„VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST LIDÍ A PŘÍRODY“

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

ÚVODNÍ SLOVO
Milí čtenáři,
rok 2018 byl pro Pavučinu úspěšným rokem, ve kterém pomáhala dalšímu rozvoji ekovýchovy v České republice.
Členové Pavučiny neúnavně pořádali vzdělávací programy pro děti, semináře pro učitele, akce pro veřejnost,
kterých se souhrnně zúčastnilo téměř 700 000 lidí. Účastníci vzdělávacích aktivit společně s námi objevovali přírodní
bohatství naší země, učili se lépe porozumět našemu životnímu prostředí a zkoušeli mu prakticky pomoci.
Díky klíčovému partnerství s Ministerstvem životního prostředí Pavučina podporovala své členy a další poskytovatele
environmentální výchovy v této jejich činnosti. Pavučina zorganizovala semináře pro lektory, poradenství pro vedoucí
pracovníky, stáže za inspirací do jiných organizací, audity v rámci certifikace poskytovatelů EVVO, podpořila veletrh
ekologické výchovy a další aktivity, které se setkaly se značným zájmem v terénu. Dobrou zprávou je to, že se nám
podařilo obnovit dlouhodobou smlouvu s ministerstvem a zajistit tak systematickou podporu poskytovatelům
environmeentální výchovy do dalších třech let.
Pavučina také pokračovala ve svých specializovaných programech a projektech pro učitele MRKEV a MRKVIČKA.
Projekt Kolegiální podpory podpořený z OP VVV prošel svojí hlavní etapou a přehoupl se do své druhé poloviny.
Zástupci a členové Pavučiny pracovali v různých pracovních skupinách a poradních sborech orgánů státní správy
i místní samosprávy a pomáhali prosazovat, aby vzdělávání v naší zemi probíhalo také s ohledem na naše životní
prostředí.

NEJVĚTŠÍ SÍŤ V EKOVÝCHOVĚ

Sdílíme dobrou praxi, podporujeme se a společně
prosazujeme environmentální výchovu v ČR.

Chtěli bychom 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

KDO JE PAVUČINA
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 43 členů a 2 pozorovatelé.

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.

LIDÉ V PAVUČINĚ
VÝKONNÝ VÝBOR:
Mgr. Petr Daniš, ředitel TEREZY, vzdělávacího centra, z. ú., předseda Pavučiny
Mgr. Martina Chvátalová, ředitelka Botiče o. p. s. v SEV Toulcův dvůr
Ing. Edita Ježková, koordinátorka vzdělávacích aktivit Muzea Říčany
Ing. Aleš Kočí, vedoucí Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA
Mgr. Hana Korvasová, ředitelka Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
RNDr. Jiří Kulich, ředitel Střediska ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus
RNDr. Jozef Zetěk, ředitel Chaloupek o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání (do dubna)
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace (od dubna)

DOZORČÍ RADA:
Marie Pigulová, účetní Rezekvítku, z. s. , předsedkyně dozorčí rady
Ing. Tomáš Hodina, projektový a finanční manažer Botiče o. p. s.
Jiří Kmoníček, ředitel, regionální rozvoj a poradenství, Centrum Rozvoje Česká Skalice, o. p. s.

ŘEDITELKA:
Mgr. Blanka Toušková

ZAMĚSTNANCI:
Jana Kutáčková
Václav Broukal

KDO JSOU
NAŠI ČLENOVÉ

Jihočeský kraj
ZČ HB Forest, CEGV Cassiopeia
Český nadační fond pro vydru

Pavučina je otevřená organizace, nové členy vítáme.

Ekocentrum PALETA, z. s.

Pardubice

Třeboň

Přírodovědné centrum MLÝN Radouňka, z. s.

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.

Pardubický kraj
České Budějovice

Plzeňský kraj

Jindřichův Hradec

ZŠ Prachatice, Vodňanská 287

Prachatice

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Mezinárodní, environmentální
vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEV (Jihočeský)
15/06 ZO ČSOP Šípek

Vodňany

Spolek Ametyst

Nebílovy

Dům dětí a mládeže Horažďovice

Horažďovice

Praha

Český Krumlov

Jihomoravský kraj
Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace

Velké Pavlovice

Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s.

