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Poskytované služby: 
 
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
mailto:info@lesniskolkaberounka.cz
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Motto: „Smysl života neznáme- jako neznáme tajemství bytí – a přece ho 
nějakým způsobem „máme“ jako svou vlastní a okamžitou verzi „zakotvení“ nebo 
jako svůj vlastní způsob stesku po něm. Smysl života je otázka, na kterou 
neexistuje žádná přímá odpověď, ale na kterou nepřímo každý z nás odpovídá a 
musí odpovídat každou vteřinu svého života vždy a znovu a znovu od začátku. 
Smysl života je nejtemnější a nejtrýznivější záhadou- a zároveň naší poslední 
nadějí, jediným pevným bodem života a jediným  důvodem k němu: tak či onak 
ho „nemít“, nehledat nebo aspoň nepostrádat , nemohli bychom vůbec žít jako to, 
čím jsme, totiž jako tvůrci „řádu ducha“, jako „znovustvořitelé“ světa, jako 
důstojné bytosti, schopné překračovat sebe samé, totiž stín svého živočišného 
založení.“  (Václav Havel) 
 
 
 
 
Vždycky,  když procházím vrátky naší školky, dýchne na mě obří pocit hloubky a 

přesahu veškerého dění tam. Neexistuje důkaz, že vše, co děláme, je správně. 

Nicméně existuje pocit, že to vše tam,  je nesmírně důležité. Nejde to uchopit, 

nejde to zavřít do krabice a zvážit na váze. Lze tomu jen věřit  a s pokorou 

vyčkávat na poodhalení smyslu... Pro každého z nás, kteří se  v tomto momentu 

pohybujeme v Berounce, je to osobní zkušenost, odpověď našeho života teď a 

tady... 

 

Koordinátorka Lesní mateřské školy a ekocentra Berounka z.s. 

 

Mgr.  Marie Peroutková 

 



Akce  v roce  2019 

 
Tříkrálová sbírka 
(Leden 2019) 

 
Letos se v celé farnosti podařilo vybrat 82 491 

Kč.  Část byla použita pro účely Červeného kříže 

a část zůstala v obci Dýšina, Kyšice, Chrást, 

Bušovice,  Druztová. U nás ve vsi se vybralo 7 

562 Kč.  Cílem bylo rozdělit zbylou částku peněz 

do rodin, které se ocitly nečekaně v sociální 

nouzi. Přispělo se na topení, obědy dětem do 

škol, plavání atd.   

 
Na druhý břeh 

(2.3.2019) 

 

Více než půl roku byly od sebe odděleny dva 

břehy Berounky. Akce Na druhý břeh ve 

spolupráci s okolními vesnicemi – Dolanami, 

Habrovou, Kyšicemi, Dýšinou a Chrástem a  byla 

oslavou znovuotevření mostu a znovupropojení 

dvou břehů Berounky. 

 

 

Zkrášlovací akce Berounka 

(30.3.2019) 

 

Po zimě školka potřebovala oprášit svůj omšelý 

kabát. Společně s rodiči jsme během jednoho 

sobotního dopoledne vytvořili nový domeček pro 

děti, opravili vozík, vylepšili blátivou kuchyňku a 

spoustu dalších drobností a nezbytností, abychom 

se v zázemí cítili dobře. 

 

 

 

 

 
. 
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Velikonoční slavnost 
(17.4.2019) 
  

Vítání jara spojené s křestem nových kamen. 

Děti si užily krásné velikonoční vyrábění. 

Dárci, kteří přispěli na nová kamna, si mohli 

vyzvednout své drobné dárky. Společné 

povídání v době před Velikonocemi. 

 

 

Den otevřených dveří 

(26.4.2019) 

 

Prohlídka zázemí, možnost nahlédnutí do části 

školkového dne, dotazy ohledně fungování naší 

školky. Vše v jedno dopoledne za chodu školky 

společné přivítání zájemců o náš vzdělávací 

koncept. 

 

 

Noc kostelů 

(24.5.2019) 

 

Rozeznění zvonu kostela, komentované 

prohlídky archeologického nálezu v kostele 

před oltářem. Naše školka pomohla s 

doprovodným programem pro rodiny s dětmi.  

