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Zkoumáme tajemství potoka - výukový program pro 1. stupeň ZŠ, biomonitoring vodního toku.
SEVER, pracoviště Litoměřice. Foto Martin Vlček.

2

Pavučina se představuje
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, a to zejména
z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci.
Dnes je nás 40 členů a 4 pozorovatelé.

Pavučina je pro středisko
ekologické výchovy něco jako
rodina. Sdílíme, podporujeme se
a společně prosazujeme to, co nás
spojuje - environmentální výchovu.
Hana Korvasová, ředitelka Lipky

www.pavucina-sev.cz

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.
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Kdo jsou naši členové?

Ekopobyt

Členy Pavučiny 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, spolky apod.

Ekopobyt je internetový portál pobytových středisek
ekologické výchovy. Společným produktem jsou jedno či vícedenní (zpravidla pětidenní) pobyty zaměřené na posilování vztahu k přírodě a respektování
principů trvale udržitelného rozvoje. Klienty jsou
především žáci základních a středních škol, učitelé,
ale i rodiny, odborná či turistická veřejnost.

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.
Podrobné podmínky členství naleznete na webových
stránkách.
www.pavucina-sev.cz

www.ekopobyt.cz

Ekokatalog
Ekokatalog je adresa na webu, na které najdete
souhrnné informace o nových i starších tištěných
i elektronických publikacích středisek ekologické
výchovy, o výukových pomůckách, vzdělávacích
softwarech, audiovizuálních a dalších pomůckách.
www.ekokatalog.cz

Naše společné úspěchy za jediný rok

7 864
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pedagogů a studentů
v jednodenních
vzdělávacích akcích

89 955

žáků a studentů
na 677 nepravidelných
akcích

účastníků ve 26 projektech

12 571

účastníků
na 548 pobytových
výukových
programech

1 933

žáků a studentů
navštěvující
151 kroužků

14 299

460 000
zapojených do všech akcí členů Pavučiny

70 888
kusů publikací
ve 111 vydaných titulech

4 650

„nepedagogů“
na 223 akcích

1 417

pedagogů
a studentů na
111 pobytových
vzdělávacích
akcích

170 940
účastníků v denních
výukových programech
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„Díky Pavučině jsme si uvědomili, jak je naše role průvodců
v oblasti ekologie důležitá. U většiny rodin našich dětí
pozitivně ovlivňuje způsob myšlení ve vztahu k přírodě,
k lidským hodnotám a životnímu prostředí..“

Služby pro školy
Od roku 2001 působí Pavučina jako celostátní
koordinátor programu MRKEV v České republice.
V programu je zapojeno 630 základních a středních škol ze všech 14 krajů. Cílem je rozvíjet
a podporovat regionální sítě škol, pedagogů
a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to
zejména poskytováním metodické a informační
podpory a zprostředkováním vzájemné výměny
zkušeností.

Při výukovém programu děti prozkoumávají les všemi smysly.
Lipka, pracoviště Jezírko, foto Tomáš Siničák.

MRKEV (Metodika a realizace
komplexní ekologické výchovy)

Hana Kratochvílová, ředitelka MŠ Pastelky, Brno

Mrkvička – vzdělávací
a informační podpora

Bedrník podporuje
ekologickou výchovu

Informační bulletin
Mrkvička

Od roku 2007 je Pavučina také
celostátním koordinátorem
programu Mrkvička v České
republice. Zapojilo se do něj
800 mateřských škol ze všech
14 krajů. Program poskytuje
metodickou a informační podporu a umožňuje vzájemnou
výměnu zkušeností mezi
školami v oblasti EVVO.

Od roku 2002, kdy vyšlo první
číslo Bedrníku, jsme nabídli
pedagogům základních a středních škol a dalším institucím
a zájemcům zabývajícím se EVVO
inspirativní články z praxe, analytické a metodické materiály,
včetně návodů přímo využitelných
pro výuku, a to v 68 tématech, ze
kterých lze stále čerpat. Časopis
vydává Pavučina ve spolupráci
se střediskem SEVER za podpory
Ministerstva životního prostředí
a finančního příspěvku škol.

