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KDO JSME?

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. bylo založeno 21. 7. 2011 Střediskem ekologické 
výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, 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. a Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s.. 
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 jsme členy Sítě středisek ekologické výchovy PAVUČINA.



OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY A DOPLŇKOVÁ ČINNOST V ROCE 2020

 V rámci hlavní činnosti realizujeme aktivity pro různé věkové skupiny:

1. PŘEDŠKOLNÍ DĚTI, ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL, STUDENTI STŘEDNÍCH ŠKOL

Celoroční cyklus ekologických výukových programů (EVP) pro MŠ a 1. třídy ZŠ

V roce 2020 jsme mohli provádět EVP jen několik měsíců (kvůli pandemii nemoci Covid – 19). 
Uskutečnilo se 78 výukových programů, které navštívilo 1234 dětí z MŠ a prvních tříd. Všechny programy 
trvaly 1 hodinu, celkem tedy proběhlo 1234 osobohodin programů.

I v tomto roce pokračovala velkorysá podpora Města Litoměřice, díky níž mohou všechny litoměřické školky 
(předškoláci) absolvovat jeden program měsíčně.

Programy ze stálé nabídky a akce pro žáky ZŠ,SŠ

V roce 2020 se s ohledem na pandemii uskutečnilo 14 výukových programů a exkurzí, které navštívilo 256 
dětí ze základních škol.  Pokračovala intenzivní spolupráce se ZŠ Na Valech v Litoměřicích a ZŠ Bohušovice.

Vedení a zajištění činnosti Zastupitelstva mládeže

Také činnost Zastupitelstva mládeže byla v roce 2020 neblaze poznamenána pandemií Covidu. Pokud to však
šlo, zastupitelstvo se scházelo a podařilo se nám dokonce realizovat celoroční projekt:

Mladí vědí, co jedí

Roční projekt, podpořený MŠMT, v němž mladí Zastupitelé zkoumali jídlo z několika stran. Seznámili se 
se zdravou výživou, porovnávali potraviny z konvenčního a ekologického zemědělství a zjišťovali ekostopu 
dovozu potravin.

V rámci projektu absolvovali školení o zdravé výživě, o práci s médii a o tvorbě výukových programů pro 
školy. Díky tomu dokázali vytvořit výukový program o jídle pro 1. stupeň ZŠ a sami ho i odlektorovat! Dalším 
výstupem projektu je videoblog o jídle na YouTube.

V roce 2020 byli koordinátory Zastupitelstva mládeže Miloš Fejfárek a Zora Berglová.

Příměstské tábory

Během letních prázdnin uspořádal SEVER tři turnusy příměstských táborů (vždy od pondělí do pátku). 
Všechny tři byly velmi úspěšné a kladně hodnocené dětmi i rodiči. Celkem se jich zúčastnilo 37 dětí. Každý 
turnus postupně navštívil Skautskou základnu Mentaurov, terezínské podzemí, vrch Radobýl a hrad Košťálov.
Tábory vedli lektoři Jan Kotěra, Miloš Fejfárek a Zora Berglová.



2. UČITELÉ

19. ročník konference KAPRADÍ

Krajská konference k ekologické výchově byla nachystána, lektoři nasmlouváni, pozvánky připraveny, zasáhl 
však bohužel Covid a celou akci jsme byli nuceni zrušit.

MRKVIČKA

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.

MRKEV

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.

Školení pro učitele

Také cyklus školení poznamenala pandemie. Za celý rok proběhla jen dvě:

21.2. Úvod do EVVO pro ZŠ Bohušovice na Skautské základně Mentaurov
13.10. Příroda jako třída i učebnice pro MAS Podřipsko na Skautské základně Mentaurov

3. OSVĚTOVÁ ČINNOST

SLAVNOSTI PASTVIN NA HLINNÉ

5. září 2020 jsme se na pozvání Správy CHKO zúčastnili Slavnosti pastvin. Naším stánkem věnovaným 
nulovému odpadu a upcyclingu prošlo několik stovek dětí i dospělých. Reportáž z akce a rozhovor s J.Kotěrou
se objevil také v pořadu ČT Všechno, co mám ráda (díl 84).

