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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
pandemie covid-19 nás v roce 2020 postavila do zcela nové situace a vyžadovala nová řešení. 

v roce 2021 Pavučina oslavila už 25 let své činnosti. Tento rok také přinesl důležité zprávy o významu 
ekologického vzdělávání pro celou naši společnost. Hana Korvasová, ředitelka Lipky, bývalá předsedkyně Pavučiny 
a dlouholetá členka jejího výkonného výboru, obdržela cenu Josefa Vavrouška za své celoživotní dílo právě 
při šíření environmentální výchovy v naší zemi. Vzdělávací centrum TEREZA se zase stalo vítězem Cen SDGs v 
kategorii Vzdělání a to s programem Ekoškola, na kterém se podílejí i další členové Pavučiny. Cenu ředitele Správy 
Krkonošského národního parku, která vyzdvihuje osobnosti, které svou prací, výkony či občanskými aktivitami 
představují významný přínos pro Krkonoše jako region, získali Hana a Jiří Kulichovi ze Střediska ekologické 
výchovy a etiky Rýchory – SEVER. Jakkoli jsou taková ocenění po zásluze adresována jednotlivým osobnostem a 
členským organizacím, svědčí i o rostoucím uznání ekovýchovy jako takové pro udržitelnou budoucnost Česka 
a celé planety. Je to právě Pavučina, která další rozvoj ekologické výchovy již čtvrt století podporuje, koordinuje, 
prosazuje a síťuje – možná nenápadně a zpovzdálí, ale o to více je její role zásadní.

V roce 2021 Pavučina znovu realizovala semináře pro lektory i pro veřejnou správu, uspořádala týdenní veletrh 
ekologické výchovy a podílela se na organizaci národní konference.  Provozovala systém certifikace poskytovatelů 
environmentální výchovy, nabízela konzultace a stáže členským organizacím a vytvořila doporučení pro tvorbu 
účinných programů EV. Koordinovala konference pro pedagogy a vydala dva nové vzdělávací materiály. 
Spolupracovala a vyjednávala s Ministerstvem životního prostředí i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
I v roce 2021 byla činnost ovlivněna pandemií covid-19. Evropský projekt, nejrozsáhlejší svými aktivitami i 
rozpočtem, který Pavučina v posledních letech realizuje, se podařilo naplňovat až v letním a podzimním období. 
Přes tato úskalí se můžeme ohlédnout za obrovským kusem odvedené práce.

Děkujeme všem členům, pozorovatelům a partnerům Pavučiny za spolupráci a podporu. Uvědomujeme si naši 
velkou odpovědnost ve světě s tak závažnými ekologickými výzvami. Právě vzdělávání je důležitou cestou k jejich 
nápravě. Společně dokážeme více než sami.

Petr Daniš, předseda Pavučiny Blanka Toušková, ředitelka Pavučiny

NEJVĚTŠÍ SÍŤ 
V EKOVÝCHOVĚ

Sdílíme dobrou praxi, 
podporujeme se a společně 

prosazujeme environmentální 
výchovu v ČR.
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LIDÉ V PAVUČINĚ

Jsme Pavučina, síť středisek 
ekologické výchovy. Střešní organizace 
pro ty, kdo se věnují environmentální 
výchově v České republice. Pavučinu 

založilo 8 organizací v roce 1996 
z potřeby prohloubit vzájemnou 

spolupráci. Dnes je nás 46 členů a 1 
pozorovatel.

PROČ JE TADY 
PAVUČINA?

Prosazujeme na celostátní úrovni environmentální 
výchovu a její nezastupitelnou roli ve vzdělávání, v 
udržitelném rozvoji a při ochraně životního prostředí.

Pojmenováváme si, v čem spočívá dobrá praxe v 
environmentální výchově a pomáháme si ji dosahovat.

Vzájemně se učíme, vyměňujeme si zkušenosti a 
informace a společně se vzděláváme.

Podporujeme se jako komunita lidí, kteří sdílí obdobné 
cíle a hodnoty.

Děláme společné celostátní projekty a programy, 
které by pro jednotlivé členské organizace byly příliš 
velkým soustem.

CO NÁS DRŽÍ POHROMADĚ?



