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ÚVODNÍ SLOVO 

Výroční zpráva je příležitostí nejen k ohlédnutí a reflexi, ale také k ocenění 

všech, kteří se na fungování našeho centra podílejí.  

Stejně jako rok 2017, také rok 2018 pro nás opět znamenal pokrok v mnoha 

směrech. Zaznamenali jsme velký nárůst klientely a především pozitivních 

zpětných vazeb, které jsou pro nás největší motivací k dalším programům. 

Mezi naše letošní nejvýznamnější akce patří realizace škol v přírodě v rámci 

projektu Ministerstva životního prostředí, díky kterému jsme měli možnost 

nabídnout dětem ze základních škol pětidenní pobyt za minimální částku. 

V projektu pokračujeme i v roce 2019.  

Aktuálně máme kolektiv nadšených lidí, kteří mají stále chuť plánovat, a 

především organizovat další nové projekty. Velmi si dané skutečnosti vážím a 

doufám, že nám to vydrží i nadále.  

Děkujeme všem za přízeň. 

 Mgr. Lucie Pulterová 
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POPIS ORGANIZACE 

Ústav ekologického vzdělávání (ÚEV) je neziskovou organizací zabývající se 

v průběhu celého roku vzděláváním především v oblasti ekologie.  

ÚEV Mladoňov funguje od roku 2015 a spadá pod obec Nový Malín. Dříve byla 

budova využívána jako základní škola a následně škola mateřská.  

Zapsaný ústav „ÚEV, z.ú.“, Mladoňov 84, byl zřízen na základě rozhodnutí 

Obecního úřadu v Novém Malíně dne 2. února 2015. Spolu s tímto 

rozhodnutím proběhla i volba členů orgánů a ředitelky společnosti. Notářský 

zápis zakládací listiny společnosti byl proveden 25. února 2015. 

V současné době je naším cílem efektivní a zábavné využití nejen volného času 

dětí, mládeže, ale i dospělých; dále rozvíjet pohybové dovednosti, prohlubovat 

vztah k přírodě, sami k sobě a ke svému okolí.  

  



 

5 
 

MLADOŇOV 
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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Název, sídlo, oblast činnosti 

Název společnosti:  Ústav ekologického vzdělávání, z.ú. 
Datum zápisu:   25. 2. 2015 
Sídlo společnosti:  Mladoňov 84, Nový Malín, 788 03 
IČO:    03832465  
Číslo účtu:   269132639/0300 
Druh společnosti:  Zapsaný ústav 
Statutární orgán:  Ředitelka – Mgr. Lucie Pulterová 

Orgány společnosti 

Správní rada, členové: 

Lenka Tylová, nar. 5. 11. 1965, bytem Nový Malín 1, 788 03 

Josef Minář, nar. 8. 11. 1947, bytem Nový Malín 469, 788 03 

Anna Novosadová, nar. 28. 8. 1958, bytem Mladoňov 66, Nový Malín, 788 03 

Josef Smolicha, nar. 7. 5. 1956, bytem Nový Malín 187, 788 03 

MUDr. Ivan Schlemmmer, nar. 24.12.1953, Nový Malín 476,788 03 

Hlavní činnost 

- Organizace vzdělávacích ekolog. aktivit pro všechny věkové skupiny 
- Organizace škol v přírodě 
- Organizace pracovního vyučování pro žáky ZŠ 
- Organizace dětských táborů 
- Organizace výstav zahrádkářů 
- Organizace rekvalifikačních kurzů v oblastí údržby zeleně 
- Organizace kulturních akcí pro všechny věkové kategorie 
- Obnova místních zvyků a tradic 
- Podpora a posilování sociálních vazeb obyvatel 
- Organizace seminářů, kurzů, školení 
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Předmět podnikání 

- Výroba, obchod a služby 
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně 

lektorské činnosti 
- Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 
- Zprostředkování obchodu a služeb 
- Velkoobchod a maloobchod 
- Ubytovací služby 
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a 

posudků 
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, 

pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, 
prodejních a obdobných akcí 

- údržba veřejné zeleně 

Prostorové a materiální podmínky: 

- Učebna (Herna) v přízemí 
- Sál (půdní prostory) 
- Venkovní pergola 
- Zahrada 
- Travnaté hřiště 
- Work-out hřiště 
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PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

Mgr. Lucie Pulterová   ředitelka 
Mgr. Dita Kaňáková   pedagog 
David Křenek    volnočasový pedagog 
Barbora Struhárová   účetní, administrativa 
Petr Hloušek    údržbář, správce 
Petra Struhárová    uklízečka, výdej stravy 
Markéta Knápková    pokojská 
 

 
 

Horní řada z leva: Barbora Struhárová, Mgr. Dita Kaňáková, Mgr. Lucie 

Pulterová, Petra Struhárová.  

