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Identifikační údaje:

Název: Lesní mateřská škola Remízek
Sídlo: Milčice 5, 38716 Kraselov
Identifikační číslo: 02445620
Právní forma: Školská právnická osoba
Webové stránky: https://www.skolkaremizek.cz/
E-mail: Ředitelka-anetaira@seznam.cz,info@skolkaremizek.cz
Mobil: 728 247 876
Počet zapsaných dětí: 21
Individuální vzdělávání dětí: 4
Odklad školní docházky: 3
Denní kapacita: 15
Počet zaměstnanců: 5 + 1 na dohodu o provedení práce
3 pedagogové: úvazek 3 x 0,77
Bc. Terezie Košnarová – dokončené bakalářské vzdělání v
oboru Učitelství pro mateřské školy
Bc. Petra Troupová (zástupce ředitelky)- dokončené bakalářské
vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
Bc. Pavlína Rybová - dokončené bakalářské vzdělání v oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogika
ředitelka: Bc. Aneta Ira - dokončené bakalářské vzdělání v oboru
Učitelství pro mateřské školy, 1,0 uvazku
Ladislava Šimáková - kurz Chůva pro děti do zahájení povinné
školní docházky
 0,5 úvazku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
dotovaný ze Šablon II, 0,5 úvazku provozní
chůva Petra Honzíková – kurz Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky



Úvod:
LMŠ Remízek zahájila svou činnost 1. září 2017. Navázala na
úspěšné fungování dětského lesního klubu, který působil od září
2014.
Předávání dětí v LMŠ Remízek probíhá v blízkosti obce Milčice. Zde
pak probíhá i ranní uvítací kruh. Poté probíhá dopolední program
v přilehlých lesích či loukách, případně na Remízku - jde o travnatý
pahorek s množstvím vzrostlých stromů (převážně jde o třešně),  
 v okolí Remízku jsou louky. Případně na zahradě a ve venkovní
učebně v nově vybudovaném zázemí - viz níže. Zde se nachází
zateplené dřevěné zázemí s plynovými kamny, které je využívané 
 v nepříznivém počasí, krytá pergola, hygienické zařízení (suché
WC se separační vložkou, tekoucí pitná voda z barelu s výpustí),
ohniště a množství přírodních herních prvků. Remízek dává dětem
dostatek prostoru ke hrám. K volné hře lze využít houpačky,
venkovní kuchyňku, natažené lano k přelezání, dvě dřevěná auta,
loď s plachtou, dřevěné divadýlko - na výrobě se vždy podílely děti.
Často dětmi využívané je nářadí-různé pily, pilníky, rašple, kladívka
a také pracovní stůl se svěrákem. Nádrž na vodu o objemu 1,7 m3
na zachycování dešťové vody  slouží k zalévání mladých stromků,
kterými postupně Remízek osazujeme a zalévání malých záhonků.
Program případně probíha  na zahradě a ve venkovní učebně     
 v blízkosti nově vybudovaného zázemí - viz níže.
V roce 2019/20 přibily na Remízku 3 nové ptačí budky ve
spolupráci se spolkem na ochranu přírody Klíček Radomyšl.



Počty dětí a zápis do LMŠ Remízek

Zápis pro školní rok 2019/20 proběhl v květnu 2019. Lesní
mateřská škola Remízek je jednotřídní – heterogenní, věkové
rozpětí bylo  v roce 2019/20 2-7 let.
K zápisu se přihlásilo 10 dětí. 9 dětí bylo přijato k celodennímu
vzdělávání a  4 děti byly přijaty k individuálnímu předškolnímu
vzdělávání.
Zapsáno bylo 21 dětí, z toho 13  dívek a  8 chlapců. Celkem dvě
sourozenecké dvojice. Dětí, které šly ve školním roce 2019/20     
 k zápisu k zádladnímu vzdělávání bylo 10.  Z toho 3 měly odklad
povinné školní docházky.
Ve třídě se střídali 3 pedagogové a 2 asistenti pedagoga/chůva.
Vždy tak, aby alespoň jeden ve dvojici byl pedagog.



