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

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

 
Další aktivity spolku: 
1) Provozování ekocentra – komunitního centra,  

jehož náplní je pořádání  vzdělávacích a 
kulturních akcí pro rodiče, příznivce i širokou 
veřejnost. 

2) Příměstské tábory  s badatelskou tématikou. 

 

 

 

 

 

 
 
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. 

 

http://www.lesniskolkaberounka.cz/
http://www.lesniskolkaberounka.cz/
mailto:info@lesniskolkaberounka.cz
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Slovo na úvod:  
 
 K výročí oslav Svobody v naší zemi jsem se vydala se svým synem do Prahy  
zapálit svíčku k soše sv. Václava. Brzké ranní hodiny propůjčovaly Václavskému náměstí 
trochu klidný charakter, očekávajíce velké slavení v pozdějších hodinách. Aby ne, třicáté 
výročí bez totality! Socha sv. Václava byla obehnána červenou páskou a bodyguard (snad 
samotného sv. Václava) nám nejistě řekl, že zapálit svíčku nesmíme, že je na to takový zákon. 
Ptala jsem se po znění takového zákona s překvapením v tváři a zjevným zklamáním, protože 
jsme právě pozbyli smysl cesty. Byl zavolán nadřízený a ten, když viděl obyčejnou ženu s 
dítětem, dovolil. Ale jen opravdu výjimečně a někde stranou zapálit svíčku. A tak jsme 
slavili… Došla mi jedna skutečnost, že svoboda před 30 lety musela být zcela jiná, než 
svoboda dnešní, těžko pochopitelná pro novou generaci, která nezná principy totality na 
vlastní kůži.  Dle mé osobní zkušenosti se dnešní svoboda odehrává na bázi vnitřní podstaty 
našeho oddělení se od ostatního spotřebního světa. Svoboda, jak ji vnímám já a jak ji 
předáváme dětem v naší školce vychází zevnitř, z nás samých. Roční cyklus, denní cyklus, 
pevné body v prostoru a čase, pravidla a hranice, kam mohu, a kde už se nachází prostor 
toho druhého. Co potřebuji k tomu, abych byl šťastný a jak si o své potřeby říct. To vše jsou 
cesty k mojí vnitřní svobodě, kterou mi nikdy nikdo nemůže vzít, žádný politický systém, 
žádná instituce, žádné dogma. Tato cesta, kdy já jsem tím, kým jsem. Svébytnou duší, která 
má právo na své místo pod sluncem, navzdory všem navzdory. A je to právě tato cesta, 
kterou se denně  vydáváme s našimi dětmi do bláta, deště, mlhy i žáru slunce, za každého 
počasí… A je to někdy dlouhá cesta nás všech, než se k této svobodě dobereme. Tak právě 
proto: „Jsme na cestě …“ Přidejte se… 
    
   Koordinátorka Lesní školky Berounka 

                                                                                                 
    Mgr. Marie Peroutková 
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  Motto:  „Jsme na cestě…“ 
 



Akce  v roce  2018 

  
Přejmenování Ekokoklubu 
(leden 2018) 
 
V lednu se náš Ekoklub rodičů dětí  a přírody z.s. 
definitivně přejmenoval na Lesní mateřskou školu 
a ekocentrum Berounka z.s.. Toto přejmenování 
avizovalo brzký vstup do rejstříku MŠMT. 
 
Tříkrálová sbírka  
(6. ledna 2018) 
 
Ve sbírce se celkem vybralo 84 572,- Kč, což je o 
více než 13 tisíc více než vloni. Z toho koledníci 
vybrali v Dýšině 25.808,- Kč, v Červeném Hrádku 
18.130,- Kč, v Kyšicích 11.927,- Kč, v Chrástu 
10.767,- Kč, ve Smědčicích 7.247,- Kč, v Druztové 
4.695,- Kč, v Nové Huti 3.678,- Kč a v Bušovicích 
2.320,- Kč. 35% z celkové částky použije Charita 
ČR pro své celostátní charitativní projekty, 65% se 
využije  v naší farnosti ve spolupráci se školami a 
obecními úřady.  Pomůže se sociálně potřebným 
občanům, kteří se ocitli v nezaviněné nouzi, např. 
zaplacením léčebných nákladů, dětských táborů, 
obědů ve škole, koupí paliv, potravin, 
zdravotnických pomůcek, školních potřeb atp.  
 
Velikonoční zahradní slavnost 

(28. 3. 2018) 

 
Jarní pozastavení se s dětmi a jejich rodiči, a 
přáteli školky v rámci velikonočních oslav. 
 

