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ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,

NEJVĚTŠÍ SÍŤ V EKOVÝCHOVĚ
Sdílíme dobrou praxi, podporujeme se a společně
prosazujeme environmentální výchovu v ČR.
PAVUČINA

rádi bychom s vámi na následujících stránkách sdíleli, co vše Pavučina a její členové v roce 2016 dokázali.
Rok, kdy organizace oslavila 20 let svého fungování, hodnotíme jako rok dobrý. Zajišťovali jsme spolupráci a
výměnu informací mezi našimi členy. Spustili jsme tři nové weby (www.pavucina-sev.cz, www.certifikace-sev.cz
a www.ekokopobyt.cz). Za podpory Ministerstva pro místní rozvoj jsme úspěšně realizovali projekt Ekopobyt
– propagace sítě pobytových ekocenter, díky kterému jsme vytvořili nové propagační materiály. Zároveň
jsme získali podporu projektu Kolegiální podpora v síti Mrkvička z OP VVV, a mohli jsme opět rozšířit počet
zaměstnanců v kanceláři.
V oblasti Služby pro školy se i v roce 2016 dařilo dále rozvíjet naše hlavní programy MRKEV a Mrkvička.
Podporovali jsme téměř 1 500 škol a pedagogů v celé ČR. Získali jsme podporu pro časopis Bedrník z grantového
řízení Ministerstva životního prostředí.
Pavučina také úspěšně dokončila projekt z Norských fondů, který se věnoval vytváření dobrého prostředí
pro ekologickou výchovu. Orgány státní správy se staly partnerem v jednáních s Pavučinou a přihlásily se ke
spoluodpovědnosti podporovat environmentální vzdělávání v naší zemi. Díky finanční podpoře Ministerstva
životního prostředí jsme zrealizovali třídenní Veletrh ekologické výchovy, seminář pro lektory a tvůrce programů
EV a proběhly tři audity v rámci certifikace. Také se podařilo zrealizovat seminář Mentoring a zpětná vazba ve
spolupráci s lektorským týmem TEREZY.
Velkou radost nám však dělá nejen to, co dokázala Pavučina jako střešní organizace, ale to, co dokázaly ve
svém součtu členské organizace, síť Pavučiny. Dohromady jsme uspořádali vzdělávací programy a akce pro
téměř 574 000 účastníků.
Chtěli bychom zde poděkovat všem, kdo pomohli a pomáhají Pavučině v její činnosti. Děkujeme všem
podporovatelům, partnerům a sympatizantům. Děkujeme všem členům a pozorovatelům, kteří aktivně přiložili
ruku k dílu. Společně dokážeme více než sami.
Petr Daniš, předseda Pavučiny

Blanka Toušková, ředitelka Pavučiny
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KDO JE PAVUČINA

PAVUČINA OSLAVILA 20 LET
Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České
republice. Prosazujeme na celostátní úrovni environmentální výchovu a
její nezastupitelnou roli ve vzdělávání, v udržitelném rozvoji a při ochraně
životního prostředí.
Pavučina je pro středisko ekologické výchovy něco jako rodina.
Sdílíme, podporujeme se a společně prosazujeme to, co nás spojuje –
environmentální výchovu.

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 44 členů a 1
pozorovatel.

CO NÁS DRŽÍ POHROMADĚ?
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 vzděláme.
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.

KDO JSOU NAŠI ČLENOVÉ?
Našimi členy jsou největší střediska ekologické výchovy, stejně
jako celá řada středně velkých a malých organizací ze všech 14
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.

2004
1996

2016
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NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2016
221 823 účastníků v 11 085 denních výukových programech
7 001 pedagogů a studentů v 369 jednodenních vzdělávacích akcích
19 760 žáků a studentů na 604 nepravidelných akcích
13186 účastníků na 468 pobytových programech
1 405 pedagogů a studentů na 121 pobytových vzdělávacích programech
2 218 žáků a studentů navštěvující 181 kroužků
6 169 „nepedagogů“ na 218 akcích
95 581 účastníků zapojených v 17 projektech
206 901 účastníků na 771akcích pro veřejnost
72 437 kusů publikací v 78 vydaných titulech
574 044 zapojených účastníků do všech akcí členů Pavučiny

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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PROGRAMY

16 LET PROGRAMU
633 zapojených základních a středních škol ze 14 krajů
58 provedených rozesílek v celkové hodnotě 401 495 Kč
4 čísla časopisu Bedrník
15 uskutečněných regionálních setkání ve 13 krajích
97 hodin programu se 137 lektory
1 097 účastníků z 589 škol

Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy - MRKEV 2016
Program MRKEV dlouhodobě podporuje učitele základních a středních škol metodickými materiály a při regionálních setkáních v jejich roli průvodců dětí v
environmentální výchově. Realizaci zajišťují krajská střediska ekologické výchovy, tzv. krajští koordinátoři.
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10 LET PROGRAMU
829 zapojených mateřských škol ze 14 krajů
55 provedených rozesílek v celkové hodnotě 198 144 Kč
4 čísla Informačního bulletinu Mrkvička s tématy Blíž přírodě,
Louka a její přátelé, Les jako ekosystém, Odkud se bere jídlo

