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Naše poslání
Dáváme si za cíl dětem zprostředkovat reálný svět a být jim průvodci v jejich prvních
letech života. Společně s rodiči se snažíme vytvářet ideální místo, kde budou všechny
potřeby naplněny tak, aby děti mohly nerušeně poznávat svět a být jím okouzleni v jeho
podstatě. Zároveň usilujeme o to, aby byly připraveny vstoupit do života. Staly se jeho
aktivními tvůrci, důvěřovaly sobě a svým schopnostem, dokázaly kriticky myslet, zároveň
být ohleduplní k sobě a svému okolí.
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Slovo na úvod:
Na konci vesnice za dřevěnými vrátky uvidíte každé ráno stoupat proužek dýmu od ohýnku.
Kolem se choulí nebo pobíhá drobotina. Oheň ji přitahuje jako magnet. Nad řekou se drží
mlha a lipová alej směrem ke hřbitovu mění svůj šat stejně tak rychle, jak plynou roční
období…
A přece v té tiché harmonii doznívají poslední tóny předešlého roku 2016, plného velkých
změn a výzev v naší Lesní školce. Ideály a filozofie, na jejíchž základech byla Lesní školka
Berounka vystavěna, vyzkoušely pevnost svého ukotvení. Teorie přečtené v knihách
aplikované do reálného života všedních dnů byly potvrzeny nebo smeteny ze stolu… Poučeni
kráčíme dál v našem konání a jako průvodci našich dětí si stále klademe otázku: Co je vlastně
důležité, aby se děti o dnešním světě dozvěděly a naučily se pro budoucí život v něm?
V našem konceptu vzdělávání usilujeme o to, aby v popředí stála etika (být spravedlivý,
empatický, ohleduplný), provázanost (vidět a žít celostně a v harmonii, chránit rozmanitost) a
inovativnost (předvídat následky, aktivně se zapojovat do řešení). Tyto kompetence pro
udržitelný život jsou velmi široce zaměřené. My průvodci v nich můžeme nacházet to, co
právě zapadá do aktuálního zájmu dětí. Máme velké štěstí, že můžeme takovéto vzdělávání
plnohodnotně uskutečňovat v prostředí, které se nám s našimi partnery, rodiči a příznivci daří
budovat, v prostředí vesnice, která nás přijímá i s naší filozofií a pomáhá nám. Přijďte se mezi
nás podívat a přesvědčte se sami. Buďte tu s námi… Hledejte s námi cesty… potvrzujte nebo
vyvracejte ideály s námi, které o životě máte…

Koordinátorka Lesní školky Berounka
Mgr. Marie Peroutková

Motto: „Klíčem k budoucnosti je přítomnost. Když se
nyní společně vydáme poznávat, co je zde přítomné,
naučíme se žít ve světě, který nás teprve čeká.“
14.1.2018
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Akce v roce 2016
Setkávání s tatínky

Tříkrálová sbírka
Každý rok se ve spolupráci s farností
Dýšina podílíme na Tříkrálové sbírce v
Druztové. V naší vesnici se v roce 2016
vybralo 5 401Kč. Celkově se ve farnosti
sešlo 79 997 Kč. 65% z částky bude
vráceno zpět vesnicím, kde se sbírka
konala a použito pro lidi, kteří se ocitli
v nezaviněné sociální nouzi. Kupuje se za
ně např. uhlí, plavecký výcvik, dětský tábor
apod. Zbylé prostředky byly rozděleny
mezi Diecézní charitu (15%), pomoc
v zahraničí (10%), celostátní projekty
Charity (5%) a na režii sbírky (5%).

Exkurze za řemesly
V dobách nepřízně počasí jsme se vydali
za řemesly do okolí. Podívali jsme se do
opravny aut pana Folka, nakoukli jsme
dokonce i do dílny místního soustružníka
pana Jelena, navštívili velkou rodinnou
firmu pana Paška v Rybnici. Děti si na vše
mohly sáhnout, zeptat se přímo
odborníka. Projeli jsme se ve velkém
hasičském autě a v opravdovém
legendárním „náklaďáku“ značky Tatra. Z
dálky jsme viděli velký kaolinový lom u
Kaznějova a těžbu v něm. Navštívili jsme
také místní pivovar Radouš, kde si děti
očichaly chmel a lázně, kde se mohly
navzájem namasírovat a vyzkoušet vonné
masti.
.
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Obdobně jako v minulých letech
probíhalo čtení s babičkou či
dědečkem, vyzkoušeli jsme v tomto
roce setkávání s tatínky. Jednou v
měsíci
bez jakéhokoliv zásahu
maminek a ženských rukou se sešel
jeden tatínek s našimi dětmi a strávil s
nimi čas čistě po svém- někdy se četlo,
někdy se vyrábělo, někdy se konala
bojovka nebo se dokonce vařilo na
ohni.

