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ÚVODNÍ SLOVO 

Během aktivní nečinnosti kvůli pandemii jsme byli aktivní jinak. Náš areál 

dostal v mnoha ohledech ,,nový kabát.“ Dokončila se rekonstrukce chatek a 

přibylo k nim sociální zařízení – WC. Natírali se postele, uklízelo se, zkrátka 

jsme nezaháleli a snažili jsme připravit prostředí na otevření. 

K otevření našich bran došlo v pondělí 31. května. Ihned k nám jezdily děti ze 

škol na výlety a výukové programy. Léto probíhalo jako každý rok. Tábory byly 

plně obsazeny a díky chatkám se zvýšila kapacita naplnění akčního táboru pro 

starší děti. Letní sezóna se ukončila tradičním Pohádkovým lesem v nové 

podobě.  

Od září jsme se věnovali školám v přírodě, výukovým programům a některým 

akcím – Halloween a Advent.  

Činnost jsme ukončili 17. prosince 2021 posledním výukovým programem 

Advent.  

Nejen naše budova prošla renovací. Přibyly k nám do týmu nové posily. Nová 

paní kuchařka, správce a volnočasový pedagog.  

Děkujeme všem příznivcům za podporu. 

        ÚEV Tým  
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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 
Aneta Jenáčková   volnočasový pedagog 
Barbora Struhárová   účetní, administrativa 
Ludmila Krausová   kuchařka 
Petra Struhárová    provozní zaměstnanec 
Markéta Knápková    pokojská, pomocná kuchařka 
Lukáš Novosád    správce 
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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 kuchyňský kout, prostory umožňující pořádání 

firemních akcí, seminářů a soukromých oslav. Společenská místnost je 

vybavena stoly, židlemi, dataprojektorem a plátnem. Kapacita ubytování je 42 

míst. V podkroví budovy se nachází víceúčelová místnost. Pro větší akce je 

možné využít místní kulturní dům. 

Pokoje 

Ubytování nabízíme ve dvou až devíti-lůžkových pokojích s celkovou 

kapacitou 42 míst – 2 dvoulůžkové pokoje, 3 čtyřlůžkové, 1 pětilůžkový, 2 

šestilůžkové a 1 devítilůžkový pokoj. Většina pokojů je v prvním patře, pouze 

jeden pokoj (s kapacitou 9 lůžek) je v přízemí. Sociálky jsou umístěny v prvním 

patře i v přízemí. 

Vnitřní prostory 

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

prvním patře.  V přízemí se nachází prostor bývalé kanceláře, který se nyní 

využívá jako pokoj pro pedagogy, nechybí ani izolační místnost (tzv. marodka) 

pro akutní případy. 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 

vybavený kuchyňský kout s jídelnou. V přízemí se také nachází nově 

zrekonstruovaná kuchyň se skladem. Přibyly přistavěné kancelářské prostory 

pro personál a šatna pro návštěvy.  

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 
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možnost táboření. U chatek se nachází samostatné sociální zařízení – WC. 

Nechybí také samostatné ohniště s posezením.  Pro pořádání větších akcí lze 

využít místní kulturní dům, který stojí v bezprostřední blízkosti ÚEV. 

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  
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• Osudy lidí 2. světové války 

• Čarovné bylinky  

• Přežití v lese  

 
Nabídka VP pro děti z MŠ: 

• Zvířátka v lese  

• Vitamínový den  

• Pramínek vody 

• Smysly a psychomotorika  

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

• Advent a vánoční čas 

• Masopust 
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TÁBORY 
 

Turistický tábor ,,Expedice V.“ se z důvodu pandemických opatření 

neuskutečnil. Nicméně léto bylo o to veselejší. Podařilo se nám zrealizovat 4 

pobytové a 6 příměstských táborů.  

Pobytové tábory – Pod širým nebem, English Camp, Harry Potter - akční tábor 

pro mladší, Harry Potter – akční tábor starší děti.  

Příměstské tábory – Tajný život mazlíčků, Tábor pro děti z očního centra 

Ottlens a čtyři Letní kempy ve spolupráci se ZŠ Nový Malín dotované MŠMT.  

Pod vedením Barbory Struhárové se uskutečnil provoz Letní prázdninové 

školky.  
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AKCE 
 

Pohádkový les  

Již tradiční akce pro veřejnost se letos nově započínala a ukončovala v areálu 

ÚEV, kde na všechny čekalo posezení s občerstvením, malováním na obličej a 

výtvarnou dílnou. Na pohádkové trase se návštěvníci potkali s různorodými 

pohádkovými postavami.  

 

Advent 

Akce pro dospělé probíhá pravidelně v sobotu před první adventní nedělí, kde 

si zájemci mohou vyrobit vlastní adventní věnec či svícen. 

Halloween 

Tato akce se těší každoročnímu velkému zájmu. Jedná se o dvoudenní akci 

s přespáním. Letos jsme propadli fenoménu La Casa De Papel a podnikli jsme 

spolu s dětmi náročnou cestu k trezoru v bance. Nechybělo dlabání dýní, 

noční hra a nadupaná párty.  
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Divadlo Šumperk – Festival pohádek 

Externí akce ve spolupráci se šumperským divadlem probíhala během celého 

víkendu. Po představení jsme pro děti připravili pohádková stanoviště s úkoly 

a tvořivé dílny.  

 

 

 

 
 

 

POBYTY  
Součástí naší hlavní činnosti jsou externí pobyty. Během roku se uskutečnily 

následující pobyty:  

ZŠ Pomněnka, adaptační kurz GO! z Gymnázia Šumperk, Pobyt rodiče s dětmi 

- volnočasový spolek Gaudolino Uničov, sbor Ptáčata, Kytary Šumperk, pobyt 

rodin – Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel z. s.  

Zařízení ÚEV je možné využít pro soukromé oslavy, svatby nebo firemní 

teambuildingy. 
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ŠKOLY V PŘÍRODĚ 
 

Pokračovali jsme v realizaci dotovaných škol v přírodě z předešlého roku. 

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. 
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EKONOMIKA 

PŘÍJMY   

Tržba - výrobky 4 760 

Tržba - prodej občerstvení 77 303 

Tržby - akce 40 216 

Tržba - strava 819 001 

Tržba - služby 12 750 

Tržba - ubytování s programem 313 400 

Tržba - výukové programy 192 148 

Tržba - pobytové tábory 361 230 

Tržba - příměstské tábory 51 150 

Tržba - ubytování - vedlejší činnost 219 280 

  2 091 238 

Úroky 217 

Ostatní výnosy 2 183 

Provozní dotace - Ministerstvo průmyslu 23 700 

Letní dotace - MŠMT 180 000 

Provozní dotace - obec 1 520 000 

Provozní dotace - balíček dotací (obce, částka 
ponechaná z důvodu covid 19 na rok 2021) 

350 000 

Dotace ÚP Antivirus 882 188 

  2 958 288 

PŘÍJMY CELKEM 5 049 526 

VÝDAJE   

spotřeba teplé nápoje 13 931 

spotřeba potraviny 403 004 

režijní materiál 208 006 

Spotřeba čistících a toaletních potřeb 29 077 

Nákup drobného majetku 382 712 



17 
 

Materiál na opravy a dovybavení 66 114 

  1 102 844 

Opravy a udržování (elektřina chatky) 113 940 

Cestovné-náhrada PHM 10 039 

Občerstvení 0 

Ostatní služby - BOZP, internet, telefonní a 
ostatní poplatky 

68 020 

Ostatní služby - praní prádla 27 296 

Ostatní služby 9 786 

Ostatní služby - poštovné a balné, dopravné 4 251 

  233 332 

Mzdové náklady 1 645 025 

Mzdové náklady - hl.činnost - učitelé 701 930 

Dohody o provedení práce 185 144 

Odvody z mezd 556 024 

Odvody z mezd – hlavní činnost - učitelé 237 255 

náhrady mzdy  14 453 

náhrady mzdy – hlavní činnost - učitelé 0 

  3 339 831 

Zaměstnanecké benefity (poukázky +životní, 
penzijní pojištění) 

33 500 

Zákonné soc. náklady - školení OPP 27 423 

Zákonné pojištění 9 896 

  70 819 

Změny stavu zásob 6 400 

Poplatky, daně 4 749 

  11 149 

VÝDAJE CELKEM 4 757 975 

Výsledek hospodaření 291 551 

 

Vypracoval: Lenky Tylová, Barbora Struhárová   28. 2. 2022 
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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.uevmladonov.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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