11 uskutečněných regionálních setkání v 11 krajích
74 hodin programu s 91 lektory
780 účastníků ze 423 škol

MRKVIČKA 2016

Program MRKVIČKA dlouhodobě podporuje učitele mateřských škol metodickými materiály
a při regionálních setkáních v jejich roli průvodců dětí v environmentální výchově.
Realizaci zajišťují krajská střediska ekologické výchovy, tzv. krajští koordinátoři.
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VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 2016
Veletrh ekologické výchovy je tradiční vzdělávací akce určená
především pracovníkům středisek ekologické výchovy.

OHLÉDNUTÍ ZA VELETRHEM
V roce 2016 proběhl v termínu 29. – 31. srpna již 23. ročník. Pořádal
se pod záštitou ministra životního prostředí a organizace se ujaly Síť
středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., Spora, z. s. a Český svaz
ochránců přírody Vlašim. Prostorové možnosti hostujícího ČSOP
Vlašim tentokrát umožnily veletrh pouze v menším rozsahu, než na
jaký jsme byli zvyklí z minulých let – akci navštívilo 63 lidí po dobu tří
dnů jeho trvání.
Jako každý rok se na veletrh sjeli pracovníci středisek ekologické
výchovy z celé republiky. Kromě klasických ukázek ekologických
výukových programů pro žáky mateřských a základních škol měli
účastníci možnost navštívit několik pracovních dílen věnujících se
např. využití knížek ve výuce, zadiskutovat si o badatelském vzdělávání
a nenavštívit nově zrekonstruovanou tzv. paraZOO, nově vybudovaný
Dům přírody Blaníku a Vodní dům na Želivce.
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PROJEKTY

HLAVNÍ POSLÁNÍ BEDRNÍKU?
Vydávání Bedrníku zvyšuje a zkvalitňuje vzájemnou komunikaci a
propojení institucí věnujících se mimoškolní i školní EVVO. Zvyšuje
informovanost pracovníků SEV a pedagogických pracovníků (především tzv. školních koordinátorů EVVO) v oblasti environmentální
výchovy, životního prostředí a udržitelného rozvoje. Rozšiřuje jejich
znalosti, přispívá k vyjasňování postojů, výběru témat, kterým se v
rámci EVVO dětí, mládeže i dospělých věnují, a pomáhá jim při výběru metod a forem práce vhodných pro EVVO. Časopis Bedrník přináší cílovým skupinám odborná témata zpracovaná populární formou,
umožňuje provázat související témata, která by cílové skupiny musely vyhledávat v různých zdrojích, propojuje odborná témata s konkrétními náměty pro práci s dětmi, mládeží i dospělými. Díky tomu
projekt přispíval ke zvyšování kvality environmentální výchovy realizované v prostředí středisek ekologické výchovy a v prostředí škol.

4 ČÍSLA ČASOPIS BEDRNÍK

1/2016 téma Blackout, život bez elektřiny
2/2016 téma Od ZOO po zookoutky
3/2016 téma Zdravé stravování
4/2016 téma Reklama

4 ZPRACOVANÉ RECENZE

(Mgr. Gabriela Hájková, Ing. Aleš Máchal, Mgr. Richard Medal, doc.
RNDr. Pavel Nováček, CSc.)

BEDRNÍK – ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST 2016
Projekt byl podpořen v rámci grantového řízení Ministerstva životního prostředí.

Výroční zpráva 2016

EKOPOBYT 2016
Realizací projektu se poprvé podařila plošná propagace našich produktů po
celé republice. Všechny prezentační kanály, které jsme do té doby používali
spíše namátkově, na dobrovolnické bázi apod., jsme nyní mohli využít naplno a
dobrovolníky konečně zaplatit.
Vznikl také nový web a logo a díky speciálnímu číslu časopisu Bedrník vznikl
i souhrnný reprezentační materiál o naší činnosti.

EKOPOBYT – PROPAGACE SÍTĚ
POBYTOVÝCH EKOCENTER 2016

Projekt byl podpořen v rámci grantového řízení Ministerstva pro místní rozvoj.

vytvořeno

20 posterů pro pobytová ekocentra

5 veletrzích zaměřených na cestovní ruch
účast na 20 konferencích pro školy
2 300 kusů tištěných letáků k prezentaci Ekopobyt.cz
1 500 kusů speciálního čísla Bedrník s tématem Ekopobyt.cz
web Ekopobyt.cz
logo programu Ekopobyt.cz
účast na
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ZAKÁZKA MŽP

NORSKÉ FONDY

VZDĚLÁVÁNÍ PRACO VNÍKŮ POSKYTOVATELŮ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A TRANSPARENTNOSTI ČINNOSTI ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY V
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

Seminář proběhl v termínu 28. – 30. listopadu 2016 s organizačním zajištěním střediska ekologické výchovy SEVER v Horním

Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a transparentnost činnosti poskytovatelů environmentální výchovy.