 

 

 

 
. 

Stěhování školky 
 (leden-duben 2018) 
 
V souvislosti s udáním ze strany bývalého 
stavitele  stavebnímu úřadu byl provoz 
školky dočasně přesunut do náhradního 
zázemí domu č. 74. Po absolvování celého 
úřednického kolečka a opětovné kolaudace 
celé stavby dočasného charakteru se školka 
v dubnu přesouvá zase zpět. Na vždy.  
 
Den otevřených dveří (vrátek) 
(6. 3. 2018) 
 
Možnost pro veřejnost i stávající rodiče 
nahlédnout do běhu školkového dne a být 
jeho součástí. 

 
Woodcraft s Oldou Rosůlkem  

(celý rok 2018) 

 

Navzdory všem zdravotním potížím a 

pracovní vytíženosti se po celý rok 2018 

konal woodcraft s panem Rosůlkem. 

Hledáme krále Háje, pouštíme se do 

objevování významných krajinných prvků v 

okolí. Také se pokoušíme o revitalizaci 

remízků směr Zruč - výsadbou keřů. 

Společně s obcí zkoušíme vytvořit alej mezi 

Druztovou a Zručí výsadbou javoru klenu. Je 

velmi suché jaro a následně léto. Úspěch 

celé akce ohrožen i okusem zvěře. 

 

Jarní zkrášlování Berounky  

(7. 4. 2018) 

 
Rodiče s dětmi pomáhají našim průvodcům 
udělat svou školku ještě lepší a krásnější.  
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Jak pomoci své dceři stát se ženou 
(11. 4. 2018) 
 
Seminář  porodní asistentky paní Lucie 
Kašové. 
 
Jarní bazar oblečení 
(26. 4. 2018) 
 
Iniciativa  rodičů školky vypomoct si 
výměnou oblečení hlavně na děti, heslo zní 
- co nejméně odpadu. 
 
Den lesních školek 
(3.5. 2018) 
 
V rámci Dne lesních školek po celém světě 
se otevíráme i my celé široké společnosti. 
Otevírá se také téma stravování v Lesních 
školkách, které je předmětem vznikající 
legislativy. 

 
Noc kostelů 
(25. 5. 2018) 
 
Kostel sv. Máří Magdaleny a kaple sv. Jana 
Nepomuckého v obci Druztová se otevírají 
široké veřejnosti. Lesní školka je u toho a 
pomáhá s realizací této akce ve spolupráci s 
 obcí a farností Dýšina.  
 

 

Letošní Noc kostelů je putovní po památkách 
Dýšinské farnosti a končí závěrečným slovem 
pátera Pavla Petrašovského v kapli sv. Jana 
Nepomuckého. Je to jeho poslední Noc 
kostelů u nás. Odchází do Plzeňské farnosti. 
 
Jóga pro všední den 
(14.6. 2018) 
 
Dobrovolná aktivita naší maminky. Jak 
zapojit jógu do běžného dne s malými dětmi 
a pomoct maminkám si vydechnout a 
načerpat sílu. 
 
 
Letní zahradní slavnost 
(29.6. 2018) 
 
Rozloučení se se školním rokem, pasování 
dětí na školáky, oslava příchodu léta a 
prázdnin. 
 

Ukončení soudního sporu 

(červenec 2018) 
 
Soud rozhodl na základě přeložených důkazů  
a vyslechnutí svědků o majiteli stavby 
dočasného charakteru Slamáčku. Je jím 
zapsaný  spolek Lesní mateřská škola a 
ekocentrum Berounka. Náklady spojené s 
vedením soudního sporu byly pokryty 
právními službami Zuzany Šloufové  a Jana 
Šloufa, kteří své služby poskytli naší školce 
jako dar. 
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Obhájení standardů kvality 
(25.8. 2018) 
 
Naše školka obhájila svůj první certifikát 
kvality.  Školka absolvovala zkoušku v 
několika úrovních – finanční gramotnost, 
kvalita vzdělávání, příhodnost zázemí a 
vedení školky. 
 
Vstup do Rejstříku MŠMT 
(1. 9.2018) 
 
Ministerstvo školství uznalo naši školku 
jako další možnou variantu předškolního 
vzdělávání, a to v přírodě. Historicky jsme 
jednou z prvních  institucí tohoto  typu v 
Plzeňském kraji. Rodiče i děti mají 
zaručeno, že jsou v péči lidí, kteří jsou pro 
svou práci kvalifikovaní a školka splňuje 
určité standardy spojené s předškolním 
vzděláváním a výchovou. 
 