Informační bulletin Mrkvička
pomáhá s ekologickou výchovou
a vzděláváním pro udržitelný rozvoj pedagogům mateřských škol.
První číslo vyšlo v roce 2007, od
roku 2010 je každé číslo bulletinu zaměřeno na jiné konkrétní
téma. Zároveň obsahuje ustálené
rubriky: náměty a nápady přímo
ze škol, zelené okénko, pedagogika a psychologie, ekologická
výchova, nabídka pomůcek či
pracovní listy přímo pro výuku.
Bulletin vydává Pavučina za
finančního příspěvku škol.
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Akce pro veřejnost Prusinský piknik, na loukách jsme hledali jedlé rostliny
a připravovali jsme si z nich výborný salát. Ametyst. Foto Klára Tydlitátová.
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15/06 ZO ČSOP
Šípek
Od roku 1983 realizujeme převážně ekologickou
výchovu nejen v okrese
Český Krumlov, spolupořádáme akce pro veřejnost
i pro školy, provozujeme
ekologickou poradnu a přírodovědeckou knihovnu. Při
Ekocentru funguje i oddíl
Mladých ochránců přírody
Hirundo.

www.ekocentrumsipek.cz
Jihočeský kraj

Cegv Cassiopeia Základní článek
hnutí Brontosaurus
Forest
Cassiopeia pomáhá školám
všech stupňů v Jihočeském
kraji při práci s environmentálními, multikulturními
a sociálními tématy. Vyvíjí
výukové programy, projekty, metodické materiály
a pomůcky.

www.cegv-cassiopeia.cz
Jihočeský kraj

Český nadační
fond pro vydru

Občanské sdružení
Vespolek

Vydru chápeme jako vlajkový druh, cílem je zvýšit
toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči
stavu přírodního prostředí a prolomit černobílé
vnímání. Zabýváme se
environmentální výchovou,
odborným poradenstvím
a provozujeme stanici pro
hendikepované živočichy.

V nově zrekonstruovaném
pobytovém středisku ekologické výchovy spojujeme
ekologickou výchovu a péči
o krajinu, učíme Vaše děti
na reálných zkušenostech
v přírodě a ve světě.

www.vydry.org

www.vespolek.cz

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj
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Slavonická
renesanční, o. p. s.

ZŠ Prachatice,
SZČ-CEV Dřípatka

Ekocentrum
Trkmanka, p. o.

Slavonická renesanční,
o. p. s. od listopadu 2013
provozuje rekonstruovaný
Spolkový dům Slavonice.
Nabízí ekologické poradenství, výukové a osvětové
programy, služby šetrné
turistiky na Graselových
stezkách, prorodinné a kulturní aktivity.

Dřípatka se zabývá školní
a mimoškolní EVVO se zaměřením na děti, mládež, pedagogické pracovníky a veřejnost. Je klinickým pracovištěm
JU v Č. Budějovicích. Nabízí
jednodenní i vícedenní pobyty. Spravuje maloplošné CHÚ
1. školní přírodní rezervace
v ČR. Součástí pracoviště je
učebna, klubovna, laboratoř
a ubytovna s kapacitou
40 lůžek.

Nabízíme ekologické programy s prožitky, realizujeme
pobytové přírodovědné
kurzy, pořádáme různé akce
a aktivity ve vazbě na ochranu životního prostředí kolem
nás. Přijeďte se podívat.

www.spolkovydum.
slavonice.cz
Jihočeský kraj

www.dripatka.cz
Jihočeský kraj

www.ekocentrumtrkmanka.com
Jihomoravský kraj

Lipka – školské
zařízení pro environmentální vzdělávání,
příspěvková
organizace
Lipka je tu již téměř 25 let
pro každého, kdo rád poznává přírodu a zajímá
se o odpovědnější přístup
k životnímu prostředí.
Našich pět pracovišť
navštěvují žáci a studenti
škol, pedagogové, ale i děti,
dospělí a senioři z široké
veřejnosti.
www.lipka.cz
Jihomoravský kraj

Otevřená Zahrada
Nadace Partnerství
Výukovou Otevřenou
zahradu čtyř živlů provozuje NADACE PARTNERSTVÍ,
největší česká environmentální nadace. Areál slouží
primárně k environmentálnímu vzdělávání.