OSVĚTOVÉ AKCE PRO VEŘEJNOST

Po úspěšném rozjezdu těchto akcí na podzim 2019 jsme plánovali celoroční cyklus pod vedením Zorky 
Berglové. Podařilo se však uskutečnit jen jedinou akci – Kulatý stůl ke školnímu stravování. Do dalších plánů 
zasáhl Covid a po létě také odchod Z.Berglové na mateřskou dovolenou.

DEN ZEMĚ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Ani tato tradiční akce v roce 2020 kvůli epidemii neproběhla. Miloš Fejfárek ji společně s p. Kreuzerovou  a 
studentkami ze SpgŠ Litoměřice připravoval, ale v dubnu akci zamezil lockdown.



LEFF – LITOMĚŘICKÝ EKO-FILMOVÝ FESTIVAL

Nově chystaná a kompletně připravená akce pro veřejnost, která měla proběhnout v březnu 2020 a pak v 
náhraním termínu na podzim. Ani jeden termín se však nepovedl kvůli vracející se pandemii Covidu.

4. PUBLIKACE

V roce 2020 jsme dokončili publikaci Litoměřicko: otevřená učebnice - regionální učebnici o Litoměřicku pro 
akční školáky, rodiče a učitele. První vydání se dostalo ke čtenářům před Vánoci. Na její realizaci se podařilo 
vybrat prostředky od předplatitelů. Velmi pomohl také příspěvek Města Litoměřice v rámci každoroční 
smlouvy o zajištění EVVO.

Kniha obsahuje 33 půldenních exkurzí rozdělených do tří částí: PŘÍRODA, SPOLEČNOST, VĚDA a TECHNIKA. 
Učitelé i rodiče najdou v každé kapitole jednu atraktivní lokalitu a na ní zpracované jedno školní téma (např. 
Pevnost Terezín – osvícenství, nebo Milešovka – počasí a podnebí).

Pro Správu CHKO České středohoří jsme v rámci projektu LIFE připravili Deník badatele, který provází aktivní 
rodiny s dětmi atraktivními lokalitami Českého středohoří. 

5. PROJEKTY

V roce 2020 jsme byli zapojeni do projektu Spolupráce s univerzitami, ovšem kvůli pandemii neproběhla ani 
jedna přednáška.

V rámci projektu „Podpora neformálního vzdělávání..“ absolvovali naši zaměstnanci několik vzdělávacích 
akcí. 

VEDLEJŠÍ ČINNOST

V rámci vedlejší činnosti pořádáme semináře k aktualitám v účetnictví a legislativě firem. V roce 2020 jsme 
zorganizovali 3 semináře. Další, již naplánované, byly zrušeny kvůli pandemii nemoci Covid – 19.



LIDÉ NA SEVERU 

zaměstnanci:

Jan Kotěra – ředitel 
Miloš Fejfárek- lektor, koordinátor Zastupitelstva mládeže
Zora Berglová – koordinátorka práce s veřejností (od září 2020 na rodičovské dovolené)

externí spolupracovníci:

Kateřina Simajchlová – lektorka, metodička
Veronika Slavíková – lektorka
Petra Michalcová – lektorka
Pavla Hoppová – lektorka
Vlasta Kotěrová – administrativa
Olga Kopecká – účetní semináře
Petra Kruntorádová – účetní semináře

Členové Správní rady 

Jiří Kulich – předseda
Jana Kutáčková
Lenka Hronešová
Petr Krňák
Pavel Gryndler
Martin Vlček

Členové Dozorčí rady

Petr Panaš – předseda
Kateřina Simajchlová
Ivana Krňáková

PODĚKOVÁNÍ

Za spolupráci při zajišťování činnosti děkujeme:

- Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER – Rýchory, Brontosaurus Krkonoše
- Městu Litoměřice
- ZŠ Na Valech Litoměřice
- AOPK ČR - Správě CHKO České středohoří
- Zdravému Městu Litoměřice
- Síti středisek ekologické výchovy Pavučina 

Za finanční podporu našich aktivit v roce 2020 děkujeme:

- Městu Litoměřice
- Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
- Státnímu fondu životního prostředí

- SSEV Pavučina
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