Našimi členy jsou největší střediska 
ekologické výchovy, stejně jako 

celá řada středně velkých a malých 
organizací ze 13 krajů České republiky. 

Jsou mezi námi nevládní organizace, 
domy dětí a mládeže, zoologické 
zahrady, muzea… Spojuje nás to, 
že všichni podporujeme různými 
formami rozvoj environmentální 
výchovy pro školy a že své služby 

poskytujeme systematicky a veřejně.

Pavučina je otevřená organizace, 
nové členy vítáme. 
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NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2021

384 912 zapojených účastníků do všech akcí členů Pavučiny

99 536 účastníků v 5 124 denních výukových ekologických programech

7 665 účastníků na 314 pobytových ekologických programech

8 057 pedagogů, studentů a dalších vzdělavatelů v 519 vzdělávacích programech

92 pedagogů na 4 specializačních studiích

1 845 žáků a studentů navštěvující 176 pravidelných kroužků

14 242 žáků a studentů na 693 nepravidelných mimoškolních akcích

2 510 „nepedagogů“ na 144 vzdělávacích programech 

13 400 účastníků na 269 online kurzů, seminářů a kroužků

135 025 účastníků na 679 akcích pro veřejnost 

64 200 kusů publikací v 84 vydaných titulech

13 892 účastníků akcí v dalších 48 aktivitách v oblasti EVVO 

139 vzdělávacích videí

88 648 účastníků zapojených v  24 dlouhodobých programech a projektech

VZDĚLÁVÁME
V CELÉ ČR

Naši členové organizují nebo 
jinak podporují výchovné, 

vzdělávací a osvětové 
programy a akce pro děti, 

učitele a veřejnost.
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21 LET PROGRAMU
681 zapojených základních a středních škol ze 14 krajů

56 provedených rozesílek

4 čísla časopisu Bedrník 
14 krajských konferencí

Vydávání Bedrníku bylo realizováno s finanční podporou Ministerstva životního 
prostředí v rámci rozhodnutí 301/32/21.

„Časopis mi vyhovuje tak, jak 
je, oceňuji přílohu školní zahrady, 
protože bych v budoucnu chtěla 

realizovat.“  
(učitelka ZŠ, Olomoucký kraj)

„Bedrník je skvělý časopis. 
Vyhovuje mi, že každé číslo má 

své téma a díky online archivu se 
mohu vracet k tématům, která 

jsou zpracována, a která zrovna ve 
výuce potřebuji.“   

(učitelka SŠ, Praha)
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MRKEV - počet zapojených škol v krajích

„Díky za nabídku odborných 
seminářů a školení.“ 

(učitel SŠ, Praha)

 „Program MRKEV mi přináší 
konkrétní metodické náměty, 
aktuální témata, je zdrojem 
informací a zajímavostí pro 

environmentální výchovu na naší 
škole.“ 

(učitel ZŠ, Středočeský kraj)

 „Díky programu MRKEV a 
aktivitám, které nám nabízí, mohu 
zvyšovat motivaci k EV činnostem 

ve škole.“ 
(učitelka ZŠ, Středočeský kraj)

Společně podporujeme změny ve 
školách, pořádáme jednodenní i 

dlouhodobé semináře, workshopy, 
setkání a sdílíme příklady dobré praxe 

v environmentální výchově. 
Poskytujeme učitelům náměty a 
praktickou pomoc, umožňujeme 

sdílení zkušeností. 

METODIKA A 
REALIZACE KOMPLEXNÍ 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

- MRKEV 2021



15 LET PROGRAMU
953 zapojených mateřských škol ze 14 krajů

56 provedených rozesílek 
4 čísla Informačního bulletinu Mrkvička

7 krajských konferencí

„Jsme rádi, že vás máme, a jsme 
spokojeni s vaším časopisem i jeho 

náplní, protože se v aktivitách z 
oblasti environmentální výchovy 
necítíme opuštěni a nalézáme u 

vás další inspiraci.“
(učitelka MŠ, Jihomoravský kraj)

 „Díky programu Mrkvička se naší 
mateřské škole daří získávat meto-
dické materiály a náměty vhodné 

pro ekologickou výchovu.“
(učitelka MŠ, Zlínský kraj)

„Program Mrkvička nám přináší 
konkrétní náměty, témata a infor-
mace pro environmentální výcho-
vu. Přináší nám náměty na aktivity, 
hry, projekty, prožitkové a praktické 

činnosti, pomáhá nám s využívá-
ním přirozeného prostředí. Dává 

nám tipy na výlety, exkurze, přináší 
odborná a méně obvyklá témata, 
ke kterým se jinak nedostaneme. 

