmínek pro dobrovolné aktivity v oblasti EVVO a ekologicky šetrného chování.
Město Zlín je známo rozvojem podnikání a služeb. Řada firem podporuje EVVO formou
sponzoringu a úhradou služeb. Celkem je evidováno na živnostenském úřadě ve Zlíně
podnikatelů s platným živnostenským oprávněním:
rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

Fyzické osoby

22 219

22 207

22 108

22 071

Právnické osoby

4 127

4 231

4 345

4 560

Celkem

26 346

26 438

26 453

26 631

*) údaje za jednotlivá období jsou platné ke konci daného roku

Odborně se věnují EVVO ve městě Zlíně tyto firmy:
Adresa
Lesy České republiky,s. p.,
Březnická 5659, 760 01 Zlín

Telefon
956 915 111

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

Moravská vodárenská, a. s., Zlín,
Tř. 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

Ořez stromů – Radovan Kučera
U Letiště 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.
Československého exilu 2062/8

234 235 111

info@asekol.cz
www.asekol.cz
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Konkrétní aktivity v oblasti EVVO
lesní pedagogika, informační a
vzdělávací střediska, celorepublikový
školní vzdělávací program „Les ve škole
– škola v lese“, zapojení veřejnosti do
osvětových akcí v regionu
výchovně-vzdělávací programy pro školy,
podpora environmentální výchovy
mládeže
exkurze pro školy, příp. pro zájmová
sdružení v provozovaných zařízeních
odpadového hospodářství,
čímž napomáhají ke zvýšení
informovanosti jak správně nakládat s
komunálními odpady,
součásti je praktická ukázka třídění
odpadů na dotřiďovací lince, skládce a
kompostárně Suchý důl
aktivní účast při osvětových kampaní,
osvěta v oblasti odborného ošetřování
dřevin a využívání profesionální
arboristiky, standardů péče o přírodu a
krajinu, nejnovějších poznatků a
zkušeností
osvěta veřejnosti v oblasti třídění odpadů,
aktivní zapojení do osvětových kampaní
v rámci regionu, poradenská a
konzultační činnost
zážitková pedagogika pro základní i
mateřské školy, agroturistika, ekologické
zemědělství a jeho produkty
kolektivní systém ASEKOL spolu
s kolektivním systémem Ecobat,

143 00 Praha-Modřany

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60
140 00 Praha-Michle
Jelínek – trading, spol. s r. o.
Zarámí 4432
760 01 Zlín

241 091 835

info@elektrowin.cz
www.elektrowin.cz

577 590 910

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

Elektrowin a Ekolamp provozují
dlouhodobý školní projekt, cílem
RECYKLOHRANÍ je prohloubit znalost
žáků a studentů v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií
a použitých drobných elektrozařízení ve
školských zařízeních v České republice
se společností ASEKOL je součástí
projektu RECYKLOHRANÍ
podpora kompostování a recyklace plastů

2.5 Veřejnost
Tento pojem zahrnuje širokou veřejnost, konkrétní zájmové, profesní, věkové, sociální,
místní a další skupiny.
Osvětové akce pro veřejnost připravují: veřejná správa, kulturní a osvětová zařízení, školy a
další neziskové a zájmové organizace. Do EVVO dále patří budování naučných stezek a
informačních tabulí, ekoporadenství, tisk brožurek, letáků a map, motivujících obyvatele
města k environmentálně šetrnému chování. K podpoře akcí byly zmapovány možnosti
mediálního působení, nejsou však plně využívány.
Demografická struktura – Zlín
(občané přihlášení k trv. pobytu na území města – stav k 31.12.2017)
Část obce
Chlum
Jaroslavice
Klečůvka
Kostelec
Kudlov
Lhotka
Louky
Lužkovice
Malenovice
Mladcová
Prštné
Příluky
Salaš
Štípa
Velíková
Zlín
Celkem