Ochoz u Brna

Botič o. p. s.

Praha

01/71 ZO ČSOP Koniklec

Praha

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z. ú.

Praha

EKODOMOV, z. s.

Praha

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Brno

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s.

Praha

Otevřená zahrada Nadace Partnerství

Brno

TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

Praha

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Brno

Rezekvítek, z. s.

Středočeský kraj

Brno

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Veselí nad Moravou

ZO ČSOP Veronica, Centrum Veronica Hostětín

Hostětín

ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace
ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace

Brno
Vyškov

Křivoklátsko o. p. s.

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna o. p. s.

Kladno

Spora, z. s.

Vlašim
Vlašim

ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s.

Česká Skalice

Středisko ekologické výchovy Sever, Základní článek Hnutí Brontosaurus

Horní Maršov

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o. p. s.

Hradec Králové

Vrané nad Vltavou

Ústecký kraj
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o. p. s.

Litoměřice

kraj Vysočina

Liberecký kraj
Středisko ekologické výchovy Český ráj

Říčany

ZO ČSOP Vlašim

Královehradecký kraj

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA

Křivoklát

Muzeum Říčany, příspěvková organizace

Liberec

Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Kněžice

Sedmihorky

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o.

Zlínský kraj

Hejnice

Alcedo – středisko volného času Vsetín

Moravskoslezský kraj
Spolek Hájenka

Pozorovatelé Pavučiny

Štramberk

Příroda kolem nás o. p. s.

Olomoucký kraj
Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků DORIS Šumperk
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.

Šumperk
Horka nad Moravou

Vsetín

Asociace místních potravinových iniciativ, o. p. s.

Studénka
Praha

NAŠE SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2018
675 816 zapojených účastníků do všech akcí členů Pavučiny
181 906 účastníků v 8 898 denních výukových ekologických programech
11 464 účastníků na 536 pobytových ekologických programech
9 151 pedagogů, studentů a dalších vzdělavatelů v 488 vzdělávacích programech
159 pedagogů na 7 specializačních studiích
1 960 žáků a studentů navštěvující 159 pravidelných kroužků
29 466 žáků a studentů na 668 nepravidelných mimoškolních akcích
12 867 „nepedagogů“ na 566 vzdělávacích programech
255 131 účastníků na 913 akcích pro veřejnost
73 923 účastníků v dalších 121 aktivitách v oblasti EVVO
99 789 účastníků zapojených v 18 dlouhodobých programech a projektech,
104 869 kusů publikací v 89 vydaných titulech

VZDĚLÁVÁME V CELÉ ČR

Naši členové organizují nebo jinak podporují výchovné, vzdělávací a
osvětové programy a akce pro děti, učitele a veřejnost.

METODIKA A REALIZACE KOMPLEXNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY - MRKEV 2018

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.

18 LET PROGRAMU

674 zapojených základních a středních škol ze 14 krajů
56 provedených rozesílek
4 čísla časopisu Bedrník
12 uskutečněných konferencí ve 12 krajích
82 hodin programu s 90 lektory
748 účastíků, z toho 570 pedagogů ze 483 škol

PROGRAMY

Vydávání Bedrníku bylo realizováno s finanční podporou Ministerstva
životního prostředí v rámci rozhodnutí 301/32/18.

12 LET PROGRAMU

874 zapojených mateřských škol ze 14 krajů
56 provedených rozesílek
4 čísla Informačního bulletinu Mrkvička
11 uskutečněných konferencí v 11 krajích
82 hodin programu s 66 lektory
538 účastníků, z toho 406 pedagogů z 373 škol

Vydávání Informačního bulletinu Mrkvička bylo realizováno s finanční
podporou Ministerstva životního prostředí v rámci rozhodnutí 301/32/18.

METODIKA A REALIZACE KOMPLEXNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY - MRKVIČKA 2018
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.

25. VELETRH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 2018

Veletrh ekologické výchovy je tradiční vzdělávací akce určená
především pracovníkům středisek ekologické výchovy.