Zároveň nám dává tipy pro činnosti 
na školní zahradě.“  

(učitelka MŠ, Praha)

 „Program Mrkvička výrazně po-
máhá zvyšovat zájem a průběžně 
zkvalitňovat environmentální vý-
chovu na naší mateřské škole.“  

(učitelka MŠ, Středočeský kraj)

Vydávání Bedrníku bylo realizováno s finanční podporou Ministerstva životního 
prostředí v rámci rozhodnutí 301/32/21.

Společně podporujeme změny v 
mateřských školách, pořádáme 

jednodenní i dlouhodobé semináře, 
workshopy, setkání a sdílíme příklady 

dobré praxe v environmentální 
výchově. 

Poskytujeme učitelům náměty a 
praktickou pomoc, umožňujeme 

sdílení zkušeností. 

METODIKA A 
REALIZACE KOMPLEXNÍ 
EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

- MRKVIČKA 2021
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Výroční zpráva 2017

Veletrh ekologické výchovy proběhl ve dnech 2. – 5. září 2021. 
Pořádalo jej několik organizací – Chaloupky (program a logistika), 
DDM Horažďovice (jídlo, doprava, materiál), Dřípatka (ubytování), NP 
Šumava (odborné exkurze).

Hlavním tématem veletrhu bylo „Pojďme na to od lesa.“ Akce 
probíhala pod patronací NP Šumava, a byla plná odborníků: J. Kozel 
(šéf lesníků NP Šumava), T. Vrška (ředitel ŠLP Křtiny), J. Bláha (Hnutí 
Duha), P. Hubený (ředitel NP Šumava), R. Čapek (Líný učitel), P. Daniš 
(klimatická výchova).

Jak veletrh hodnotili jeho účastníci
„Na veletrhu jsem ocenila neuvěřitelnou pohodu a přátelské 

prostředí. Ochotu předávat a dělit se o informace a zkušenosti. 
Všichni máme jeden cíl, tak proč se o to nepodělit.“

„Rozdělím to zážitek a užitek. Zážitek jednoznačně z exkurze do 
šumavských smrčin, ale i ze sobotního večerního koncertu. Užitek 
z klimatické dílny s Petrem Danišem, ze setkání s pány Vrškou a 
Rajlichem.“

„Bylo vybráno báječné místo, nejen Prachatice, ale i celá Šumava, 
mnoho skvělých lektorů, úžasné jídlo, chválím vybraná témata.“

„Jako mladík si asi nejvíce cením té možnosti se společně potkat s 
lidmi, kteří již mají za sebou plno let praxe a současně velmi cením 
výběr hostů a přednášejících, kteří byli otevření a ochotni diskutovat.“

Veletrh byl realizován s finanční podporou Ministerstva životního prostředí v 
rámci rozhodnutí 301/32/21.

Veletrh ekologické výchovy 
proběhl ve dnech 2. – 5. září 2021. 
Pořádalo jej několik organizací – 

Chaloupky (program a logistika), DDM 
Horažďovice (jídlo, doprava, materiál), 

Dřípatka (ubytování), NP Šumava 
(odborné exkurze).

27. VELETRH 
EKOLOGICKÉ 

VÝCHOVY 2021 - 
MĚNÍ SE KLIMA, MĚNÍ 

SE PROGRAMY 4 denní veletrh pro 89 účastníků, 20 lektorů,

10 pořadatelů, proběhlo 33 programů 
 (workshop, exkurzí a diskuzí)