Muži
58
397
144
948
1 004
114
499
310
3 241
1 166
1 496
1 310
109
882
319
23 493
35 490

Ženy
72
411
169
1 009
1 049
136
536
325
3 690
1 294
1 720
1 450
100
942
312
25 743
38 958

Celkem
130
808
313
1 957
2 053
250
1 035
635
6 931
2 460
3 216
2 760
209
1 824
631
49 236
74 448

Kulturní a osvětová zařízení, neziskové a zájmové organizace, firmy jako perspektivní nosiči
EVVO ve městě:
• Městské informační a turistické středisko MMZ
• Středisko volného času – Ostrov radosti, p. o.
• Knihovna Františka Bartoše, p. o.
• Muzeum jihovýchodní Moravy
• školy na území města Zlína všech úrovní
• Hvězdárna Lesní čtvrť
• Biofarma Juré
• Odbor ŽPaZ MMZ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Spolek přátel Hradu Lukova
ZO Český svaz včelařů Zlín, o. s.
C.V.A.K., o.s.
Junák – svaz skautů a skautek Zlín
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Zlín
Bezobaláč, z.ú.
14-15 Baťův institut
Univerzita Tomáše Bati

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

Komentář:
• Konkrétní úkoly a finanční nároky jsou formulovány z pohledu zadavatele, kterým je
statutární město Zlín.
• Do organizací a firem EVVO patří neziskové organizace (příspěvkové organizace,
občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, apod.) a firmy, které působí
na cílové skupiny (realizují ekologické výukové programy, osvětové kampaně, provozují
poradenskou činnost, přispívají finančně na aktivity EVVO, apod.).
• Cílové skupiny ve městě jsou oslovovány a využívají nabídky EVVO aktivit ve městě a
dochází k naplnění cíle této koncepce.
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4. SWOT analýza EVVO pro město Zlín
Silné stránky

Slabé stránky

- na MMZ je zřízeno pracovní místo referenta
EVVO,
- běží školní projekty,
- na zlínských základních školách působí
koordinátoři EVVO,
- vychází měsíčník Magazín Zlín, využitelný pro
EVVO
- Dům dětí a mládeže Astra Zlín s dobrým servisem
EVVO,
- existence Ekofondu,
- třídění odpadů na hlavní složky vytříděného
komunálního odpadu: plasty a nápojové kartony,
papír, sklo (bílé a barevné), bioodpad, kovy, textil a
nebezpečné odpady, v rámci zpětného odběru:
elektro, baterie, světelné zdroje, pneumatiky
- je dostatek lektorů EVVO,
- konkurence v oblasti EVVO je široká,
- EVVO programy ZOO Lešná jsou využívány, ZOO
Lešná je finančně dostupná a odborně zdatná,
- dostatečná zpětná vazba o kvalitě výukových
programů,
- koordinátoři EVVO ze ZŠ ve Zlíně se schází min.
1x za rok,
- funguje spolupráce s organizacemi činnými
v EVVO, je zajištěna široká nabídka programů
EVVO
- podnikatelé přispívají na jednotlivé akce EVVO
pořádané Odborem životního prostředí a
zemědělství,
- dobrá spolupráce OŽPaZ, OMZ a OŠ na
konkrétních akcích,
- jsou možnosti inovací v oblasti EVVO,
- dostatek výměny zkušeností,
- Ekoolympiáda,
- informování ředitelů škol a odborů MMZ,
- biologicky rozložitelný odpad,
- využití informačního servisu Líska z. s. pro
informování veřejnosti,
- rozvíjející se cyklodoprava ve Zlíně,
- nabídka atraktivních akcí s eko-podtextem pro
rodiny s dětmi,
- převod zásad ekologického chování do vyhlášek
MMZ,
- využívání elektronických médií a sociálních sítí
pro šíření informací z oblasti EVVO,
- je definována udržitelnost v projektech
podpořených z Ekofondu,
- dostatek aktivit zaměřených na dospělé,
veřejnost,
- je k dispozici popis „ekologizace“ jednotlivých
budov magistrátu,
- zapojení studentů UTB do pořádání akcí EVVO,
- fotosoutěž.

