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Představujeme SEVER 
 
Jde nám o věc - Jde nám o svět 
 
Středisko ekologické výchovy SEVER, Základní článek Hnutí Brontosaurus bylo založeno v roce 
1994. a je součásti konsorcia SEVER, jehož dalšími členy jsou kromě tohoto spolku od roku 2012 
i jím založené společnosti - Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s., Středisko 
ekologické výchovy SEVER Litoměřice 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 je 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 směřuje k udržitelnému životu prostřednictvím 
výchovy a vzdělávání, založených na „5P“: 
- prožitku 
- praktické činnosti  
- participaci 
- přímém kontaktu se světem okolo nás 
- propojení různých oborů 
 
V naší práci hrají klíčovou roli tyto hodnoty: 
 - udržitelnost (uvnitř i navenek - ve fungování organizace i okolního světa)  
 - příroda  (příroda jsme my)  
 - vztahy (mezi lidmi, lidmi a přírodou, v přírodě) 
  - porozumění – vzdělávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání 
 - odpovědnost 
 
Našim hlavním cílem je výchova, vzdělávání a osvěta pro děti, mládež a dospělé, zejména 
v oblasti ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a poradenství a výchovy, 
vzdělávání a osvěty pro udržitelný rozvoj. 
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. 
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov je certifikovaným poskytovatelem 
environmentální výchovy (viz http://www.certifikace-sev.cz/). 
 
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 19005 u Krajského soudu v 
Brně. Sídlo SEVERu je v objektu památkově chráněném objektu bývalé fary v Horním Maršově, 
citlivě zrekonstruované na ekologicky šetrný dům - v domě DOTEK (Dům Obnovy Tradic, Ekologie 
a Kultury) na adrese Horská 175, Horní Maršov 542 26 
IČO: 60153016 DIČ: CZ60153016  
Webové stránky: http://sever.ekologickavychova.cz/ 
Společnost je plátcem DPH.  
 
 



Programy pro děti a žáky 
 

      Základním, středním a mateřským školám nabízíme krátkodobé i pobytové ekologické 
výukové programy zaměřené na ochranu a poznávání přírody, ochranu životního prostředí, 
udržitelný rozvoj a udržitelný způsob života. Školy tyto programy  využívají při výuce zejména při 
naplňování průřezových témat jako je Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova demokratického občana a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
v rámci školních vzdělávacích programů. Vzdělávání dětí a mladých lidí se snažíme vést 
především formami založenými na prožitku, praktické činnosti, jejich vlastní participaci a 
bezprostředním kontaktu se světem okolo nás. Programy konsorcia SEVER ročně zažije několik 
tisíc dětí a mladých lidí.  
 
Programy zrealizované SEVERem Horní Maršov v roce 2019: 
 
Denní:  
-  2 pro MŠ v počtu   38 účastníků 
- 30 pro ZŠ v počtu 569 účastníků 
-  2 pro SŠ v počtu    48 účastníků 
Pobytové:   
- 36 pro ZŠ v počtu 770 účastníků 
- 11 pro SŠ v počtu 261 účastníků  
-   1 pro MŠ v počtu 12 účastníků 
Celkem: 
48 pobytových výukových programů pro 1 043 účastníků a 34 krátkodobých výukových 
programů pro 655 účastníků. 
 
Mimoto proběhly letní tábory, víkendové akce a dílny pro děti ve volném čase. 
 

Programy pro učitele, další vzdělavatele a podpora škol a 
vzdělávacích institucí 
 
Klíčovým tématy, na něž se SEVER Horní Maršov dlouhodobě zaměřuje a jimž se nejvíce  věnoval 
i v roce 2019 ve vzdělávání učitelů i dalších vzdělavatelů (lektorů, pracovníků v mimoškolním 
vzdělávání, DVPP apod.) a v podpoře škol a vzdělávacích institucí byly místně zakotvené učení, 
výuka v přírodě a propojování environmentálního a rozvojového vzdělávání (vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj).  
 