V roce 2019/20  díky grantové podpoře bylo vybudováno nové
zázemí - dřevěná stavba 12ti úhelníkového půdorysu – slouží 
v chladných měsících k obědu, odpočinku a předškolní
přípravě. Jedná se o hlavní nouzové zázemí LMŠ Remízek.

Číslo výzvy: 88. Výzva IROP -
Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II.- SC 2.4 
Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/00
09880 
Název projektu: Lesní MŠ
Remízek – výstavba nového
vnitřního zázemí (dřevěná
stavba 12ti úhelníkového
půdorysu) 

Více zde:
https://www.skolkaremizek.cz/granty-pro-remizek/irop-vystavba-noveho-zazemi/



Dále vznikla v roce 2019/20 v blízkosti nového zázemí jedlá zahrada
s kompostérem a nádržemi na zachycení dešťové vody a pergola,
která slouží jako venkovní učebna.

.
Celý projekt byl budován
jako komunitní projekt
LMŠ Remízek 
(za pomoci rodičů,
pedagogů a dětí z naší
školky).
Na zahradě byla také
zabudována dřevěná
skluzavka financována z
IROP.

Výzva SFŽP – č. 16/2017,
Registrační číslo projektu:
04301861N
Název projektu: Zázemí
pro LMŠ Remízek –
výstavba dřevěné učebny v
přírodě,
vybudování jedlé zahrady 
(s kompostérem,
vyvýšenými záhony a nádrží
na dešťovou vodu) v místě
zázemí LMŠ Remízek.

Více zde:
https://www.skolkaremizek.cz/granty-pro-remizek/sfzp-zazemi-pro-lms-remizek/



Vzdělávací program lesní mateřské školy
Remízek

Předškolní vzdělávání vycházelo z „Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání“, název našeho programu je Příroda není
místo, které bychom měli navštívit, je to náš domov.
Třídní plán v roce 2019/20 nesl název Čtyři království.
Jako každý rok bylo součástí našich programů poznávání tradic
v souladu s přírodou a jejím koloběhem.
Při činnostech byly uplatněny prvky environmentální výchovy,
výchova ke zdravému stylu života, multikulturní výchova. Při
vzdělávání se využívaly různé metody předškolního vzdělávání 
 s důrazem na prožitkové učení, ale i kooperativní, situační a
spontánní sociální učení. 

Vzdělávací činnosti byly sestavovány tak, aby poskytovaly dítěti
dostatek podnětů k jeho aktivnímu rozvoji, k učení.
Rodiče byli s tímto dokumentem seznámeni na úvodní schůzce
na počátku školního roku, zároveň je ŠVP k náhlednutí v zázemí
v Milčicích a umístěn na webových stránkách.



Průběh a výsledky vzdělávání

Školka byla uzavřena od 16. března do 3. května 2020 z důvodu
ochrany před nemocí covid-19. Vzdělávání probíhalo v souladu 
 s cíli vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Samozřejmostí bylo upřednostňování individuálního přístupu,
využívání kooperativního učení a nepodporování soutěživosti
mezi dětmi. V průběhu roku jsme navštívili Čtyři království–
Vzduchu, Vody, Půdy a Slunce. 

