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Identifikační údaje školy 

 

Název zařízení: Lesní mateřská škola V Závětří 

IČO: 06 138 811 

Poloha zařízení: 49° 12' 41.7528" 
16° 29' 50.6364" 

Telefon: 774 33 23 66, 731 00 41 25 

E-mail: skolka.v.zavetri@gmail.com 

https: www.vzavetri@gmail.com 

Typ školy: Lesní mateřská škola 

Provoz zařízení/kapacita: celodenní 24 dětí 

Ředitel/ka: Bc. Monika Hrubá 

  

Zřizovatel: Lesní klub V Závětří, z.s. 

Sídlo: Chudčická 1311/11, 635 00, Brno 

IČ zřizovatele: 01 486 641 

Datová schránka: yscafac 

 
Personál LMŠ 

Pedagogičtí pracovníci: 3 
Nepedagogičtí pracovníci  
s odbornou kvalifikací chůva: 

3 

  

  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Školní vzdělávací program Učíme se od přírody byl zpracován dle platného RVP PV a              
projednán na pedagogické radě dne 29. srpna 2017.  
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1. Charakteristika lesní mateřské školy 
Zřizovatelem LMŠ V Závětří je spolek Lesní klub V Závětří, z.s. V dubnu 2013 zahájil               1

provoz dětského klubu spojeného s předškolním vzděláváním a péčí o děti. V průběhu roku              
2017 spolek zřídil lesní mateřskou školu V Závětří zapsanou do Rejstříku škol a školských              
zařízení. 

LMŠ V Závětří vychází z konceptu lesních mateřských škol s důrazem na zdravý životní styl,               
celodenní pobyt dětí v přírodě a výraznější zaměření na environmentální témata ve vzdělávání             
dětí. Lesní mateřská škola V Závětří je členem Asociace lesních mateřských škol a držitelem              
certifikátu Standardů kvality lesní MŠ. Specifikem mateřské školy je též možnost umístění            
dětí s výživovým omezením (bezlepková, bezmléčná dieta apod.).  

LMŠ V Závětří nabízí 24 míst pro děti ve věku 3-6 let, v celodenním a celotýdenním provozu.                 
Celkem lesní mateřskou školu navštěvuje více než 30 dětí, které mají možnost výběru             
docházky dva, tři nebo pět dní v týdnu. Děti jsou zařazeny do jedné, věkově heterogenní třídy. 

Dětem se během týdne věnují tři pedagogové a tři chůvy (obecně průvodci). Díky počtu              
maximálně 8 dětí na jednoho průvodce je možné dětem zajistit individuální přístup. 

Děti z lesní mateřské školy mají k dispozici bývalý ovocný sad a rozlehlou zahradu mezi               
bystrckým sídlištěm Kamechy a městskou částí Žebětín u bývalého JZD.  

Zahrada a pozemky LMŠ V Závětří nejsou určeny jen několika dětem navštěvujícím lesní            
mateřskou školu, ale i dalším zájemcům z okolí. Chystáme slavnosti, víkendové akce           
s ekologickou a environmentální tématikou, workshopy a přednášky pro veřejnost.        
O prázdninách zde probíhají příměstské tábory pro předškolní děti. LMŠ V Závětří se aktivně             
zapojuje do projektů s environmentální tématikou (Ukliďme Česko, Ekologický institut         
Veronica, atd).  

Provoz lesní mateřské školy je nejen pod přísným dohledem rodičů dětí, které klub pravidelně              
navštěvují, ale i pod pravidelným monitoringem Asociace lesních mateřských škol, která          
udělila Lesní mateřské škole V Závětří Certifikát standardů kvality. Podmínky k získání a             
udržení tohoto certifikátu, které naše školka naplňuje jsou na www stránkách Asociace            
lesních MŠ - http://www.lesnims.cz/lesni-ms/standardy-kvality/obsah-standardu-kvality.html 

Lesní mateřská škola, kromě aktivního zapojení se do projektů s environmentální tématikou,           
dále spolupracuje s ALMŠ, s PPP, s městskou policií ČR, městskou částí Bystrc, městskou             
částí Žebětín, s bystrckou a žebětínskou pobočkou knihovny Jiřího Mahena, s Občanským          
sdružením Vodicí pes, centrem volného času Bystrouška, dětským centrem Chovánek,          
domovem pro seniory atd. 

1 LMŠ - Lesní mateřská škola 
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2. Podmínky vzdělávání 
2.1. Věcné podmínky 

2.1.1. Zázemí LMŠ 
Zázemí nám v LMŠ V Závětří poskytují dvě propojené maringotky. K těm je připojena              
zastřešená terasa s možností opláštění v případě chladného počasí. Terasa je pomyslně            
rozdělena na dvě části: šatnu a jídelnu. V šatně má každé dítě vlastní místo označené značkou,                
kde si může odložit svoje věci. Dále je zde umístěna nástěnka, kterou pravidelně             
aktualizujeme. Nástěnku využíváme k informování rodičů a také k tematické výzdobě.           
V jídelně jsou umístěny dva stoly a u každého z nich dvě lavice. Jídelna je využívána také                
jako místo tvoření  

V předním prostoru maringotek se nachází vnitřní šatna s úložnými boxy na oblečení dětí a               
dále prostor se stolečky pro stolní hry, kreativní aktivity a předškolní přípravu a prostor pro               
uložení pomůcek a materiálu. Tento prostor je hojně využíván především v chladném počasí.             
Dále se zde v druhé místnosti nachází prostor vybavený palandou, určený k odpočinku dětí.              
Zde mají děti k dispozici knihovničku s mnoha dětskými tituly. K vybavení patří též              
kuchyňský kout. V maringotce je zajištěn přívod elektřiny a pitné vody. 

