Lesní mateřská škola Na Větvi,
Hlavní 210/57, 500 08 Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti školy
školní rok 2017/2018
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1. Základní údaje o lesní mateřské škole

Lesní mateřská škola Na Větvi, Hlavní 210/57, 500 08 Hradec Králové
Kontaktní adresa: LMŠ Na Větvi
Hlavní 210
500 08 Hradec Králové
Telefon:

721 914 362

e-mail:

lmsnavetvi@seznam.cz

www:

http://lmsnavetvi.webnode.cz/

IČO: 05 977 738
IZO: 181 085 887
Číslo účtu: 115-5192770247/0100
Parcelní čísla zázemí LMŠ Na Větvi: 418/10, 418/11, 418/13
Ředitelka LMŠ:
Mgr. Zuzana Koreňová
Zřizovatelé LMŠ:
Zuzana Koreňová
Kontakt: zuza.korenova@seznam.cz
Petra Žáková
Kontakt: zakova.p@seznam.cz
Pavla Paleníková
Kontakt: pavla.palenikova@skupina.biz
Skupina BIZ holding s.r.o., IČ 28815025, jednající jednatelka: Bc. Aneta Šaršonová
Kontakt: Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové
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Lesní mateřská škola Na Větvi sídlí v katastrálním území Kluky na Novém Hradci
Králové. Škola se nachází v klidném prostředí na okraji lesa a louky v blízkosti rybníků
Biřička a Cikán. Areál je přístupný po nezpevněné cestě (cca po 100 m) odbočující z
asfaltové silnice v ulici K Biřičce.
Škola má jednu třídu s maximální kapacitou dětí 24. Věkové složení třídy je
heterogenní – docházejí zde děti od 2 do 6 let. Vzdělávání zajišťují 3 učitelky.
Areál školy tvoří oplocený pozemek o velikosti cca 450 m2, na kterém jsou umístěny
dva objekty:
1. objekt: Bílá maringotka slouží pro
uskladnění pomůcek, nářadí. Je zde
vybudované vyvýšené pódium, které slouží
pro odpočinek nejmenších dětí. Součástí
tohoto objektu je dále menší šatna, kamna,
kompostovací toaleta, barel s výpustí na mytí
rukou, dvě policové skříňky a jedna
uzavíratelná skříňka. Druhá kompostovací
toaleta je umístěna ve venkovním prostoru.
Rozměry této maringotky jsou 7,5m x 2,5m.
2. objekt: Dřevěná maringotka je členěna na
dva prostory. V levé části je umístěna šatna
pro uskladnění náhradního oblečení, věšáky
jak pro děti, tak pro pedagogy a návštěvy.
V pravé části je prostor pro aktivity především v době nepříznivého počasí, pro
přípravu předškoláků apod. Součástí tohoto prostoru jsou stoly, židle, gauč, knihovna,
kamna a nábytek pro uskladnění didaktických pomůcek. V zimním období je zde
umístěna nádoba s výpustí na mytí rukou. Tento objekt je přizpůsoben maximálnímu
počtu dětí ve škole - tedy pro 24 dětí.
Na pozemku jsou záhony pro pěstování
rostlin, ovocné stromy a keře. Dále jsou
zde vybudována následující centra
aktivit: CA hudebna, CA voda a písek, CA
dílna, CA ateliér, CA pokusy a objevy.
Veřejná doprava je dostupná ve
vzdálenosti cca 1 km (MHD bus č. 1,
zastávka Domov důchodců).
2. Vzdělávací program
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Hlavním záměrem naší školy je vytvoření takového prostředí, kde se budou děti,
pedagogové i rodiče cítit dobře. Jsme školou komunitní – otevřenou všem, kteří mají
zájem o respektující přístup ke svému okolí i k sobě navzájem.
Naše škola čerpá nejen filosofie lesních mateřských škol, ale zároveň i z
filosofie mezinárodního programu Začít spolu.
Náš vzdělávací koncept je tedy kombinací lesní pedagogiky a programu Začít spolu.
Hlásíme se k trvale udržitelnému rozvoji. Chceme být aktivní součástí přírody, ve které
žijeme, čerpáme z ní a zároveň si uvědomujeme potřebu chránit ji.
Základní principy a záměry:


Dítě je tvůrce svého vzdělávání. Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování
– k volbě a odpovědnosti



Schopnosti, dovednosti a znalosti jsou rozvíjeny prostřednictvím plánované
činnosti, center aktivit a pozorování.



