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Identifikační údaje:
Název: Lesní mateřská škola Remízek
Sídlo: Milčice 5, 38716 Kraselov
Identifikační číslo: 02445620
Právní forma: Zapsaný spolek
Webové stránky: https://www.skolkaremizek.cz/
E-mail: ředitelka: anetaira@seznam.cz

pedagogové: info@skolkaremizek.cz
Mobil: Koordinátorka: 728 247 876, pedagogové: 799 517 695
Počet zapsaných dětí: 30
Individuální vzdělávání dětí: 6
Odklad školní docházky: 0
Denní kapacita: 19
Počet zaměstnanců: 5 
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, 
Ladislava Šimáková - provozní 0,5 úvazku
0,5 úvazku 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
září2014.
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. Vzdělávání
probíhá také na zahradě a ve venkovní učebně v blízkosti
zázemí vybudované v roce 2019/20 díky grantové podpoře
IROP. Na Remízku 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. V roce 2020/21 si děti v
blízkosti nádrže vyhloubily malý rybníček, jeho dno zpevnily
jílem a vodu z nádrže využívají k jeho naplnění.



Granty ve školním roce 2020/21

psycholog Mgr. Tomáš Ryba - Můj prostor - prevence
sociálně patologických jevů
interaktivní přednáška s myslivci
2 projektové dny s arteterapeutkou Mgr. Hanou
Kotálovou
2 projektové dny v  zahradě Milčice

permakulturní pěstitelství
mletí mouky a pečení domácí pizzy

Ostrov Komodo - Sunshine Cabaret

Do 31.12. 2020 jsme čerpali ze Šablon II - projektové dny
a chůva.
Projektové dny:

Uzavření školky v souvislosti s COVID 19

od 27.10 do 6. 11. 2020 - covid pozitivní dítě.
od 8. 2. - 12. 2. 2021 - covid pozitivní pedagog
od 1.3. do 11. 4. 2021 (9. 5. 2021) - nařízení vlády
od 12. dubna se mohly vrátit děti v povinném
předškolním roce
od 10. května - se mohly vrátit do školky i zbývající děti

LMŠ Remízek byla uzavřena:

v době uzavření školky probíhala distanční výuka



Počty dětí a zápis do LMŠ REMÍZEK
Zápis pro školní rok 2020/21 proběhl v květnu 2020
online formou, osobní zápis byl možný 4. 5. 2020 - bez
přítomnosti dětí, pouze 1 rodič a ředitelka. Lesní
mateřská škola Remízek je jednotřídní – heterogenní,
věkové rozpětí bylo v roce 2020/21 2-6 let.
K zápisu se přihlásilo 10 dětí. 10 dětí bylo přijato k
celodennímu vzdělávání a 6 dětí bylo přijato k
individuálnímu předškolnímu vzdělávání.
Zapsáno bylo v září 19 dětí, z toho 9 dívek a 10 chlapců.
V lednu přibyly 2 dívky, v únoru 2 dívky a 1 chlapec, v
dubnu 3 dívky, v květnu 1 chlapec a v červnu 2 chlapci.
V červnu bylo zapsáno celkem 30 dětí - z toho tři
sourozenecké dvojice a jedna sourozenecká trojice. Dětí,
které šly ve školním roce 2020/21 k zápisu k základnímu
vzdělávání bylo 5. Jedno dítě bude mít v následujícím
roce odklad povinné školní docházky a bude docházet
do jiné MŠ.
Ve třídě se střídali 3 pedagogové a 1 chůva.
Vždy tak, aby alespoň jeden ve dvojici byl pedagog.
Pokud byl na denní docházku vyšší počet dětí než 16,
tak byli 2 pedagové + 1 chůva.



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. ŠVP
je umístěn v zázemí a rodiče do něj mohou kdykoliv
náhlednout.
Třídní plán v roce 2020/21 nesl název Řemesla a jiné lidské
činnosti aneb ten dělá to a ten zas tohle. Týdenní tematické
celky jsou rodičům každý týden zasilány emailem, součástí
emailu je i ohlédnutí za uplynulým týdnem.
Jako každý rok bylo součástí našich programů poznávání tradic
v souladu s přírodou a jejím koloběhem - sv. Martin, adventní
čas, Tři králové, masopust, postní týdny před Velikonocemi,
Velikonoce, jarní čištění studánky.
Při činnostech byly uplatněny prvky environmentální výchovy,
výchova ke zdravému stylu života. Při vzdělávání se využívaly
různé metody předškolního vzdělávání s důrazem na
prožitkové učení, ale i kooperativní, situační a spontánní
sociální učení.
Úvodní dva týdny jsme věnovali společnému poznávaní se a
určení pravidel, která je potřeba ve školce dodržovat.
Pohádkou Kuřátko a obilí jsem se snažili přiblížit dětem, co
všechno předchází tomu, než se mohou zakousnout do krajíce   
chleba. Navštívili jsme hoslovický mlýn, kde jsme dozvěděli
více o zpracování mouky, na ohni jsme si upekli vlastní
koblížky. 