Zahradní slavnost Oslava úrody 
(14.9. 2018) 
 
Oslavujeme úrodu se stávajícími i novými 
dětmi a jejich rodiči a blízkými, děkujeme 
za úrodu, vítáme se s podzimem. 
 
 
 
 

Svatomartinská slavnost 
(11. 11. 2018) 
 
Přivítání Svatého Martina v naší školce, 
oslava příchodu zimy. 
 
Mezinárodní konference Lesních 

školek - Berlín 
(9.- 12. 11. 2018) 
 
Jako jediní zástupci lesních školek v ČR 
jsme se zúčastnili coby hosté Mezinárodní 
konference Lesních školek v Berlíně. Na 
konferenci vystoupili zástupci Asociace  
lesních školek v České republice a 
prezentovali své úspěchy Standardů 
kvality a legislativy. Naše školka si odnesla 
ujasněnou  koncepci a vizi do dalších let. 

 
Instalace nových kamen a sbírka na 

ně 
(listopad 2019) 
 
Od září 2018 do dubna 2019 probíhala 
sbírka na nová peletková kamna. Stávající 
raketová kamna nebyla již schopna 
bezpečného a efektivního provozu. Byla 
nahrazena plně automatizovanými 
peletkovými kamny, které jsou bezpečné 
pro pobyt dětí v zázemí. Podléhají 
pravidelné kontrole spalinových cest a 
mají velice nízkou spotřebu paliva. 
 
Vánoční slavnost 

(16.12. 2018) 
  
Příprava na Vánoce,  Ježíšek přišel 
 i k nám do školky, koncert 
 houslí a violoncella,  
vystoupení souboru Souhlas  
v místní kapličce, ochutnávání 
 vánočních dobrot od našich rodičů. 
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 Zapojení lidé v aktivitách spolku v roce 2018 
 
Mgr. Lenka Horáčková, ředitelka, předsedkyně spolku, hlavní pedagožka 
Lesní školky Berounky 

Mgr. Marie Peroutková, koordinátorka Lesní školky Berounky, členka spolku, 
průvodce  
Ludmila Teršová, hlavní průvodce Lesní školky Berounky, správkyně areálu, 
členka spolku 

Bc. Veronika Petrlíková, průvodce -pedagog, členka spolku,   
Jan Křenek-  průvodce  - chůva 
Jana Charvátová – průvodce- chůva 

Luboš Bejček, dobrovolník,  průvodce Lesní školky Berounky 

Mgr. Jana Štajnerová, členka spolku  
Oldřich Rosůlek, dobrovolník, lektor woodcraftu 
Bc. Michaela Drábková – administrativní činnost 
Gabriela Karlová - účetní 
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  Poděkování 

 
Děkujeme panu Miloši Weinfurtovi za svůj věnovaný čas při odborné konzultaci budoucích 
kamen do Slamáčku. Panu  Hansovi (výživovému poradci) za odbornou konzultaci 
jídelníčku. Panu Miloši Weinfurtovi za dříví pro naši školku. Podzimní brigáda: Rodině 
Vlčkových, Janu Kociánovi, Lídě, Verče a Lence, dětem za pomoc s odstraněním 
nebezpečných klacků s hřebíky. Petrovi Beranovi za přidělání světel k zázemí. Poděkování 
patří Martinu Černému, který nás zásobuje pilinami, a k němuž můžeme v zimě do dílny na 
exkurzi. Děkujeme Michalu Folkovi, který dětem v zimě ukáže své řemeslo skvělého 
opraváře aut v celé své kráse. Děkujeme pivovaru Radouš, který se stará o naše zahradní 
slavnosti, a který můžeme navštívit. Děkujeme panu Ing. Folkovi, který nám na jaře 
vykouzlí krásnou expedici za ptáčky, postaví s námi budku. 
  Děkujeme Luboši Volterovi, který si na nás najde čas  a dětem poví vše 
zajímavé z ornitologie. Anně Hažkové za odborný příspěvek na letní badatelskou školku, 
Dáše Šírové za vstup hydrobioložky, Karlu Makoňovi za odbornou přednášku o ochraně 
zvířat. Aleně Dostálové za vševědění o květinách a přírodě. Také velký dík Janě Lipárové za 
entomologickou vsuvku a Petrovi Rajlichovi za profi geologickou expedici do kaňonu 
Berounky. Děkujeme malíři Karlu Švůgrovi za vstup s malířstvím. Děkujeme rodičům za 
přípravu výborných svačin, jak nutričně, tak esteticky bez zbytečných obalů, ale zároveň  
hygienicky správě nachystaných. Děkujeme také za pečlivé chystání dětiček do terénu. 
Děkujeme Oldovi Rosůlkovi, že má stále hodně praktických poznatků, které chce dětem 
předat. Děkujeme hajnému Tomáši Martínkovi, že nás v zimě vezme k sobě  a ukáže nám 
něco z jeho povolání hajného.  
 