V první části společného putování jsme navštívili Královstí
vzduchu, zkoumali jsme, co by se stalo, když by vzduch na Zemi
chyběl, zjišťovali jsme, jak můžeme zlepšit kvalitu ovzduší,
vzduch jsme zkoumali i za pomoci rozličných pokusů. Povídali
jsme si o tom, kdo žije ve vzduchu a jak vzduch pomáhá ptákům
udržet se nad zemí. Jeden dopravní prostředek, který se
pohybuje ve vzduchu a překonává velké vzdálenosti, jsme si
postavili na Remízku – dřevěné závěsné letadlo. Vyráběli jsme
větrníky, pouštěli draky, zkoumali jak vzduch ovlivňuje zvuk a
vyrobili si některé zvukové hračky.
V lednu jsme vstoupili do Království vody. Objevovali jsme, kde
všude vodu najdeme, za pomoci dramatizace a pohybových her
jsme si zkoušeli koloběh vody, pomocí pokusů jsme zkoumali
různá skupenství vody, zjišťovali jsme informace z podvodního
života. Zkoumali jsme k čemu všemu je voda potřeba, vyrazili
jsme na exkurzi k hasičům - tedy do zaměstnání, kde vodu
hojně využívají.



Jako třetí jsme navštívili Království půdy. Prozkoumali jsme
složení půdy v různých ekosystémech – pole, louka, les. Blíže
jsme se seznámili s některými půdními živočichy a zjistili proč je
pro nás žížala užitečná. Přečetli jsme si příběh o Golemovi a
vlastního Golema si z hlíny vytvořili. Na závěr jsme si zaskočili do
království Slunce. Měřili jsme naše stíny a zkoumali pohyb
Slunce. Za pomoci vody a slunečního záření jsme zkoušeli
vytvořit duhu, v přírodě jsme hledali barvy duhy a vytvořili duhu
pomocí land-artu. V průběhu roku jsme neopomněli věnovat se
našim tradicím, sv.Martin přijel na živém koni a děti se mohly
svézt, s příběhem o putování Josefa a Marie do Betléma jsme
prožili adventní čas, na začátku ledna se z nás stali Tři králové,
oslavili jsme Hromnice. Moranu a Velikonoční svátky jsme
vzhledem k uzavření školky prožili mimo Remízek, ale krátce po
našem návratu jsme se vydali  na náš oblíbený rituál čištění
studánky.
Tím, že jsme v přírodě trávili čas za každého počasí, přirozenou
cestou tak děti vnímaly krásu přirody ve všech ročních období a
lépe chápou nutnost přírodu chránit a pečovat o ni.

Evaluace
Programy jsme vyhodnocovali každý den písemně. Největší
důraz  byl však kladen na ústní předávání informací a zpětné
vazby mezi členy v týmu.
Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte
byl u každého dítěte vyhodnocen alespoň 3x za rok.



Výlety, exkurze a jiné aktivity

Návštěva dětského oddělení Šmidingerovi knihovny ve
Strakonicích
Exkurze do Hoslovického mlýna
Exkurze k hasičům

návštěva hřbitova u sv. Anny během Dušiček a položení květiny
na opuštěný hrob
celodenní výlet ke studánce a její čištění
několik výletů na Boží kameny

Martin na koni – následná projížďka dětí
pracovnice muzea na Strakonickém hradě. Představila nám
místní folklór (pověsti, písně a typické místní nástroje - dudy,
vozembouch,....)
Hanka se svým pravidelným arteterapeutickým programem
psycholog Tomáš – hra s dětmi a prevence sociálně
patologických jevů,zejména rozvíjení pozitivních vztahů mezi
dětmi, rozvoj rozpoznávání vlastních pocitů, práce s emocemi...

Ve školním roce 2019/20 jsme podnikli mnohem méně výletů a
exkurzí vzhledem k jarní koronavirové pandemii.