www.otevrenazahrada.cz
Jihomoravský kraj

Středisko ekologické
výchovy Kaprálův
mlýn
Kaprálův mlýn se nachází
v Moravském krasu, pár
minut chůze od jeskyní
a vyvěraček podzemních
toků. Do 1 km od areálu
mlýna najdeme 12 různých
biotopů. Budova se 60 lůžky
a 4 společenskými prostory
má ukázkový ekologicky
šetrný provoz, ekotechnologie zkoumáme i v rámci
programů.
www.kapraluvmlyn.cz
Jihomoravský kraj

ZOO PARK Vyškov,
Centrum environmentální výchovy
Hanácký statek

ZOO Brno
a stanice zájmových
činností, p. o.

Spojení parku, zoo a statku dává možnost široké
nabídky vzdělávání. Replika
statku z 19. st. nabízí návrat
k tradičním řemeslům.
Lesopark s jezírky a domácí zvířata umožňují blízký
kontakt s přírodou.

Pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ pořádáme výukové programy a exkurze, pro veřejnost vzdělávací akce, děti navštěvují
kroužky při Stanici mladých
přírodovědců. V roce 2015
se k Zoo Brno přidává Středisko ekologické výchovy
Hlídka.

www.zoo-vyskov.cz

www.zoobrno.cz

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj
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Rezekvítek, z. s.
Rezekvítek je spolek pro
ekologickou (environmentální) výchovu a ochranu
přírody. Staráme se o řadu
chráněných území a přírodně cenných lokalit.
Zvyšujeme environmentální
povědomí napříč společností – od mateřských škol
až po dospělé, především
prostřednictvím kvalitních výukových programů,
pořádáním vzdělávacích
a osvětových akcí a publikační činností..
www.rezekvitek.cz
Jihomoravský kraj

Vzdělávací
a informační
středisko Bílé
Karpaty, o.p.s.
Již od roku 1997 realizujeme
výukové programy, vytváříme didaktické pomůcky,
provádíme exkurze, a pomáháme s ochranou přírody
v Bílých Karpatech a jejich
blízkém okolí. Snažíme se
o to, aby si místní obyvatelé
ale i návštěvníci vážili zdejší
přírody a chápali potřebu
její ochrany.
vis.bilekarpaty.cz
Jihomoravský kraj

01/71 ZO ČSOP
Koniklec, p. s.
Koniklec se zaměřuje především na ekoporadenství,
vzdělávání a ekovýchovu.
Naším posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na
ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze.

www.ekocentrumkoniklec.cz
kraj Praha

Botič o.p.s.
Nabízíme informace i prožitky vedoucí k odpovědnějšímu chování k přírodě, životnímu prostředí
a úctě k tradicím. Již 21 let
realizujeme programy pro
děti i dospělé na Toulcově
dvoře.

www.toulcuvdvur.cz
kraj Praha

Ekocentrum
Podhoubí a Ekoškolka Rozárka
Již 10 let se s námi můžou
velcí i malí: bádat a zkoumat okolní svět, učit se
učit zábavně a efektivně,
prožívat společné zážitky
s námi a sousedy na komunitních akcích, vzdělávat se
na kurzech a získávat nové
dovednosti.

www.podhoubi.cz
kraj Praha

EKODOMOV, z.s.
Předškolní a školní
ekovýchova, specialisté
na kompostování.

www.ekodomov.cz
kraj Praha

Sdružení SRAZ Společně za radostí
a zdravím
Přejeme si našimi programy
propojovat svět lidí, zvířat
a přírody do harmonického
celku. Posláním organizace
je vytvářet prostor pro vzájemné setkávání a porozumění. Hlavním programem
je využití aktivit a kontaktu
se zvířaty k vytváření zodpovědného vztahu k přírodě
i lidem.

www.sdruzenisraz.cz
kraj Praha

TEREZA, vzdělávací
centrum, z. ú.
Dlouhodobě spolupracujeme s více než 750 školami
z celé České republiky
prostřednictvím mezinárodních vzdělávacích programů
Ekoškola, GLOBE a Les ve
škole.