 



 

  Poděkování: 
 
 Děkujeme paní Yvetě Jílkové za doplnění požární zprávy k zázemí 
naší školky. Děkujeme panu Papežovi za konzultaci BOZP a revizi našich 
elektrospotřebičů. Děkujeme Zuzaně Šloufové za právní servis pro naši Lesní 
mateřskou školu.  
 
Jarní brigáda: Děkujeme Tomáši Martínkovi za guláš a pomoc při svozu materiálu, 
konstrukci k hygienickému zázemí, za vyčištění kamen. Dále pak Martinu Slezákovi 
a za vyčištění kamen a vytvoření střechy nad hygienickým zázemím. Obci Druztová 
za zprostředkování ornice a zpřístupnění manipulační plochy po zavírací. Michalu 
Admcovi a Pavle Skalové za pomoc s uklizením školky po brigádě, opravě nářadí. 
Marku Charvátovi za opravu a kontrolu vozíčku, spravení odpadu a drobné opravy 
v naší školce. Báře Kunové, Janě  Slezákové,  Terezce Martínkové za úklid na 
pozemku a mimo něj. Markétě Vacovské za sepsání lékárničky. Rodině Volterových 
děkujeme za odvoz kompostu a pomoc při úklidu školky. Rodině Raškových za 
optimalizaci odpadu v naší školce. Janu Kociánovi za nápomocné práce při řešení 
technických problémů v naší školce. Janu Šloufovi za bezpečné zpřístupnění 
kompostů. Tomáši Peroutkovi za zapůjčení vozíku. Verče Petrlíkové za dovoz vody 
a úklid domečku. Janě Charvátové za úklid pískoviště. 
 Děkujeme Farnosti Dýšina za možnost strávit poslední den v 
školkovém roce na faře, s prohlídkou kostela a všeho kolem - zvířectva i zahrady. 
Děkujeme Vladislavu Günterovi za vedení sbírky na kamna a Vladimíru Baxovi  z 
Druztové za vytvoření loga a letáku pro naši školku. Sboru Souhlas za krásné 
oblažení na Vánoční slavnosti. Děkujeme naší Lence, že dokázala vést sbírku na 
kamna a do posledních dnů svého těhotenství byla přítomna mezi dětmi v terénu 
navzdory zimnímu období. 
 
 

 

 

 

 

 
.  
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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 ročně. V roce 2018 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 Lesní mateřské 
školy a ekocentra Berounka.  

 

 



 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, Noc kostelů, vánoční den na faře . 

 
Asociace Lesních mateřských škol  - tvorba legislativy lesních mš, vzdělávací akce 
pro pedagogy, profesionální prostředí pro rozvoj lesních MŠ.  

 
Pracovní úřad -  pomáhá nám 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. 
 
Základní škola Inspíria 

 
Lesní školka Větvička 
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Slovo závěrem 
 

Vlakové nádraží, páteční odpoledne, všichni spěchají. Div, že jeden  druhého nepovalí. 
Nástupiště se pyšní svým novým betonovým kabátem, kostka vedle kostky, kameny, 
ocel,... V tomto spěchu svých rodičů vlaje chlapeček z  naší lesní školky s batůžkem na 
zádech a navzdory všem spěchům a tendencím utíkat,  se zastaví a žasne a volá: „Mami, 
stůj, pojď se na něco podívat!“ A helemese, maminka nucena zastavit svůj spěch, 
přistihne svého syna,  jak s obří radostí na tváři zkoumá svůj objev. Mezi novými 
betonovými kostkami vyrostla drobná lebeda, pro syna však stromeček!  Přeji Vám za 
celou naši školku, abyste i  Vy dokázali zastavit ve velkém spěchu kamsi a vidět uprostřed 
kamene a oceli  něco neuvěřitelného, co je ostatním skryto, třeba obyčejnou lebedu, v  
očích dítěte však stromeček (z něhož bude jednou velký statný strom)! Pakliže k tomuto 
vnímání světa přispěla svým troškem naše školka, tak cítím, že je vše v naprostém 
pořádku… 

 
   Za celou naši Lesní  mateřskou školu a ekocentrum Berounka 

 
Mgr. Marie Peroutková 
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