Celkem prošlo semináři a kurzy přes 280 učitelů a dalších vzdělavatelů a šlo o cca 260 hodin 
přímého vzdělávání. (bez dvou konferencí v projektu CIVIS, které jsme spoluzajišťovali,  a bez 
dalších seminářů a konferencí, kde pracovníci SEVERu lektorovali, ale byly pořádány jinými 
organizacemi, a  vedle individuálních konzultací a metodické podpory na školách).   
 
Místně zakotvené učení SEVER rozvíjí a v ČR propaguje v rámci dlouhodobého  programu a 

sítě škol „Škola pro udržitelný život“, který funguje od r.2004 a zapojuje školy ze všech krajů 

České republiky (www.skolaprozivot.cz). V roce 2019 realizovaly tyto školy několik místních 

praktických projektů, při nichž žáci pomáhali místu, kde žijí, a zároveň rozvíjeli své kompetence 



pro udržitelný život, Podpoře učitelů v rámci tohoto programu sloužil čtvrtletní  elektronický 

newsletter "Škola pro udržitelný život", web  www.skolaprozivot.cz a facebooková stránka.Další 

rozvoj programu umožnilo několik grantů: 

Krajská konference EVVO Kapradí proběhla v Hradci Králové v ZŠ Kukleny 22. listopadu 2019 a 
zúčastnilo se jí na 100 účastníků z kraje i zajímavých lektorů a hostů. Ve dvou sériích praktických 
dílen konference poskytla účastníkům informace a náměty pro výuku v terénu ve školách i v 
mimoškolním vzdělávání. 11. regionální konference pro pedagogy mateřských škol 
Kapradíčko proběhla 8. listopadu 2019.  
 
 
Propagace ochrany životního prostředí a šetrné turistiky 
 
Pořádali jsme osvětové akce pro obyvatele i návštěvníky východních Krkonoších – např. oslavy 
Dne Země v Krkonoších, 16. ročník ekofestivalu pod širou oblohou DOTEKY, Víkend otevřených 
zahrad, Lněná slavnost. A také oslavy tradičních svátků - Masopust, Martinská slavnost, 
Adventní dílny a výstava a  Vánoční pobejtek.  
 
Celoročně byl zájemcům k dispozici denně otevřený infokoloniál (informační a návštěvnické 
centrum a prodejna místních produktů) v  Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK. 
Infokoloniál nabízel informace, poradenství, prodej místních produktů, zážitkové stezky a questy 
v okolí, a také průvodcovské služby – jednak po areálu bývalé fary, včetně interaktivní hravé 
expozice „Jak žít a přežít v přírodě i civilizaci“ a přírodní zahrady, jednak ve znovuotevřeném 
sousedním kompletně zrekonstruovaném renesančním kostele. V letní sezóně probíhaly pro 
návštěvníky Krkonoš interpretační programy s průvodcem: „Člověk a strom – století 
Wolfganga Wimmera“ a „Na návštěvě u Jozífka Hoffmanna“.  
 
Důležitým aspektem podpory šetrné turistiky je i to, že naše služby certifikovány národní i 
evropskou značkou „Ekologicky šetrná služba“, zároveň jsem držiteli certifikace „Cyklisté 
vítáni“ a zahrada je certifikována jako „Přírodní zahrada“.  
 

 
 
 
 

 
 



 

Vytváření podmínek pro ekologickou výchovu a vzdělávání pro 

udržitelný rozvoj  

Na celostátní úrovni se zapojujeme do aktivit na rozvoj EVVO ve spolupráci s ostatními 

členskými středisky SSEV Pavučina, s MŽP, MŠMT či Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Nadále 

úzce spolupracujeme s Informačním střediskem OSN v Praze, Národní sítí zdravých měst a 

Národní sítí MAS. Byli jsme zapojeni do prací na revizích RVP, připomínkovali jsme Dlouhodobý 

záměr rozvoje vzdělávání.  

Na krajské úrovni spolupracujeme s Královéhradeckým krajem   

SEVER také úzce spolupracuje se Správou KRNAP, pracovníci správy byli zapojeni v realizaci 

některých vzdělávacích akcí, zástupce SEVERu je místopředsedou Vědecké sekce Rady 

KRNAP. 

Ve spolupráci s Úřadem práce Trutnov jsme se zapojili do propagační akce Týden vzdělávání 

dospělých. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Finanční část 

 
 
 
 



 