www.terezanet.cz
kraj Praha
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Chaloupky
V pěti ekocentrech
na Vysočině „Učíme řeči
přírody“ od roku 1991. Pedagogická kvalifikace lektorů,
propojení s ochranou přírody a šetrným zemědělstvím
zaručují kvalitu vzdělávacích programů pro školy.

www.chaloupky.cz
Kraj Vysočina

Centrum rozvoje
Česká Skalice, o.p.s.
Provozuje, opravuje a zvelebuje vzdělávací středisko
Vilu Čerych. Rozvíjí region
i mezinárodní spolupráci,
aktivizuje občanskou společnost, podílí se na ekologické výchově a osvětě,
podporuje místní vzdělanost a kulturu.

www.centrumrozvoje.eu
Královehradecký kraj

Středisko ekologické
výchovy a etiky
Rýchory – SEVER
Podporuje učitele, nabízí
vzdělávací pobyty v Krkonoších, výukové programy pro
školy, e-shop s knihami
a pomůckami, celostátní program „Škola pro
udržitelný život“ i další
mezinárodní i národní projekty zaměřené na místně
zakotvené učení, senzitivitu
k přírodě, aktivní občanství
a globální výchovu.
sever.ekologickavychova.cz
Královehradecký kraj
Ústecký kraj

Městské středisko
ekologické výchovy
při ZOO Liberec –
SEV DIVIZNA
Poskytuje kvalitní služby
v oblasti environmentální
výchovy a tím podporuje
a rozvíjí zodpovědnější
chování lidí vůči všemu
živému i neživému, tradicím, přírodě. Realizuje ekologické výukové programy,
semináře pro pedagogické
pracovníky a odbornou veřejnost, metodickou pomoc
školským zařízením.
www.divizna.eu
Liberecký kraj

Středisko ekologické
výchovy Český ráj
Středisko ekologické výchovy přibližuje rozmanitost
a krásu přírody Českého ráje
školám i široké veřejnosti.

www.sevceskyraj.cz
Liberecký kraj

Středisko ekologické
výchovy Libereckého
kraje, p. o.

Občanské sdružení
Hájenka

SVČ a ZpDVPP
Doris Šumperk

O. s. Hájenka je organizací
provozující středisko ekologické výchovy od roku 1997.
Naše ekologické programy
absolvuje každoročně okolo
osmi tisíc dětí a žáků.

Středisko ekologické výchovy
Doris a Pobytové středisko
ekologické výchovy Švagrov
pracují pod Střediskem
volného času v Šumperku.
Švagrov se nachází v malebném prostředí Chráněné
krajinné oblasti Jeseníky.
Obě střediska nabízí výukové programy, během nichž
poskytují inspirativní osvětu
a vedou tak účastníky k zodpovědnému myšlení a chování k životnímu prostředí.

www.strevlik.cz

hajenka.koprivnice.org

www.doris.cz

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

V našem pobytovém středisku učíme návštěvníky
vnímat život v souvislostech, používat cit i rozum
a chovat se odpovědně
ke světu, lidem a přírodě.
K tomu nám pomáhá naše
výuková farma a inspirativní
prostředí Jizerských hor.

Olomoucký kraj
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Sluňákov – centrum
ekologických aktivit
města olomouce,
o.p.s.
Posláním Sluňákova je
nabídka prožitků a poznání,
které rozvíjejí uctivý vztah
člověka k přírodě i k sobě
samému. V nízkoenergetickém domě a v přírodní galerii Domu přírody Litovelského Pomoraví nabízíme
aktivity pro děti i dospělé.

www.slunakov.cz
Olomoucký kraj

Ekocentrum
Paleta

Občanské sdružení
Ametyst

Ekocentrum PALETA se
zabývá ekologickou výchovou s důrazem na působení
na děti a mládež. Ročně
navštíví programy Ekocentra
přes 20 tisíc dětí.