Kam jsme vyjeli:

Kam jsme vyšli:

Kdo navštívil nás:



Další vzdělávání pracovníků

podpůrná skupina pro jihočeské LMŠ 
SLET - členská schůze ALMŠ
1 den v LMŠ Berounka

Kurz přírodní pedagogiky s Rudolfem Hettichem – 3 dny -
Úvod do přírodní pedagogiky, stopy zvířat a lesní hry, 
Polytechnické vzdělávání v praxi  (Šablony II)
Aspergerův syndrom - 3h
1 den v LMŠ Berounka

terapie s dětmi Suri Tortora - 3 dny
Polytechnické vzdělávání v praxi (Šablony II) - 8h
Hudbou za poznáním (Šablony II) - 8h

Hyperaktivní, agresivní a problémové děti v MŠ (dítě od 3 do 6
let) - 3h (Šablony II)
Polytechnické vzdělávání v praxi (Šablony II) - 8h

Hudbou za poznáním (Šablony II) - 8h

školení Hygienické minimum

V průběhu školního roku 2019/20 pracovníci LMŠ Remízek
absolvovali následující vzdělávání:

Bc. Aneta Ira

Bc. Petra Troupová 

Bc. Pavlína Rybová 

Bc. Terezie Košnarová 

Petra Honzíková 

Šimáková Ladislava 



Prevence sociálně patologických jevů

V průběhu roku se pravidelně věnujeme tématu šikany. Co to
znamená a jak se ji lze bránit. Tématu závislostí a šikany se
podrobněji s dětmi věnoval psycholog Tomáš Ryba, který nás
navštěvoval díky projektu Šablony II.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
V roce 2019/20 bylo v LMŠ Remízek vzděláváno 1 dítě se SVP –
konkrétně s poruchou zraku.

Prevence rizik a školních úrazů

V LMŠ Remízek bylo v tomto školním roce celkem 3 úrazy, všechny
jsou zaznamenány v knize úrazů. Jeden z úrazů si vyžádal lékařské
ošetření. Děti byly pravidelně v průběhu roku poučovány a vedeny  
 k bezpečnému chování.



Kontrola z krajské hygienické stanice

Dne 22. 10. 2019 proběhla v LMŠ Remízek kontrola z Krajské
hygienické stanice Jihočeskéhokraje. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky, všechny kontrolované věci byly v pořádku tedy  stav a
čistota zázemí, sociální zařízení, potvrzení o očkování dětí, dovoz
jídla....

Granty a dotace čerpané v roce 2019/20
Číslo výzvy: 88. Výzva IROP -Infrastruktura pro předškolní
vzdělávání (SVL) II.- SC 2.4 Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009880 – název projektu: Lesní MŠ
Remízek – výstavba nového vnitřního zázemí (dřevěná stavba 12ti
úhelníkového půdorysu) – slouží v chladných měsících k obědu,
odpočinku a předškolní přípravě. Jedná se o hlavní nouzové
zázemí LMŠ Remízek.

Výzva SFŽP – č. 16/2017,Registrační číslo projektu: 04301861-
název projektu: Zázemí pro LMŠ Remízek – výstavba dřevěné
učebny v přírodě, vybudování jedlé zahrady (s kompostérem,
vyvýšenými záhony a nádrží na dešťovou vodu) v místě zázemí
LMŠ Remízek.
Celý projekt byl budován jako komunitní projekt LMŠ Remízek 
(za pomoci rodičů, pedagogů a dětí z naší školky) .
Název projektu: Šablony II pro LMŠ Kraselov 
Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012471
- díky Šablonám II byla zaměstnaná chůva na 0,5 úvazku
- proběhly projektové dny s Mgr. Hanou Kotálovou -
dramaterapie, arteterapie, s psychologem Mgr. Tomášem Rybou
- supervizní setkání s psycholožkou Lucií Lerchovou



Spolupráce s rodiči a jinými organizacemi

Rodiče se účastnili společných slavností, o kterých byli dopředu
informováni emailem. Část využila možnosti individuálního
setkání při rodičovských schůzkách. Zároveň se rodiče podíleli na
osázení jedlé zahrady u zázemí v Milčicích.

Výkaz zisků a ztrát
Jako každý rok byl v LMŠ Remízek proveden audit hospodaření.
Výkaz zisků a ztrát ke dni 31. 12. 2019 viz níže