Vynášení Morany
Když se rozhodnete pracovat na
čerstvém vzduchu venku s dětmi,
zákonitě si musíte všimnout jednoho
zajímavého jevu. Kolem 21. března je
vždy nádherná modrá obloha bez
mráčků a teploty kolem 20°C. Jako by
to bylo vždy jaru na objednávku, že už
má vše nachystáno, že už může přijít. I
my jsme vše nachystali a do Morany
vnesli vše staré a se zimou související a
vydali jsme se slavnostně k řece po
páté už v naší historii Lesní školky
Berounky.

Woodcraft s panem
Rosůlkem
Pan Rosůlek bývalý hajný a místní
pamětník je skrytým pokladem naší
školky, studnicí příběhů a moudrosti.
Muž činu. Naučil nás v tomto roce
přemnohému-základům meteorologie,
sázení stromků, výrobě košťat atd.
Provádí nás našim okolím a učí
nás tento kraj milovat a znát,
učí nás tady nejen bydlet,
ale i žít a chápat místo, kde jsme se
rozhodli vychovávat své děti.

Noc kostelů

Návštěva v domě seniorů
Kopretina
S hudebními nástroji a krabicí plnou pokladů
z lesa přijíždíme za babičkami a dědečky do
domu seniorů. Čteme si s nimi knížky a
posloucháme
jejich
životní
příběhy.
Skládáme skládačky. Je nám s nimi dobře.
Zastavujeme se v lítání a skákání a „jen“
sedíme a povídáme si.

Dvě brigády
Po dlouhé zimě bylo na pozemku naší školky
hodně práce. Najednou nebylo možné
všechno zvládnout. Při první etapě se
rozebral starý plachtový přístřešek, který
nám sloužil jako dočasný úkryt, než se
postavilo zázemí. Předpřipravila se pro děti
půda na výsev kopretinové louky a uklízelo
se kolem pozemku. V druhé fázi se
odkorňovaly klády a připravovalo parkoviště
před školkou. Chystalo se dříví na zimu

3

Tichá nenápadná akce v krásném
prostředí kostela sv. Máří Magdalény….
Ve spolupráci s farností Dýšina a
obecním úřadem Druztová se podařilo
uskutečnit další Noc kostelů. Historicky
poprvé v našem kostele zpíval
Třemošenský sbor Arnicor. Pro děti byly
připravené stanoviště s úkoly, malování
na zeď. Diskuse s Pavlem Petrašovským
se zabývala těžkými tématy s lehkostí
zodpovězenými. Jaký je smysl života,
proč existuje zlo atd., … Na závěr film k
velkému zamyšlení – Příběh Marie.

Počátek spolupráce se
Záchranou stanicí
živočichů Zábělá
Naše školka na jaře absolvovala jeden z
výukových programů Záchranné stanice
živočichů Plzeň Zábělá. Sraz dětí naší
školky proběhl u kostela sv. Jiří na
Doubrace. Odtud vedla naučná stezka s
odborným doprovodem pana Karla
Makoně.

Seznámili jsme s mnohými vlastnostmi
bylin, které kolem Drahotína rostou.
Pozemek naší školky mezitím změnil tvář.
Poslední terénní úpravy před tím, než vedle
domečku postavíme Přírodní ateliér.

Řešili jsme
V dubnu 2016 došlo k rozvázání
spolupráce se stavbyvedoucím Martinem
Vrbou. V červnu se konala na pozemku
školky akce, která nebyla schválena
členskou schůzí Ekoklubu rodičů, dětí a
přírody z.s. Během července došlo k
několika neoprávněným vstupům do
zázemí Lesní školky Berounka, situaci
řešila policie ČR. „Neznámý pachatel“
vnikl do mailové schránky Lesní školky
Berounka, jednal jejím jménem, zrušil
interní disk a zablokoval fakturační
systém. Proběhla nutná šetření v
součinnosti s kriminální policií. Bezpečí
dětí nebylo ohroženo.

Na Drahotín jsme se v tomto roce vrátili
ještě jednou – na začátku prosince. Zázemí
naší školky bylo potřeba zateplit. Práce na
zateplování trvaly jeden celý týden. Tento
čas jsme strávily u vypuštěného rybníka,
který poprvé v tomto roce zapadal sněhem
v krásném prostředí klubovny Bioatlonistů.