Doprovodná výstava obrázků dětí ĹMŠ 

Berounka  a MŠ Druztová. 

 

Výroba nového plotu 

(červen 2019) 

 

Rodiče nám pomohli za odborného dohledu 

Karla Makoně a v duchu jeho přírodní 

architektury postavit nový plot. Za minimální 

náklady vznikl tak bezpečný  

ohraničený prostor pro děti. Dění  

Na pozemku se tak náhle 

 zharmonizovalo.  

Důkaz toho, jak důležitou  

roli hraje vyváženě opečovávaný  

prostor pro volnou hru dětí. 
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Vítání občánků  

(červen 2019) 

 

Cca po 30 letech se v obci Dolany konalo 

vítání občánků. Berounka byla poctěna 

pozváním k této akci. Pro mrňousky znovu-

narozené a jejich rodiče nachystala 

přírodovědně zaměřené vítání. Doprovod 

na flétnu tématicky zprostředkovala slečna 

Františka Peroutková. Dojemná píseň o 

Ježkovi byla psychologickou vsuvkou pro 

rodiče. 

 

Letní zahradní slavnost 

(28.6. 2019) 

 

Velké loučení s budoucími školáky, velké 

slzy a dojetí při loučení s naší 

zakladatelkou a ředitelkou Mgr. Lenkou 

Horáčkovou... Se synem Benjamínkem a 

dcerou Amálií se stěhují do Řevnic. Paní 

ředitelka nám zůstává na dálku, své 

kompetence předává Marii Peroutkové. 

 

 

 

 
 

Podzimní zkrášlování Berounky 

(5.10.2019) 

 

Až se zima se ptá, co si dělal v létě... 

Společně s rodiči chystáme dříví a 

plaňky na zbylý plot. K tomu další 

drobnosti, co bylo potřeba na pozemku 

před zimou stihnout. Potřebovali 

bychom už brzy školníka. Leč  takové  

setkání nad prací s rodiči je ale také 

výborná  věc!!! Probere se vše důležité! 

 

Svatomartinská slavnost 

(10.11.2019) 

  

Každý rok, avšak v jiném rozpoložení, 

přijíždí svatý Martin na bílém koni do 

Druztové. Letos jej zahlédla snad celá 

Druztová, když se z mlhy  vynořila 

postava na bílém koni. Nikdo v ní 

nemohl poznat pana Štefla z vedlejší 

vesnice na svém koni... Doprovodný 

koncert Barbory Novákové a Františky 

Peroutkové. Karel Makoň se postaral o 

noční promítání fotek na plátno v naší 

zahradě.  

 
Vánoční slavnost 

(15.12.2019) 

 
Setkání u spirály, vyrábění svíček, 

dobrý svařák. Cesta za světlem k 

obrovskému dubu, kde se  

všichni mohli naučit pravou  

adventní píseň. Letošní vánoční slavnost 

v poklidu našeho zázemí prvně bez 

adventního koncertu dostala zcela 

novou tvář.  
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Sbírka na nová kamna (2018/2019) 

 

V létě 2018 učinila naše školka rozhodnutí, že z hlediska výkonu, bezpečnosti a 

obslužnosti bude potřeba pořídit nová ekologická kamna a vyhřívací systém do našeho 

zázemí. Po konzultacích s odborníky nejen z řad rodičů byla zahájena vyjednávání s 

plzeňskou firmou  Bio Czech Energy s.r.o. (ePelety.cz) a vybrána kamna na míru. Na 

podzim 2018 byla zahájena sbírka na portálu Darujme.cz, která skončila v dubnu 2019. 

