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ÚVODNÍ SLOVO 

Rok 2020 byl rokem plných změn pro celý svět. Náš rozjetý vlak byl skoro 

zastaven, ale my jsme to nevzdali, a i přes potíže jsme alespoň pár akcí 

zorganizovali.  

Náš rok bych rozdělila do několika období. 

Začátek roku probíhal v normálním tempu. Jezdily k nám děti na výukové 

programy, uskutečnil se jarní tábor, o víkendech u nás zpívaly sbory, hráli 

kytaristi, či dováděli důchodci.  

Jaro bylo smutnější, ale díky obci se u nás začalo s přístavbou dvou místností a 

naše budova se rozšířila o šatnu a kancelář. Začalo i budování nového areálu 

vedle hřiště, kde jsme ubytovací kapacitu rozšířili o sedm zánovních chatek. 

Červen začal trochu radostněji, mohli jsme navštívit pár škol a zrealizovat 

některé výukové programy u nich na hřišti. 

Prázdniny byly v plné síle. Všechny tábory jsme měli plně obsazené a proběhly 

bez komplikací. Ukončili jsme je tradičním Pohádkovým lesem s rekordní 

účastí.  

Podzim byl také rozjetý díky Go Gymnázia Šumperk, pobytu Pomněnky, 

proběhly tři školy v přírodě (dotované Ministerstvem životního prostředí) a 



5 
 

pár výukových programů. Do důchodu nám odešel správce pan Hloušek a na 

mateřskou „dovolenou“ naše ředitelka Lucie Pulterová. 

Zima už byla opět smutnější a jedinou radost jsme udělali dětem na Mikuláše 

v MŠ Nový Malín a MŠ Hanácká. Novou nadějí se pro nás stala rekonstrukce 

kuchyně, která začala v prosinci.  

V uplynulém roce jsme bohužel nemohli zrealizovat spoustu akcí, díky 

dotacím Antivirus a Antivirus + jsme se udrželi a doufáme, že se brzy 

rozjedeme zase na plný plyn.  

Děkujeme všem za podporu 

 

    Mgr. Dita Kaňáková – zástupkyně ředitelky 

  

POPIS ORGANIZACE 

Ústav ekologického vzdělávání (ÚEV) je neziskovou organizací, zabývající se 

vzděláváním, a to především v oblasti ekologie a volnočasových aktivit. Provoz 

probíhá v průběhu celého roku, víkendů a svátků nevyjímaje.  

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. 

Naším cílem je efektivní a zábavné využití (nejen) volného času dětí, mládeže a 

dospělých. Snažíme se také rozvíjet kreativní a pohybové dovednosti, 

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

Mgr. Marek Štencl nar. 2. 9.1971, Plechy 26 

Lenka Tylová nar. 5.11.1965, Nový Malín 561 

Minář Josef nar. 8. 11. 1947, Nový Malín 469 

Mgr. Švábová Jana nar. 3. 3. 1970, Nový Malín 666 

Bc. Šváb Jan nar. 18. 1. 1974, Nový Malín 491 

 

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: 

• Společenská místnost (přízemí) 

• Sál (půdní prostory) 

• Venkovní pergola 

• Zahrada vč. ohniště 

• Travnaté hřiště 

• Work-out hřiště 
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PERSONÁLNÍ ZASTOUPENÍ 

Mgr. Lucie Pulterová   ředitelka (mateřská dovolená) 
Mgr. Dita Kaňáková   zástupkyně ředitelky, pedagog 
David Křenek    volnočasový pedagog 
Barbora Struhárová   účetní, administrativa 
Petra Struhárová    uklízečka, výdej stravy 
Markéta Knápková    pokojská 
Petr Hloušek    správce 
 
 
 
 

 

 
Loučení k životu patří a ani nám v Mladoňově se nevyhnulo. Po dlouholeté 
spolupráci odešel do penze pan Hloušek, který stál u zrodu ÚEV. Rádi bychom 
mu touto cestou ještě jednou poděkovali za příjemnou a vstřícnou spolupráci. 
A přejeme mu mnoho klidných a hezkých dní v důchodu. 
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POPIS PROSTOR 

Ubytování 

Nabízíme ubytování pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ), volnočasové skupiny, ale i pro 
veřejnost. Stravu zajišťujeme v plné výši (až 5 x denně) – dle individuální 
domluvy. K dispozici je kuchyň, prostory umožňující pořádání firemních akcí, 
seminářů a soukromých oslav. Společenská místnost je vybavena stoly, židlemi, 
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 osmi-lůžkových 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) je v přízemí. Sociálky jsou umístěny v prvním patře i v přízemí, kde se 
také nachází bezbariérová koupelna 

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.  