Svatomartinská slavnost
V roce 2016 měla v naší školce premiéru
Svatomartinská slavnost. Zalézáme do
domečku, neboť pošmourno a zádumčivo
nám v této době velí jít do tepla ke
kamnům, kde si vyrábíme lucerničky,
chystáme slavnostní stůl. Brzy se stmívá a
my vycházíme se světly ven, abychom se
porozhlédli, zda zde neprojede svatý Martin
na bílém koni… Neuvěřitelné se stane
skutečností ...

Letní školka
Letní školku jsme strávili v krásném
prostředí Drahotínského rybníka. Klub
biatlonistů Zruč nám vyšel vstříc při
hledání náhradního zázemí (velmi
děkujeme!). První turnus jsme zavítali do
říše živočichů. Program nám obohatil pan
Makoň ze Záchranné stanice živočichů.
Druhý turnus jsme s dětmi zavítali do Říše
rostlin. Poznali jsme tajemství rostliny
netýkavky drobnokvěté.
Potkali jsme křižáka
pruhovaného.

Vánoční zahradní slavnost
V provoněném domečku jsme se v čase
před Vánoci sešli s rodiči a našimi dětmi,
abychom společně pouštěli lodičky a
nazdobili perníčky. V kostele sv. Máří
Magdalény poslechli sbor Melodica a s
rodiči prošli vánoční spirálu tajných přání.
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Zapojení lidé v aktivitách spolku v roce 2016
Mgr. Lenka Horáčková, předsedkyně spolku, hlavní pedagog Lesní školky
Berounka
Mgr. Marie Peroutková, koordinátorka Lesní školky Berounka, členka
spolku
Ludmila Teršová, odborná asistentka Lesní školky Berounka, správce
areálu, členka spolku
Mgr. Juliana Hamariová, dobrovolník, členka spolku, foundraising a
propagace
Ing. Andrea Černá, dobrovolník, foundraising spolku
Bc Veronika Petrlíková, dobrovolník, asistent Lesní školky Berounka,
členka spolku
Luboš Bejček, dobrovolník, asistent Lesní školky Berounka
Mgr. Jana Stajnerová, členka spolku
Mgr. Jana Slezáková, dobrovolník, asistent Lesní školky Berounka
Mgr. Kateřina Jedličková, dobrovolník, asistentka Lesní školky Berounka
Mirka Cigánková, aktivní maminka

5

Poděkování:
Dobrovolná práce s dětmi: Děkujeme Lubošovi Bejčkovi, Druztová – za průvodcování
přírodou bez nároku na honorář.
Dále pak Mgr. Kateřině Jedličkové a Mgr. Janě Slezákové za profesionální asistenci při
průvodcování s dětmi v přírodě. Druztovským děvčatům jmenovitě Lucce Jelenové, Lucce
Vracovské, Karolíně Klikové, Kateřině Grosskopfové – děkujeme za úterní vsuvku s pokusy.
Děkujeme panu Rosůlkovi za dobrovolnou práci s dětmi a předávání lesní moudrosti.

