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KDO JSME?

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice bylo založeno 21. 7. 2011 
Jeho zakladateli jsou:

 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
 Město Litoměřice

Jsme členy konsorcia SEVER – společně s kolegy z pracovišť SEVER Horní Maršov a SEVER Hradec Králové. 
Konsorcium funguje jako seskupení samostatných organizací s vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory,
které spojuje značka, historie, poslání a služby.

Našim hlavním cílem je výchova, vzdělávání a osvěta pro děti, mládež a dospělé zejména v oblasti 
ekologické/environmentální výchovy. 

Mezi naše hlavní činnosti patří 

 ekologické výukové programy a exkurze pro školky a školy (včetně pobytových)
 semináře pro učitele (včetně oblíbené konference KAPRADÍ)
 osvětové akce pro veřejnost
 vydávání naučných publikací
 vedení litoměřického Zastupitelstva mládeže
 letní příměstské tábory

Od roku 2016 jsme členy Sítě středisek ekologické výchovy PAVUČINA.



OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY V ROCE 2021

1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO MŠ A 1. TŘÍDY

Díky podpoře Města Litoměřice probíhají již řadu let v osvědčeném formátu: každá třída k nám přijde 1x 
měsíčně na hodinový program. 

V roce 2021 jsme mohli provádět EVP jen několik měsíců (kvůli pandemii nemoci Covid – 19). 
Uskutečnilo se 103 výukových programů pro MŠ, které navštívilo 1494 dětí a 20 výukových programů pro 
první třídy, které navštívilo 347 dětí. Všechny programy trvaly 1 hodinu.

2. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY A EXKURZE PRO ZŠ A SŠ

V roce 2021 se s ohledem na pandemii uskutečnilo  31 výukových programů a exkurzí, které navštívilo 563 
dětí ze základních škol.  

Pokračovala intenzivní spo-
lupráce se ZŠ Na Valech v
Litoměřicích,  ZŠ  Bohušovi-
ce a ZŠ Lingua universal.

Na podzim začala také vel-
ká zakázka pro litoměřickou
Masarykovu ZŠ (Šablony III
– projektový den ve výuce)
Během  tří  pololetí  má
SEVER odvést 3x18 výuko-
vých  programů.  Do  konce
roku 2021 jich proběhlo 13.



3. EKOPOBYTY NA SKAUTSKÉ ZÁKLADNĚ MENTAUROV

V září 2021 jsme díky dohodě s litoměřickými skauty začali nabízet EKOPOBYTY PRO ŠKOLY na Skautské 
základně Mentaurov nad Litoměřicemi. Objekt jsme už na jaře začali upravovat pro potřeby vzdělávacích 
pobytů. Zrekonstruovali jsme 5 pokojů, adaptovali novou učebnu a kuchyň a založili přírodní zahradu.

Ekopobyt je určen vždy pro 1 školní třídu. Probíhá od pondělí do pátku a jeho součástí je 36 vyuč. hodin 
programu s lektory SEVERu. V roce 2021 všechny třídy využívaly program Stínka Týnka v lese a na zahradě.

První sezóna začala velmi úspěšně. Na podzim proběhlo prvních 7 pobytů s celkovou účastí 123 dětí. Za 
podporu v prvním roce děkujeme Ústeckému kraji.

Také pro rok 2022 jsou v době vydání této výroční zprávy (léto 2022) naplněny téměř všechny volné termíny 
pobytů. Kromě toho se na základně konají školení pro učitele. Pobytové ekocentrum se tak stává hlavním 
těžištěm činnosti organizace a také hlavním zdrojem příjmů.

V roce 2022 vznikne nová vizuální identita pobytového ekocentra, postupně budou přibývat další prvky 
vznikající přírodní zahrady, výukové prvky v interiéru i na pozemcích, pořídíme nové sady pomůcek a 
společně se skauty budeme pracovat na zlepšení standardu ubytování.

4. ZASTUPITELSTVO MLÁDEŽE

Také činnost Zastupitelstva mládeže byla v roce 2021 neblaze poznamenána pandemií Covidu. Probíhala 
tedy jen od května do prosince. Na podzim proběhl nábor nových členů a díky dotaci Ústeckého kraje se 
podařilo uskutečnit řadu akcí: setkání a besedy se zajímavými osobnostmi (např. europoslanec M. Peksa), 
exkurze na UJEP a také jednání se zástupci města Litoměřice. V prosinci proběhlo terénní mapování košů na 
tříděný odpad kolem litoměřických škol. 

V roce 2021 byli koordinátory Zastupitelstva mládeže Miloš Fejfárek a Petra Michalcová. Činnost 
Zastupitelstva mládeže dlouhodobě podporuje Zdravé město Litoměřice.



5. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Během letních prázdnin uspořádal SEVER čtyři turnusy příměstských táborů (vždy od pondělí do pátku). 
Všechny byly jako obvykle velmi úspěšné a kladně hodnocené dětmi i rodiči. Celkem se jich zúčastnilo 51 
dětí. Každý turnus postupně navštívil Mostnou horu, Opárenské údolí, zámek Ploskovice, Portu Bohemicu a v
pátek tradičně Mentaurov, kde si účastníci společně uvařili poslední oběd.

Tábory vedli lektoři Miloš Fejfárek, Petra Michalcová, Jan Kotěra a Jakub Březina.

6. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

MRKEV a MRKVIČKA

Pro základní a střední školy se zájmem o ekologickou výchovu nabízíme v Ústeckém a Karlovarském kraji 
možnost využít členství v síti M.R.K.E.V., kterou na celostátní úrovni administruje SSEV Pavučina. 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. Pro mateřské školy 
funguje podobně síť MRKVIČKA.

Školení pro učitele

V roce 2021 jsme díky grantu Ústecké komunitní nadace začali tvořit tři nové
8hodinové semináře pro učitele:  Kooperativní  výuka,  Skutečně projektová
výuka  a  Učení  zaměřené  na  žáka.  Kvůli  pandemii  jsme  však  nestihli
plánované  pilotáže  –  ty  se  nakonec  uskutečnily  až  v  únoru  2022  a  celý
projekt se posunul do června 2022.
Pro školy jsme v roce 2021 odvedli 4 školení.

 
19. ročník konference KAPRADÍ

Krajská konference k ekologické výchově po roční covidové přestávce proběhla, byla však opět poznamenána
pandemií. Účastníci se na poslední chvíli odhlašovali kvůli karanténě a nakonec jsme byli spokojení i s účastí 
50 pedagogů. Podařilo se nám domluvit úvodní přednášku a dvě lektorské dílny o změnách ve školství od 
Tomáše Feřtka z organizace EduIN a také další dílny měly velký úspěch  - např. zážitková pedagogika v podání 
Ondřeje Suchého.



7. OSVĚTOVÁ ČINNOST

Akce pro veřejnost byly i v roce 2021 rušeny kvůli pandemii. Stihli jsme se zúčastnit následujících:

 RECYKLODEN V PARKU VÁCLAVA HAVLA (21.8.)
 SLAVNOSTI PASTVIN NA HLINNÉ (4.9.)
 O DOPRAVĚ HRAVĚ ZDRAVĚ (19.9.)

8. PROJEKTY, ZAKÁZKY a DALŠÍ SPOLUPRÁCE

V roce 2021 jsme byli zapojeni do projektu „Spolupráce univerzit a praxe  v přípravě budoucích učitelů pro 
ekologickou výchovu" (SEVER Horní Maršov). Proběhlo 5 vstupů do výuky PF UJEP v celkové délce 19 hodin 
a s celkovou účastí 51 studentů. Dále proběhly dva náslechy na ekologických výukových programech SEVERu 
(celkem 4 studenti).

Se SEVERem Horní Maršov jsme spolupracovali na projektu Škola pro udržitelný život (ŠUŽ).

V rámci projektu „Podpora neformálního vzdělávání poskytovaného organizacemi sdruženými v síti 
Pavučina“ absolvovali naši zaměstnanci 4 vzdělávacích akce o celkovém počtu 72 hodin. 

Také v tomto roce jsme spolupracovali na projektu „LIFE České středohoří“ – formou exkurzí pro školy.

Hodnotili jsme projekty pro dotační titul EVVO pražského magistrátu (zakázka přes SSEV Pavučina).

Velmi důležité bylo naše zapojení do přípravy nové KRAJSKÉ KONCEPCE EVVO. Byli jsme členy pracovní 
skupiny pod vedením pracovníků FŽP UJEP a významně jsme přispěli ke vzniku nové koncepce, která slibuje 
nastartovat rozvoj EVVO v kraji. Důležitými výstupy jsou zřízení funkce externího koordinátora EVVO v kraji, 
dotace na vzdělávání školních koordinátorů EVVO a další školení pedagogů, obnovení Poradního sboru k 
EVVO a také změny v dotačním titulu EVVO včetně výrazného navýšení dotačních prostředků.



LIDÉ NA SEVERU v roce 2021

zaměstnanci:
Jan Kotěra – ředitel 
Miloš Fejfárek- lektor
Petra Michalcová - lektorka

externí spolupracovníci:
Kateřina Simajchlová – lektorka
Pavla Hoppová – lektorka
Vlasta Kotěrová – administrativa, kuchařka
Štěpánka Fejfárková – kuchařka
Jakub Březina – příměstské tábory

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
 Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov
 Středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové
 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
 Ústeckému kraji
 Státnímu fondu životního prostředí
 Ústecké komunitní nadaci 
 SSEV Pavučina

FINANČNÍ ČÁST: viz PŘÍLOHY