Dolní řada z leva: Petr Hloušek, Markéta Knápková, David Křenek 
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POPIS PROSTOR 

Ubytování 

Nabízíme ubytování pro školy, volnočasové skupiny, ale i pro veřejnost. Stravu 
zajišťujeme v plné výši (až 5 x denně) – dle individuální domluvy. K dispozici je 
kuchyňka, prostory umožňující pořádání firemních akcí, seminářů a 
soukromých oslav. Společenská místnost je vybavena dataprojektorem, TV, 
plátnem. Kapacita ubytovacích míst je 38. V podkroví budovy se nachází 
víceúčelová místnost. Pro větší akce je možné využít místní kulturní dům.  

 

 

 

 

 

 

 

Pokoje 

Ubytování nabízíme ve dvou- až osmilůžkových pokojích s celkovou kapacitou 
38 míst – 2 dvoulůžkové pokoje; 4 čtyřlůžkové; 2 pětilůžkové a 1 osmilůžkový 
pokoj. Většina pokojů je v prvním patře, pouze jeden pokoj (s kapacitou 8 
lůžek) v přízemí. Sociálky jsou umístěny v prvním patře i v přízemí, kde se také 
nachází bezbariérová koupelna 
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Vnitřní prostory 

Interiér je rozdělen do dvou pater, přičemž pokoje se nachází převážně 

v prvním patře. Společenská místnost a nově zrekonstruované půdní prostory 

jsou uzpůsobeny pro výuku, relaxaci, volnočasové aktivity i firemní 

akce. Koupelny a toalety jsou společné. Pro soukromé oslavy je k dispozici 

vybavená kuchyňka s jídelnou.  
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Venkovní prostory 

Venkovní areál nabízí posezení pod zastřešenou pergolou nebo u ohniště. V 

přední části zahrady je vysázena bylinková zahrádka. Pro sportovní vyžití 

poskytujeme oplocené travnaté hřiště, workoutové hřiště a mnoho dalšího 

prostoru pro pohybové aktivity. Pro větší akce lze využít místní kulturní dům, 

který stojí v bezprostřední blízkosti ÚEV. 
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CÍLE 

- vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy 
- prohloubení vztahu k přírodě, sami k sobě a ke svému okolí 
- efektivní, smysluplné a zábavné využití volného času dětí, mládeže          i 

dospělých 
- rozvoj pohybových a kreativních dovedností 

Cílem je nabídnout aktivity prostřednictvím činnosti pravidelné, příležitostní, 
vzdělávací, táborové a víkendové. Nabízíme výukové programy (dále jen VP) 
s ekologickým zaměřením, které doplňujeme kreativními a sportovními 
aktivitami. Programy jsou určeny primárně pro děti z mateřských a základních 
škol, naše zařízení ale využívají i studenti z vysokých škol a další organizace a 
spolky.  Organizujeme školní výlety, školy v přírodě, jednorázové ekologické 
akce, pobyty pro rodiče s dětmi, příměstské i pobytové tábory. Rovněž 
poskytujeme ubytovací prostory pro soukromé a firemní akce. Veškeré 
programy probíhají ve zrekonstruované budově, na školních pozemcích, pod 
zastřešenou pergolou, na oploceném hřišti a v okolní krajině Mladoňova.  
 
