Středisko ekologické výchovy – SEVER Litoměřice o.p.s.
se sídlem Masarykova 701/35 , 412 01, IČO : 287 45 418

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

„Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj přišli.“
Robert Baden-Powell,
zakladatel světového skautingu
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Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
Kdo jsme?
Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. bylo založeno 21. 7. 2011 Střediskem
ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše (*1994), Městem Litoměřice a
Základní školou Litoměřice, Na Valech 53.
Pro pokračování a rozvíjení činností fungujících pod značkou SEVER se stalo litoměřické pracoviště
součásti konsorcia SEVER, jehož dalšími členy jsou kromě této společnosti a zakládajícího spolku i
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. (*2012) a Středisko ekologické výchovy
SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012).

Konsorcium funguje jako seskupení samostatných a

soběstačných jednotek s vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory, které spojuje značka, historie,
poslání a služby.
Posláním Střediska ekologické výchovy SEVER je usilovat o prohloubení odpovědného jednání vůči
přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřovat k udržitelnému životu prostřednictvím výchovy a
vzdělávání, založených na „5P“:
- prožitku
- praktické činnosti
- participaci
- přímém kontaktu se světem okolo nás
- propojení různých oborů
Našim hlavním cílem je výchova, vzdělávání a osvěta pro děti, mládež a dospělé zejména v oblasti
ekologické/environmentální výchovy. Mezi naše hlavní činnosti patří vzdělávání dětí, mládeže,
pedagogických pracovníků, dalších profesních a zájmových skupin i veřejnosti, pořádání osvětových a
dobrovolnických akcí, realizace projektů zaměřených na životní prostředí a péči o krajinu. Svůj program
realizujeme na místní, krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni.
Od roku 2016 členství v Síti středisek ekologické výchovy PAVUČINA ( http://www.pavucina-sev.cz/)
Sídlo: Masarykova 701/35, 412 014 Litoměřice
IČO: 28745418
Číslo účtu: 245999932/0300
http://sever.ekologickavychova.cz/sever-litomerice/
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ČINNOSTI V RÁMCI OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI
V ROCE 2018

V roce 2018 byla činnost společnosti zaměřena na realizaci projektů grantově podpořených
veřejnou správou, zakázek veřejné správy a samostatných komerčních aktivit. V rámci hlavní
činnosti realizujeme aktivity pro různé věkové skupiny:
1. PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL
Celoroční cyklus ekologických výukových programů a osvětové akce pro MŠ a 1. třídy ZŠ


V roce 2018 se uskutečnilo 279 výukových programů, které navštívilo 3459 dětí z MŠ a
prvních tříd. Cyklus programů „Čtyři národy, jedna planeta“ nabídl systematické
vzdělávání pro celkem 25 skupin předškolních dětí a žáků prvních tříd.

Programy ze stálé nabídky a akce pro žáky ZŠ,SŠ


V roce 2018 se uskutečnilo 46 výukových programů z naší stálé nabídky, které navštívilo
840 dětí ze základních a středních škol.

Akce a spolupráce se studenty SŠ


Dne 13.3.2018 proběhlo Fórum mladých v Litoměřicích. Akce podporuje komunikaci
mladých lidí s politiky a zástupci Města Litoměřice. Jedná se o komponované dopoledne,
jehož cílem je získat pohled od mladých na dění ve městě a vytipování problémů v něm.



Metodické vedení ročníkové práce studentky ze Střední pedagogické školy, hotelnictví a
služeb Litoměřice. V rámci akce Den Země pro MŠ si studentka pod naším vedením
připraví aktivity a podílí se na organizačním zajištěním velké akce.



Dne 9. 3. 2018 proběhl seminář „Úvod do ekologické výchovy“ pro studenty 2. roč.
střední pedagogické školy v Litoměřicích. Z důvodu udržení kontinuity tématu a rozšíření
o konkrétní aktivity pro doporučené očekávané výstupy v environmentální výchově jsme v
26. června 2018 připravili seminář „Rozvoj senzitivity a spolupráce u předškolních dětí“
pro studenty stejný ročník střední pedagogické školy.

3

Středisko ekologické výchovy – SEVER Litoměřice o.p.s.
se sídlem Masarykova 701/35 , 412 01, IČO : 287 45 418

Vedení a zajištění činnosti Zastupitelstva mládeže
Zastupitelstvo mládeže kromě své vlastní činnosti a aktivit dlouhodobě participuje na :


osvětových akcích organizovaných Zdravým městem Litoměřice



jsou členy Řídící skupiny FT Litoměřic, kde se snaží aktivně podílet na šíření osvěty myšlenek
fairtradu .



Mladí zastupitelé se již tradičně podílí na spoluorganizaci a přípravě Fóra mladých – desatero
problémů očima mládeže, na které navazuje veřejné fórum Desatero problémů Litoměřic. Mladí
zastupitelé zde prezentují názory a potřeby mládeže.



