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Poskytované služby: 
 
Lesní mateřská škola a ekocentrum Berounka, z.s. 
provozuje:  

 
Lesní školku Berounka, která zajišťuje alternativu 
k předškolnímu  vzdělávání  dětem ve věku 2,5 až 
7 let v přímém kontaktu s přírodou a reálným 
světem 

 
Další aktivity spolku: 
 provozování ekocentra –komunitního centra - 
jehož náplní je pořádání  vzdělávacích a kulturních 
akcí pro rodiče, příznivce i širokou veřejnost 

 

 

 

 

 

 
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 a  zároveň byly 
ohleduplní k sobě i svému okolí. 
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  Slovo na úvod:  
Svět je v pohybu a jediná jistota je změna. V naší lesní školce se snažíme na  

změny ve světě reagovat, ale zároveň poskytnout jistou oporu a stabilitu ve třech 

neměnných pilířích – bezpodmínečné přijetí, jasný řád a vnitřní smysl. S touto 

oporou dokážou nejen děti ale i my dospělí najít vždy potřebnou stabilitu, 

abychom se mohli posunout dál. Chybí-li bezpodmínečné přijetí, chybí důvěra. 

Chybí-li jasný řád, nastává chaos. Chybí-li vnitřní smysl, nastává vykořeněnost 

a pocit duševní vyprahlosti. Pakliže jsou tyto tři stavební kameny na svém místě 

a v konzistenci, zvládneme přeháňky i bouřky, velké teplo i mráz, nadbytek  i 

nedostatek a děti to všechno zvládnou samozřejmě s  námi, protože jsme jejich 

průvodci životem… 

 
Koordinátorka Lesní školky Berounka 

                                                                                                 
Mgr. Marie Peroutková 
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Motto: „Pokud člověk cítí, že je druhými skutečně přijímán takový ,jaký je, pak může  
svobodně začít přemýšlet, v jakém směru se chce změnit, jak chce dále růst, co chce dělat 
jinak, jak by se lépe mohl stát tím, kým by vzhledem ke svým schopnostem mohl být.“  
(Godi Keller, norský speciální pedagog) 

 

 



Akce  v roce  2017 

  
Tříkrálová sbírka (leden 2017) 
Letošní sbírka probíhala za třeskutého 
mrazu v rekordních minus 16°C. Podařilo 
se nám vybrat něco málo přes 3 000 Kč.  
Celkově se v celém okolí (Kyšice, Chrást, 
Dýšina, Druztová) podařilo vybrat 
úctyhodných 72 916 Kč. 65% z této částky 
zůstává v Dýšinské farnosti, zbytek putuje 
na projekty Charity České republiky.  
Farní rada odsouhlasila ze sbírky zaplatit 
obědy ve školní jídelně v Chrástu pro žáka 
ze sociálně slabé rodiny, dále pak byla část 
věnována pro pravidelný příspěvek na 
potraviny pro sociálně slabou rodinu 
z Dýšiny. Zaplatil se lednový nájem 
sociálně slabé rodině a nakoupilo se menší 
množství dřeva na topení pro sociální 
bydlení.  

 
Týden umění a řemesel 

(leden a únor 2017) 
V zimních měsících k nám tradičně zveme 
profesionální umělce i umělce – amatéry  
z řad rodičů a z blízkého okolí. V letošním 
roce přišel mezi nás tatínek Marek 
Charvát a představil dětem hru na kytaru. 
V únoru jsme měli možnost navštívit 
Galerii Sam83 v České Bříze, podívat se na 
výstavu obrazů o lásce.  
V rámci týdne řemesel jsme směli 
nahlédnout do autodílny pana Michala 
Folka a do truhlárny pana Martina 
Černého. 

 

 
. 

