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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLIK), je příspěvkovou organizací Libereckého kraje.
STŘEVLIK byl založen k 1. 1. 2006 jako vzdělávací a osvětové zařízení v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže, pedagogů, pracovníků veřejné správy, neziskových organizací a široké veřejnosti v oblasti ekologie
a ochrany životního prostředí.
Nabídka pro mateřské, základní a střední školy dosahovala v roce 2017 přes
60
ekologicko-výchovných výukových programů, které školy mohly absolvovat jak jednotlivě, tak
v rámci několikadenních
pobytů. Nabízíme pestrou
škálu témat korelujících
se vzdělávacími oblastmi
rámcových vzdělávacích
programů škol. Naše programy jsou koncipovány
jako ucelené bloky respektující přirozené modely
učení dětí, především na
základě vlastního prožitku
a zkušenosti, prostřednictvím přímých kontaktů se
zvířaty a přírodou. Výuka
probíhá přímo v terénu
a ve speciálně vybavených
výukových prostorech.
V roce 2017 jsme se věnovali také vzdělávání pedagogických pracovníků
a veřejnosti, pro ně jsme
zorganizovali
odborné
workshopy a exkurze. Pro
pedagogy
mateřských
škol proběhly odborné vzdělávací semináře a každoroční krajská konference, pro veřejnost dále pak tradiční víkendové osvětové akce - tzv. „ekodny“ a prázdninové letní tábory pro děti.
Pro svoji činnost využíváme vlastní objekt v Hejnicích, pronajaté prostory v areálu lesnického učiliště v Hejnicích,
příležitostně hospodářské prostory Školního statku Frýdlant a hlavně nádherné a inspirující prostředí Jizerských hor.
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení členové rady kraje, vážení zastupitelé, vážení čtenáři,
předkládám vám výroční zprávu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2017 shrnující výsledky
činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.
STŘEVLIK má za sebou první rok ve svém novém působišti v Hejnicích. Rok, který se nesl zejména ve znamení dokončení oprav a vybavení objektu střediska a v rozebíhání nových programů. Objekt byl ze stavu značně zchátralého
uveden do provozu ve stavu, který dle našeho názoru důstojně reprezentuje Liberecký kraj.
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům a dodavatelům, jejichž nasazení umožnilo i přes dokončení
stavebních prací v prosinci 2016 přivítat ve středisku první klienty již začátkem února 2017. Od té doby se ve STŘEVLIKu v Hejnicích na pobytových a blokových programech vystřídalo celkem 5632 žáků.
Činnost a zejména rozvoj STŘEVLIKu do značné míry umožnilo financování z evropských a národních
finančních programů – projekty
„Smědá – řeka nás spojuje“ z fondu mikroprojektů INTERREG V-A ČR
– Polsko, „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraje a okrese
Görlitz“ z programu Cíl 3 Česko-Sasko a „Realizace ekologických
výukových programů pro MŠ, ZŠ
a SŠ v Jizerských horách“ z Národního programu Životní prostředí.
Pozitivní je i rozvoj vzájemné spolupráce s dalšími významnými organizacemi působícími v Hejnicích.
STŘEVLIK se zapojil do akcí pořádaných Střední školou hospodářskou
a lesnickou, Lesy České republiky,
Obcí Hejnice a Mezinárodním centrem duchovní obnovy v Hejnicích
a uvítal jejich účast na svých akcích.
Podařilo se nám také rozvinout
spolupráci se Školním statkem
Frýdlant, s.r.o. Děti přicházející na
vzdělávací programy STŘEVLIKu
o hospodářských zvířatech a zpracování mléka tak mají možnost poznat a prozkoumat skutečný zemědělský provoz.
Díky výsledkům vedlejší hospodářské činnosti skončilo hospodaření organizace v roce 2017 ziskem 174.665,23 Kč,
a to i přes významné investice STŘEVLIKu do pokračujících oprav a vybavení střediska.
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Tvorba a realizace ekologicko-výchovných výukových programů
(EVP) zaujímala v roce 2017 opět
převážnou část naší činnosti. EVP
byly určeny dětem z mateřských
škol, žákům I. a II. stupně základních škol a studentům středních
škol. Celkový počet nabízených
programů pro rok 2017 byl 61.
Školám a zájmovým dětským
skupinám jsme nabízeli EVP – výukové celky v rozsahu 2 - 4 hodiny (blokové), 5 - 7 hodin (jednodenní) nebo pobytové (zpravidla
pětidenní). Pro lepší orientaci
v našich službách jsme školám
a školkám libereckého kraje zasílali tištěnou nabídku našich vzdělávacích programů.
EVP jsme nabízeli celoročně, některé programy byly s přihlédnutím k sezónním podmínkám
časově omezeny. Vzhledem k výhodnému umístění střediska ekologické výchovy (na úpatí Jizerských hor) probíhaly programy zcela nebo alespoň
zčásti v terénu. Programy byly sestaveny vždy tak, aby vhodně doplňovaly učivo pro danou věkovou kategorii.
V našich programech si dáváme za hlavní cíl prohloubit znalosti dětí o přírodě a vzbudit v nich zájem o ni. K tomu
využíváme různé simulační hry, netradiční zážitky a výuku přímo v terénu. Snažíme se maximálně využívat prostředí
Jizerských hor, v němž se naše středisko nachází.
V neposlední řadě jsou naše programy i pobyty příležitostí k hlubšímu sebepoznání jedince, skupinové spolupráci
a stmelení třídního kolektivu. Cílem EVP pro II. stupeň ZŠ a střední školy je poté vybavit jejich účastníky znalostmi,
dovednostmi a motivací, kdy budou chápat vzájemnou propojenost a zákonitosti vztahů člověka a přírody a na
základě nich si utvoří takové poBlokové ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2017 stoje, které budou hybnou silou
pro environmentálně uvědomělé
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
a odpovědné jednání a chování
Počet programů
135
77
42
0
254
v jejich každodenním životě.
Počet účastníků
2590
1451
735
0
4776
Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2017
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
0
5
0
5
Počet účastníků
0
85
0
85
Ekologicko-výchovné pobytové programy realizované v roce 2017
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet pobytů
4
25
7
3
39
Počet účastníků
81
496
132
62
771

V roce 2017 se v naší nabídce EVP
objevily novinky jako program
Hody, hody doprovody, Pekař
peče housky a Ovčí vlna pěkně
hřeje pro MŠ. Pro ZŠ I. stupeň například program Máme rádi Česko či pro ZŠ II. stupeň a SŠ Palma
– postrach pralesa.

ŽÍZALÍ FARMA

V listopadu 2017 jsme ve STŘEVLIKu založili dva pokusné vermikompostéry. Žížalám se daří
a úspěšně se množí natolik, že
jsme schopni poskytnout násady
kalifornských žížal a také rádi poradíme. Naším cílem je inspirovat,
podporovat a pomáhat komunitě nadšenců o udržitelný rozvoj,
uvědomělou soběstačnost a ekologické alternativy v našem kraji.
Naše vermikompostéry jsou také
součástí našeho dlouhodobého
projektu Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
SEMINÁŘE, WORKSHOPY A EXKURZE
V roce 2017 jsme pokračovali
s pořádáním odborných exkurzí,
seminářů a workshopů, které jsme
nabízeli primárně pedagogům,
ale mohli je navštívit i zájemci
z řad veřejnosti.
V lednu se uskutečnil seminář
o orangutanech a problematice tropických pralesů. V květnu
proběhla ornitologická exkurze. V září se uskutečnil již tradiční
bylinkový workshop, který byl
tentokrát zaměřen na podzimní
plody přírody. V prosinci proběhla
přednáška o Peru.

Akce DVPP - semináře, workshopy a exkurze realizované v roce 2017
Datum Název akce
Počet účastníků
26. 1.
Orangutani, co jedí šišky a žaludy
22
10. 5.
Ornitologická exkurze
5
13. 9.
Bylinkový workshop
12
12. 12.
Povídání o Peru z And do Amazonie
18
Celkem účastníků
57

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
SEMINÁŘE MRKVIČKA
STŘEVLIK je již tradičním krajským
koordinátorem sítě mateřských škol
se zájmem o environmentální výchovu MRKVIČKA pro Liberecký kraj.
Hlavním cílem projektu je poskytovat pedagogům MŠ metodickou
a informační podporu a přispět tak
k zefektivnění environmentální výchovy v mateřských školách.
Od roku 2017 pomáhá STŘEVLIK
v projektu kolegiální podpory pro
učitele MŠ. Tento projekt má za cíl
upevnit spolupráci mezi pedagogy
v konkrétní MŠ v oblasti environmentální výchovy a to na základě
vzájemného předávání zkušeností jednotlivých pedagogů. Těšíme
se, že se projekt bude plnit i v roce
2018/19 a vstoupí tak do poslední –
třetí etapy. Průběžně probíhá podpora učitelů pořádáním tematických
seminářů.

Akce DVPP - semináře MRKVIČKA realizované v roce 2017
Datum Název akce
Počet účastníků
23. 3.

Seminář MRKVIČKA
Studánky víly Rozárky

20

2. 5.

Krajská konference MRKVIČKA
Polytechnická výchova v MŠ

25

5. 10.

Seminář MRKVIČKA
Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím

17

28. 11.

Seminář MRKVIČKA
Rok na Zemi

15

Celkem účastníků

77

Za zmínku zajisté stojí seminář
s Eliškou Léblovou, Dis. – Knihy
o přírodě jako klíč k dětským srdcím, kde účastníci získali bohatý soubor dětských publikací. Lektorka především poukázala na to, jak se dají
využít v oblasti environmentálního
vzdělávání. Neméně inspirativní byl
také seminář Rok na Zemi Bc. Lenky
Hronešové, která místo knížek předvedla nespočet metodického materiálu, který je prakticky všudypřítomný
a poslouží nám jako pomůcka k vysvětlení daného tématu o přírodě.
2. května proběhla tradiční konference, kde se odborníci vyjadřovali
k tématu Polytechnická výchova
v MŠ, tzv. výchova k šikovnosti.
I v následujícím roce bude našim
cílem ukazovat pedagogům nové
cesty k environmentální výchově.
Metodicky podporovat a nechat
klíčit semínka vztahu k přírodě, aby
jej mohli předávat dál – především
dětem.

AKCE PRO VEŘEJNOST

V roce 2017 se ve STŘEVLIKu uskutečnilo pět osvětových akcí pro veřejnost. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody i společnosti. Akce navštívilo cca 1400 účastníků, převážně
rodičů s dětmi.
Jednalo se o jednodenní akce pořádané u příležitosti rozličných významných dnů či událostí (např. Den Země, Den
stromů). Při těchto akcích bylo pro návštěvníky připraveno mnoho zábavně - naučných aktivit (tvořivé dílny, aktivity
a hry k tématu daného ekodne, výstavy, osvětové akce, prezentace činnosti organizací působících v ochraně přírody
apod.). Hlavními partnery pro osvětové akce byl tradičně Liberecký kraj a Lesy České republiky. Všem děkujeme za
spolupráci a podporu.
1. 4. 2017
Vítání jara – Za aprílem se STŘEVLIKem
Vítání jara se neslo v duchu dne, na který připadlo.
Aprílové hrátky s velikonoční tematikou návštěvníky provázeli prožitkovou velikonoční stezkou, kterou započali venkovním labyrintem a pokračovali
do domu, kde je čekala řada dalších činností. Pod
binolupami mohli návštěvníci prozkoumat nově
se probouzející přírodu. Naladit se na aprílovou
náladu pomohlo sdílení vtipů. Děti viděly medvědí
pohádku divadla Rolnička. K velikonočnímu ekodni samozřejmě patří i tradiční tvoření a tak si děti
mohly vyzkoušet jarní vazby z pedigu, papírové
kačenky a zdobení jak kraslic skutečných, tak perníkových. Kdo si zvládl uplést pomlázku, mohl její
kvality ihned otestovat na našem trenažéru.
22. 4. 2017
Den Země – Co sluší ovzduší
Den Země byl tentokrát tematicky zaměřen na čistotu ovzduší. Pro návštěvníky byla připravena prožitková stezka
plná zajímavých úkolů a informací. Celý program doprovázela hudební skupina „Každej pes jiná ves“. Děti viděly
pohádku divadla Rolnička o panu Čadilovi, zaujala je i výroba větrníků a dřevěných zvířátek. Dospělí se dozvěděli,
co se skrývá za pojmem čistá mobilita a vítěz soutěže o nejoriginálnější ekologický dopravní prostředek se projel
ukázkovým elektromobilem Volkswagen.
13. 5. 2017
13. Krajský Den včely
Na Krajském dni včely v libereckých Lidových
sadech se návštěvníci mohli seznámit s tím, co
takové včelaření vlastně obnáší. Pro děti byly připraveny různé hry a aktivity s včelařskou tematikou. Pobavily se při pohádce divadla Spojáček. Návštěvníci si mohli zakoupit med, výrobky z medu
a dalších včelích produktů. Mohli také získat cenné
informace o včelách od zkušených včelařů. U Střevličího stánku si děti vyrobily včelku z voskových
mezistěn nebo se nechaly namalovat barvami na
obličej za nějakého člena hmyzích společenstev či
za lákavou květinku. Příjemnou atmosféru doplnilo vystoupení hudební skupiny „Každej pes jiná
ves“.

AKCE PRO VEŘEJNOST

21. 10. 2017
Den stromů – Stromek nebo domek
Tentokrát jsme se během Dne stromů věnovali tomu, že les a stromy často nejsou
jen tím, co na první pohled vidíme, ale
jsou také domovem mnoha živočichů.
Kdo všechno v lese, na stromech a v mrtvém dřevě žije, mohli návštěvníci spolu
s příběhovou lištičkou zjistit na prožitkové stezce přes skalní vyhlídku Triangl.
Odvážlivci si z této vyhlídky mohli i slanit.
Po návratu ze stezky se každý za odměnu mohl občerstvit vlastnoručně vylisovaným jablečným moštem. Ekoden byl
pořádán ve spolupráci s Lesy ČR, které
zajistily možnost vyrobit si vlastní ptačí
budku. V zázemí STŘEVLIKu si návštěvníci mohli prohlédnout novou expozici
Smědá – Řeka nás spojuje a pod binolupami prozkoumat nejrůznější vzorky
stromů. Hezké počasí a poutavý program na tento ekoden přilákal mnoho
návštěvníků.

Ekodny realizované v roce 2016
Datum Název akce
1. 4.
Vítání jara - Za aprílem se STŘEVLIKem
22. 4.
Den Země - Co sluší ovzduší
13. 5.
13. Krajský Den včely
21. 10. Den stromů - Stromek nebo domek
1. 12.
Vánoce se STŘEVLIKem
Celkem

Počet účastníků
300
150
400
300
250
1400

1. 12. 2017
Vánoce se STŘEVLIKem
Vánoční ekoden se konal přímo v sídle
STŘEVLIKu a to hned první den adventního období. Časově byl vymezen na pozdější odpoledne a večer, aby si návštěvníci mohli užít kouzlo zapálené svíčky,
která je pro vánoční období nepostradatelná. Celý dům byl vánočně vyzdoben.
Program krásně zahájili žáčci MŠ Zvoneček Hejnice, svými tanečky a písničkami. O hudební doprovod se umělecky
postarala studentka Aicha Roubíčková
svou hrou na violoncello. Pro návštěvníky bylo připraveno několik aktivit. Venku
si děti i rodiče mohli vyzkoušet, jak se
zimuje takovému ježkovi. Dozvěděli se,
jak můžeme zvířatům v zimě pomáhat.
V domě pak vládla vánoční nálada, vůně
perníčků lákala na jejich zdobení, světlo
svíčky potřebovalo zase svůj svícen a vánoční spirála s andělem nám ukázala, že
tma je důležitou součástí našich životů
a naděje na období světla přichází se Slunovratem.

AKCE PRO DĚTI
LETNÍ POBYTOVÝ A PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V roce 2017 proběhl ve STŘEVLIKu
pro děti školního a předškolního věku
již posedmé letní příměstský tábor.
Pro školní děti jsme obnovili Letní
pobytový tábor. Děti byly pomocí her
a zábavy seznamovány se základy ekologického myšlení a jednání. Program
příměstského tábora využíval zázemí
areálu střediska a okolní přírody. Pobytový tábor jsme realizovali na tábořišti
u Raspenavy v přírodě Jizerských hor.
Tábory rámovala velká táborová hra.
Na pobytovém táboře děti úspěšně
překonaly nástrahy podlého rytíře
Urbana, vysvobodily zakleté rytíře,
nalezly a vrátily ukradený poklad zpět
do kláštera. Všechny děti prokázaly
chrabré a ryzí rytířské srdce a tak se
nyní mohou hrdě řadit k Rytířům Jizerských hor.
Příměstský tábor pro menší děti se
nesl v pohádkovém stylu. Účastníci cestovali z pohádky do pohádky.
Šípková Růženka děti naučila příst
a pracovat s vlnou, Pták Ohnivák ukázal bohatství svých opeřených bratrů.
Pro Hloupého Honzu děti napekly pekáč buchet, vydaly se na celodenní výlet k meandrům řeky Smědé a na závěr
si uvařily čertovsky dobrou polévku.
No a to hlavní - našly všechny indicie,
které je dovedly až k pokladu.

Akce pro děti realizované v roce 2017
Název akce
Počet akcí
Letní pobytový tábor
1
„Rytíři Jizerských hor“
Letní příměstský tábor
1
„Z pohádky do pohádky“
Celkem
2

Počet účastníků
16
10
26

HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2017 zaměstnávala
organizace
13
pracovníků
na
hlavní pracovní poměr. Organizace
zaměstnala během roku celkem
18 pracovníků na základě dohody
o provedení práce a 1 pracovníka na
základě dohody o pracovní činnosti,
kteří zajišťovali lektorování seminářů
a pomocné práce při provozu
střediska.
Pracovníci zaměstnaní
k 31. 12. 2017.

Zaměstnanci
Ředitel
Ekonom
Koordinační pracovník

Ing. Martin Modrý, Ph.D.
Jaromíra Hanicová
Bc. Adéla Roubíčková

Lektoři
ekologicko-výchovných
výukových programů

Bc. Ladislav David, Bc. Tereza Foffová,
Eliška Jáčová, Ing. Zuzana Jelínková,
Mgr. Tomáš Plener, Ing. Věra Sobotová

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Provozní pracovníci

Zdeňka Justová, Magdaléna Krčilová,
Martina Vilhelmová

VÝNOSY

Položka
Hlavní činnost celkem
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- jednodenní výukové programy
- pobytové programy
- školení, semináře
- ostatní ekovýchovné akce
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
- příspěvek - Liberecký kraj
- dotace Mikroprojekt „Smědá - řeka nás spojuje“
- dotace „Předcházení vzniku odpadů“
- dotace - podpora ze SFŽP
- příspěvek z ÚP
Doplňková činnost celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- stravování
- ubytování
- doprava
Výnosy z prodaného zboží
Ostatní výnosy z činnosti
VÝNOSY CELKEM

Výnosy v tis. Kč
9 213,88
762,58
174,25
497,67
2,95
18,91
0,00
119,18
0,00
0,00
8 332,12
5 924,00
665,95
1 155,92
199,75
386,5
1 633, 63
0,00
1 589,97
982,03
555,23
11,24
27,63
16,03
10 847,51

NÁKLADY

Položka
Hlavní činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
- materiál ostatní
- materiál pro ekovýchovu
- kancelářské potřeby
- čisticí a úklidové prostředky
- pohonné hmoty (vozidla)
- obědy zaměstnanců
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn)
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby z toho:
- telefony, internet, poštovné, kopírování
- tisk, grafika, propagace
- služby spojené s ekovýchovou
- služby farma
- softwarové služby
- odborná pomoc
- pronájem učebny
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti z toho:
- pojistné
Kurzové ztráty
Doplňková činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
- potraviny
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn)
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Opravy a udržování
Ostatní služby z toho:
- doprava
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
NÁKLADY CELKEM

Náklady v tis. Kč
9 214,74
1 326,79
976,08
230,06
24,85
18,74
15,99
38,04
94,45
360,04
22,81
14,75
792,27
63,69
38,51
16,00
12,71
82,90
33,27
120,00
3 661,11
1 124,37
17,53
84,68
2,56
7,00
0,00
423,22
15,36
1 126,80
128,13
13,39
12,87
1 458,11
698,95
501,33
38,72
16,13
0,00
145,47
95,67
11,24
309,79
91,88
1,51
5,47
0,19
0,20
0,00
32,67
19,95
1,51
10 672,85

V ROCE 2017 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI

Liberecký kraj je zřizovatelem Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. je celostátní síť organizací
specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Pro členská
střediska je Pavučina organizací hájící jejich společné zájmy vůči orgánům veřejné
správy, informující o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy a zajišťující také
společnou propagaci a finanční podporu. Středisko ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvková organizace je členem Pavučiny.

Doprava dětí na ekologicko-výchovné programy za zvýhodněné ceny.

Naše příspěvková organizace v roce 2017 zaměstnávala 3 pracovníky v rámci veřejně
prospěšných prací.

Projekt Smědá – řeka nás spojuje, r. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000408
spolufinancovaný z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Projekt Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz
spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt Realizace ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ v Jizerských horách
spolufinancovaný z Národního programu Životní prostředí.

Děkujeme