Mezi další iniciativy zastupitelů v průběhu roku patřila organizační podpora osvětových akcí
(Procházka po Zemi, DUN DUN, Evropský týden mobility, Férová snídaně – férový obchod,…) a
v neposlední řadě navázání kontaktů s Národním parlamentem dětí a mládeže, v jehož evidenci je
ZaMLit zapsáno.



Mladí zastupitelé v rámci projektu

Mládež pro udržitelný život (Erasmus +) udělali anketu na

vybraném místě v Litoměřicích. Zde se obyvatel doptávali, co by chtěli zlepšit v okolí svého bydliště.
Zajistili pod naším odborným vedením realizaci vybraného návrhu z ankety (osvětlení + skákací
panák).

Na konci projektu uspořádali slavnostní otevření

místa, které bylo vylepšeno dvěma

lampami a skákacím panákem.
Příměstský tábor
Díky dotaci z Ústeckého kraje jsme zrealizovali příměstský pětidenní tábor pro 16 dětí ve věkové
kategorii od 7 – 10 let. Tábor proběhl v období od 9. 7. – 13. 7. 2018 a nabídl účastníkům
poznávání přírody formou badatelských
aktivit a terénní páce. Prostřednictvím
zvolených

činností

jsme

cílili

na

prohloubení pozitivního vztahu k přírodě a
k místu, kde děti žijí. Velký důraz jsme také
kladli na rozvoj jejich psycho – sociálních
dovedností

v rámci

nově

vytvořeného

společenství jejich vrstevníků.

Popis fotografie: Děti dostaly táborová
trika a deníky Detektiva Tlapky
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2. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI


V rámci projektu „Ekopedagog“ aneb rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti ekologické
výchovy u studentů a pedagogů předškolního vzdělávání“ proběhl 19. září 2018 pod vedením
lektorky Lenky Hronešové seminář „Metodika Josepha Cornella – flow učení“ pro pedagogy MŠ.



Od Města Litoměřice a z Ministerstva životního prostředí ČR jsme dostali dotace, díky kterým se
podařilo uspořádat 17. ročník Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ 2018 ( 9.11.2018)
Cílem akce bylo prostřednictvím nabídky kvalitních praktických dílen podpořit vzdělávání pedagogů v
oblasti environmentální výchovy. Konferenci navštívilo 124 účastníků ( z toho 98 pedagogických
pracovníků). Celkem bylo zajištěno 9 praktických dílen, prodejní stánky s literaturou, fair trade
předměty, metodickými pomůckami k ekologické výchově. Byla předána již sedmá Cena Veroniky
Svobodové za přínos v ekologické výchově. Tentokrát ji převzala paní Eva Schnitterová z MŠ
Chomutov.

Popis fotografie: Slavnostní zahájení v tělocvičně ZŠ Na Valech Litoměřice
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Od listopadu 2016 jsme jedni ze tří partnerů v projektu Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA.
Předkladatelem projektu je Síť středisek ekologické výchovy Pavučina. V rámci projektu je nastavena
kolegiální podpora probíhající mezi dvěma učiteli, kteří se ve své škole zapojují do realizace
environmentální výchovy (EV) a v minulosti získali specifické znalosti, dovednosti a zkušenosti pro
realizaci EV v mateřské škole (vzdělávací metody, organizaci práce, vytváření prostředí pro EV
apod.). Učitelé si své dosavadní zkušenosti předávají různými formami – vzájemnými konzultacemi,
hospitacemi při práci s dětmi, společným plánováním a realizací výuky apod. Součástí spolupráce je
vytvoření vzdělávacího celku zaměřeného na EV vhodného pro realizaci v MŠ. Spolupráce
s dvojicemi pedagogů předškolního vzdělávání potrvá do června 2019.
V roce 2018 jsme metodicky vedli celkem 32 dvojic ve čtyřech krajích (Ústecký, Liberecký,
Královehradecký, Pardubický). V rámci projektu byla uspořádána 4 setkání pro zapojené
pedagogické pracovníky předškolního vzdělávání.

Popis fotografie: Seminář pro Ústecký a Liberecký kraj březen 2018
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Na podzim 14.-15. 9. 2018 jsme uspořádali školení pro školní koordinátory ekologické výchovy z
Děčína na téma „Místně zakotvené učení“.

Formou přednášek a exkurzí jsme se zaměřili na

teoretické a praktické pojetí MZU. Finančně akci podpořil ČSOP Děčínsko.


V Ústeckém kraji nabízíme mateřským školám a dalším předškolním zařízením (stacionáře, kluby,
DDM, NNO) se zájmem o ekologickou výchovu možnost přihlásit se do sítě MRKVIČKA (Metodika a
realizace komplexní ekologické výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Síť středisek
ekologické výchovy Pavučina z. s.

