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LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRODĚJ, Z.S.

Hned na úvod uvádíme, že výroční zpráva LMŠ Dobroděj, z.s. za rok 2018 je spíše
ohlednutím za tím, co se nám v roce 2018 podařilo a co naopak nepodařilo, co se u nás dělo a jak
jsme si celkově vedli.
Jelikož jsme od 1. 9. 2017 registrováni v rejstříku škol a školských zařízení, splňujeme
požadavky z Ministerstva školství a výroční zprávy vydáváme za školní roky. Výroční zpráva za
školní rok 2017/2018 je k dispozici a k nahlédnutí u nás v jurtě.
Co se tedy u nás dělo? Nejdůležitější pro nás bylo udržení školky takové, jakou jsme ji
budovali společně s rodiči. Školky komunitní, školky, kde se všichni budou cítit bezpečně a
příjemně a tam, kde slovo láska nebude jen slovem. A věřte, že skloubit všechny požadavky
splňující zákony a zároveň zůstat tam, kde jsme všichni chtěli být, jednoduché není, ale jde to.
Základem lesních školek je pobyt venku za každého počasí, bez zdí a plotů. Toto vše
splňujeme, je to pro nás opravdu základ. Navíc se naše školka nachází v krásném prostředí na
hranici Moravského krasu, větve stromů vlají až k naší jurtě, která se téměř v lese nachází.
Dopoledne s dětmi putujeme okolním lesem, který je překrásný. Les nám dává mnoho, učíme se
přírodu vnímat všemi smysly, dýcháme čistý vzduch a věřím tomu, že naše děti si kladný vztah
k přírodě a všemu živému tvoří přirozeně.
V uplynulém roce jsme se společně s rodiči, pedagogy a dětmi sešli na těchto slavnostech:
Semínková slavnost, Svatojánská slavnost a loučení s předškoláky, Jablíčková podzimní slavnost,
Martinská slavnost, Vánoční spirála a vánoční posezení v jurtě. V rámci dopoledního ve školce
programu proběhl v únoru Masopustní průvod a Michaelská slavnost. Pravidelně každý měsíc
navštěvujeme divadélko v březinské školce. V dubnu jsme pořádali divadelní představení v Lese
– O Budulínkovi. Pravidelně navštěvujeme v rámci spolupráce se ŠVP Křtiny arboretum ve
Křtinách. Jednou ročně přijme naše pozvání paní hajná a putuje s námi po lese. Ukáže nám různé
zajímavosti a poví nám jak správně se v lese chovat.
Důležitou součástí našeho spolku, naší školky jsou rodiče. Podílí se s námi na zvelebování
prostoru v okolí, pomáhají zabezpečovat školku po stránce provozní a společně připravujeme
slavnosti.
V roce 2018 proběhlo hned několik brigád. Podařilo se nám rozšířit naši zahrádku, na
podzim maminky zasázely jahody, ostružiny, maliny a různé bylinky. Na jaře jsme postavili týpí,
rodiče zajistily dříví na zimu a pořezali jej. Rodiče také přispěli sponzorskými dary. Díky těmto
pro nás velmi hodnotným darům jsme ušetřili finance a mohli jsme je rozdat svým pedagogům,
kterých si velmi vážíme a přejeme si, aby náš tým zůstal stále kvalitní a stabilní.
Financování platů našich pedagogů bylo v roce 2018 zajištěno částečně z příspěvků od
rodičů a částečně z příspěvku z MŠMT pro předškolní a školská zařízení. Příspěvek z MŠMT činil
v roce 2018 60 procent z celkové možné částky. Podmínka stoprocentní dotace je úspěšná
zpráva z návštěvy České školní inspekce v naší školce.
Co se nám v roce 2018 nepodařilo? Po uvážení a zhodnocení všech rizik a nedostatků, se
kterými jsme školku v září 2017 převzali, jsme se rozhodli, že návštěvu ČSI odložíme na rok
2019 a školní rok 2018/2019 zvládneme s dotací 60 procent.
Školní rok 2018/2019 jsme zahájili s 22 dětmi a 4 pedagogy. Denní docházka nepřesáhne
počet 15 dětí.
Uplynulý rok celkově hodnotíme velmi kladně, vážíme si našeho spolku, který společně
s rodiči školku rozvíjí a stabilizuje.
Pilně společně pracujeme na splnění našeho velkého cíle v podobě kladného hodnocení
ČSI a věříme, že jej zvládneme, abychom se posléze mohli vrhnout na další výzvy, které se nám
naskytují.
Vaše Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s.

Adresa:
Provozovna:
Právní forma:
Zřizovatel:
Předseda spolku:
Ředitel LMŠ:
Webové stránky:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Březina 24, 679 05
za Hlubnou, Březina
školská právnická osoba
Lesní mateřská škola Dobroděj, z.s.
Věra Kelblová
Mgr. Eva Kotyzová
www.lmsdobrodej.cz
605 111 676 Věra Kelblová
lmsbrezina@gmail.com
ypr7vsu

Výroční zprávu vypracovala: Věra Kelblová