Jsme nezisková organizace,
která se zabývá ekologickou výchovou a praktickou
ochranou přírody. Působíme
především v Plzeňském
a Karlovarském kraji. Zázemí máme v Plzni a ve staré
škole na Prusinách.

www.paleta.cz

www.ametyst21.cz

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

PROUD Envicentrum
Podbranský mlýn,
Pracoviště Domu
dětí a mládeže
Horažďovice
Envicentrum PROUD. Brána
ke kořenům, klíč k přírodě.
Jsme nové pobytové centrum environmentálního
vzdělávání, které vzniklo na
poli projektu mezinárodní
spolupráce s NP Bavorský
les rekonstrukcí bývalého
mlýna na řece Otavě.
www.envicentrum.eu
Plzeňský kraj

Křivoklátsko o.p.s.
(IS CHKO Křivoklátsko-Křivoklát)
Křivoklátsko o.p.s. zajišťuje ekopobyty, přednášky
a exkurze v CHKO Křivoklátsko. Dále pak ubytování,
prodej suvenýrů, informace
o CHKO, kulturních programech atd..

www. is-krivoklat.cz
Středočeský kraj

Muzeum Říčany
Připravujeme interaktivní
výstavy, environmentální
a řemeslné výukové programy pro školy a školky, pobytové programy. Programy
probíhají v Muzeum Říčany,
v Didaktickém centru geologie a na Říčanské hájovně.

www.ricany.cz/muzeum
Středočeský kraj

Naučné středisko
eko. výchovy KladnoČabárna, o.p.s.
Věnujeme se především
environmentální výchově,
vzděláváním a osvětě. Realizujeme ekologické výukové
programy pro děti MŠ, ZŠ a SŠ,
školy v přírodě, přírodovědně zaměřené kroužky, letní
tábory, semináře pro odbornou
veřejnost a akce pro veřejnost.
Pečujeme o zraněné živočichy
umístěné v záchranné stanici
AVES a staráme se o kladenské
medvědice.
www.nsev-kladno.cz
Středočeský kraj

Spora, z. s.
Spora, z. s., zajišťuje evaluace vzdělávacích programů
a projektů zejména z oblasti
environmentální výchovy
a globálního rozvojového
vzdělávání. Dále konzultace
k přípravě a realizaci těchto
programů.

www.spora.cz
Středočeský kraj

Kontaktní údaje
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+420 721 133 108
info@pavucina-sev.cz

Zahrada Ekocentrum,
Dům dětí a mládeže
„Na Výstavišti“,
Mladá Boleslav
Realizujeme výukové programy pro školy, výstavy,
přednášky a akce pro
veřejnost. Naší součástí je
záchranná stanice a minizoo s více než padesáti
volně žijícími, domácími
i terarijními zvířaty.

www.Mb-eko.cz
Středočeský kraj

ZO ČSOP Vlašim
Podblanické ekocentrum
realizuje environmentální
výchovu a osvětu dětí, profesních skupin i veřejnosti
prostřednictvím výukových
programů pro školy, seminářů pro učitele a mimoškolní práce s dětmi.

www.podblanickeekocentrum.cz
Středočeský kraj

ZO ČSOP
39/02 Klíny
Nejvýše položená ZO ČSOP
v Krušných horách, Ekocentrum a Pozemkový spolek
Krušnohoří.

www.csopkliny.cz
Ústecký kraj

ALCEDO
středisko volného
času Vsetín
ALCEDO nabízí služby
a partnerskou spolupráci
v oblastech vzdělávání,
zájmového vzdělávání a volného času dětem, mládeži,
veřejnosti a školským zařízením. V aktivitách ALCEDA
hrají důležitou roli LIDÉ,
VZTAHY a PŘÍRODA.

www.alcedovsetin.cz
Zlínský kraj

Centrum Veronica
Hostětín
Náš pasivní dům s přírodní
zahradou je unikátní praktickou učebnicí udržitelného rozvoje, obnovitelných
zdrojů, řemesel, zahrad
a ovocnářství. Přijeďte na
jednodenní či pobytový
program nebo dovolenou.

IČ: 65667131
DIČ: CZ65667131,
nejsme plátci DPH
Bankovní spojení:
Fio banka
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
č. ú. 2000589379/2010
www.pavucina-sev.cz

www.hostetin.veronica.cz
Zlínský kraj
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Terénní výukový program „Po stopách loupežníka Grasela“ v Mařížském parku.
Slavonická renesanční, o. p. s. Foto archiv.

SSEV Pavučina, z. s.
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha

