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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 2021 81 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.
Organizace se věnuje akreditovanému dalšímu vzdělávání
pedagogických
pracovníků.
Pořádáme vzdělávací akce pro
pedagogy zaměřené na realizaci environmentální výchovy
ve školách. Od roku 2020 je
činnost rozšířena o akreditované vzdělávání úředníků samosprávných celků.
Na základě pověření zřizovatele zajišťujeme vzdělávací část
Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje v oblasti
předcházení vzniku odpadů.
Pro svoji činnost využíváme
vlastní objekt v Hejnicích
a od jara opětovně prostory v Oldřichově v Hájích
a Dolánkách u Turnova
a hlavně nádherné a inspirující
prostředí Jizerských hor a nově
i Českého ráje.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
Jizerská 190, 463 62 Hejnice
Identifikační číslo: 75053144
Daňové identifikační číslo: CZ75053144

Telefon: +420 481 319 911
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Zapsáno v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, oddíl Pr, vložka 680.

SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
předkládám vám výroční zprávu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2021 shrnující výsledky činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.
Činnost STŘEVLIKu i v roce 2021 stejně jako v jiných organizacích významně ovlivnila epidemie covid-19. Díky ní došlo k redukci
realizace vzdělávacích programů, které byly až dosud stěžejní oblastí činnosti organizace. Do programové nabídky byly zahrnuty
programy realizované přímo ve škole, abychom snížili riziko infekce při cestování žáků hromadnou dopravou.
Obrovskou výzvou pro celý
STŘEVLIK bylo zapojení organizace
do řešení akutních hospodářských
problémů Ekocentra Oldřichov
v Hájích, z.ú. Obnova realizace pobytových programů STŘEVLIKu v Oldřichově v Hájích pomohla opět oživit
areál a podpořit jeho financování.
Obnova činnosti STŘEVLIKu v objektech Ekocentra umožnila redukci
mandatorních, zejména mzdových
výdajů Ekocentra.
V červenci STŘEVLIK převzal odpovědnost za zajištění udržitelnosti
Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova, který je součástí
Ekocentra a každoročně ho zatěžoval významným schodkem. Situaci
domu přírody se podařilo v roce
2021 stabilizovat a v roce 2022 dojde k dalšímu rozvoji jeho činnosti.
V roce 2021 došlo v důsledku rozšíření činnosti ke zvýšení počtu zaměstnanců na aktuálních 19 stálých
zaměstnanců. Navýšení mzdových
nákladů bylo z převážné většiny financováno příjmy z vlastní činnosti
(hlavní i vedlejší).
Zapojením do výzvy MŠMT na podporu prázdninových kempů pro žáky ovlivněné pandemií jsme pomohli návratu ke společenským
a pracovním návykům přibližně 200 žákům.
STŘEVLIK se v roce 2021 významnou měrou zapojil také do zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty. Dokument byl schválen na podzim 2021.
I přes vynucené výpadky tvořily i v letošním roce objemově nejvýznamnější část činnosti pobytové a denní vzdělávací programy pro
žáky mateřských, základních a středních škol. Celkově bylo poskytnuto vzdělávání v rozsahu 23 936,50 účastníkohodin.
Činnost STŘEVLIKu je do značné míry podporována z evropských a národních finančních programů. V roce 2021 byl po několika
prodlouženích vynucených pandemickou situací úspěšně ukončen projekt „Kmotři potoků - přenos a společný vývoj vzdělávací
nabídky“ z fondu malých projektů Cíl 3 Česko-Sasko. Ve výzvě 1/2021 Národního programu životní prostředí jsme uspěli s projektem
„DOBRÉ OTÁZKY pro environmentální výchovu“, který bude realizován v letech 2022-2024 a jehož náplní je vzdělávání pedagogů
a lektorů environmentální výchovy v pedagogických dovednostech potřebných pro realizaci vzdělávacích programů.
Díky výsledkům vedlejší hospodářské činnosti skončilo hospodaření organizace v roce 2021 ziskem 203.533,86 Kč, a to i přes rozšíření činnosti do Oldřichova v Hájích a zejména převzetí odpovědnosti za provoz Domu přírody Českého ráje.
Rád bych Vás touto cestou pozval na osobní návštěvu našeho střediska a těším se na setkání na některé z našich akcí.
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY
V roce 2021 jsme školám a zájmovým
dětským skupinám nabízeli ekologicko-výchovné programy (EVP) – výukové celky v rozsahu 2 - 4 hodiny (blokové) nebo 5 - 7 hodin (jednodenní).
V nabídce stále zůstávají i výjezdní
programy.
Ekologicko-výchovné programy byly
určeny dětem z mateřských škol, žákům I. a II. stupně základních škol
a studentům středních škol. Celkový
počet nabízených programů pro rok
2021 za všechna pracoviště byl 81.
Programy byly sestaveny vždy tak, aby
vhodně doplňovaly učivo pro danou
věkovou kategorii.
V souladu s novou koncepcí environmentální výchovy je postupně snižován počet realizovaných blokových
a jednodenních vzdělávacích programů a tyto jsou nahrazovány vícedenními pobytovými programy a programy sestávajícími se z více bloků. EVP
nabízíme zejména v zimních měsících,
kdy je nižší zájem o programy pobytové. Vzhledem k výhodnému umístění střediska ekologické výchovy (na úpatí Jizerských hor)
probíhala většina programů zcela nebo alespoň zčásti v terénu.
Nabídku ekologicko-výchovných aktivit neustále doplňujeme o nová témata a služby. Při plánování nových aktivit jsme tradičně
vycházeli z ohlasů a potřeb škol, proto jsme v době pandemie covidu-19 nabídli školkám, školám a zájmovým dětským skupinám výjezdové ekologicko-výchovné programy. Část programů jsme přizpůsobili tak, abychom je mohli realizovat přímo ve škole či školce
a žáci nemuseli cestovat veřejnou dopravou. V tomto trendu chceme pokračovat i v příštím roce. Nejvíce pozornosti chce naše organizace i do budoucna věnovat ekologicko-výchovným pobytům. Celkem se v roce 2021 zúčastnilo našich EVP (včetně pobytových
programů) 3479 dětí/žáků/studentů.
Pobytové programy byly koncipovány jako pětidenní pobyt (pondělí – pátek). V několika případech jsme realizovali, na základě požadavku objednavatele, i programy kratší či delší. V rámci ozdravných pobytů z oblastí se sníženou kvalitou ovzduší k nám v roce 2021
přijelo celkem sedmnáct škol a školek
na pětidenní či desetidenní pobyty.
Blokové ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2021
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
STŘEVLIK je krajským koordinátorem
sítě mateřských škol se zájmem
o
environmentální
výchovu
MRKVIČKA
pro
Liberecký
kraj.
Ke konci roku 2021 bylo do sítě přihlášeno
88 mateřských škol.
Cílem
programu
je
pedagogům
poskytovat metodickou a informační
podporu v oblasti environmentální
výchovy v předškolním vzdělávání.
To se děje prostřednictvím rozesílek
informačních materiálů a pořádáním
akreditovaných konferencí, seminářů
a exkurzí. Pro pedagogy také důležitá
vzájemná inspirace a možnost se společně
sejít a předávat si vlastní zkušenosti.
V roce 2021 byly realizovány čtyři
tematické
rozesílky
informačního
bulletinu Mrkvička doplněné o publikace,
které mateřské školy podporují v oblasti
environmentální výchovy - konkrétně
atlasy v podobě vějířů Vodní mikrosvět
a Stopy.
Na podzim roku 2021 byla realizována
Krajská konference MRKVIČKA na
podporu environmentální výchovy v MŠ
s názvem „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“, která
se konala dne 26. 10. 2021 v Oldřichově
v Hájích.
Konference se věnovala následujícím
tématům:
• jak důležitý je v dnešní době kontakt
lidí a zvířat,
• jaký je vztah dětí ke zvířatům a jak
ho podporovat,
• kdy se děti zbytečně bojí a kdy je
naopak strach na místě,
• jak pracovat s emocemi či strachem
dětí,
• jak podpořit každodenní kontakt
dětí z MŠ se zvířaty,
• jak se k nim chovat a co nám mohou
přinést do výuky,
• jak dostat zajímavé živočichy do
školní zahrady.
Ostatní původně plánované vzdělávací
akce v rámci programu MRKVIČKA byly
kvůli protipandemickým opatřením
zrušeny nebo odloženy na následující
kalendářní rok.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Exkurze, semináře a workshopy
pro pedagogy
V roce 2021 STŘEVLIK pokračoval s pořádáním odborných exkurzí, seminářů
a workshopů, které byly nabízeny primárně pedagogům, ale mohli je navštívit
i zájemci z řad veřejnosti. Bohužel však
v důsledku přijatých opatření proti šíření
onemocnění covid-19 došlo ke zrušení
značného množství akcí naplánovaných
na letošní rok.
Terénní exkurze byly realizovány v Českém ráji pod hlavičkou Domu přírody Českého ráje. Největší zájem byl o exkurzi „Archeologie Příhrazských skal“, která byla 3x
opakována v různých měsících. Věnována
byla pravěkému a historickému osídlení
území, vrcholně středověkým sídlům na
skalních blocích i využívání jeskyní a převisů od loveckého pravěku do novověku
ve světle nejnovějších poznatků. Poslední
realizace 30. 10. 2021 proběhla při příležitosti Mezinárodního dne archeologie.
Atraktivní byla i komentovaná exkurze
za poznáním kvádrových pískovců Maloskalské Drábovny a nejlépe vyvinutého
krasového systému na území CHKO Český ráj - Krasu u Ondříkovic. Partnery akce
byly AOPK ČR, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy – Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky,
Geopark Český ráj a Vlastivědné muzeum
a galerie v České Lípě, p.o. – Pracoviště
archeologie a speleoantropologie.
Vzdělávací akce
mimo území Libereckého kraje

Celodenní exkurze a semináře realizované v roce 2021 v rámci DVPP
Počet
účastníků

Datum

Název akce

17. 7.

Exkurze Archeologie Příhrazských skal
Archeoléto: Za pískovcovým fenoménem Českého
ráje: Maloskalská Drábovna a Kras u Ondříkovic

30

24. 7.

Exkurze z cyklu Za pískovcovým fenoménem
Českého ráje - Archeologie Příhrazských skal

24

14. 8.

Exkurze Archeologie Příhrazských skal
Archeoléto: Archeologie Příhrazských skal

30

26. 10.

Krajská konference MRKVIČKA
- „MÁME RÁDI ZVÍŘATA“

23

30. 10.

Exkurze Archeologie Příhrazských skal
Mezinárodní den archeologie v Českém ráji

25

Celkem účastníků

132

Cyklus seminářů pro pedagogy ve Středočeském kraji proběhl v rámci dlouhodobé
spolupráce se Vzdělávacím institutem
Středočeského kraje. V roce 2021 byly
uskutečněny celkem 3 semináře: Využití
pohádek při motivaci v ekologické výchově, Odpad může být i poklad, Studánky
víly Rozárky.
Vzdělávací program STŘEVLIKu Odpad
může být i poklad byl prezentován na
semináři pro pedagogy v Ústeckém kraji, konkrétně 26. 5. 2021 v Krásné Lípě.

Akce pro DĚTI
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Jedenáctým rokem proběhly Letní příměstské tábory (Letní kempy 2021) pro děti školního věku (11 tematických turnusů) a Letní
pobytový tábor pro děti školního věku.

Tábory realizované v roce 2021
Název akce
Letní pobytový tábor
„KRAKONOŠOVY POHÁDKY aneb
Jak si Trautenberk hledal čeledíny“

Počet akcí

Počet účastníků

1

30

Letní příměstský tábor - Hejnice
„Tajemství přírody“

1

17

Letní příměstský tábor - Hejnice
„Trosečníci“

1

18

Letní příměstský tábor - Hejnice
„Malý princ“

2

38

Letní příměstský tábor - Hejnice
„Smědá - řeka mnoha tváří“

1

17

Letní příměstský tábor - Oldřichov
v Hájích „Trosečníci“

1

18

Letní příměstský tábor - Oldřichov
v Hájích „Barevná planeta“

2

33

Letní příměstský tábor - Oldřichov
v Hájích „Loupežníci“

1

19

Letní příměstský tábor - Oldřichov
v Hájích „Tajemství lesa“

1

19

1

19

12

228

Letní příměstský tábor - Oldřichov
v Hájích „Hrátky s přírodou“
Celkem
Realizace Letních kempů 2021 byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže ‚a tělovýchovy“. Díky této
podpoře byly příměstské tábory zdarma.

Programy všech příměstských táborů a jednoho pobytového táboru plně využily zázemí dvou areálů střediska i okolní přírody
a byly sestaveny tak, aby spolu se zábavou
a hrami byly děti seznamovány se základy
ekologického myšlení a jednání. Dále příměstské tábory významnou měrou přispívaly k obnově sociálních a pracovních návyků
žáků, které byly významně ovlivněny distanční výukou ve školním roce 2020/2021.

Akce pro veřejnost
ekodny
V roce 2021 STŘEVLIK realizoval pouze
jeden tematicky zaměřený ekoden. Jiné
akce nemohly být realizovány z důvodu
stále trvající pandemie covidu-19 v Česku.
16. 10. Den stromů
STŘEVLIK A STROMY
V tomto roce jsme náš jediný ekoden realizovaly na staronovém místě v Oldřichově
v Hájích. Na ekoden měla dorazit skupina
Nezmaři, ale bohužel pro nemoc účast zrušili. Skvělou náhradou jim však byla místní
skupina JANBERI. Celý ekoden provázel
řemeslný jarmark, tradiční tvořivé dílny
a hry pro děti.

Ekodny realizované v roce 2021
Datum
Název akce
16.10.

Den stromů

Celkem účastníků

Počet účastníků
150
150

Další činnosti organizace

Koordinace činnosti EVVO v Libereckém kraji
STŘELIK se roce 2021 podílel na dokončení Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje a Akčního
plánu EVVO 2022-2025. Práce byly zkomplikovány a pozdrženy v důsledku protipandemických opatření. Většina aktivit byla převedena do on-line prostředí. V rámci přípravy byly realizovány odborné konzultace s významnými aktéry z oblasti environmentální
výchovy. Práce na koncepci byly dokončeny a materiál schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje v listopadu 2021.
Paralelně s pracemi na koncepci environmentální výchovy jsme zpracovali podklady pro aktualizace strategického plánu STŘEVLIKu.
Ten bude dokončen pro projednání koncepce, aby zahrnul všechny klíčové výstupy týkající se STŘEVLIKu.
Vzdělávání úředníků samosprávných celků
V roce 2020 získal STŘEVLIK od Ministerstva vnitra ČR akreditaci vzdělávací instituce pro vzdělávání úředníků samosprávných celků.
Zároveň s tím byl akreditovaný vzdělávací program „Ochrana vodních živočichů při realizaci stavby a kompenzační opatření po
technických úpravách toků“. Realizace programu byla přesunuta na rok 2022.
Plánované akce se neuskutečnily v důsledku nejisté situace ohledně covid 19.
Příprava světového kongresu WEEC 2022
STŘEVLIK se v roce 2021 podílel na přípravě kongresu WEEC 2022, konkrétně na jeho terénní sekci zaměřené na různé aspekty
a souvislosti odcizení přírodě. Terénní sekce se uskuteční ve spolupráci se SEV Sedmihorky 17. - 18. 3. 2022 v Sedmihorkách.

Projekty
Kmotři potoků – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky
V roce 2021 jsme dokončili poslední aktivity projektu Kmotři potoků. Proběhly plánované stáže českých lektorů v Německu a německých lektorů u nás. Byla odevzdána a schválena závěrečná zpráva.
Na projektové aktivity, které se nám osvědčily, budeme navazovat při další práci STŘEVLIKu.
Projekt Kmotři potoků spolufinancován
prostřednictvím Fondu malých projektů
v Euroregionu Nisa v rámci Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014 -2020.

Střevličí vzdělávací programy 2020
V rámci tohoto projektu bylo z prostředků Národního programu
životní prostředí v roce 2021 podpořeno 36 dní pobytových a 34
blokových vzdělávacích programů.
Projekt Střevličí vzdělávací programy 2020 spolufinancovaný z Národního
programu Životní prostředí.

HOSPODAŘENÍ

K
31.12.
2021
zaměstnávala
organizace 19 pracovníků na hlavní pracovní poměr. Organizace
zaměstnala během roku celkem
15 pracovníků na základě dohody
o provedení práce, kteří se podíleli na lektorování seminářů, exkurzí
a pomocných pracech při provozu
střediska.

Pracovníci zaměstnaní
k 31. 12. 2021.

Zaměstnanci
Ředitel

Ing. Martin Modrý, Ph.D.

Ekonom

Jaromíra Hanicová

Koordinačně administrativní pracovník

Lucie Kafková

Lektoři
ekologicko-výchovných výukových programů

Bc. Ladislav David, Eliška Jáčová,
Ing. Zuzana Jelínková, Mgr. Lenka Krčilová,
Mgr. Lenka Kubíková, Mgr. Štěpánka Kvapilová,
Jitka Bibi Marešová, Mgr. Jana Modrá,
Ing. Věra Sobotová

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Provozní pracovníci

Michaela Balogová, Magdaléna Krčilová,
Jana Maryšková, Martina Sedlická,
Jana Tesárková, Christos Sidiropulos

VÝNOSY
Položka
Hlavní činnost celkem
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- jednodenní výukové programy
- pobytové programy
- školení, semináře
- ostatní ekovýchovné akce
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
- příspěvek - Liberecký kraj
- dotace - „včely“
- dotace - Úřad práce
- dotace - Město Turnov na DPČR
- dotace - „Kmotři potoků“
Doplňková činnost celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- stravování
- ubytování
Výnosy z prodaného zboží
Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy z přijatých transferů ze SFPI - COVID
VÝNOSY CELKEM

Výnosy v tis. Kč
7 682,25
1 706,53
278,60
629,96
20,72
316,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
5 975,54
5 760,00
0,95
18,00
200,00
-3,41
2 626,35
0,00
2099,98
1 169,44
917,43
476,77
0,00
49,60
10 308,60

NÁKLADY

Položka
Hlavní činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
- materiál ostatní
- materiál pro ekovýchovu
- kancelářské potřeby
- čisticí a úklidové prostředky
- pohonné hmoty (vozidla)
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn)
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby z toho:
- telefony, internet, poštovné, kopírování
- školení, semináře
- služby spojené s ekovýchovou
- služby Ekocentrum Oldřichov
- softwarové služby
- odborná pomoc
- revize
- pronájem pozemku
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:
- softwarové služby
- praní, mandlování
- služby Ekocentrum Oldřichov
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
7 778,22
254,62
72,15
106,56
17,92
39,15
15,39
180,60
85,45
21,31
13,26
411,69
46,00
10,05
19,46
60,51
96,36
13,00
21,84
30,00
4 514,82
1 477,64
22,50
200,85
4,33
2,68
0,00
282,68
0,00
172,11
63,70
13,83
69,98
2 326,84
621,06
456,22
93,81
318,94
0,00
64,20
202,66
33,18
18,92
101,17
691,15
206,29
3,42
12,55
0,57
0,36
0,00
27,68
82,31
1,84
10 105,06

V ROCE 2021 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.

Naše příspěvková organizace v roce 2021 zaměstnávala 1 pracovníka v rámci veřejně prospěšných
prací.

Projekt Kmotři potoků spolufinancován prostřednictvím Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v rámci Programu spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020.

Projekt Střevličí vzdělávací programy 2020 spolufinancovaný z Národního programu Životní prostředí.

Projekt z MŠMT - Výzva LETNÍ KEMPY 2021

Děkujeme