Na pozemku školky je celoroční týpí s podlážkou, umývárna a kompostovací toaleta. Letní           
umývárna s šesti kohoutky je napojena na studenou pitnou vodu z řadu, zimní umývárna má               
i teplou pitnou vodu z vodovodního řadu. Kompostovací toaleta se skládá ze dvou WC a             
venkovního pisoáru pro chlapce. 

Dlouhodobý záměr: 

- Vytvářet příjemný, bezpečný prostor pro oddech a zklidnění. Zajistit fyzický i           
psychický komfort i ve dnech s nepříznivým počasím. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Vytvořit dvě nová okna a vyměnit okna stávající, tím dosáhneme zlepšení světelných            
podmínek v prostoru maringotky a také možností k větrání. (srpen 2018) 

- Vyměnit podlahovou krytinu a dosáhnout lepšího tepelného komfortu a také          
snadnějšího udržování hygienických podmínek. (červen - listopad 2018) 

- Plánovat a realizovat tématickou výzdobu v prostoru maringotek i terasy společně           
s dětmi. (v průběhu celého školního roku) 

2.1.2. Zahrada LMŠ 
V rámci environmentální výchovy s dětmi postupně obnovujeme ovocný sad, remízky a            
větrolamy a snažíme se vybudovat velkou přírodní zahradu. Sázíme jedlý les a společně             
obhospodařujeme malou zahrádku. Postupně kultivujeme i koryto potoka Vrbovce. Dále je na            
pozemku školky vybudovaná komunitní chlebová pec, ohniště, pískoviště, záhonky, kompost          
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a různé hrací a vzdělávací koutky (hliněný domeček, vrbové týpí, prolézačka, blátivá            
kuchyňka, zahradnický koutek, hmyzí hotel, bylinková spirála atd.). 

Dlouhodobý záměr: 

- Vytvářet rozmanité prostředí, které bude děti vybízet ke zkoumání, poskytne jim           
dostatek podnětů, prožitků, poznávacích zážitků, ale i možností se uchýlit do klidu a             
soukromí. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Dovybavení celoročního týpí, aby mohlo sloužit po celý rok za každého počasí.            
(podzim 2018) 

- Zapojit dětí do obnovy hracích a vzdělávacích koutků - plánování i realizace obnovy             
v rámci kutilského kroužku (v letošním roce blátivá kuchyňka a zahradnický koutek).           
(květen/červen 2018) 

- Využívat hracích a vzdělávacích koutků jako prostoru pro nabídku vzdělávacích          
činností, které budou děti moci využívat během dne dle svého zájmu. (v průběhu             
celého školního roku) 

- Udržovat pořádek v celém areálu LMŠ, vést děti ke spolupráci při udržování pořádku.             
(v průběhu celého školního roku) 

2.1.3. Pomůcky a vybavení LMŠ 
Ačkoliv vzdělávání v lesní mateřské škole probíhá z velké části v přírodě a snaží se               
maximálně využít vše co nabízí, jsou pro nás i pomůcky nepostradatelnou součástí            
vzdělávacího procesu. Při pořizování nových hraček a pomůcek dbáme na materiál, ze            
kterého jsou vyrobeny, preferujeme přírodní materiály, jako dřevo (inspirace prvky          
Waldorfské pedagogiky). Cílem je nezahlcovat děti množstvím jednoúčelových hraček. 

Do LMŠ jsou pořizovány především pracovní nástroje, vzdělávací pomůcky (knihy, určovací           
klíče, síťky na hmyz, lupy atd.), výtvarný materiál. Některé pomůcky a hračky vyrábíme             
přímo s dětmi (hudební nástroje, autíčka atd.). Jako hračky a pomůcky používáme také běžné              
předměty denní potřeby (nádobí, pracovní nástroje). Naší snahou je, aby děti získávaly co             
nejvíce zkušeností s opravdovými předměty a nástroji v reálných situacích. 

Dlouhodobý záměr: 

- Podporovat volbou pomůcek kreativitu, fantazii a rozvoj dětí ve všech vzdělávacích           
oblastech.  

