
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je celostátní síť organizací
specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu, založená v dubnu 1996.
Podmínkou členství je činnost v oblasti ekologických výukových programů pro školy a v oblasti
vzdělávání pedagogických pracovníků. Mimo tyto společné jednotící činnosti členská střediska
realizují mnoho dalších činností: akce pro veřejnost, poradenské a konzultační služby, školní
ekologické projekty, výstavy, metodické a didaktické publikace, pomůcky pro ekologickou
výchovu atd.

Na základě svých stanov sdružení Pavučina
1. podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů v oblasti praktické ekologické výchovy,

vzdělávání a osvěty,
2. zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy a dle

potřeby členů podporuje spolupráci a koordinuje jejich činnost,
3. zastupuje, obhajuje a prosazuje společné zájmy členů ve vztahu k ústředním orgánům státní správy,

k partnerským organizacím, k dárcům a sponzorům,
4. napomáhá udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy SSEV Pavučina,
5. dbá na kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a podporuje jejich odborný růst.

Sdružení Pavučina je tedy pro členská střediska servisní organizací zastupující společné zájmy vůči
centrálním orgánům veřejné správy, informující o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy a zajišťující
také společnou propagaci.

Členská střediska
V roce 1996 měla Pavučina 8 zakládajících středisek ekologické výchovy. Postupný nárůst organizací

zapojených do sítě Pavučina ukazuje následující přehled:
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Členská střediska – řádní členové 8 10 11 12 11 11

Členská střediska – přidružení členové 4 5 5 4 11 14

Pro všechny členy platí povinnost vydávat každoročně výroční zprávu o činnosti a zpracovat výkazy
o činnosti a o financování podle jednotné metodiky. Vzhledem k rozdílné velikosti a stupni rozvoje
jednotlivých středisek je členství rozděleno na řádné a přidružené.

Členství řádné
Řádným členem sdružení Pavučina se může stát právnická osoba, která

- soustavně poskytuje služby v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti, vydává veřejnou
nabídku svých služeb,

- ročně realizuje alespoň 250 hodin programů,
- zaměstnává alespoň jednoho pracovníka s plným úvazkem pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu

a pro činnosti má k dispozici odpovídající nebytový prostor.

Členství přidružené
Přidružené členství je určeno především těm organizacím, které se svou činností začínají či její rozsah

nesplňuje výše uvedená kritéria pro řádné členství. Přidruženým členem se může stát středisko, které:
- poskytuje služby v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti,
- ročně realizuje alespoň 30 hodin výukových programů pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ nebo alespoň 15 hodin

seminářů, exkurzí pro pedagogické pracovníky či studenty učitelství.

Postupný nárůst počtu přidružených členů dokládá pozornost, kterou Pavučina věnuje zejména
v posledních dvou letech střediskům s menším rozsahem činnosti. Vzhledem k růstu členů připravuje
Pavučina přepracování členských podmínek tak, aby se sjednotilo členství středisek a posílil význam a vliv
rozhodování současných přidružených členů.

O všech podstatných záležitostech rozhoduje valná hromada středisek, která se koná alespoň dvakrát
do roka. Výkonný výbor sdružení tvoří zástupci řádných členů; pracuje ve složení: Jan W. Jongepier (VIS
Bílé Karpaty, Veselí n.M.), ing. Aleš Kočí (Toulcův dvůr, Praha), RNDr. Jiří Kulich (Sever, Horní Maršov),
Hana Korvasová (Lipka Brno), RNDr. Josef Zetěk (Chaloupky, Kněžice) – předseda sdružení a statutární
zástupce. Členy dozorčí rady jsou Ing. Tomáš Komrzý (Toulcův dvůr, Praha) a Lenka Appelová (Lipka,
Brno), ředitelkou je Jana Trantová.

Ekologické výukové programy pro školy



Ekologický výukový program je interaktivní, tvořivý, výchovně vzdělávací program s cílem obohatit učivo
škol o ekologický a environmentální rozměr. Program probíhá v rámci školního vyučování, zpravidla však
mimo školu, tj. v přírodě, ve středisku, v zahradě či parku apod. Ekologické výukové programy mají
obsah ekologický (v užším, tj. odborném slova smyslu), environmentální („životněprostřeďový”),
resp. biologický nebo ochranářský (tj. zabývající se ochranou přírody a krajiny). Jejich společným
jmenovatelem je zřetelný důraz na osvojování ekologického myšlení, na nekonzumní hodnotové orientace a
na spoluodpovědnost člověka za stav životního prostředí.

Střediska v roce 2000 připravila téměř 5 000 ekologických výukových programů pro 95 000 dětí z celé
České republiky. Při srovnání rozsahu programů s celkovým počtem 1 337 000 dětí v základních a
mateřských školách (dle přehledu Ústavu pro informace ve vzdělávání pro rok 2000, www.msmt.cz) dojdeme
k výsledku, že členská střediska sdružení Pavučina ovlivňují svými programy zhruba 7 % dětské
populace v rámci předškolního a základního vzdělávání.