 
Ornitologický týden 

 (březen 2017) 
V březnu jsme celý týden věnovali 
ptačímu světu. Přivítali jsme pana Ing. 
Jiřího Folka z Druztové, který je velkým 
znalcem ornitologie, a každý rok s námi 
stráví naučné dopoledne.  
Zavítali jsme s dětmi na Záchrannou 
stanici živočichů v Plzni, kde jsme si užili  
přírodovědnou stopovačku na Chlumu s 
Karlem Makoněm, a na záchranné stanici 
pak pozorovali zraněné ptáky.   
Do naší školky zavítal místní pamětník a 
představitel woodcraftu pan Olda 
Rosůlek, aby s dětmi vyrobil budku pro 
špačky.  
Ornitologický týden završil svou  
návštěvou tatínek pan Volter. Ve svém 
volném čase nám přišel udělat předškolní 
osvětu z ptačí říše.  

 
Woodcraft s Oldou Rosůlkem  

( celý rok 2017) 
Olda má velký dar vidět celospolečenské 
problémy s nadhledem. Ale nejen to, 
svým jednáním je pomáhá řešit. V naší 
školce tak v roce 2017 pomohl s dětmi 
určit nejstarší strom, Krále Háje, naučil 
děti způsob, jak stopovat zvěř, jak kosit 
louku a starat se o les, jak vyrobit budku 
pro ptáky, předpovídat počasí z kouře a 
mnohé jiné.  
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Jarní brigáda (duben 2017) 
Na dubnové brigádě nám rodiče pomohli 
postavit a vymyslet geniální zavlažovací 
systém naší louky tak, že se tím i vyřešila 
otázka odpadních vod v naší školce. Dále pak 
tatínci vyrobili další dva komposty pro naše 
ekotoalety a dílničku pro děti. Rozřezalo se 
dříví na příští zimu, poklidilo se a mnoho 
dalšího…  

 

 
Týdenní stáž po německých 

kamenných i lesních školkách 

(duben 2017) 
Díky nadačnímu fondu Zelený poklad jsme se 
mohli podívat  do kamenných  a lesních 
školek v sousedním Bavorsku, načerpat 
inspiraci a seznámit se s konceptem 
propojování  lesních školek s klasickými v 
malých obcích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noc kostelů (červen 2017)  
Noc kostelů v letošním roce 
odstartovala vcelku dobrodružná 
výměna lana u zvonu ve věži kostela, 
kterou s námi zrealizoval pan Petr Beran 
z Druztové.  
 V šest hodin proběhlo symbolické 
zvonění a pak ponoření se do tónů nové 
generace druztovských hudebníků! 
Verše Bohuslava Reynka nás odnášely 
do polí a do dáli. V kruhu s farářem 
Pavlem Petrašovským trochu nesměle 
jsme hledali, na co se zeptat. Každý sám 
za sebe ví, ale je těžší to vyslovit přede 
všemi nahlas. Sbor Melodica nás 
přenesl do zcela jiné doby.  
Závěrečný film z druhé strany naší 
planety, a přece tématem všem lidem 
blízký. Jak se vypořádat s tím, co nás 
v životě tíží a co si s sebou všichni 
neseme. 

 
Pozastavení vstupu do Rejstříku MŠMT 
(červen 2017) 
Vstup do Rejstříku mateřských škol se 
pozastavil. Plzeňská Krajská hygienická 
stanice jako jediná v České republice 
požadovala po všech lesních školkách 
v kraji, aby vydávaly jídlo buď formou 
cateringu nebo aby si postavily vlastní 
výdejnu jídla. Obě tyto varianty jsou pro 
lesní školky v Plzeňském kraji příliš 
drahé a tudíž likvidační.  
Co v jiných krajích není  
problém, v Plzeňském kraji 
 se jako problém jeví.   
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Mezinárodní den lesních školek 
Do naší školky přijal pozvání hejtman 
Plzeňského kraje pan Josef Bernard. Velice 
se zajímal o vzdělávací koncept a způsob 
financování naší školky. Vysvětlili jsme mu 
naše starosti s Krajskou hygienickou 
stanicí. Ve všech ohledech se snažil hledat 
řešení a nabídl ze své strany pomoc. 
Nezůstal jen u slibů.  Kraj nám přislíbil 115 
tis. Kč na dostavbu altánu, předsíně a 
hygienického zázemí. Na tento projekt 
jsme podávali v tomto roce celkem dva 
granty.   