- nevyrovnanost v práci koordinátorů,
- pedagogové jsou časově přetížení,
- černé skládky vznikají stále, v přibližně stejném
množství,
- kalendář akcí EVVO je na webu města špatně
dostupný,
- jsou rezervy v zapojování veřejnosti do
rozhodování,
- neodpovědný přístup některých občanů
k ekologii,
- zvýšit důraz na zapojování veřejnosti do
rozhodování o investičních aktivitách ve městě.

Příležitosti

Ohrožení

- úhrada času na přípravu koordinátorům EVVO na
školách,
- pořádání soutěží v ekologickém hospodaření v
domácnostech, institucích, firmách,
- využití lokálních médií pro EVVO,
- propojení internetových stránek města se
stránkami škol,
- zvyšování kvality stávajících aktivit v oblasti
EVVO,

- nedostatek financí.
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- zapojení komunit v příměstských částech,
- informování členů Komise ŽP o aktivitách EVVO,
- vyhodnocení a aktualizace aktivity ekologizace
úřadu,
- zapojení lokálních médií.
- zapojení místních komunit do ekologických
aktivit,
- zavedení systému, který by motivoval občany
k lepšímu třídění odpadů a využívání sběrných
dvorů.
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III. NÁVRHOVÁ ČÁST
V úvodu návrhové části je formulována základní vize místní koncepce EVVO města Zlína.
Vize je zde chápána jako ideální cílový stav, bez ohledu na délku návrhového období
(koncepce je tvořena na období let 2019 - 2022).
Následuje kapitola obsahující priority a opatření v hlavních oblastech EVVO. S ohledem na
výsledek SWOT analýzy a reálné možnosti a kompetence orgánů města je tato část
rozpracována pro čtyři oblasti: 1. EVVO na školách, 2. Řízení, 3. Osvěta, informace a
propagace a 4. Nástroje.
Závěrečná kapitola návrhové části popisuje organizační zajištění koncepce, monitoring jejího
plnění a způsob finančního zajištění.
1. Základní vize místní koncepce EVVO
Zvýšení vědomostí obyvatel Zlína o životním prostředí (environmentální gramotnosti) se
projeví širším zapojením veřejnosti do řešení ekologických problémů i do jejich předcházení,
čímž dojde ke zvýšení kvality života.
2. Sestavení prioritních oblastí
Priorita 1: EVVO na školách
Působení organizací v rámci vzdělávacích programů EVVO a činnost koordinátorů EVVO na
mateřských a základních školách zřizovaných městem je nejpodstatnější a jednou z nejvíce
využívaných metod působení na cílovou skupinu dětí. Tyto činnosti jsou považovány za
nejvíce účinné. V uplynulých letech se v práci na školách dosáhlo velkého pokrokuZároveň
se tato oblast potýká s nedostatky, které je třeba odstranit. V rámci analýzy současného
stavu bylo např. zjištěno, že aktivity v oblasti EVVO na školách ve Zlíně mají různou úroveň.
Cílem tedy je podpořit i ty, které jsou méně aktivní v realizaci programů a aktivit EVVO,
především formou sdílení dobré praxe.
Cíl – Žáci mají znalosti i praktické dovednosti v oblasti EVVO
Dílčí cíle
1.1 Realizace ekologických výukových programů s vyhodnocením realizace
environmentálních soutěží a akcí pro žáky.
1.2 Výměna zkušeností s realizací EVVO
Opatření
1.1.1 Programy a akce jsou průběžně vyhodnocovány
1.1.2 Informace o vyhodnocování výukových programů jsou sdíleny zainteresovaným
osobám a organizacím
1.1.3 Inovace v EVVO – podpora inovací v EVVO
1.2.1 Informování ředitelů škol
1.2.2 Koordinace setkávání koordinátorů EVVO s cílem podpořit vyrovnanost EVVO na
školách
Priorita 2: Řízení EVVO
Statutární město Zlín má zájem na tom, aby byly aktivity EVVO kvalitní a koordinované. Za
tímto účelem bylo k 1. 8. 2007 zřízeno místo referenta EVVO Odboru životního prostředí a
zemědělství MMZ. Koordinace aktivit EVVO vede k efektivnímu nakládání s veřejnými
prostředky. Daří se komunikace s NNO. Kalendář akcí EVVO je pravidelně aktualizován a je
veřejně přístupný na webových stránkách města. Byly vyčleněny kapacity na realizaci i
vyhodnocování aktivit. Zároveň byl v uplynulých letech učiněn výrazný pokrok v ekologizaci
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Magistrátu města Zlína. V rámci analýzy však byly identifikovány i slabé stránky, které je