Aktuální nabídka VP pro děti ze ZŠ: 

- Život v lese 
- Voda nad zlato 
- Podzim volá 
- Mikrokosmos 
- Od semínka po rostlinku 
- Od vitamínů k vitalitě 
- Smysly 
- Vesmír 
- Psychomotorika 
- Svět Pata a Mata 
- Osudy lidí po 2. světové válce 
- Pletení košíků 
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Nabídka VP pro děti z MŠ: 

- Zvířátka v lese 
- Vitamínový den 
- Ve svitu hvězd 
- Pramínek vody 
- Smysly a psychomotorika 

VP zaměřené na zvyky a tradice pro děti ze ZŠ i MŠ: 

- Advent a vánoční čas 
- Masopust 
- Velikonoce 
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VÝUKOVÉ PROGRAMY 

Od semínka po rostlinku - jaro - pro 1. i 2. stupeň 

Program plný pokusů a experimentů. 
Děti se dozví, co vše ovlivňuje růst 
rostliny. Seznámí se s druhy a typy půd, 
také s vlivem světla a vody. Zahrají si na 
fotosyntézu a zasadí si vlastní semínko 
do květináče.  

 

Mikrokosmos - jaro - 1. i 2. stupeň 

Terénní program nás zavede na louku, 
kde děti budou poznávat a šetrně 
odchytávat hlavní obyvatele louky. Určí 
si základní rostliny, navštíví hmyzí hotel 
a zjistí význam louky a jak ji ovlivňuje 
člověk. Děti si odnesou i vlastnoručně 
vyrobený obrázek z louky.  

 

Osudy lidí po 2. světové válce - celoroční - 5. tř. a 2. stupeň 

Netradiční formou hry a diskuze se 
pokusíme přiblížit nepříliš oblíbené 
historické okamžiky po II. světové válce. 
Pomocí skutečných příběhů lidí 
z blízkého okolí navodíme atmosféru a 
prožijeme jejich životy.  
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Podzim volá - podzim - 1. stupeň 

Seznámíme děti s tradičními plodinami 
a jejich sklizní (např. jablka, ořechy, 
brambory, vinná réva). Prakticky 
ukážeme různé zpracování plodů a 
jejich uchovávání na zimu. Vysvětlíme, 
jak se rostliny i zvířata připravují na 
zimu a nebude chybět ani tradiční 
podzimní oheň, pečené brambory či 
bylinkový čaj.         

Život v lese - celoroční - 1. i 2. stupeň 

Cílem daného programu je prohloubit 
vztah k přírodě, ke svému okolí i k sobě 
samým. Pomocí zážitkové pedagogiky 
děti získají teoretické i praktické 
vědomosti o životě v lese. Naučí se 
vnímat přírodu všemi smysly, získají 
základy zálesáctví apod. 

 

Voda nad zlato - celoroční - 1. i 2. stupeň 

Prostřednictvím zážitkové pedagogiky 
děti získají teoretické vědomosti o 
vzniku, koloběhu a využití vody, ale 
především se zaměříme na její smysl a 
význam v celosvětovém měřítku. 
Program bude doplněn o pohybové a 
kreativní činnosti. 
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Od vitamínů k vitalitě - celoroční - 1. stupeň 

Tímto programem chceme dětem 
poskytnout informace o správném 
stravování, významu našich plodin, 
pitném režimu a důležitosti pohybu. 
Děti se dozví o podílu vitamínů v 
jednotlivých druzích potravin a 
ochutnají čerstvé šťávy z ovoce a 
zeleniny. 

Smysly - celoroční - 1. i 2. stupeň 

Děti si postupně formou her vyzkouší, 
jaké to je přijít o jeden ze smyslů. Zjistí, 
že pomocí smyslů vnímají nejen sami 
sebe, ale své okolí a především mohou 
prožívat radost z her, pohybu a 
z každodenního života.  

 

Psychomotorika - celoroční - 1. i 2. stupeň 

Psychomotorika tvoří soubor 
alternativních pohybových her s 
použitím netradičních pomůcek se 
zaměřením na prožívání pohybu, 
poznávání vlastního těla, okolního 
světa a schopnost relaxace. Program 
probíhá zábavnou a kolektivní formou. 
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Hvězdné nebe - celoroční - 1. stupeň 

Děti se prostřednictvím přednášky a 
prezentace dozví zajímavosti o vesmíru. 
V případě pěkného počasí bude 
možnost nahlédnout do hvězdářského 
dalekohledu.  V dopoledním výukovém 
programu je noční obloha a vesmírná 
atmosféra alternativně navozena.  