 
Letní  badatelská školka  

(červenec/srpen 2017) 
Letošní léto se naše školka proměnila 
v badatelské centrum. Každý týden se děti 
podrobně seznámily s jedním 
ekosystémem poblíž zázemí. V prvním 
týdnu jsme prozkoumali Háj za Druztovou. 
Pan Rosůlek nám představil les z pohledu 
tradičního lesnictví. Měli jsme možnost 
stejný les prozkoumat s botaničkou 
Alenou Dostálovou 
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ze Západočeské univerzity. Druhý týden 
jsme přivítali návštěvu Karla Makoně, který 
nám vyprávěl o své záchranářské praxi. 
Přivezl s sebou sovu pálenou. V rámci 
vodních ekosystémů jsme s hydrobioložkou 
Annou Haškovou nahlédli do života 
v rybníku Pod Věžkou a také v potoce, který 
z něj vytéká. Děti nejvíce ohromila pestrost 
drobných korýšů a larev hmyzu. 
V posledním týdnu jsme přivítali 
entomoložku, která nám ukázala, jak 
správně chytat a zkoumat motýly, aniž 
bychom jim ublížili. Podařilo se nám 
dokonce chytit vzácného perleťovce 
stříbropasého. 

 
Koncert Petra Linharta (září 2017) 

 
Kostel sv. Máří Magdalény ožil pod tóny 
kytary Petra Linharta. Obec Druztová 
společně  s naším spolkem uspořádala v 
této naší jedinečné památce historicky 
první koncert sólového zpěváka. Kostel  se 
tak na chvíli zase stal místem, kde se 
potkávají lidé a navíc zažívají společné 
chvíle v hudebním souznění. 

 
Svatomartinská slavnost (listopad 

2017) 
Každý z nás mohl jít v přítmí stezkou za 
svým světlem v náročnějším terénu za lesní 
školkou. Přestože jít v dešti na procházku s 
koněm bývá v listopadové tmě velmi 
riskantní, sv. Martin dorazil ze Zruče na 
svém bílém koni.  
V domečku jsme se ohřáli a zhlédli 
překrásné stínové divadélko. 
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Vernisáž výstavy Věčně zpívají 

lesy (Advent 2017) 
V předvánoční čas zažila obec Druztová 
svoji historicky první vernisáž! Komu se 
nechtělo do adventní chumelenice, 
přišel o unikátní podvečer s hudebním 
doprovodem, recitací, občerstvením a 
diskusí nad obrazy pana Oldřicha 
Rosůlka.  Obecní úřad Druztová ve 
spolupráci s Lesní školkou Berounkou 
uspořádal vernisáž výstavy Věčně zpívají 
lesy.  Pan Olda na svých cestách životem 
ztvárnil osobitým stylem Podkarpatskou 
Ukrajinu, Český les, Šumavu. Na 
několika obrazech jsme mohli 
zahlédnout i výjevy z našeho blízkého 
okolí.  

 
Dokončení zázemí 
Na podzim 2017 jsme definitivně 
dokončili zázemí pro děti z Lesní školky 
Berounky – altán, předsíň, kuchyňku a 
umývárnu. Zažádali jsme o kolaudační 
souhlas pro účely, kterým má primárně  
naše zázemí sloužit. 

 

 

 

 

 

 

Vánoční slavnost   
Součástí vánoční slavnosti v 
tomto roce byla exkluzivní 
objednávka sněhové nadílky. 
Děti rozradostněné. My dospělí 
v družném hovoru a při 
poslechu koncertu Ludmily 
Teršové a její maminky paní 
Ludmily Ženíškové. Vánoční 
pohádka od maminky-tanečnice 
Markéty Vacovské, a následoval 
vánoční sborový zpěv Melodicy 
v kapli sv. Jana Nepomuckého v 
obci Druztová. 