Tento dopad programů je určitě velkým úspěchem za 10 let rozvoje ekologické výchovy, není však
cílovým stavem. Aby každý žák alespoň jednou během své docházky navštívil středisko ekologické výchovy,
musel by podíl dětské populace stoupnout na 10 % a více.

Vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogové určují tvář školství a v zásadní míře ovlivňují ekologickou „gramotnost” dětí, jejich vztah

k přírodě i odpovědnost za životní prostředí. Proto jejich vzdělávání věnují členská střediska velkou
pozornost a každoročně připravují rozmanitou nabídku akcí: přírodovědné exkurze, metodické semináře,
praktické dílny zaměřené na náměty a postupy atd. Tyto programy jsou zaměřeny do dvou oblastí – na další
vzdělávání pedagogických pracovníků a na spolupráci s fakultami, které připravují své studenty na učitelské
povolání.

Střediska v roce 2000 připravila přes 400 vzdělávacích akcí pro 6500 pedagogů z celé České republiky.
Při srovnání rozsahu akcí s celkovým počtem 102 000 učitelů v základních a mateřských školách (dle výše
uvedeného přehledu) dojdeme k výsledku, že členská střediska sdružení Pavučina se podílejí na
vzdělávání zhruba 5 % pedagogických pracovníků v předškolním a základním školství.

Osvěta veřejnosti
Naprostá většina členských středisek připravuje oslavy Dne Země a další akce pro širokou veřejnost:

přírodovědné exkurze, semináře, programy pro rodiny, přednášky, výstavy většinou místního a regionálního
významu - celostátní význam mají například Ekologické dny Olomouc. V roce 2000 připravila střediska na
130 akcí pro 140 000 lidí.

Další činnost
Mozaika další činnosti středisek je velmi pestrá. Desítka středisek připravuje ekologické projekty pro

školy zaměřené na odpady, energetické úspory, hospodaření s vodou i na přírodu v regionu. Naprostá
většina také vede dětské kroužky, kluby a oddíly v rámci mimoškolní výchovy pro 2500 dětí a pořádá další
akce také pro neorganizovanou mládež – tábory, pobyty, apod. Významná je také publikační činnost
středisek – každým rokem jsou připraveny desítky metodických, informačních a vzdělávacích knih, brožur,
pracovních listů, letáků, plakátů, apod. Mezi významný publikační počin roku 2000 patří „Průvodce
praktickou ekologickou výchovou” od Aleše Máchala, kterou vydal Rezekvítek Brno s finanční podporou
MŽP a Vzdělávací nadace Jana Husa.

Sdružení Pavučina při realizaci ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty spolupracuje s Ministerstvem
životního prostředí a postupně se zlepšuje spolupráce také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Sdružení Pavučina je společnou organizací, kde se dokázali domluvit zástupci více než dvou desítek
organizací nevládních i rozpočtových (domů dětí) na společné činnosti a projektech. Spolupráci podporuje
také samofinancování základního provozu kanceláře Pavučiny ve výši 275 000 Kč, které jsou hrazeny
členskými středisky. Tento princip samofinancování vytváří vcelku stabilní rámec pro činnost Pavučiny a
omezuje závislost na cizích zdrojích. Díky různorodosti členských organizací, diky vznikajícím konfliktům
chápaným v pozitivním smyslu a díky novým podnětům (např. krajské uspořádání) má Pavučina další rozvoj
a hledání nejvhodnějších cest pro zlepšování podmínek ekologické výchovy stále před sebou.

RNDr. Josef Zetěk, josef.zetek@ecn.cz
předseda Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Kontakt: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1, tel./fax: (02) 2410 2386,
e-mail: pavucina@volny.cz, www.pavucina-sev.cz

Diverzita lesních ekosystémů
Výstava fotografií Ing. Eduarda Průši, CSc.
24. května – 30. září 2001
budova MŽP, Vršovická 65, Praha 10, 4. patro



Až do konce září mohou návštěvníci MŽP shlédnout zajímavou výstavu fotografií, jejíž téma
lze popsat jako „lesy a pralesy od Šumavy po Beskydy, od Krušných hor po jihomoravské
úvaly”. Jejím autorem je významný znalec našich lesů a autor četných publikací o nich Ing.
Eduard Průša, CSc. Výstava je mimo jiné holdem k jeho osmdesátým narozeninám a průřezem
jeho celoživotního díla. Proto je součástí výstavy i podrobná biografie autora, reprodukce
obálek jeho knih, unikátní mapa Boubína v měřítku 1:1000, v níž jsou zakresleny všechny
stromy od 10 cm tloušťky, ale i jím vytvořená lesnická typologie. Několik desítek velmi
kvalitních fotografií zachycuje les v nejrůznější podobě – od luhů po kleč, od pralesů po
intenzivně hospodářsky pěstovaný les. Autor měl věru z čeho vybírat, vždyť jeho archiv čítá
více než 10 000 negativů! Jak ale dokazují vystavené fotografie, Ing. Průša se ve své tvorbě
nezaměřoval pouze na lesy. Zajímala ho i tvář české krajiny, příroda jako taková, ale třeba též
typické rázovité chalupy či půvaby zurčící vody.

(Pla)