Maršově a pod lektorským vedením Ing. Ivany Poláčkové.

1 vytvořený základní standard kvality pro činnost poskytovatelů EV
11 certifikačních auditů
poradenský servis na 9 organizacích
3 zrealizované semináře pro 59 účastníků
schůzky se zástupci veřejné správy
2 nové weby

1 zrealizovaný seminář v délce 18 hodin trvání pro 24 účastníků

VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

3 denní veletrh pro 63 účastníků

Veletrh se konal v termínu 29. – 31. srpna 2016 v prostorách Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Na organizaci se
podílela také organizace Spora, z. s.

CERTIFIKACE POSKYTOVATELŮ EV

3 úspěšně zrealizované certifikační audity

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace – pracoviště Jezírko
Asociace místních potravinových iniciativ, o. p. s.
Centrum ekologické výchovy VIANA při Schola Humanitas
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HOSPODAŘENÍ PAVUČINY V ROCE 2016
ROZVAHA K 31. PROSINCI 2016 (V TIS. KČ)
AKTIVA

k 1. 1. 2016

k 31. 12. 2016

A. Stálá aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

430

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0

Samostatné movité věci a soubory

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí

k 1. 1. 2016

k 31. 12. 2016

A. Vlastní zdroje
1200

Ostatní dlouhodobé půjčky

PASIVA

Vlastní zdroje celkem

2268

2269

0

Vlastní jmění

1554

1554

0

0

Výsledek hospodaření celkem

62

1

1200

430

Nerozdělený zisk, neuhrazené ztráta minulých let

652

714

0

0

B. Cizí zdroje
B. Oběžná aktiva

Cizí zdroje celkem

227

207

Dodavatelé

0

0

Krátkodobý majetek celkem

1295

2046

Poskytnuté zálohy na služby

39

39

Ostatní závazky

2

8

Odběratelé

29

39

Zaměstnanci

0

95

192

Ostatní přímé daně

0

20

2

27

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění

0

56

22

17

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

186

0

1195

1726

Dohadné účty pasivní

39

28

8

6

Výnosy příštích období

0

0

2495

2476

2495

2476

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním
rozpočtem
Jiné pohledávky

Pokladna

Účty v bankách

Náklady příštích období

Úhrn aktiv

Úhrn pasiv

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. PROSINCI 2016 (V TIS. KČ)
VÝNOSY

NÁKLADY

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

901

Spotřebované nákupy celkem

7

Smlouvy o spolupráci (členové, pozorovatelé)

522

Spotřeba materiálu

2

Veřejná zakázka MŽP

196

Spotřeba energie

5

Vstupní poplatky členů

9

Služby celkem

834

Konzultace a poradenství

63

Opravy a udržování

0

Účastnické poplatky seminář

23

Cestovné

28

Audit poplatky

18

Ostatní služby (převážně projektové náklady)

799

Ekopobyt

26

Osobní náklady celkem

Ostatní výnosy

44

Mzdové náklady

804

Ostatní výnosy celkem

27

Sociální a zdravotní pojištění

216

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

18

Daně a poplatky celkem

1

Úroky z půjček členům

9

Ostatní náklady celkem

23

Přijaté příspěvky

48

Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky

11

Dary

4

Přijaté členské příspěvky

44

Provozní dotace

914

Dotace OP VVV (Kolegiální podpora v síti Mrkvička)

191

Dotace Ekopobyt (MMR)

210

Dotace Bedrník (MŽP)

134

Dotace Norské fondy

379

Výnosy celkem

1890

								

1020

Náklady celkem

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1889

1

Pavučina účtovala v roce 2016 v systému podvojného účetnictví, účetnictví bylo vedeno v ekonomickém systému POHODA.
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SPOLUPRACUJEME:
Mgr. Yvona Koutná – šéfredaktorka Informačního bulletinu Mrkvička
Mgr. Hana Kolářová – šéfredaktorka časopisu pro ekogramotnost
Bedrník a redaktorka Informačního bulletinu Mrkvička
Petr Kutáček – grafik časopisu Bedrník a Informačního bulletinu
Mrkvička
Ing. arch. Jan Toušek – grafik PR materiálů, webové stránky, technika
Ing. arch. Marie Košvancová – fotografie pro PR materiály a weby

JSME ČLENY

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM
Naši členové organizují nebo jinak podporují výchovné, vzdělávací a osvětové programy a akce pro děti,
učitele a veřejnost.
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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. Petr Daniš a Mgr. Blanka Toušková za pomocí členských středisek
grafická úprava: Ing. arch. Jan Toušek
foto: Ing. arch. Marie Košvancová, archiv Pavučiny