25. veletrh ekologické výchovy proběhl v termínu 4. – 7. září 2018
v ekocentru Chaloupky Kněžice. Na přípravě se podílely Chaloupky
společně s TEREZOU. Program veletrhu se nesl v duchu učení venku
v přírodě, využívání terénu a učení ve školních (a dalších) zahradách.
Nejvíce účastníků přijelo z Lipky Brno, z Doris Šumperk, zúčastnila
se Živica ze Slovenska, Iskolakertekért Alapítvány z Maďarska. Nejdále
to měl na veletrh účastník z Indonésie.

4 denní veletrh pro 110 účastníků z 28 organizací v ČR
44 dílen pro účastníky

Veletrh byl realizován s finanční podporou Ministerstva
životního prostředí v rámci rozhodnutí 301/32/18.

Výroční zpráva 2017

projekt je realizován v celé ČR

2 aktivity projektu

KOLEGIÁLNÍ PODPORA V SÍTI MRKVIČKA

Projekt přináší nový systém vzdělávání a profesního rozvoje učitelů mateřských škol – učení se od sebe navzájem. Přímo v
mateřské škole probíhá vzájemná výměna zkušeností, znalostí a dovedností, a to s podporou odborného konzultanta.
Ve druhé aktivitě mají učitelé možnost vyměňovat si vzájemně zkušenosti v oblasti EVVO prostřednictvím 5 denních stáží
ve čtyřech oblastech (manažerské dovednosti, pedagogické přístupy, organizační a provozní otázky, úprava a využití
školní zahrady).

3 roky a má 3 partnery

KOLEGIÁLNÍ PODPORA

180 učitelů spolupracujících ve dvojicích
učitelům pomáhalo 24 odborných konzultantů ze SEV
proběhlo 14 seminářů s organizací TEREZA pro 199 učitelů
zapojeno

STÁŽE

9 spolupracujících škol, na kterých probíhají stáže
zrealizováno 7 pětidenních stáží pro 16 stážistů

PROJEKTY
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000542, na realizaci projektu je
poskytována finanční podpora z EU.

SEMINÁŘE PRO LEKTORY EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ A ŠKOLENÍ PRO OZDRAVNÉ POBYTY

PODPORA POSKYTOVATELU ENVIRONMENTÁLNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY V ČR
Aktivity byly realizovány na základě smlouvy o dlouhodobé spolupráci v EVVO. Podporují
naplňování Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

4 zrealizovaných třídenních semináře a školení pro 93 lektorů a pedagogů
zapojené 4 lektorské týmy

PORADENSKÝ SERVIS PRO POSKYTOVATELE EVVO – PORADENSKÉ NÁVŠTĚVY A STÁŽE
proběhlo

8 konzultací a zrealizovali jsme 4 stáže pro celkem 9 organizací

KONFERENCE VÝMĚNY DOBRÉ PRAXE MEZI POSKYTOVATELI EVVO – KRAJSKÉ KONFERENCE MRKEV A MRKVIČKA

18 krajských konferencí výměny dobré praxe mezi poskytovateli EVVO pro 1 197 účastníků, z toho 856 pedagogů
EVALUACE DLOUHODOBÝCH A POBYTOVÝCH PROGRAMŮ

1 evaluační zpráva

CERTIFIKACE POSKYTOVATELŮ EVVO

11 certifikačních auditů

NÁRODNÍ KONFERENCE

Aktivity byly realizovány s finanční podporou Ministerstva životního prostředí v rámci rozhodnutí 301/32/18.

1 národní konference s tématem „Měníme svět“ pro 233 účastníků trvající 7 hodin

BROUKALOVÁ LENKA, Spora, z. s.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMOVÝCH PRACOVNÍKŮ
Z potřeby systematického vzdělávání členů Pavučiny vznikla pracovní skupina pro vzdělávání programových pracovníků vedená Martinou Chvátalovou. V roce
2018 měla sedm aktivních členů – zástupců sedmi členských organizací:

CHVÁTALOVÁ MARTINA, Botič o. p. s.
KŘÍŽ MARTIN, Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
MEDEK MICHAL, Junák - český skaut, Kaprálův mlýn, z. s.
NOVÁKOVÁ MIRKA, Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec – DIVIZNA
ROUBÍČKOVÁ ADÉLA, Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, p. o.
SMRČKA JAN, TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.