třeba eliminovat.
Cíl – Referent EVVO MMZ koordinuje aktivity EVVO na území města Zlína stanovené
koncepcí EVVO
Dílčí cíle:
2.1 Koordinace aktivit města
2.2 Spolupráce s dalšími organizacemi činnými v EVVO
2.3 Ekologizace úřadu (MMZ)
2.4 Koordinace aktivit odborů MMZ a komisí
Opatření
2.1.1 Zachování pozice koordinátora EVVO v rámci OŽPaZ
2.1.2 Zapojení organizací, pravidelná aktualizace a publikace kalendáře akcí
2.1.3 Informování členů komise ŽP při RMZ
2.2.1 Hledání společných témat a možností spolupráce výměnou informací s NNO a
s Univerzitou Tomáše Bati
2.3.1 Vyhodnocení aktuálního stavu a případné vypracování návrhu dalších opatření
v tématice ekologizace MMZ
2.4.1 Komunikace mezi odbory MMZ o aktivitách EVVO
2.4.2 Vyhodnocení plnění Místní koncepce EVVO za období 2019-2022
Priorita 3: Osvěta, informace a propagace
Statutární Město Zlín je organizátorem či podporovatelem řady akcí, které působí osvětově
na veřejnost. Kromě veřejných akcí zajišťuje MMZ také další formy osvěty, a to formou šíření
informací například prostřednictvím médií a tištěných materiálů. V rámci analýzy EVVO bylo
jako příležitost identifikováno zapojení lokálních médií ke spolupráci při propagaci EVVO.
Aktivity v oblasti EVVO je třeba zaměřit také na dospělou populaci. Jako další příležitost
v oblasti osvěty se nabízí organizování nových aktivit, které přímo povedou k ekologicky
šetrnějšímu chování obyvatel města, například formou soutěže v ekologicky šetrném
hospodaření firem a domácností.
Cíl – Obyvatelé města Zlína dostávají kvalitní informace o ekologicky šetrném způsobu
života
Dílčí cíle
3.1 Příprava, pořádání a podpora akcí zaměřených na veřejnost
3.2 Informační a propagační materiály města (letáky, ekomapa, magazín, web)
3.3 Spolupráce s médii
3.4 Zapojování veřejnosti
3.5 Ekoporadenství
Opatření
3.1.1 Aktualizace kalendáře akcí EVVO
3.1.2 Realizace a podpora konkrétních aktivit města v oblasti EVVO
3.2.1 Realizace kampaní a informačních akcí zaměřených na veřejnost (letáky, ekomapa,
web, Magazín Zlín)
3.2.2 Využívání nových komunikačních kanálů – web města, e-mailová rozesílka, facebook –
pro informování veřejnosti a zainteresovaných organizací
3.3.1 Spolupráce s médii a tiskovým mluvčím SMZ při informování a osvětě
3.4.1 Řešení vybraných projektů města ve spolupráci s veřejností
3.5.1 Poskytování a podpora poskytování ekoporadenství
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Priorita 4: Nástroje zefektivnění EVVO
V rámci EVVO ve Zlíně je nastaven systém, který napomáhá k efektivní správě financí a
umožňuje podporovat kvalitní postupy EVVO. Finance z Ekofondu jsou využívány pro
podporu aktivit EVVO. V dalším období je třeba věnovat pozornost podnětům a novým
nápadům, vyčlenit přiměřené prostředky např. na inovace v EVVO a na komunitní projekty.
Důležité je vést také diskusi o nastavení pravidel Ekofondu, aby se spektrum podporovaných
akcí rozšířilo a zároveň aby byl kladen větší důraz na udržitelnost výstupů.
Cíl - Vytvoření podmínek pro kvalitní EVVO
Dílčí cíle
4.1 Případná aktualizace pravidel Ekofondu
4.2 Sledování kvality v EVVO
Opatření
4.1.1 Propojení podpory Ekofondu a koncepce EVVO
4.1.2 Vyčlenění prostředků Ekofondu na podporu inovací v EVVO
4.1.3 Podpora komunitních aktivit s environmentální tématikou
4.1.4 Průběžná aktualizace databáze organizací EVVO
4.1.5 Sledování hodnocení akcí financovaných z prostředků Ekofondu včetně trvalé
udržitelnosti projektů
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3. Organizační a finanční zajištění místní koncepce EVVO
3.1 Organizační zajištění
Magistrát města Zlína (MMZ)
Všechny odbory MMZ plní své úkoly ve vztahu k EVVO v rámci svých kompetencí
stanovených organizačním řádem, případně dalšími vnitřními předpisy MMZ. Specifické
úkoly v návaznosti na koncepci EVVO pak plní Odbor životního prostředí a zemědělství (dále
viz referent EVVO MMZ) ve spolupráci s Odborem školství.
Referent EVVO MMZ je pracovník Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ, který:
• koordinuje plnění úkolů EVVO a akčních plánů uvnitř SMZ,
• plní vlastní úkoly vyplývající z akčních plánů (realizace konkrétních projektů města,
komunikace a spolupráce s ostatními subjekty EVVO),
• vede aktuální databázi subjektů zabývajících se EVVO ve městě,
• spolupracuje s Odborem školství při plnění úkolů na úseku EVVO vůči školám,
• spravuje městský environmentálně-informační systém,
• sleduje možnosti financování konkrétních projektů EVVO a informuje o nich ostatní
subjekty.
3.2 Finanční zajištění
SMZ při rozhodování o financování či spolufinancování konkrétních projektů a o podpoře
činnosti jiných subjektů zohledňovat následující priority:
1. Soulad s místní koncepcí EVVO města Zlína a aktuálním akčním plánem
2. Spolufinancování z veřejných zdrojů mimo rozpočet města (kraj, stát, zahraničí)
3. Spolufinancování z vlastních zdrojů žadatele nebo jiného soukromého subjektu
Hlavním zdrojem financování projektů EVVO je statutární město Zlín: Ekofond a provozní
rozpočet Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ (§ 3792 – EVVO). Ekofond (dále jen
fond) byl zřízen usnesením 22. plenárního zasedání MěstNV ze dne 29. 3. 1990 jako trvalý
účelový fond statutárního města Zlína dle § 84, odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění. Fond je zřízen k podpoře ekologických aktivit a projektů fyzických a právnických osob.
Prostředky fondu jsou poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní akci, projekt, činnost.
Finanční náklady na naplňování cílů jednotlivých priorit budou upřesněny v akčním plánu.
K trvalým úkolům referenta EVVO SMZ patří sledování možností financování konkrétních
opatření, a to jak vlastních opatření města, tak i projektů realizovaných v souladu s koncepcí
jinými subjekty, z jiných zdrojů.
3.3 Monitoring
Monitorování je proces systematického sběru informací o finanční a technické realizaci
Koncepce EVVO. Cílem tohoto sběru dat je umožnit efektivní a profesionální hodnocení
účinnosti koncepce a jejích složek z hlediska dosažení cílů v ní stanovených. Sběr dat je
průběžný.
Institucionální zajištění: Monitorování realizace koncepce EVVO města Zlína bude zajišťovat
Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ, konkrétně referent EVVO. Ten bude
průběžně zaznamenávat postup realizace projektů a aktivit z akčního plánu. Současně bude
zjišťovat důvody případného neplnění záměrů koncepce. Jednou ročně připraví monitorovací
zprávu o realizaci koncepce.
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Hodnocení realizace koncepce zahrnuje samostatnou analýzu dat umožňující závěry o
schopnosti koncepce dosáhnout stanovených cílů. Výsledky hodnotícího procesu umožňují
provádět změny sledující zlepšení celkové účinnosti koncepce.
Institucionální zajištění: Hodnocení koncepce EVVO města Zlína bude probíhat v rámci
pracovní skupiny alespoň jednou ročně. Organizací jednání bude pověřen referent EVVO.
Bude se projednávat monitorovací zpráva a posuzovat jednotlivé realizované projekty z
hlediska jejich kvality, efektivity a naplnění cílů koncepce. Hlavním cílem těchto jednání bude
průběžná příprava kvalitních podkladů pro aktualizaci koncepce.
Aktualizace koncepce
Koncepce EVVO ve Zlíně je „živý dokument“. Její pravidelná aktualizace umožní
přizpůsobení koncepce novým podmínkám a trendům. Aktualizace bude probíhat pravidelně
jednou za 4 roky v těchto krocích:
• aktualizace analýzy EVVO ve Zlíně
• stanovení priorit pro další období,
• dopracování podrobných analýz pro priority (pokud je to nutné),
• návrh opatření a projektů.
Institucionální zajištění:
Aktualizaci koncepce bude zajišťovat pracovní skupina ve spolupráci s dalšími subjekty na
základě zadání představitelů statutárního města Zlína.
Proces monitorování, hodnocení a aktualizace bude financovaný statutárním městem Zlínem
v rámci činnosti Odboru životního prostředí a zemědělství MMZ.
Za celý proces monitorování, hodnocení a aktualizaci koncepce EVVO Zlína je odpovědný
Odbor životního prostředí a zemědělství MMZ.