Během výchovně vzdělávacího procesu neužíváme pochval, odměn ani trestů.
Věříme ve vnitřní motivaci dětí.



Rodič je vítaný partner školy. Může se účastnit na přípravě i být součástí
vzdělávacího programu, což umožňuje prostředí, ve kterém vzdělávání probíhá.



Vzdělávání probíhá venku za každého počasí. Řídíme se heslem: „Není špatné
počasí, jen špatné oblečení.“



Být aktivní součástí přírody



Učitel je v roli průvodce. Ctíme zásadu, že učitel tu není od toho, aby dětem
vysvětloval svět. Pomáhá dětem objevovat svět tak, aby si ho vysvětlilo samo.

Dlouhodobé cíle vzdělávání:


Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat.



Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je.



Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost.



Být tvůrčí a mít představivost.



Sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství/komunitě, zemi a prostředí, ve
kterém žijeme.



Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje.

Formy a metody práce:


Integrované učení hrou a činnostmi
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Tematické plánování



Individualizace

Prostředí, počet dětí i počet pedagogů nám umožňuje věnovat se v případě potřeby
dětem individuálně. Každé dítě je pro nás jedinečné a každé má své specifické
potřeby. Využíváme při tom také metody a techniky zážitkové a intuitivní pedagogiky.
Inspirací je pro nás i waldorfská pedagogika svým přístupem k řemeslům i vnímáním
koloběhu roku, slavnostem a rituálům.
2.1. Akce konané ve školním roce 2017/2018
Září

Oslava narozenin

Říjen

Vyšetření očí Primavizus
Muzeum východních Čech – výstava hub
Oslava narozenin
Návštěva myslivny
Výlov rybníka cikán

Listopad

Dušičky
Návštěva u kamaráda + oslava
narozenin

Prosinec

Sv. Barbora a Sv. Mikuláš
Adventní trhy na náměstí v HK
Výlet do Třebechovic – Betlém
Divadlo Vousáči – v sídle školy

Leden

Týdenní lyžařský výcvik

Únor

Oslava narozenin
Návštěva Galerie moderního umění

Březen

Oslava narozenin
Exkurze Petrof
Loutkové divadlo – návštěva LK U Tří
veverek
Divadlo Drak – Makový mužíček
Workshop – představení knihtisku
Exkurze u hasičů HK
Návštěva ve FNHK - KARIM
-4-

Březen – červen

Kurz plavání

Duben

Návštěva knihovny NHK

Květen

Návštěva policie
Dětské dopravní hřiště

Červen

Oslava narozenin
Návštěva městské knihovny

Červenec a srpen

Oslava narozenin, letní prázdniny

3. Údaje o pracovnících školy
Tým školy tvořil od 1. září do 14. května ředitelka, dvě učitelky a fundraiser (projektová
manažerka).
Ředitelka pracovala na plný úvazek a byla zároveň speciálním pedagogem. Splňuje
kvalifikační podmínky jak pro učitele předškolního vzdělávání, tak pro ředitele
mateřské školy.
Druhá učitelka pracovala rovněž na plný úvazek. Splňuje kvalifikační podmínky pro
učitele v MŠ. V současné době si dokončuje vzdělávání v bakalářském oboru:
Učitelství v mateřských školách.
Třetí učitelka pracovala od 1. září do 14. května na zkrácený úvazek, zajišťovala
vzdělávání dětí v individuálním vzdělávání, měla na starost centrum aktivit hudebnu.
Absolvovala magisterské studium: učitelství pro 1. stupeň ZŠ - speciální pedagogika.
Projektovou manažerkou byla Petra Matyášová, která pracovala od 2. ledna na
dohodu o provedení práce.
Od 15. května tvořil tým školy ředitelka, učitelka, „chůva“ a fundraiser (projektová
manažerka).
Na pozici chůvy byl od 15. května přijat Matěj Pudil. Matěj Pudil je studentem
doktorandského studia na Filosofické fakultě UHK a splňuje s rekvalifikační kurzem
požadavky na tuto pozici.
O úklid a údržbu zázemí pečují zřizovatelé ve spolupráci se zaměstnanci, dětmi a jejich
rodiči. Dovoz jídla je zajišťován externím partnerem.
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3.1. Vzdělávání zaměstnanců
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSÍC

STUDIUM, SEMINÁŘ

Zuzana Koreňová

Září

Školení BOZP
Hostivice: Seminář Komunitní kruh z
cyklu Respektovat a být Respektován
(PhDr. Dobromila Nevolová)

Prosinec
Leden

Mezinárodní konference střešních
organizací LMŠ – Praha
Seminář EVVO HK – Krajský úřad

Únor

Supervize – Čechová
Seminář GDPR – Asociace LMŠ

Petra Žáková

Březen

Supervize – mentoring Začít spolu
Čechová
Tříleté studium intuitivní pedagogiky

Červenec

Intuitivní pedagogika

Září

Školení BOZP
Hostivice: Seminář Komunitní kruh z
cyklu Respektovat a být Respektován
(PhDr. Dobromila Nevolová)

Září - srpen
Prosinec
Únor

UHK – bakalářský obor učitelství pro
MŠ
Mezinárodní konference střešních
organizací LMŠ – Praha
Supervize – Čechová
Seminář GDPR – Asociace LMŠ
Supervize – mentoring Začít spolu
Čechová
Konference – logopedická prevence
v praxi
Krizový plán – Asociace LMŠ
Slet – Asociace LMŠ

Červenec

Slet – Asociace LMŠ

Jana Belková

Září

Školení BOZP

Matěj Pudil

Květen

Školení BOZP
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4. Zápis
Zápis proběhl ve dnech 4. a 5. května 2017.
Počet žádostí

24

Z toho 9 dětí v IV

Žádosti, jimž bylo vyhověno

24

Z toho 9 dětí v IV

Počet dětí, které nastoupily k 1. Září

24

Z toho 9 dětí do IV

Počet dívek, které nastoupily k 1 září

12

Z toho 4 dívky v IV

Počet dětí, které ukončily vzdělávání
v průběhu šk. Roku
Počet dětí, které nastoupily v průběhu
šk. Roku
Počet dětí, které ukončily povinný
předškolní rok

1

Z toho 0 dětí v IV

2

Z toho 0 dětí v IV

9

Z toho 8 dětí v IV

5. Spolek rodičů
Spolek rodičů je neziskovou organizací, jejíž hlavním projektem bylo ve školním roce
provozovat dětský lesní klub. V září 2017 díky legislativním změnám vznikla ŠPO,
která provozuje lesní mateřskou školu, a spolek rodičů začal plnit funkci doprovodné,
komunitní neziskové organizace provozující převážně volnočasové a vzdělávací
aktivity.
Ve školním roce 2017/2018 proběhly následující aktivity:


Letní příměstské tábory



Kroužek Ochránce přírody za podpory magistrátu města Hradec Králové



Kroužek Hudební



Kroužek dřevovýroby

Akce pořádané spolkem rodičů
Září

Slavnost - podzimní rovnodennost
Ukliďme Česko
Výlet do Krňovic

Prosinec

Slavnost - zimní slunovrat

Březen

Návštěva záchranné stanice Jaroměř

Duben

Ukliďme Česko
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Slavnost - Filipojakubská noc
Květen

Výlet do ZOO
Africká kultura – skupina Emongo

Srpen

Příměstské tábory

6. Strategický plán školy
Strategický plán školy je samostatný dokument a je vypracován na následující tři roky.
Naplňování strategického plánu ve školním roce 2017/2018.
6.1. Oblast vnějších vztahů
Transparentní činnost a
spolupráce
Spolupráce

Prezentace

Škol. rok 2017/2018
Ředitel x zřizovatelé x rada ŠPO x rodiče +
zaměstnanci
rodiče, myslivci, dětské kluby, městské lesy,
záchranná stanice JARO, ZŠ Hučák, UHK,
Asociace LMŠ, externí spolupracovníci: Věra
Krejčová, Hana Čechová, Ing. Jančaříková
Web, fb, zkušební dny
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6.2. Oblast materiální
Časová
Finanční náročnost
priorita
Vysoká (nad 100 000) Střední (nad 50 000)
2017/2018 Stavba dřevěné
Vybavení center
maringotky
aktivit (materiál,
pomůcky), nábytek
(stolky, židle)

Nízká (do 50 000)
Nákup knih pro děti,
nákup knih pro
zaměstnance a
rodiče (vlastní
knihovna)
Oprava starého plotu
Nákup stromků,
květin

2018/2019 Stavba nového objektu

2019/2020

Rekonstrukce bílé
maringotky

Stavba druhého WC
pro děti
Nové centrum aktivit
– kostky (vybavení)

Stavba nového plotu
(pouze část plotu) –
interaktivní plot

Koupě notebooku,
fotoaparátu

Dokončení zbylé
části plotu

Údržba majetku

Splátka půjčky

Vzhledem k získání dotace z Národního programu Životní prostředí, došlo
k plánované stavbě nového objektu nahrazujícího bílou maringotku již v tomto školním
roce viz kapitola 8.