 
Řešili jsme 

V létě 2017 započalo soudní 
řízení našeho spolku s hlavním 
stavitelem Slamáčku a bývalým 
členem spolku. 
Cílem soudního procesu mělo 
být zamezení jeho dalšího 
vstupování do zázemí a 
provádění jakýchkoliv 
nevyžádaných a svévolných 
úprav, a dále pak s tím spojené 
určení vlastnictví  tohoto 
objektu. Reakcí na tyto události 
bylo udání na stavební úřad ze 
strany bývalého stavitele .  
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 Zapojení lidé v aktivitách spolku v roce 2017 

 
Mgr. Lenka Horáčková, předsedkyně spolku, hlavní pedagožka Lesní 
školky Berounky 

Mgr. Marie Peroutková, koordinátorka Lesní školky Berounky, členka 
spolku, technicko-organizační pracovník 

Ludmila Teršová, hlavní asistentka Lesní školky Berounky, správkyně 
areálu, členka spolku 

Bc. Veronika Petrlíková, dobrovolnice, asistentka Lesní školky Berounky, 
členka spolku, technicko-organizační pracovník,  
Luboš Bejček, dobrovolník,  asistent Lesní školky Berounky 

Mgr. Jana Štajnerová, členka spolku  
Mgr. Jana Slezáková, dobrovolnice, asistentka Lesní školky Berounky 

Oldřich Rosůlek, dobrovolník, lektor woodcraftu 
Bc. Michaela Drábková – technicko-organizační pracovník 

 



Poděkování:  

 
Dobrovolná práce s dětmi: Děkujeme pedagožkám Janě Slezákové a Veronice 
Petrlíkové, a dále pak Oldu Rosůlkovi a Luboši Bejčkovi – za průvodcování 
přírodou bez nároku na honorář.  

 
Výpomoc a věcné dary: 
Děkujeme Václavu Novákovi za vytvoření poklopu do sklepa pod zázemím. 
Děkujeme Václavu Novákovi, Marku Hankovcovi a Kamilu Novákovi za přidělání 
informační cedule k naší Lesní školce. Děkujeme Michalu Drhovi za konzultace 
při tvorbě finančního plánu. Děkujeme paní Olze Süssové za odbornou 
konzultaci  v oblasti hygieny stravování Děkujeme Mudr. Kohoutové za pomoc 
při vypracování HACCAP. Děkujeme MUDr. Králové za kurz první pomoci pro 
naše průvodce. Děkujeme MUDr. Koželuhové za přednášku pro veřejnost, jejíž 
výtěžek věnovala jako dar naší školce. Děkujeme Veronice Formánkové za 
velkou pomoc při plánování strategie rejstříkové podoby Lesní mateřské školy 
Berounky. Děkujeme mamince Libušce Ringelhánové a její rodině za dodávání 
rostlin a keřů do naší školkové zahrady v průběhu celého roku. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na podzimní brigádě chystání dřeva na zimu, zvláště pak: 
Tomáši Peroutkovi za dovoz dřeva a rozřezání velké hromady. Honzovi 
Kociánovi za rozřezání druhé hromady. Rodině Vlčkových za vození a skládání 
dřeva. Rodině Součkových za totéž. Děkujeme Ronje Korousové, která naší 
školce zapůjčila zahradnické nářadí - rýč, kropáč, kosu, hrábě, kolečko na dobu 
neurčitou.  Děkujeme odborníkům, kteří bez nároku na honorář obohatili naši 
letní školku svými znalostmi z oboru: botaničce Aleně Dostálové ze 
Západočeské univerzity, Karlu Makoňovi ze Záchranné stanice Zábělá, krajinné 
ekoložce - Evě Semančikové, hydrobioložce Anně Haškové, entomoložce Janě 
Lipárové, bývalému hajnému Oldovi Rosůlkovi.   