3.4 Publicita
Koncepce EVVO bude trvale vyvěšena na webových stránkách statutárního města Zlína.
V případě aktualizace koncepce EVVO budou zainteresované osoby, organizace a veřejnost
informovány.
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IV. POUŽITÉ ZKRATKY
a.s. – akciová společnost
ČR – Česká republika
EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
MMZ – magistrát města Zlína
MŠ – mateřské školy
NNO – nestátní neziskové organizace
NSZM – národní síť zdravých měst
Odbor ŽPaZ MMZ – odbor životního prostředí a zemědělství magistrátu města Zlína
OSN – organizace spojených národů
p.o. – příspěvková organizace
s.p. – státní podnik
SP - státní program
SMZ – statutární město Zlín
RMZ – rada města Zlína
UTB – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
ZO ČSOP – základní organizace českého svazu ochránců přírody
ZOO – zoologická zahrada
ZŠ – základní školy
ŽP – životní prostředí
z.s. – zájmový spolek
z.ú. – zapsaný ústav
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V. PŘÍLOHY
1. Akční plán
Priorita 1: EVVO na školách
kód úkolu:
1111
odpovědná
osoba:
termín splnění:

Název úkolu: Sledování kvality výukových programů
referent EVVO
MMZ
trvale

- sběr hodnocení od škol v průběhu školního roku
výsledný stav: zjišťování probíhá

kód úkolu:
1221
odpovědná
osoba:

Název úkolu: Výměna zkušeností s realizací EVVO

termín splnění:

jednou ročně
(nejlépe
v průběhu
1.čtvtletí)

referent EVVO
MMZ

- uspořádání setkání koordinátorů EVVO
– vytvořit program na vzájemnou spolupráci
– dohodnout systém výměny zkušeností
– svolání koordinátorů EVVO podporovat začleňování
environmentálního vzdělávání a výchovy ve smyslu
trvale udržitelného rozvoje do všech nově
vznikajících školních vzdělávacích programů
výsledný stav: pravidelné každoroční setkání koordinátorů
EVVO

Priorita 2: Řízení EVVO
kód úkolu:
2121
odpovědná
osoba:

Název úkolu: Průběžná aktualizace kalendáře akcí EVVO pro veřejnost ve
Zlíně

termín splnění:

trvale

kód úkolu:
2131
odpovědná
osoba:
termín splnění:

Název úkolu: Informování členů komise ŽP při RMZ

kód úkolu:
2311
odpovědná
osoba:

Název úkolu: Ekologizace úřadu (MMZ) – viz např. www.zeleneuradovani.cz

termín splnění:

referent EVVO
MMZ

referent EVVO
MMZ

referent EVVO
MMZ, náměstek
primátora,
tajemník MMZ
31.12.2018

- sběr údajů a vytvoření kalendáře akcí (ze škol,
organizací, Lísky, z. s., Zlínského kraje)
- průběžná aktualizace
výsledný stav: elektronický kalendář akcí

- zaslání e-mailu členům komise a dále průběžné zasílání
informací
výsledný stav: Členové komise jsou informováni o plnění
koncepce EVVO a o připravovaných aktivitách

- návrh dalších možných opatření v rámci ekologizace MMZ

výsledný stav: doplnění dokumentu k ekologizaci MMZ
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kód úkolu:
2411
odpovědná
osoba:

Název úkolu: Komunikace mezi odbory MMZ o aktivitách EVVO

termín splnění:

trvale

kód úkolu:
2421
odpovědná
osoba:
termín splnění:

Název úkolu: Vyhodnocení plnění Místní koncepce EVVO za období 20192022

referent EVVO
MMZ

referent EVVO
MMZ
březen 2022

- pravidelně každý měsíc informovat formou e-mailu
všechny odbory o připravovaných aktivitách, zvláštní důraz
klást na osvětové akce a kampaně, které se v průběhu roku
pořádají
výsledný stav: Odbory MMZ jsou informovány o
připravovaných aktivitách

- zpracovat vyhodnocení plnění Místní koncepce EVVO za
období 2019-2022
výsledný stav: Vyhodnocení bude podkladem pro
zpracování koncepce pro další období

Priorita 3: Osvěta, informace a propagace
kód úkolu:
3211
odpovědná
osoba:

Název úkolu: Průběžná tvorba informačních a propagační materiálů města
(letáky, ekomapa, Magazín Zlína, web)

termín splnění:

trvale

kód úkolu:
3311
odpovědná
osoba:

Název úkolu: Spolupráce s médii

termín splnění:

referent EVVO
MMZ

referent EVVO
MMZ,
náměstek
primátora
trvale

- informační a propagační materiály, web a osvětové
materiály,
- články s EVVO tématikou do Magazínu Zlín
výsledný stav: dostatečný informační servis pro širokou
veřejnost

- spolupráce s tiskovým mluvčím, upřesnění možností a
forem spolupráce, nastavení komunikačních kanálů

výsledný stav: referent EVVO MMZ poskytuje tiskovému
mluvčímu SMZ informace o aktivitách v oblasti EVVO ve
městě Zlíně

Priorita 4: Nástroje zefektivnění EVVO
kód úkolu:
4121
odpovědná
osoba:
termín splnění:

Název úkolu: Zajištění rozpočtu na EVVO
náměstek
primátora
trvale

- zvážit přiměřené navýšení rozpočtu na aktivity EVVO
výsledný stav: rozpočet zajištěný dle dohody s vedoucí
OŽPaZ.
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