7. Kontroly a inspekce
Před zahájením provozu školy 1. 9. 2017 proběhla v sídle školy a v zázemí kontrola
Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje (dne 14. 8. 2017), následovala
další kontrola téhož orgánu za provozu (dne 7. 11. 2017). V květnu 2018 proběhla také
inspekční činnost pracovnic České školní inspekce, Královéhradecého inspektorátu.
Protokoly a zprávy viz níže.
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8. Financování a projekty školy
Hlavním zdrojem příjmů školy je školné placené rodiči dětí, a to ve výši 4500,-/měsíc
pro jedno dítě a 2000,-/měsíc pro sourozence. Za daný školný rok činil příjem ze
školného 695 000 Kč. Dalším zdroje příjmů je provozní dotace Královéhradeckého
kraje, a to v souhrnné výši 541 011 Kč za daný školní rok. Celkové příjmy ze školného
a provozní dotace činily 1 236 011 Kč.
Největší výdaj tvoří mzdové náklady vč. zákonného pojištění, dále pak nákup
materiálu, opravy, platba nájemného za pozemek a platby za služby (účetnictví).
Celkové výdaje za daný školní rok jsou ve výši 1 188 813 Kč.
8.1. Dotační projekty školy
Škola se snaží zlepšovat kvalitu svého zázemí, obnovovat a rozšiřovat vybavení a také
dbát o rozvoj lokality, a to v souladu se strategickým plánem školy. Vzhledem
k omezeným příjmům se škola snaží získat finance z dostupných dotačních programů.
Pro školní rok 2017/2018 se podařilo získat dotaci na následující projekty.
stav projektu v celkové
průběhu šk.
očekávané
název projektu roku
náklady v Kč dotace v Kč poskytovatel dotace
realizace od
Město Hradec
Interaktivní plot ledna 2018
69 500
50 000 Králové
Naučná stezka realizace od
Královéhradecký
V našem lese
února 2018
76 000
53 000 kraj
Státní fond
realizace od
životního prostředí
Dřevěnka
června 2018
606 210
500 000 ČR
Záměrem projektu Dřevěnka byla stavba nového objektu jako náhrada druhé
maringotky, kterou si škola pronajímala. Ta byla ve velmi špatném technickém stavu a
je již pro provoz školy nevyhovující. Nový objekt je dřevostavba charakteru maringotky
a je navržen tak, že plně slouží v
době od 7:30 do 15:00 pro
zajištění hygieny,
uskladnění
pomůcek a oblečení dětí, jako
úkryt před nepřízní počasí a pro
odpočinek/spánek
(zejména
mladších dětí) v čase po obědě. V
odpoledních hodinách od 15:00 do
17:00 slouží pak jako zázemí pro
volnočasové aktivity (kroužky
organizované Spolkem rodičů).
Dotaci ve výši 500 000 Kč se
- 21 -

podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí prostřednictvím Národního
programu Životní prostředí.

Projekty Interaktivní plot a Naučná stezka V našem lese přinesly jednak vylepšení
zázemí školy (náhrada části stávajícího nevyhovujícího oplocení zázemí) a oba jsou
součástí plánované naučné stezky v okolí školy. První část stezky začíná čtyřmi
tabulemi a interaktivními prvky jako součást plotu areálu školy a pokračuje podél louky
do lesa dalšími třemi prvky. Na tyto projekty naváží další etapy stezky realizované
v následujících letech.
Projekty Interaktivní plot a Naučná stezka V našem lese byly realizovány za finanční
podpory Města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.
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9. Závěr
LMŠ se již po prvním roce fungování stala školou, která má stabilní tým, naplněnou
kapacitu, kvalitní zázemí i vybavení, jenž souzní s celým konceptem školy. Strategický
plán se daří naplňovat i předčasně, především díky získaným grantům.

- 23 -