Výpomoc, spolupráce a věcné dary
Děkujeme Tomáši Peroutkovi za poskytnutí centrály na Vánoční slavnost a za zapůjčení vozíku
k dovozu dřeva do školky. Děkujeme Mateřské školce Druztová za nádobí do naší školky.
Děkujeme truhlářství Rott Žichlice za topivo do našeho zázemí. Děkujeme spolku Biatlonistů
Zruč za zapůjčení zázemí v době přestavby zázemí v Druztové. Děkujeme JUDr. Janovi Klailovi
a Věrce Klailové za poskytnutí bezplatné právní pomoci. Děkujeme JUDr. Zuzaně Šloufové za
poskytnutí bezplatné právní pomoci. Děkujeme Mgr. Lence Zajícové za poskytnutí bezplatné
právní pomoci. Děkujeme spolku Biatlonistů Zruč za zapůjčení klubovny pro konání Letní
školky 2016. Mamince Ing. Andree Černé za přepracování našich nových webových stránek.
Děkujeme školkovému Ježíškovi za krásné Orfovy nástroje a nové fixy. Děkujeme rodině
Nováků, Kociánů a Martínků za přípravu materiálu na altán. Děkujeme rodině Pašků za
pomoc s terénními úpravami pozemku na budoucí altán. Děkujeme Karlovi Makoňovi za
postavení plotu a krásné reprezentativní branky v naší školce. Děkujeme všem rodičům, kteří
se podíleli na jarním úklidu naší školky: Rodině Jedličků z Habrové za zajištění oběda, dědovi
Baronovi za rozvoz ornice, rodině Jedličků z Plzně za výsadbu keřů, zpevnění
tabule a pověšení budky, maminkám, které se daly do hrabání a
pletí. Tatínkům, kteří se postarali o rozebrání starého plachtového přístřešku.
Děkujeme všem rodičům, kteří pomohli při červnové brigádě. Rodině Pašků
za zajištění vozíku, žáby a oběda, Honzovi Kociánovi za odvoz špalíků
rozřezání dřeva a vyskládání. Gábině Egersdorfové za umytí zablácených
trámů, jejímu manželovi za rozebrání staré podlahy.Kamilovi Novákovi za úpravu parkoviště.
Martinovi Slezákovi za rozebrání starých vrátek.
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Děkujeme Katce Jedličkové a Báře Kunové za výborné obědy během celého
minulého školního roku. Katce Jedličkové a její rodině děkujeme za obstarání
a zpracování kvalitního masa pro děti z naší školky z biochovu. Děkujeme všem
rodičům, kteří se podíleli na přípravě odpoledních svačin – Katce Jedličkové,
Báře Kunové, Lucce Jiráskové, Mirce Cigánkové. Děkujeme architektce Haně
Kudové za připomínkování variant plánovaného přístřešku, panu Sýkorovi z
plzeňské ZOO za konzultaci střechy přístřešku. Děkujeme paní Lucii
Moravcové, která přichystala našim dětem obrovské svatomartinské
překvapení. Velké poděkování patří panu Ing. Folkovi a Mgr. Volterovi, kteří
dětem zprostředkovali ornitologickou exkurzi v okolí školky.
Darovali svoji tvorbu:
Děkujeme paní Marii Skolkové z Druztové za krásný strom s dárcovskými
cedulkami na našem domečku v uměleckém provedení mozaiky s lístečky
pískovou technikou, dále pak mamince Julianě Rampich Hamariové za pomoc
s realizací tohoto projektu. Děkujeme Jirkovi Jedličkovi za praktický rošt, na
kterém si děti budou moct v zimních měsících na ohni uvařit polévku.
Děkujeme paní Fabišíkové za perníčky na vánoční slavnost. Děkujeme sv.
Mikuláši, andělovi a čertovi v podání děvčat z Druztové. Děkujeme paní
Ludmile Ženíškové za krásné hraní na violoncello na vánoční zahradní
slavnosti.
Spolupráce s jinými subjekty:
Děkujeme:
farnosti Dýšina - možnost náhradního zázemí na faře v Dýšině v případě
kalamitního počasí
Galerie Sam 83 Česká Bříza - za možnost exkurze
Záchranná stanice živočichů Plzeň – vzdělávací exkurze s ochranářskou a
environmentální tématikou
Asociace Lesních Mateřských škol - tvorba legislativy lesních mš, vzdělávací
akce pro pedagogy, profesionální prostředí pro rozvoj Lesních MŠ
účetní – Gabriela Karlová – pomáhá nám nad rámec svých
účetních povinností, předává letité zkušenosti.
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Podpora obce Druztová
Obec Druztová od samého počátku podporuje naše aktivity. Pronajímá
našemu spolku pozemek za symbolickou částku jedna koruna za metr
čtvereční. V roce 2016 jsme od obce dostali dotaci v hodnotě 15 000 Kč.
Peníze jsme použili částečně na financování kulturních a vzdělávacích akcí pro
veřejnost a částečně za materiál a pomůcky do zázemí Ekoklubu.
Děkujeme za možnost navštívit v rámci exkurze: Pivovar manželů Ilgnerových
a masážní salón, pneuservis Michala Folka, truhlárnu Martina Černého,
dílnu pana Josefa Jelena.
Exkurze a návštěvy odborníků v naší školce jsou na bázi dobrovolnictví a
daru. Čas věnovaný našim dětem není nárokovaný honorářem, velice si této
skutečnosti vážíme a děkujeme za možnosti, které se nám nabízí.

Pracovní úřad nám pomáhá budovat pracovní místa
V rámci projektu „Nové pracovní příležitosti“ financovaného z Operačního
programu Zaměstnanost. Projekt byl financovn z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky a díky němu jsme získali prostředky na
pozici technickoorganizační pomocník.

8

Slovo závěrem
Hlouček dětí, průvodci, rodiče, domeček z hlíny, … to je jen malá špička
velkého ledovce. Za tím vším se skrývá velké úsilí obrovského množství lidí.
Všichni jsou velmi důležití, protože přinášejí sebe a to, co umí. Vzniká tak
jedinečný živý organismus, který sám o sobě dokáže fungovat na základě
kooperace a respektu individuality druhého. Tento typ životní strategie je
možná ve světě ještě méně častý, ale velice výhodný, neboť přináší každému
užitek. Nechť se šíří dál…

S úctou a pokorou koordinátorka Lesní školky Berounka
Mgr. Marie Peroutková
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Finanční analýza
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