 Pro základní a střední školy se zájmem o ekologickou výchovu nabízíme v Ústeckém a
Karlovarském kraji využít členství v síti M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické
výchovy), kterou na celostátní úrovni administruje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. V
rámci sítě jsou přihlášeným školám a koordinátorům EVVO rozesílány metodické a informační
materiály k ekologické výchově včetně časopisu pro ekogramotnost Bedrník (minimálně 4x ročně).
Další službou poskytovanou školám jsou pravidelné elektronické rozesílky pozvánek a informací z
oblasti EVVO.
3. OSVĚTOVÁ ČINNOST
Město Litoměřice (Zdravé město) každoročně finančně podporuje realizaci osvětových akcí v rámci
oslav Dne Země.
První z podpořených akcí byl EKOFILM 2018, který proběhl 26. dubna 2018 v prostorách Střediska

ekologické výchovy SEVE. Jednalo se o tematicky komponované dopoledne věnující se osvětě a
problematice mobility. Součástí programu bylo vyhlášení soutěže „Litoměřice 2050 moje představa o
dopravě“.

Popis fotografií:
v rámci Ekofilmu
uhlíkovou stopu.
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Druhá z podpořených akcí byla Procházka po Zemi pro rodiče a děti (4-8 let). Akcí se snažíme
každoročně ukázat, že je v přírodě radost pobývat a je zde stále co objevovat. Celé dění probíhalo
v terénu poblíž Pokratického rybníka a bylo motivováno vodou. Chtěli jsme dětem přes motivaci
příběhem a plnění úkolů ukázat velký význam vody.

Na účastníky čekala procházka s úkoly,

opékání buřtů, pohádka o dešťové kapce.

Popis fotografií: Při akci nám vždy pomáhají členové Zastupitelstva mládeže a další dobrovolníci.


V dubnu 2018 ve spolupráci se studenty Střední pedagogické školy, hotelnictví a služeb Litoměřice
jsme mohli díky finanční podpoře Zdravého města Litoměřice uspořádat
Den Země pro předškolní děti. Deset stanovišť s doprovodným programem navštívilo okolo 340
předškoláků z Litoměřic.
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PŘEHLED AKTIVIT HLAVNÍ ČINNOSTI V ČÍSLECH
AKCE

POČET AKCÍ

POČET HODIN

POČET ÚČASTNÍKŮ

Výukové programy MŠ, ZŠ, SŠ
Semináře/konference pro
pedagogické pracovníky

325

402

4299

6

38

158

Osvětové akce/kampaně

4

20

Akce pro žáky a studenty
Akce pro děti ve volném čase
Příměstský tábor
Setkání pro Zastupitelstvo
mládeže

2
1
1

10
5
45

950 (kvalifikovaný
odhad)
48
45
16

35

70
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VEDLEJŠÍ ČINNOST
V rámci vedlejší činnosti pořádáme semináře k aktualitám v účetnictví a legislativě firem. V roce 2018
jsme zorganizovali 8 seminářů, kterých se zúčastnilo 141 zájemců.
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ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI v roce 2018
Ivana Krňáková – ředitelka, lektorka, metodička
Kateřina Simajchlová – lektorka, metodička, koordinátorka Zastupitelstva mládeže
Lenka Hronešová – konzultant v projektu Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA

(0,75 úvazek)
(0,75 úvazek)
( 0,2 úvazek)

Miloš Fejfárek- lektor (živnostenské oprávnění)
Členové Správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s.
Jiří Kulich –předseda
Jana Kutáčková
Lenka Hronešová
Petr Krňák
Pavel Gryndler
Martin Vlček
Členové Dozorčí rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s
Petr Panaš – předseda
Kateřina Simajchlová
Kateřina Marková
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PODĚKOVÁNÍ
Za spolupráci při zajišťování činnosti děkujeme:
- Městu Litoměřice
- ZŠ Na Valech Litoměřice
- AOPK ČR - Správě CHKO České středohoří
- Zdravému Městu Litoměřice
- studentům a pedagogům Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice

Za finanční podporu našich aktivit děkujeme:
- Městu Litoměřice (osvětové akce, činnost Zastupitelstva mládeže, 17. ročník Krajské konference
ekologické výchovy v Ústeckém kraji , osvětové akce)
- Ministerstvu životního prostředí ( 17. ročník Krajské konference ekologické výchovy v Ústeckém kraji)
- Síti středisek ekologické výchovy Pavučina (projekt Kolegiální podpora v síti MRKVIČKA, síť MRKEV,
MRKVIČKA)
- Ústeckému kraji (projekty „Badatelský letní tábor “ , „Ekopedagog“ aneb rozvoj pedagogických
kompetencí v oblasti ekologické výchovy u studentů a pedagogů předškolního vzdělávání“ a „Mládež v
akci - podpora činnosti Zastupitelstva mládeže Litoměřice „ )
-ČSOP Děčínsko (seminář pro koordinátory k Místně zakotvenému učení)

Za finanční podporu a zázemí děkujeme:
Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER –Rýchory, Brontosaurus Krkonoše

PŘÍLOHY:
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Výkaz zisků a ztrát 2018

