Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 – vyhodnocení dotačního titulu 1

Poř.
Poř.
Číslo
číslo
VFP
1

2

2

3

Název akce/projektu
Žadatel
Popis akce/projektu
Účel použití dotace na akci/projekt a jeho cíl
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická Kdo tady s námi žije, co tady kolem roste?
511, příspěvková organizace
Státní příspěvková organizace ostatní
Projekt zahrnuje účast žáků na výukovém programu lesní pedagogiky, vytvoření výtvarné a fotografické soutěže, vytvoření
environmentálního materiálu (z vybraných fotografií živočichů a rostlin) a revitalizaci školního dvora. Exkurze a projekty ke
Dni Země.
44940351
Dotace bude použita na dopravu, tisk (včetně tisku fotografií), ceny do soutěží a sazenice rostlin.
Hranická 511
75131
Lipník nad Bečvou
Základní škola Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace Badatelem v lese
Státní příspěvková organizace ostatní

3

4

5

4

5

6

Návrh dotace/
příspěvku

65765478
Rudé armády 300
79803
Plumlov
Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Příspěvková organizace

00848956
Čajkovského 68/9
77900
Olomouc
Dům dětí a mládeže Litovel
Příspěvková organizace

61989738
Komenského 719/6
78401
Litovel
Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková
organizace
Státní příspěvková organizace ostatní

75029341
Bystročice 65
77900
Bystročice

Smyslem projektu je vzbudit u žáků kladný vztah k okolní přírodě, zdůraznit význam lesa pro život člověka a princip
udržitelného rozvoje. Výstupy: vysazování stromů, přednášky a výukové programy lesní pedag., tvorba herbáře, fotografie z
lesa a exkurze.
Dotace bude použita na knihy, tiskoviny, učební pomůcky a na úhradu ostatních osobních nákladů.

Voda nad zlato
Projekt je zaměřený k vytvoření školní soutěže s tématem vody a seznámení se zásadami Evropské vodní charty z roku
1968. Soutěž bude probíhat v říjnu 2016, budou vytvořeny vodní piktogramy, prezentace o vodě a dojde ke zvalitnění
výuky.
Příspěvek bude použit na zakoupení mikroskopů a tradiční nádoby s lupou.

Obnova vybavení a rozvoj přírodní učebny pro environmentální vzdělávání v DDM Litovel
Výstupem projektu bude rozšíření aktivit přírodověd. kroužků o venkovní činnosti spojené se založením a údržbou záhonů,
pěstování zahradních rostlin, rozšíření znalostí o užitečnosti hmyzu, dojde k obnově voliéry a zlepšení podmínek v učebně
teraristiky.
Příspěvek bude použit na pořízení 3 terárií a zvýšeného záhonu.

10 000

20 000

19 000

10 000

Na zelené stezce 2: Bylinkové čarování.
Díky projektu bude vytvořena bylinková zahrádka, uspořádány 3 osvětové akce pro veřejnost a terénní soutěž o ochraně
přírody pro žáky partnerských škol mikroregionu Prostějov-venkov. Dojde ke spolupráci min. 8 škol a zapojení veřejnosti do
environ. akcí.
Dotace bude použita na materiál: dřevěné truhlíky, dřevěný kompostér, lektorné.

20 000
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Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov
Příspěvková organizace

47654392
Nádražní 530
78391
Uničov
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
Příspěvková organizace

00852384
Zemědělská 2115/3
78701
Šumperk
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
Příspěvková organizace

00851205
1. máje 667/2
78985
Mohelnice
Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2
Příspěvková organizace

70259925
Havlíčkova 377/2
75002
Přerov
Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh
Státní příspěvková organizace ostatní

60801514
Boženy Němcové 1503/15
78901
Zábřeh

Den Země „Stromy kolem nás“
Cílem projektu je relizace Dne Země ve dnech 27.-28.4.2016. Botanické téma STROMY má dětem vysvětlit ekologickou
problematiku významnosti zeleně ve městě a jeho okolí. Akce je určena pro děti 1. a 2. třídy ZŠ z Uničova a okolí.
Příspěvek bude použit na knihy, tiskoviny, učební pomůcky, tisk spotřebu materiálu, konzultační, poradenské a právní
služby, software.

Vyučování v přírodě III
V projektu chceme rozšířit expozici arboreta o další druhy dřevin a bylin s popiskami, které budou vysázeny na svahu
trpícím vodní erozí. Žákům MŠ, ZŠ, SŠ nabídneme různé praktické aktivity v naší učebně přírody, ke kterým budou
vytvořeny pracovní listy.
Příspěvek bude použit na pořízení ochranných pomůcek, nářadí, dřevin a bylin, mulčovací geotextilii, kotvící kůly a popisky.