Touto sbírkou byly uhrazeny vstupní poplatky za zaregistrování a provoz sbírky, záloha 

na kamna, revizní zpráva a hlavně samotná instalace kamen. Původní částka, kterou 

bylo nutné vybrat, činila 92 000 Kč. Díky vstřícnosti firmy se však částka snížila na 77 

407 Kč. Firma se totiž dobrovolně vzdala částky za demontáž starých kamen a zároveň 

některé administrativní poplatky byly nakonec nižší, než jsme předpokládali. Na účet 

Darujme.cz nám byla nakonec připsána částka 48 608 Kč. Částku 18 043 Kč jsme 

dostali v hotovosti. Obec Druztová přispěla částkou 15 000 Kč. Celkem bylo tedy 

vybráno 79 969 Kč. Na poplatcích jsme zaplatili registraci a roční poplatek na 

Darujme.cz celkovou částku 1047 Kč /a provizi z každého finančniho daru) Cena za 

kamna i s peletkami činila 68 604 Kč. Odměna správcům sbírky 10 000 Kč. Na drobné 

dárky dárcům bylo vyčleněno 2 000 Kč. Suma sumárum, potřebná částka se vybrala od 

21 dárců. 

Jako odměny jsme jako sponzorský dar dostali Poukazy na lyžování a bobovou dráhu 

od pana Vacovského pro největší dárce /6 dárců), nikdo si odměnu nevybral. Na 

Velikonoční slavnosti proběhl křest kamen, 10 dárců si vybralo dětmi vyrobený svícen 

a zasazenou bylinku. 

4 rodiny se zúčastnily sobotního putování pro dárce s experty na biologii a 

hydrobiologii. Šesti velkým dárcům byla nabídnuta možnost  přespat ve  Slamáčku se 

slavnostní snídaní.  
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 Zapojení lidé v aktivitách spolku v roce 2019 
 
Mgr. Lenka Horáčková, ředitelka 

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

Bc. Veronika Petrlíková, průvodce –hlavní pedagog, členka spolku,   
Jan Křenek-  průvodce  - chůva 
Bc. Alžběta Kalinová- průvodce , zástup za pedagoga 

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

 



 

  Poděkování: 
 

 Sbírka kamna: Obec Druztová, Vacovský Lubomír, Navrátil Jan, 

Velichová Ilona, Peroutková Marie, Skálová Jana, Pašek Martin,Novák Kamil, 

Pučelík Lukáš, Touš Bedřich, Vacovská Markéta, Šlouf Jan, Vajgant Jan, Löwová 

Marie, Kudrnáčová Martina, Skálová Pavla, Baxová Hana, Hašková Anna, 

Vítovcová Zuzana, Peroutková Milena, Peterlíkovi, Novák Václav, Beranová 

Zuzana, Lipárová Jana, Husáková Markéta, Špicová Markéta, Günter Vladislav, 

Šikovi, Cimburová Anna, Kočandrlová Edita, Gebouská Kateřina, Nováková 

Zdeňka, Rovnerová Taťána, Maršálková Vlasta, Martínková Tereza, Linhart Petr, 

Ringelhánová Libuše, Mentlová Marie, Vaníková Tereza, Horáčková Lenka, 

Popová Vladimíra 

 

Jarní brigáda 30. března 2019  

 

Velké úsilí bylo vynaloženo a děkujeme! Milošovi za profi práci s motorovkou a 

odvoz všeho nepořádku na šroťák. Lubošovi za půjčení vozíku. Mili a Honzovi za 

super profi kuchyňku tzv. blátivou, za kterou by se nemusel stydět ani řetězec 

Ikea. Děkujeme Veronikám a Janičce za krásný recyklo domeček pro děti z proutí. 

Dále pak Terezce a Andree za profi odkamenění a odklackování školky (děti za 

půl roku dokázaly z lesa přinést půl dřevníku dřeva ve formě klacíků na své hry). 

Děkujeme Petrovi a Markovi za profi bednu na náš písek. Vláďovi za velký výdej 

energie při transportu zbylého pískoviště. Děkujeme Lence za občerstvení a 

krásnou budku, kterou se Samíkem vytvořila pro sýkorky. Velký dík patří 

Tomášovi za psychickou podporu při vaření guláše a za zapojení všech svalů při 

odvozu nepořádku. Děkujeme také obci Druztová, že nám s důvěrou na půl dne 

svěřila odkládací plochu za vsí a že jsme zde mohli zrecyklovat velké množství 

materiálu pro naši školku a zároveň odložit nepotřebné.  