Venkovní prostory 

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

přední části zahrady se nachází vysázena bylinková zahrádka. Pro sportovní 

vyžití poskytujeme oplocené travnaté hřiště, workoutové hřiště a mnoho 

dalšího prostoru pro pohybové aktivity. Areál sedmi chatek nabízí netradiční 

možnost táboření. Pro pořádání větších akcí 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 ze středních a vysokých škol a další 
organizace/spolky.  Organizujeme školní výlety, školy v přírodě, jednorázové 
ekologické akce, pobyty pro rodiče s dětmi, pobyt pro seniory, příměstské i 
pobytové tábory (jarní a letní). 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 

• Psychomotorika 

• Svět Pata a Mata 

• Osudy lidí 2. světové války 

• Pletení košíků 

• Čarovné bylinky 

• Přežití v lese 

• Myslíme globálně 
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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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PROBĚHLÉ AKCE 
 

V roce 2020 bylo naplánováno mnoho akcí a pobytů, níže jsou sepsány ty, které 

se podařilo zrealizovat. 

 

 

Výukové programy 

Výukové programy (dále VP) proběhly pouze na začátku roku 2020. Za rok 2020 

se uskutečnilo 44 VP. Po částečném rozvolnění, jsme externě realizovali 

některé programy v ZŠ Nový Malín. Začátek nového školního vypadal slibně, 

ovšem kvůli vládním nařízením jsme byli nuceni znovu činnost přerušit a z 

důvodů vládních nařízení se 78 VP muselo zrušit. 
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Tábory 

V roce 2020 se uskutečnily všechny plánované tábory. Jarní, již tradiční tábor, 

EXPEDICE IV.  pořádaná v termínu jarních prázdnin se nesla v duchu 

olympijských her. V létě se pod naším vedením vystřídalo na 8 táborech přes 

200 dětí. Tábory „Pod širým nebem“, English Camp, příměstský tábor „Z 

džungle do džungle“, akční tábor na téma Indiana Jones mladší děti a starší 

děti, tábor rodiče s dětmi, příměstský ortoptický tábor a v neposlední řadě 

realizujeme obecní prázdninovou školku. 
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Pobyty 
 
Součástí naší hlavní činnosti jsou externí pobyty. Kvůli pandemii se během roku 
2020 uskutečnily pouze 7 pobytů (např. ZŠ Pomněnka, adaptační kurz GO! 
z Gymnázia Šumperk a tradiční pobyt pro seniory). Máme rádi variabilitu, a 
proto zařízení ÚEV je možné využít pro soukromé oslavy, svatby nebo firemní 
teambuildingy.  
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Školy v přírodě 
 
V roce 2020 jsme navázali na předešlý rok. Realizovali jsme dotované školy 
v přírodě. Dotace prostřednictvím Ministerstva životního prostředí nám 
pomohla zaměřit se na „Nekonečný příběh“, ve kterém nás zajímali globální 
problémy.  
  
Celý program probíhá pod vedením instruktorů formou vzdělávacích, 
zábavných, pohybových her a outdoorových aktivit. O klasickou výuku děti 
nepřichází. Každý den se se svou paní učitelkou pilně vyučují.  
 
Bohužel i v této oblasti naší činnosti nás zasáhla vlna omezení, a proto proběhly 
pouze 3 školy v přírodě a dalších 9 muselo být zrušeno.  
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Akce: Pohádkový les 

Snad každý z nás se rád vrátí aspoň na čas do dětských let. Zábavná cesta 
mladoňovským lesem plná pohádkových postav a úkolů se líbila nejen dětem, 
ale i dospělým. Svědčí o tom rekordní účast. Vstupní brána u kulturního domu 
praskala ve švech. Cesta až k rybníkům na „Dolinu“ byla možná náročná, ale na 
všechny účastníky zde čekalo bohaté občerstvení.  Děkujeme všem 
organizátorům, pomocníkům a také Aničce Novosadové za poskytnutí 
prostor.  A protože se neradi opakujeme, příští ročník Pohádkového lesa nás 
čeká nová a neokoukaná trasa.  
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NOVÉ PROSTORY 
 

V letošním roce přišel čas pro uskutečnění dlouhodobě plánovaného projektu 

- přístavbu nových kanceláří a šatny pro návštěvníky.  

Říká se, že kuchyň je srdcem domova, a protože je naše zařízení takovým 

přechodným domovem pro mnoho dětí a dospělých, je pro nás přestavba 

kuchyně potřebným klíčem k několika srdcím. Hlavním důvodem přestavby 

kuchyně je nezávislost na dovážené stravě a možnost vařit zdravě.  
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Vážíme si konkurence, která je pro nás hnacím motorem. Když jsme se 

dozvěděli o rušení táborového areálu na Třemešku, rozhodli jsme se neotálet 

a pořídit sedm chatek. Tím se náš areál rozrostl a zvýšili jsme kapacitu lůžek. I 

když areál s chatkami nebyl v původním plánu, jsme rádi za šanci zlepšovat 

naše prostory.  

 

NEUSKUTEČNĚNÉ AKCE 
 

Výukové programy  

Začátek roku 2020 byl příznivý pro konání výukových programů. Konat se jich 

nestačila ani polovina a 78 výukových programů bylo zrušeno. 

Pobyty: Školní výlety 

Školní výlety jsou nedílnou součástí naší činnosti a jsou důležité pro zlepšení či 

upevnění třídního kolektivu nejen mezi dětmi, především také s jejich učiteli. 

Bylo zrušeno 13 výletů. 

Externí pobyty 

Bylo zrušeno 15 víkendových pobytů. 

Volyň 

Projekt Příběhy naší historie, aneb poznáváme společné dějiny Čechů a Poláků 

z Volyně byl velkou akcí ve spolupráci s obcí Nový Malín, ZŠ Nový Malín a 

partnerskou obcí Sobotka z Polska. Bohužel i tato akce se nekonala a přesouvá 

se na příští rok. 
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 Školy v přírodě 

Zrušeno bylo devět škol v přírodě. 

Akce  

Zrušily se každoročně pořádané jednodenní i vícedenní akce - Den Země, 

Halloween, Svatojánská noc a Noc Divadel pro Divadlo Šumperk (pořádaní 

programu na Festivalu pohádek) 

EKONOMIKA 

PŘÍJMY   

Tržba - prodej občerstvení 78 090 

Tržba - prodej služeb 1 700 

Tržba - ubytování s programem 254 107 

Tržba - výukové programy 48 575 

Tržba - pobytové tábory 445 000 

Tržba - příměstské tábory 81 400 

Tržba - ubytování - vedlejší činnost 244 131 

  1 074 913 

Úroky 52 

Provozní dotace - obec 1 700 000 

Provozní dotace - obec, ponechaná částka z důvodu 
Covid-19 na rok 2021 

-350 000 

Dotace úřadu práce Antivirus, Antivirus + 350 170 

  1 700 222 

PŘÍJMY CELKEM 2 853 225 

 

VÝDAJE   

Strava, potraviny - hlavní činnost 287 093 

Režijní materiál 74 903 
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Spotřeba čistících a toaletní potřeb 10 418 

Nákup drobného majetku 22 020 

Materiál na opravy a dovybavení 9 466 

Nákup stravy a potravin - vedlejší činnost 80 554 

  484 454 

Cestovné - náhrada PHM 14 540 

Občerstvení 0 

Ostatní služby - telefon, internet, svoz odpadů 52 426 

Ostatní služby - praní prádla 17 213 

Ostatní služby - jízdné 13 839 

Ostatní služby - provize /stravenky/ 3 358 

Ostatní služby - poštovné a balné, dopravné 5 855 

  107 231 

Mzdové náklady 1 047 987 

Mzdové náklady - hl. činnost-učitelé 510 422 

Dohody o provedené práci 82 078 

Odvody z mezd 354 218 

Odvody z mezd- hl. činnost - učitelé 172 528 

Náhrady mzdy  27 063 

Náhrady mzdy - hl. činnost - učitelé 7 131 

  2 201 427 

Náklady za stravenky 50 875 

Zákonné pojištění 9 217 

  60 092 

Poplatky, daně 4 263 

  4 263 

VÝDAJE CELKEM 2 857 467 

Výsledek hospodaření -4 242 

 

Vypracoval: Barbora Struhárová, Lenka Tylová   9. 4. 2021 
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KONTAKT 
Mgr. Lucie Pulterová 

pulterova.lucie@gmail.com 
 

David Křenek 

krenek.david.mladonov@gmail.com 
 

Mgr. Dita Kaňáková 

dita.kanakova@seznam.cz 
 

Barbora Struhárová 

struharovabarbora.uev@gmail.com 
 

Webové stránky 

www.ecologia.cz 
 

Facebook 

www.facebook.com/Mladonov 
 

Instagram 

www.instagram.com/uev_mladonov 
 

Telefon 

+420 731 779 584 
 

GPS 

49°55'18.6844"N, 17°05'5.7422"E 
 

QR kód 
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