 V následujících týdnech jsme se stali básníky - zjistili
jsme, kdo je básník a jak tvoří, zaznamenali jsme verše,
které děti vymyslely. Profesi divadelníků jsme si užívali tři
týdny, zjistili jsme, co obnáší role režiséra, scénografa,
herce a zahráli si společné divadlo. Protože naším
nejbližším prostředím ve školce je les, vyzkoušeli jsme si
profesi lesníka. Poznali jsme důkladně les a jeho
rostlinnou část téměř všemi smysly. Zjistili, kdo v lese žije,
jak přežívá zimu, kdo léčí stromy, jak o zvířata můžeme
pečovat a v jakých lesních příbytcích žijí, díky sněhové
pokrývce jsme mohli objevovat a poznávat spoustu stop
od zvěře. Vyzkoušeli jsme si truhlářské řemeslo a vyrobili
krmítko pro ptáky. Otevřeli jsme si školkovou restauaraci a
vyzkoušeli si práci číšníků, kuchařů a prostřeli slavnostní
tabuli. Během postních týdnů a Velikonoc, kdy byla školka
kvůli vládním nařízením uzavřena, dostávali rodiče dětí
emailem tipy na aktivity s dětmi, rodiče dětí v povinném
předškolním roce zpětnou vazbu k plnění úkolů posílali
pomocí fotodokumentace zpět na email. Po návratu do
Remízku jsme si vyzkoušeli rozličné vědecké experimenty
a společně bádali při práci vědátorů. Na přání dětí jsme se
jeden týden stali hasiči a policisty a vyzkoušeli si, co jejich
profese obnáší. Díky řemeslu řezbářskému jsme vyrobili
náhrdelníky a náušnice pro maminky ke dni matek. V roli
rybníkářů jsme se naučili poznat několik základních druhů
ryb, na Remízku si vyhloubili vlastní rybníček a za pomoci
sítěk vylovili mnoho rozličných živočichů z rybníka, které
jsme si prohlédli a poté vypustili zpět.



Remízek jsme zvelebili v týdnu, kdy jsme stali opraváři. Dotkli
jsme se s dětmi dvou způsobů, jakými lidé v historii
zaznamenávali realitu a své prožitky: malířství a fotografování a
něco z těchto dvou umění jsme si vyzkoušeli.  Při muzikantech
pro nás profesionální muzikant uspořádal workshop - zpívali
jsme, hráli na nástroje a tělo, vnímali rytmus pomocí pohybových
a rytmických her. Poslední profesí, kterou jsme blíže poznali, byli
cirkusáci - posilovali jsme naše těla a svou obratnost abychom
se mohli stát akrobaty v cirkuse.

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

Exkurze do Hoslovického mlýna

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

viz projektové dny
paní s projektem Malá technická univerzita - Stavitel města
hudební workshop s jedním z rodičů
fotografický workshop s jedním z rodičů

Ve školním roce 2020/21 jsme nepodnikli téměř žádné výlety a
exkurze vzhledem k pandemii covid-19, taktéž návštěvy ve
školce byly omezené.

Kam jsme vyjeli:

Kam jsme vyšli:

Kdo navštívil nás:



Další vzdělávání pracovníků

Vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID 19 proběhlo ve
školním roce 2020/21 minimun vzdělávacích kurzů.

započatý kurz hipoterapie (celková hodinová dotace 200)

dokončení čtyř letého psychoterapeutického výcviku
Taneční pohybový terapeutický výcvik

SLET Asociace lesních MŠ

Bc. Aneta Ira

Bc. Petra Troupová
Kurz přírodní pedagogiky s Rudolfem Hettichem – 3 dny -
Základní vědění o lese a práce se dřevem
Bc. Pavlína Rybová

Šimáková Ladislava



Prevence sociálně patologických jevů
V průběhu roku se pravidelně věnujeme tématu šikany. Co to
znamená a jak se ji lze bránit. 

Děti se speciálními vzdělávacími
potřebami

Ve školním roce 2020/21 nebyly v LMŠ Remízek žádné děti
se SVP.

Prevence rizik a školních úrazů
V LMŠ Remízek bylo v tomto školním roce celkem 10 úrazů
(9x přisáté klíště, 1x štípnutí vosy), všechny jsou
zaznamenány v knize úrazů. Žádný z úrazů si nevyžádal
lékařské ošetření. Děti byly pravidelně v průběhu roku
poučovány a vedeny k bezpečnému chování.



Výsledky dotazníku spokojenost rodičů
s LMŠ Remízek
Dotazník byl poslán celkem 20 rodičům, odpovědí se vrátilo 8.
Milí rodiče, vzhledem k tomu, že je školní rok téměř za námi,
zajímá nás, jak jste byli s Remízkem spokojeni.
Vytvořili jsme proto dotazník a budeme rádi, když v něm
vyjádříte své názory. Pozitivní reakce potěší, kritika nám
umožní se zlepšit!:) Dotazník je anonymní.