 

 

 

 

 

 
.  
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Děkujeme Jankovi za pětihvězdičkový hotel pro naše morčata. Také děkujeme 

všem, kteří na nás mysleli a poslali krásné počasí! A vlastně ještě Aničce, že nám 

pomohla dostavit hliněnou lavici v domečku! Andree za výbornou pomazánku. 

Dětem za pomoc při zadělávání děr na domečku. A Vám všem, kteří jste něčím 

pomohli a uniklo to naší pozornosti!!! 

  

Letní badatelská školka: Děkujeme Alešovi, Janě, Aleně a Petrovi, že na letní 

badatelské školce dětem ukázali, jak bádají opravdoví vědci! Děkujeme Akademii 

věd ČR za kompostér.   

 

Podzimní brigáda (7.10.) Děkujeme všem, kteří způsobili v sobotu to, že je 

Berounka- lesní školka zase o něco krásnější a nachystaná na zimu!!! Děkujeme 

Tomášovi, že nám obstaral dříví!!! Karlovi za zapůjčení nářadí! Rodině Navrátilů, 

Martínků, Kraisingerů, Černých za přidání pomocné ruky. Děkujeme průvodcům 

Bětce a Lídě, které se vzdaly volného dne svého odpočinku a pomohly při 

společném úklidu!!! Děkujeme dětem, které přidaly ruku k dílu! 

  

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 2019 jsme od obce dostali dotaci v hodnotě 15 000 Kč.  Peníze  jsme 

použili na kamna.  

 

Spolupráce s řemeslníky z Druztové 

 

Velké poděkování Michalovi Folkovi, Josefu Jelenovi, Martinu Černému, rodině 

Ilgnerů. 

 

Další díky: Panu včelaři Járovi, panu Polívkovi, hajnému Martínkovi, panu 

Volterovi a panu Folkovi. A všem, na které se nedostalo s poděkováním... 

 

 



 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.  

 
Základní škola Inspíria 

 
Lesní školka Větvička 
 
MŠ Druztová 
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Slovo závěrem 
 

Letos skromně dodávám... Chodit dřív spát a mít ráno dost sil zvládnout, co přinese 
den...  Berounka se stává dospělou, nechť se jí daří... 

 
 

   Za celou naši Lesní  mateřskou školu a ekocentrum Berounka 
 

Mgr. Marie Peroutková 
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Stavy aktiv a pasiv LMS a ekocentrum Berounka 

2019 

LMS a ekocentrum Berounka, rok 

2019 

    příloha č.01 k výroční zprávě 

Aktiva 

022000 Hmotné movité věci a jejich soubory 61310,00 703637,00 

042000 Nedokončený HM - Slamáček 385283,00 0,00 

042100 Nedokončený HM - přístřešek/altán 220440,00 0,00 

042101 Nedokončený HM - projekt 3000,00 0,00 

042200 Nedokončený HM - kamna 0,00 0,00 

082000 Oprávky k samost. hmotným movitým věcem a 

souborům hmotných movitých věcí 

-61310,00 -95108,00 

211000 Pokladna CZK 42220,00 15302,00 

221000 FIO BANKA 529861,73 527562,08 

311000 Odběratelé 18122,00 39519,00 

335000 Pohledávky za zaměstnanci 4928,00 4928,00 

        

    1203854,73 1195840,08 

        

Pasiva 

249000 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 60000,00 60000,00 

321000 Dodavatelé 24093,00 21115,81 

324100 ZÁLOHY školkovné 11430,00 0,00 

324200 ZÁLOHY školkovné 2019/2020 0,00 80438,00 

325000 Záv. vůči členům za platby ze soukr. zdrojů 0,00 693,00 

325900 Nezjištěné platby, vratky, přeplatky -683,65 15810,35 

325999 Ostatní závazky - vratky 1000,00 1000,00 

331000 HPP 54104,00 55528,00 

336011 VZP 5428,00 4351,00 

336012 MVČR 3574,00 2886,00 

336013 OZP 0,00 -1333,00 

336100 SSZ 38783,00 35671,00 

342000 Záloha daň z příjmu HPP 8988,00 39331,00 

342100 Srážková daň DPP 2855,00 23258,00 

931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 318954,17 0,00 

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 678274,21 997228,38 

        

    1206799,73 1335977,54 
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