 

Svět Pata a Mata - celoroční – 1. stupeň 

Děti se seznámí s významnými českými 
vynálezci, vyzkouší si přírodovědné a 
fyzikální pokusy a také se ocitnou ve 
světě dvou nejznámějších českých 
kutilů 

 

 

Pletení košíků - celoroční - 1. i 2. stupeň    

Děti si upletou proutěný košík z pedigu 
a dozví se o původu daného materiálu. 
K danému programu je doprovodný 
program v podobě zábavných, 
společenských a pohybových her 
s cílem stmelení kolektivu.   
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Výukové programy zaměřené na tradice a zvyky 

Advent a čas vánoční    

Děti prožijí adventní čas a vánoční 
atmosféru. Seznámí se s tradicemi a 
zvyky českých Vánoc a také bytostmi 
(sv. Barbora, sv. Lucie atd.), které dříve 
v adventním čase navštěvovaly lidská 
obydlí. 

 

Masopust    

Tímto improvizovaným programem 
zaměřeným na období od Tří Králů po 
začátek Velikonoc, jenž je plný zábavy, 
kostýmů a hudby, chceme dětem 
umožnit prožití masopustního veselí a 
seznámit je tak s tímto svátkem.  

 

Velikonoce    

Zábavnou formou si děti prožijí čas 
Velikonoc, oslavu příchodu jara, 
probouzení přírody. Dále si upečou 
jidášky, zasadí do vyrobených květináčů 
jarní kytičku nebo upletou pomlázku.  
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TÁBORY 

Pořádáme jarní a letní příměstské/pobytové tábory. V roce 2018 jsme pořádali 
3 pobytové tábory a 2 příměstské.  
Jarní pobytový tábor: „Expedice II.“ – zaměřený na turistiku 
Letní pobytové tábory: „English Camp“ (s anglickou tematikou) a „Star Wars“ 
(akční, dobrodružný) 
Letní příměstské tábory: „Cesta do Pravěku“ (v prostorách MŠ v Novém 
Malíně), „Z pohádky do pohádky“ (pro děti z očního centra Ottlens).  
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AKCE 

Kromě pravidelných výukových programů realizujeme v průběhu roku 
jednorázové akce.  

Jednodenní akce pro veřejnost: 

DEN ZEMĚ – v minulém roce jsme zaznamenali opět velkou účast. Díky 
krásnému počasí si děti i rodiče mohli bez omezení užít veškeré činnosti, 
stanoviště, výstavy, ukázky i občerstvovací stánky.  Letos se akce bude konat 
v sobotu 20.4., tudíž v období Velikonoc, do kterých bude tematicky laděna.  
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ADVENT – tato akce pro dospělé probíhá pravidelně v sobotu před první 
adventní nedělí. Při vánoční atmosféře si k nám kdokoliv může přijet vyrobit 
adventní věnec. Nechybí vánoční hudba ani pohoštění.  

POHÁDKOVÝ LES – po pár letech absence byla letos akce opět obnovena. 
Zábavná cesta mladoňovským lesem plná pohádkových postav a úkolů vedla 
od místního kulturního domu až k rybníkům na „Dolině“, kde na účastníky 
čekalo bohaté občerstvení. Děkujeme všem organizátorům, pomocníků a také 
Aničce Novosadové za poskytnutí prostor. 



 

22 
 

Dvoudenní akce s přespáním: 

HALLOWEEN – děti u nás oslavují svátek všech Svatých a to prostřednictvím 
poutavých, tvůrčích i tajemných aktivit (např. dýňování, vyrábění, stezka 
odvahy, promítání, halloweenské disco). Každoročně se těšíme velkému zájmu. 

SVATOJÁNSKÁ NOC – ve znamení ohňů a tajemna společně oslavujeme také 
příchod léta. Program je tematicky doplněn (např. djembe bubnování, 
svatojánská cesta za pokladem, ohnivá show, promítání a další.).   
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ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

Pro rok 2018 jsme prostřednictvím Ministerstva životního prostředí realizovali 
dotované školy v přírodě na téma „Tajemství živlů“.  