DNY NEJEN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Projekt obsahuje realizaci Dne stromů ve spolupráci se ZŠ Loštice, přednášky pro seniory na téma "V obcích ekologickyochrana zeleně" ve spolupráci s Domovem pro seniory a pečovatelskou službou a soutěže se zemědělskou tématikou na
Dožínky Ol. kraje.
Příspěvek bude použit na knihy, tiskoviny, učební pomůcky, drobný dl. hmotný majetek, spotřebu materiálu, cestovné a
úhradu ostatních osobních nákladů.

Ekovýuka 7- ŽIVOT VE VODĚ
Projekt Ekovýuka má již 6 let úspěšné realizace. Cílem letošního ročníku je uspořádání soutěže pro žáky školy (321) a žáky
OA Přerov (282) a sestavení sbírky min. 20 fotografií života ve vodě zhotovených žáky školy v průběhu jednodenních
exkurzí.
Příspěvek bude použit na pořízení odměn pro soutěžící, laboratorní pomůcky a materiál k realizaci projektové činnosti kádinky, zkumavky, lupy.

Hand-made Den Země 2016
Cílem jednodenní environ. akce je přiblížit na téměř 50 stanovištích veřejnosti Zábřeha a jeho okolí složení potravin,
kosmetických výrobků a dalších produktů běžně dostupných v obchodech, jejich vliv na zdraví a životního prostředí a ukázat
alternativy.
Dotace bude použita na spotřebu materiálu - kancelářský a výtvarný materiál a na služby za doplňkový program.

10
10 000
000

20 000

17 000

5 000

20 000
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Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace
Státní příspěvková organizace ostatní

43541496
Hranická 100
75361
Hranice
12

13

14

15

14

15

16

17

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
Příspěvková organizace

47184469
Žižkova 2621/12
75002
Přerov
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Příspěvková organizace

70259861
Svatopluka Čecha 683
75201
Kojetín
Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných
lázních a.s., Jeseník
Příspěvková organizace

68911921
Kalvodova 360/66
79001
Jeseník
Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace
Státní příspěvková organizace ostatní

47657189
Stupkova 953/16
77900
Olomouc

Příroda jako velká učebna
Cílem projektu je pokračování výstavby funkční přírodní učebny (vrbový tunel, trvalková spirála z kamení, motýlí louka,
nákup výukových pomůcek, naučná výuková tabule), která slouží žákům školy i veřejnosti k zlepšení kvality výuky a
relaxaci.
Dotace bude použita na pořízení okrasných rostlin, trvalek, luční trávy, nákup a instalaci výukové interaktivní tabule,
molitanové podsedáky, knihy, tiskoviny, učební pomůcky.

Mobiliář a pomůcky k pořádání osvětových environmentálních akcí
Mobiliář a pomůcky budou použity na osvětové environmentální akce - Den Země, Den zvířat, Den stromů, Den vody,
přírodovědný Den dětí. Uvedené akce probíhají prakticky za každého počasí a z toho vyplynula nutnost pořízení zázemí a
označení těchto akcí.
Příspěvek bude použit na pořízení propagačních bannerů, campingových stolků a party stanů.

Voda - sucho - záplavy
Podpora enviromentální akce zaměřené na aktuální problém regionu (sucho, záplavy), vytvoření enviromentálního materiálu
a obsahu i organizace školní a meziškolní soutěže s tématikou EVVO a s ekovýchovnou tématikou a propojení aktivit EVVO
s více školami.
Příspěvek bude použit na tisk, toner, kancelářské a výtvarné potřeby, CD a obaly na CD, raketu a drobné odměny pro
soutěžící.

10 000
000
18

16 000

10 000

Bylinky a voda jesenického regionu
Účelem je podpora celoročního projektu Ochrana přírody se zaměřením na Mezinárodní rok luštěnin a EKO dnů (Den Země
aj.),podpora tvorby a organizace školních soutěží, tvorba výukových, informačních a digimateriálů a podpora vybavení
přírodní EVVO učebny.
Příspěvek bude použit na knihy, tiskoviny, učební pomůcky, kancelářský a výtvarný materiál, věcné ceny do soutěže,
zahradnický materiál, třídící odpadkové koše, laminovačku, tematický koberec.

20 000

O životní prostředí musíme všichni neustále pečovat.
Projekt pokrývá významné ekologické dny v průběhu roku: Den Země (sběr papíru), Světový den ptačího zpěvu (výroba a
umístění ptačích budek); Světový den živ. prostředí (soutěž s ekolog. zaměřením), Evropský den bez aut, Den stromů
(kontrola budek).
Dotace bude použita na ochranné pomůcky, nářadí, knihy, tiskoviny, učební pomůcky, na zakoupení sakur, dřeva na výrobu
budek a ochranu stromků, kůly, ochranné pletivo, zeminu, hnojivo, pracovní nástroje a nátěrové hmoty.