SEMINÁŘE PRO PROGRAMOVÉ PRACOVNÍKY POSKYTOVATELŮ EVVO A EP

3 zrealizované semináře pro 54 účastníků

METODICKÁ PODPORA A PORADENSTVÍ PRO ČINNOST POSKYTOVATELŮ EVVO A EP 

proběhly 7 konzultací a zrealizovali jsme 7 stáží pro celkem 11 organizací

KRAJSKÉ KONFERENCE MRKEV A MRKVIČKA

EVALUACE PROGRAMŮ POSKYTOVATELŮ EV

CERTIFIKACE POSKYTOVATELŮ EVVO

NÁRODNÍ KONFERENCE EVVO A EP 

PODPORA ZAPOJENÍ EXPERTŮ Z OBLASTI EVVO NA PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI POLITIK A STRATEGIÍ

VYTVOŘENÍ DOPORUČENÍ (STANDARDU) VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V OBLASTI EVVO

SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

MATERIÁLY ŠÍŘÍCÍ DOBROU PRAXI EVVO A EP

21 krajských konferencí výměny dobré praxe mezi poskytovateli EVVO pro 832 účastníků

1 evaluační zpráva 

2 certifikační audity

1 národní konference s tématem „KRAJINA PRO ŽIVOT“ pro 235 účastníků trvající 7 hodin 

1 elektronická datbáze a 1 sborníček vybraných příkladů dobré praxe

1 doporučení (standardu)

4 semináře pro veřejnou správu pro 70 účastníků 

2 elektronické publikace (EVVO - Jak na bezobalovou třídu v MŠ, EP - Slavíme Silvestra bez rachejtlí?) 

Aktivity byly realizovány s finanční podporou Ministerstva 
životního prostředí v rámci rozhodnutí 301/32/21. 

PR
O

JE
K

TY

Aktivity byly realizovány na základě 
smlouvy o dlouhodobé spolupráci v 

EVVO. Podporují naplňování Státního 
programu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. 

PODPORA 
ENVIRONMENLÁNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ, 
VÝCHOVY A OSVĚTY, 

ENVIRONMENTÁLNÍHO 
PORADENSTVÍ A JEJICH 

AKTÉRŮ V ČR



PROJEKT MÁ 14 PARTNERSKÝCH ORGANIZACÍ:
 

Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest, 01/71 ZO ČSOP 
Koniklec, p. s., Ekocentrum PALETA, z. s., Středisko ekologické 
výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. s., Středisko ekologické 

výchovy SEVER Litoměřice o. p. s., Středisko ekologické 
výchovy SEVER Horní Maršov o. p. s., Sluňákov – centrum 

ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s., Sdružení 
SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s., Vzdělávací a 

informační středisko Bílé Karpaty, o. p. s., ZO ČSOP Vlašim, 
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o. p. 
s., Rezekvítek, z. s., Křivoklátsko o. p. s., Junák - český skaut, 

Kaprálův mlýn, z. s.

Partneři zrealizovali celkem 382 aktivit.

235 vzdělávacích akcí

 23 sdílených zkušeností - stáže

95 tandemové vzdělávání

14 zavádění nových metod

14 projektových dnů v klubovnách

1 projektové dny mimo klubovnu

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z EU, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_07
1/0013274.

Hlavním cílem projektu je zvýšit 
kompetence programových 

pracovníků vybraných NNO působících 
v neformálním vzdělávání dětí a 
mládeže pro efektivní realizaci 
environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty. 

PODPORA 
NEFORMÁLNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 
PODPOROVANÉHO 

ORGANIZACEMI 
SDRUŽENÝMI V SÍTI 

PAVUČINA



DO HODNOCENÍ SE ZAPOJILO 7 ČLENSKÝCH 
ORGANIZACÍ A KANCELÁŘ PAVUČINY: 

 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 

Brno, p. o.; Spora, z. s.; Středisko ekologické výchovy SEVER 
Litoměřice o. p. s.; Středisko ekologické výchovy SEVER Horní 

Maršov o. p. s.; Středisko ekologické výchovy Libereckého 
kraje, p. o.; Základní článek Hnutí Brontosaurus Forest.

Hodnotili jsme celkem 240 projektů.

23 zapojených hodnotitelů.

Zakázka byla realizována s finanční podporou 
Hlavního města Prahy, smlouva OCP/MZ/0005/21.

Předmětem zakázky bylo zajistit 
hodnocení projektů předložených 

žadateli v rámci dotačního programu.  