S vládcem Jeseníků, Pradědem, se žáci společně zamyslí nad prostředím, ve 
kterém žijí a jak o něj pečují. Zjistí, jak by příroda fungovala bez některých živlů 
a týmovou prací se pokusí najít řešení k obnově rovnováhy v přírodě. Za každý 
splněný úkol dostanou děti část skládačky a tím vrátí živel zpět. 

Celý program probíhá pod vedením instruktorů formou vzdělávacích, 

zábavných, pohybových her a outdoorových aktivit. Každý den mají děti se svou 

paní učitelkou také normální výuku. 

Projektu se v uplynulém roce zúčastnily především děti ze ZŠ Nový Malín a také 
ze ZŠ Dr. E. Beneše 1 v Šumperku. Projekt pokračuje i v roce 2019, ve kterém 
k nám přijede ZŠ Bludov, opět také ZŠ Dr.E.Beneše Špk a základní školy 
z Uničova (ZŠ U Stadionu a ZŠ Haškova).  
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ŠKOLNÍ VÝLETY 

Školní výlety aktuálně pořádáme na téma: Putování Vesmírem, Mladoňovská 
čarokouzla, Na jedné vlně a pro nejmenší Zootropolis. Také připravujeme výlety 
na míru, učitelé si mohou vybrat z celé nabídky našich výukových programů. 
Zaměřujeme se na spolupráci dětí a na celkové zlepšení klima třídního 
kolektivu. V uplynulém roce k nám přijelo několik tříd z prvního i druhého 
stupně. Této nabídky využila i základní a střední škola Pomněnka. 
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POBYTY DALŠÍCH ORGANIZACÍ 

Naše zařízení využívají i soukromé organizace jako např. hudební skupina O5 

& Radeček, Klub rodičů a přátel šestky (sbor Ptáčata), Kytary Šumperk apod. 
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EKONOMIKA 

 
PŘÍJMY:
Položkově: Kč

Provozní dotace od obce Nový Malín 1 600 000,00

Dotace na mzdy z Úřadu práce 58 903,00

Dotace na akce (Den Země) 16 229,00

Příjem za ekologické a výukové programy 102 296,00

Příjem za programy s ubytováním 794 932,00

Příjem jarní a letní tábory 361 090,00

Příjem za ubytování, pronájem budovy - doplňková činnost 265 450,00

Úroky 49,00

CELKEM 3 273 451,00

VÝDAJE:
Položkově: Kč

Drobný majetek v ceně pořízení do 3 tis.Kč 49 895,00

Nákup stravy a potravin 460 385,00

Služby - výukové programy 0,00

Dohody o provední práce 321 154,00

Cestovní náklady 27 547,00

Ostatní sociální náklady (stravenky, školení) 55 154,00

Ostatní služby 79 667,00

Telefon, internet, apod. 6 034,00

CELKEM 3 222 161,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ: 51 290,00

Hospodaření ÚEV Mladoňov, z.ú. za rok 2018

Hrubé mzdy (5 zaměstnanců)

Ostatní výnosy (občerstvení, upomínkové předměty) 74 502,00

1 436 784,00

Odvody sociální a zdravotní z HM ve výši 34%

Dary 0,00

Drobný majetek v ceně pořízení nad 3 tis.Kč 93 767,00

Režijní náklady (kancelářské, úklidové, drobné dovybavení) 196 145,00

495 629,00
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Grafické znázornění příjmů a výdajů za rok 2018 
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Grafické znázornění porovnání odběratelů 2017/2018 
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme obci Nový Malín za stálou podporu a finanční prostředky, které 
převedla ze svého rozpočtu. Dále děkujeme všem, kteří se podílejí na fungování 
a dalším rozvoji našeho zařízení. Na níže přiložených fotografiích jsou proměny 
našeho zařízení během posledních pár let zřejmé. 
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KONTAKT 
 

Mgr. Lucie Pulterová 

pulterova.lucie@gmail.com 

 

David Křenek 

krenek.david.mladonov@gmail.com 

 

Barbora Struhárová 

struharovabarbora.uev@gmail.com 

 

Webové stránky 

www.ecologia.cz 

 

Facebook 

www.facebook.com/Mladonov 

 

Telefon 

+420 731 779 584 

 

GPS 

49°55'18.6844"N, 17°05'5.7422"E 

 

QR kód 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