18 000
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Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189
Příspěvková organizace

Honzíkova zahrádka
Projektem Honzíkova zahrádka se snažíme našim žákům přiblížit praktické činnosti spojené s péčí o zeleň. Vzniklá přírodní
učebna bude využívána v hodinách biologie a dalších předmětů. Žáci se budou podílet na všech fázích projektu.

00601772
Opletalova 189/4
78401
Litovel
Základní škola a Střední škola CREDO, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Příspěvek bude použit na ochranné pomůcky, nářadí, kůly ke stromům, kulatinu, netkanou textilii, dřevní štěpku, substrát,
rašelinu, sazenice stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin.

25386573
Mozartova 1161/43
77900
Olomouc
Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8
Příspěvková organizace

49589792
Masarykovo nám. 1207/8
78701
Šumperk
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově
postižené Olomouc, Kosmonautů 4
Státní příspěvková organizace ostatní

00844071
Kosmonautů 4 881
779 00
Olomouc, Hodolany
20

25

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková
organizace
Státní příspěvková organizace ostatní

70987025
Pod Školou 209
78375
Dub nad Moravou

Přírodní učebna - smyslový záhon a terapie pod korunami stromů.
Hlavním cílem a přínosem projektu je pokračování a rozšíření Přírodní učebny na zahradě školy o smyslový záhon s keři a
plodinami k podpoře smyslového vnímání a vytvoření terapeut. ležení pod korunami stromů pro žáky se somatickou a
mentální poruchou.
Dotace bude použita na zhotovení a služby spojené s výrobou smyslového záhonu, keře, trvalky, byliny, zhotovení a služby
spojené s výrobou dřevěného terapeutického ležení.

Trvale a udržitelně
V rámci projektu bude realizována osvětová akce pro žáky a veřejnost v rámci Dne životního prostř., projektové vyuč. pro
žáky, zpracování výukové lekce s prac. listem, terénní exkurze, výukové programy a badatelské vyučování, školní soutěže,
projekty aj.
Příspěvek bude použit na knihy, tiskoviny, učební pomůcky, digitální váhu, kancelářské a výtvarné potřeby, odměny do
soutěží zemina, potraviny k přípravě ochutnávek zdravé výživy, potřeby pro školní terárium, květináče, tisk, služby školení,
cestovné.

20
10 000
000

10 000

23 000

Vybavení přírodní učebny EVVO

Výstup projektu by měl spočívat ve vybudování technického zázemí pro realizaci moderní badatelské formy výuky
v prostorách přírodní učebny, přičemž první hodiny mohou být realizovány okamžitě po získání příslušných učebních
pomůcek.
Dotace bude použita na knihy, tiskoviny, učební pomůcky.

13 000

Den Stromů na ZŠ a MŠ Dub nad Moravou
Cílem projektu je budování pozitivních postojů žáků k přírodě, zkvalitnění realizace EVVO na škole prostřednictvím
vzdělávací akce Den Stromů a postupného přetváření školní zahrady v přírodním stylu, aby mohla být využívána pro EVVO
výuku přír. předmětů.
Dotace bude použita na knihy, tiskoviny, učební pomůcky, na pořízení stromovníku, kompostéru, AKU vrtačky, spotřebu
materiálu a na ostatní osobní náklady.

23 000
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Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44
Státní příspěvková organizace ostatní

60782081
Kozlovská 214
750 02
Přerov
Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk
Státní příspěvková organizace ostatní

65497279
Nádražní 77
78832
Staré Město

Přírodní zahrada
Cílem projektu je vybudování přírodní zahrady, příprava bylinkové zahrádky s následným využitím vypěstovaných bylin,
vytvoření „Motýlí zahrádky“ vysazením keřů a lučních rostlin, vybudování skalky, vrbového tunelu a vodn. světa. Vytvoření
badat. kroužku.
Dotace bude použita na lupy, encyklopedie, fólie, dekorační sítě, sítě na luštěniny, hmyzí domeček, substráty, mulčovací
kůru, oblázky, rostliny, vrbový tunel, davidovu komulu, stromy, přírodní lavičku, jezírko a obrubníky.

15
10 000
000

Rekonstrukce venkovní přírodní učebny EVVO
Cílem projektu je zastřešit pergolu, která byla částečně vybudována z dotace MŽP. Učebna bude využívána v době výuky
pro přírodovědné předměty a předměty z EVVO tématikou, po skončení vyučování zejména našimi dětmi MŠ a ZŠ pro
trávení volného času.
Dotace bude použita na zakoupení lehké plechové krytiny a zajištění zemní práce - úprava podlahy.

13 000

350 000 Kč
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