 

 

 

 

 

 
.  
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Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarní brigádě ve školce, jmenovitě: rodině 
Novákových, Šloufových,  Kociánových, Martínkových, Beranových, Černých, 
Volterových, Luboši Bejčkovi. Děkujeme Martinu Slezákovi, který společně s 
dětmi vytvořil stříšku na ručníky. Děkujeme panu Volterovi a panu Folkovi, 
místním ornitologům za odborné vedení dne v týdnu s tématem ptactvo. 
Děkujeme Karlu Makoňovi za  odbornou expedici  na jeho záchranou stanici. 
Děkujeme panu Charvátovi za ukázku umění hrát na kytaru v Týdnu s umělci. 
Děkujeme Janě Slezákové a panu Rosůlkovi za ukázku umění malířské tvorby v 
Týdnu s umělci. Děkujeme Martinu Černému za možnost exkurze do jeho 
truhlářské dílny. Děkujeme Michalu Folkovi za možnost navštívit jeho 
pneuservis a nahlédnout do tajů jeho řemesla. Děkujeme Lence Jíšové za 
lekci výrazového tance pro naše děti. Děkujeme Obecnímu úřadu Druztová za 
možnost využití tělocvičny pro program naší školky.  
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. 

 
Podpora obce Druztová  

 
Obec Druztová od samého počátku podporuje naše aktivity. Pronajímá 
našemu spolku pozemek za symbolickou částku jedna koruna za metr 
čtvereční ročně. V roce 2017 jsme od obce dostali dotaci v hodnotě 15 000 
Kč.  Peníze jsme použili částečně na financování kulturních a vzdělávacích akcí 
pro veřejnost a částečně na materiál a pomůcky do zázemí Ekoklubu.  

 

 



Spolupráce s ostatními subjekty: 
 
Záchranná stanice živočichů Plzeň – vzdělávací exkurze s ochranářskou a 
environmentální tématikou 

Farnost Dýšina -  možnost náhradního zázemí na faře v Dýšiné v případě 
kalamitního počasí 
Galerie Sam 83 Česká Bříza - workshopy 

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 
Pracovní úřad - nám  pomáhá budovat pracovní místa v rámci projektu  „Nové 
pracovní příležitosti“   financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. 
Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a 

díky němu jsme získali prostředky na pozice technicko-organizační pracovník. 



Slovo závěrem 
 

"Rodina, komunita, přátelství a láska jsou mnohem důležitější než cokoliv, co bychom 

kdy mohli vlastnit či získat. Přinášejí také více štěstí. Vztahy nás tvoří, živí, rozvíjejí a 

definují. A nejdůležitější a nejdéle trvající ze všech vztahů je ten, který máme se svými 

dětmi." (Steve Biddulp) 

 

Další rok se uzavřel. Do nového lesoškolkového vstupujeme,  a já  více než kdy jindy 

vidím vzácnost a křehkost toho všeho, co se nám díky pomoci velkého množství lidí na 

kraji vesnice Druztová daří dělat. Nové děti přicházejí a krůček po krůčku s velkou 

opatrností pouští mámu za ruku a jdou kupředu, kde je starší zkušené děti přivítají a 

ukážou jim věci, které jsou pro ně zcela nové. Máma je nablízku, ale kromě ní jsou zde 

nablízku další dospělí, kteří jsou nachystaní pomoci překlenout první obavy dětí v téhle 

velké chvíli jejich života. Kdy z bezpodmínečného přijetí domova přichází do světa, kde 

budou trávit čas svého vzácného dětství. A to, jak a kde a s kým jej budou trávit je to 

nejdůležitější pro to, aby jednou mohli dospět ve zdravé lidi. Děkujeme všem, kteří nám 

pomáháte. 

 

Za Lesní školku Berounka  koordinátorka Mgr. Marie Peroutková 

.  

 
Bude-li se alespoň jeden jediný dospělý člověk, který prožil kus svého v dětství v lesní 
školce, chovat ke všemu živému s láskou, úctou a touhou poznávat, pochopit, 
přijmout a zachovat, měl tenhle projekt smysl.    

 
Za Lesní školku Berounku hlavní pedagožka 

  
Mgr. Lenka Horáčková 
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