HODNOCENÍ 
PROJEKTŮ KE 

ZLEPŠENÍ STAVU 
ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 2021



ROZVAHA K 31. PROSINCI 2021 (V TIS. KČ)

HOSPODAŘENÍ PAVUČINY V ROCE 2021
AKTIVA k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021 PASIVA k 1. 1. 2021 k 31. 12. 2021

Dlouhodobý majetek celkem 750 0 Vlastní zdroje celkem 2458 2824

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 Vlastní jmění 1554 1554

Samostatné movité věci a soubory 0 0 Výsledek hospodaření celkem -74 366

Ostatní dlouhodobé půjčky 750 0 Nerozdělený zisk, neuhrazené ztráta minulých let 978 904

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům 
movitých věcí

0 0

Cizí zdroje celkem 1827 1702

Krátkodobý majetek celkem 3535 4226 Dodavatelé 0 0

Poskytnuté zálohy na služby 40 37 Ostatní závazky 1 1

Odběratelé 13 37 Zaměstnanci 98 107

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním 
rozpočtem

0 0 Ostatní přímé daně 15 12

Jiné pohledávky 23 0 Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění 36 46

Pokladna 28 2 Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 1652 1536

Účty v bankách 3424 4436 Dohadné účty pasivní 25 0

Náklady příštích období 7 14 Výnosy příštích období 0 0

Úhrn aktiv 4285 4526 Úhrn pasiv 4285 4526

A. Stálá aktiva

B. Oběžná aktiva

A. Vlastní zdroje

B. Cizí zdroje

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. PROSINCI 2021 (V TIS. KČ)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření před zaokrouhlením:  366 302,18 Kč
Výsledek hospodaření po zaokrouhlení  366 000 Kč                                                                                            

Pavučina účtovala v roce 2021 v systému podvojného účetnictví, účetnictví bylo vedeno v ekonomickém systému POHODA.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 743 Spotřebované nákupy a nakupované služby 2033

Smlouvy o spolupráci (pozorovatelé) 3 Spotřeba materiálu  a energie 42

Účastnické poplatky (semináře) 98 Opravy a udržování 0

Vstupní poplatky (členové a pozorovatelé) 1 Cestovné 13

MRKEV a Mrkvička 46 Ostatní služby (převážně projektové náklady) 1978

Audit poplatky 12 Osobní náklady celkem 1731

Ekopobyt                                                18 Mzdové náklady 1358

Zakázky (Magistrát, SEVER) 565 Sociální a zdravotní pojištění 373

Ostatní výnosy celkem 8 Daně a poplatky celkem 0

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 5 Ostatní náklady celkem 10

Úroky z půjček členům, ostatní výnosy 3 Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky 11

Přijaté příspěvky 592 Náklady celkem 3785

Dary 0

Přijaté členské příspěvky 592

Provozní dotace 2808

Dotace ÚP (Antivirus) 432

Dotace Podpora poskytovatelů (MŽP) 1500

Dotace OP VVV (Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) 876

Výnosy celkem 4151

 

 

NÁKLADYVÝNOSY



Pavučina spolupracuje kromě svých členů i s 
dalšími osobami a organizacemi, bez jejichž 

spolupráce by se neobešla.

PODĚKOVÁNÍ 
PARTNERŮM A 

PODPOROVATELŮM

SPOLUPRACUJEME:

Mgr. Yvona Koutná – šéfredaktorka Informačního bulletinu Mrkvička 

Mgr. Hana Kolářová – šéfredaktorka časopisu pro ekogramotnost 
Bedrník a redaktorka Informačního bulletinu Mrkvička 

Ing. arch. Marie Toušková – fotografie pro PR materiály a weby

Petr Kutáček – grafik časopisu Bedrník a Informačního bulletinu Mrkvička 

Ing. arch. Jan Toušek – grafik PR materiálů, technická podpora

JSME ČLENY



Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. 
Senovážné náměstí 977/24

110 00 Praha 1 – Nové Město

info@pavucina-sev.cz

www.pavucina-sev.cz

sestavili: Mgr. Blanka Toušková , Mgr. Petr Daniš, Mgr. Hana Korvasová, 

Ing. Eliška Hájková, Jana Kutáčková za pomoci členů Pavučiny 

grafická úprava: Ing. arch. Jan Toušek 

foto: Ing. arch. Marie Toušková, archiv Pavučiny a SEV