V průběhu roku byly realizovány tři schůzky celé skupiny, několik schůzek členů k
jednotlivým úkolům, jedna dílna na veletrhu a jedna na valné hromadě. Probíhala e-mailová
komunikace v rámci skupiny a byl informován výkonný výbor Pavučiny.
Skupina provedla revizi zadání seminářů Pavučiny, provedla průzkum a vyhodnocení zájmu
o vzdělávání nabízené Pavučinou mezi členy a připravila návrh seminářů na roky 2019 –
2020.

HOSPODAŘENÍ PAVUČINY V ROCE 2018
ROZVAHA K 31. PROSINCI 2018 (V TIS. KČ)
AKTIVA

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

A. Stálá aktiva
Dlouhodobý majetek celkem

600

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

0

Samostatné movité věci a soubory

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
movitých věcí

k 1. 1. 2018

k 31. 12. 2018

A. Vlastní zdroje
730

Ostatní dlouhodobé půjčky

PASIVA

Vlastní zdroje celkem

2378

2420

0

Vlastní jmění

1554

1554

0

0

Výsledek hospodaření celkem

109

43

730

600

Nerozdělený zisk, neuhrazené ztráta minulých let

715

823

0

0

B. Cizí zdroje
B. Oběžná aktiva
Krátkodobý majetek celkem

Cizí zdroje celkem

137

520

Dodavatelé

81

0

17

1

1785

2340

Poskytnuté zálohy na služby

40

40

Ostatní závazky

Odběratelé

26

38

Zaměstnanci

0

102

648

0

Ostatní přímé daně

0

20

3

0

Závazky k institucím sociálního a zdravotního pojištění

0

39

12

36

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

0

319

1050

2211

Dohadné účty pasivní

39

39

6

15

Výnosy příštích období

0

0

2515

2940

2515

2940

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 2018 (V TIS. KČ)
VÝNOSY

NÁKLADY

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

704

Spotřebované nákupy celkem

Smlouvy o spolupráci (členové, pozorovatelé)

514

Spotřeba materiálu a energie

Účastnické poplatky (semináře)

97

Služby celkem

1743

Vstupní poplatky členů

1

Opravy a udržování

1

Konzultace a poradenství

7

Cestovné

39

Audit poplatky

66

Ostatní služby (převážně projektové náklady)

1703

Ekopobyt

19

Osobní náklady celkem

1973

Ostatní výnosy celkem

27

Mzdové náklady

1625

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

14

Sociální a zdravotní pojištění

348

Úroky z půjček členům

13

Daně a poplatky celkem

0

Přijaté příspěvky

44

Ostatní náklady celkem

9
11

Dary

1

Ostatní náklady a poskytnuté příspěvky

Přijaté členské příspěvky

43

Náklady celkem

Provozní dotace

3047

Dotace OP VVV (Kolegiální podpora v síti Mrkvička)

1550

Dotace Podpora poskytovatelů (MŽP)

1497

Výnosy celkem

3822

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Výsledek hospodaření před zaokrouhlením: 42 774,86 Kč
Výsledek hospodaření po zaokrouhlení 43 000 Kč
Pavučina účtovala v roce 2018 v systému podvojného účetnictví, účetnictví bylo vedeno v ekonomickém systému POHODA.

1786
43

3779

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A PODPOROVATELŮM
Pavučina spolupracuje kromě svých členů i s dalšími osobami a organizacemi, bez jejichž spolupráce by se
neobešla.

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, webové stránky, technika

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. Petr Daniš a Mgr. Blanka Toušková za pomocí členských středisek
grafická úprava: Ing. arch. Jan Toušek
foto: Ing. arch. Marie Košvancová, archiv Pavučiny, archiv CHaloupky, Jan Uher