Zázemí je krásné, ale hlavně je skvělé, že jste s
dětmi co nejvíce venku.
Nic nám nevadí, naopak, jsme spokojení velmi.
Zázemí je krásné, inspirující a hýří dobrou energií.
Novou budovou jsme ještě pořádně neviděli, ale
působí útulně. Nic nám nevadí.
Jsme spokojeni, nemáme co vytknout, zázemí pro
děti je krásné.
Osobně bychom zamezila vrklání velké houpačky,
všimla jsem si, že je pro malé děti těžké se tam
udržet.
Zázemí je moc hezké. Nenapadá mě nic, co by mi
vadilo.

Jak hodnotíte vnitřní zázemí a zázemí Remízku.
Napadá Vás, co by se dalo vylepšit. Je něco, co Vám
vadí? 7 odpovědí



Cítíte se dostatečně informováni o tom, co se v
Remízku děje, či co se plánuje? Pokud ne, co
potřebujete k tomu, abyste byli informováni dobře?
8 odpovědí

8 kladných odpovědí
Ano, obzvlášť je super sms připomínka, když je sraz
některý den ráno mimo Remízek
Ano, vím o všem:)
Cítíme se informováni dostatečně
Informováni jsme skvělě, můžeme si o tom co bylo a
bude doma povídat. Ohlédnutí a fotky vždy potěší.
Pro nás naprosto dostatečné, jsme spokojeni.

Jak hodnotíte přístup dospělých Remízku k Vašim
dětem? 8 odpovědí

Přátelská citlivá rodinná atmosféra.
Přístup dospělých se nám velice líbí. Cítíme vděk za
to, že mohou být právě v tomhle kolektivu - dospělém
i dětském.
Přála bych si, aby tak k dětem přistupovali všichni lidi
na světě. A taky bych si přála umět to s dětmi tak, jak
dospělí Remízku.
Uúžasně, berou je jako parťáky a tak to má být

 



Také v pořádku. Velmi milé vystupování.
Nemáme co vytknout, jsme spokojeni.
přátelský, kladný, nemanipulativní
Vcelku pozitivně

Ano - 3 odpovědi

Otázka pro rodiče dětí v povinném předškolním roce.
Myslíte si, že jsou Vaše děti adekvátně připraveni pro
vstup do školy? 3 odpovědi

Ano - 5 odpovědí

Otázka pro rodiče dětí, které nejsou v povinném
předškolním roce. Využili jste v průběhu karantény
nějaké náměty z distanční výuky? 5 odpovědí

Ano - 75%
Ne - 25%

Méně masa, více salátků.
Jídlo je podle mě nejslabší článek skvělé školky.
Střídání vesměs jen brambor a rýže (sem tam
těstovina), třikrát týdně maso, pouze 1x týdně
luštěnina a každý týden (!) sladký oběd. Úplně
chybí výživově hodnotné potraviny, strava svou
skladbou připomíná takovou vylepšenou
hospodskou. V tomto bodě bohužel spokojená 

Jste spokojeni s nabídkou obědového menu? Pokud
ne, co byste uvítali (napiště do sekce "jiná")? 8
odpovědí



nejsem. Uvítala bych zařazení většího množství zeleniny,
ať už čerstvé nebo tepelně upravené, vícekrát týdně
luštěniny, naopak maso ubrat. A dále bych uvítala větší
pestrost v přílohách (např. pohanka, amarant, quinoa,
jáhly...)

Ano - 75%
Ne - 25%

Dostáváte potřebné informace a zpětnou vazbu o
pokroku, chování a rozvoji dovedností Vašeho
dítěte? 8 odpovědí

Nic mě nenapdá.
Jste nejdokonalejší školka široko daleko.
Nic nás nenapadá, děláte to dobře.
Přejeme Vám, ať Vás to stále baví tak jako teď a ať si
děti mohou Remízku naplno užívat bez omezení se
vším jsme spokojení

Zamyslete se, co by Remízek mohl pro Vaše děti ve
své práci zlepšit, jaké jsou Vaše podněty a
připomínky? 
5 odpovědí

Ano - 100%

Doporučili byste Remízek přátelům pro jejich děti? (v
sekci "jiná" se můžete více rozepsat) 8 odpovědí



Asi bychom časem ocenili dřívější start, který by
umožnil včasnější příchod do zaměstnání.
Máme vás rádi.
Moc děkujeme, že taková úžasná školka je. Kéž by
bylo takových víc.
Jsme rádi, že tam holky můžeme dávat. Děkujeme.
Jste super tým, vyučujete s mateřskou láskou, citlivostí
a rozumem. Jen tak dál :-)

Chcete nám na závěr sdělit něco, na co jsme se
opomněli zeptat? 5 odpovědí



Výkaz zisků a ztrát