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Rozšířit nabídku pomůcek vyrobených spolu s dětmi v rámci běžných aktivit nebo            
kutilského kroužku (hudební nástroje, dřevěná auta atd.). (v průběhu celého školního           
roku) 
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- Při pořizování nových hraček a herních prvků se zaměřit na ty, které podporují             
kreativitu  a fantazii, nikoliv hračky jednoúčelové. (v průběhu celého školního roku) 

- Vytvořit herní koutky, kde budou mít děti pomůcky volně k dispozici (kutilský            
koutek, zahradnický koutek, hudební koutek atd.). (květen 2018 - červen 2019) 

- Jasně nastavit systém pravidel pro užívání pomůcek a zacházení s nimi a tento             
dodržovat. (v průběhu celého školního roku) 
 

2.1.4. Okolí LMŠ 
Specifikem lesních školek je, že děti s průvodci pobývají velkou část dne na výpravách mimo               
zázemí, takže se často les či louka stávají hřištěm i učebnou. Proto je pro nás důležitá                
rozmanitost okolí školky. V nejbližším okolí školky se nachází zajímavé prostředí: louky, sad,            
studánka, douglaskový háj, borový háj, olšový les, mokřad a dokonce i potok a rybník. Naše               
trasy nás zavedou na Pekárnu (přírodní památka), k jezdeckému klubu Eliot s výběhy koní či             
k Žebětínskému rybníku. V okolí školky jsou listnaté i smíšené lesy a velice členitý terén,              
nabízející rozmanité a podnětné prostředí pro hry i vzdělávání.  

Dlouhodobý záměr: 

- Podílet se na udržování a zlepšování veřejného prostoru v okolí LMŠ, zároveň vést             
děti k zodpovědnosti za stav svého okolí. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Pravidelný úklid míst, kam nás zavedou výpravy. Jak průběžně během roku, tak            
v rámci každoroční akce Ukliďme Česko (v průběhu celého školního roku, Ukliďme           
Česko pravidelně v dubnu) 

- Spolupráce s místními obyvateli i orgány veřejné správy. Pořádání veřejných akcí,           
informujících místní o naší činnosti. (v průběhu celého školního roku) 
 
2.2. Životospráva 

Dětem poskytujeme plnohodnotnou stravu, v případě volby rodičů laktoovovegetariánskou, je          
zachovávána vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů.          
Děti jsou během celého dne vedeny k dodržování pitného režimu a jsou průběžně vybízeny             
k   pití. Pokud si pití a dopolední svačinu v případě individuálního stravování děti nosí             
z domova, upozorňujeme rodiče na vhodnou volbu potravin. Odpoledne je nabízen čaj, pitná            
voda, šťáva - v závislosti na počasí. Naší snahou je, aby si děti osvojily návyk pití bez                 
upozornění. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla           
nenutíme, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Také              
vycházíme vstříc rodičům v případě, kdy jejich dítě musí mít jinou skladbu jídelníčku             
z důvodu alergie (bezlepková, bezmléčná a bezvaječná strava). Rodiče mohou děti přivádět           
i odvádět podle svých možností. Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, mají dostatek             
pohybu. Po obědě máme zaveden klidový režim, některé děti spí, dětem s nižší  
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potřebou spánku je po krátkém odpočinku nabízen klidový program (prohlížení knih,           
pracovní a grafomotorické listy, skládání puzzle, volné kreslení apod.) 

Jídlo v lesní mateřské škole je nedílnou součástí pedagogického procesu. Společné setkání            
dětí a průvodců u stolu či svačiny v lese je každodenním rituálem, který pomáhá budovat               
stabilitu v režimu dne, nabízí prostor pro zklidnění se a vytváří pocit sounáležitosti mezi členy               
společenství. Děti jsou vedeny k tomu, aby se podílely na činnostech spojených se             
stravováním (pomoc s úklidem, pomoc mladším dětem, sebeobsluha při přípravě svačiny) a            
rozvíjely tak svou samostatnost a důvěru ve vlastní schopnosti. 

Dlouhodobý záměr: 

- Učit děti vnímat, že se potřebujeme starat o své zdraví, pečovat o naše tělo              
s respektem k němu i k okolí. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Jít dětem příkladem péčí o své zdraví a dodržováním zásad zdravého životního stylu.             
(v průběhu celého školního roku) 

- Vytvářet dětem návyk průběžného a dostatečného příjmu tekutin během celého dne           
nikoliv jednorázově během jídla. (v průběhu celého školního roku) 

- Dbát na kulturu stolování a příjemné prostředí během jídla. (v průběhu celého            
školního roku) 

- Zapojit děti ve větší míře do procesu před tím, než se jídlo dostane na talíř (např.                
návštěva farmy, obchodu, diskuse nad jídelníčkem ve školce, jeho vizualizace apod.).           
(v průběhu celého školního roku, zejména v rámci tématu tělo a zdraví) 
 
2.3. Psychosociální podmínky 

Chceme, aby se děti i dospělí cítili v naší lesní mateřské škole spokojeně. Nově příchozí děti                
mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí v přítomnosti rodičů. V případě             
potřeby mohou rodiče přivést děti do mateřské školy i mimo běžný čas. Všichni zaměstnanci              
mateřské školy respektují individuální potřeby dětí. Průvodci nabízejí dětem různé činnosti a            
aktivity a ty se samy rozhodnou, zda se jich budou aktivně účastnit. Hodně času je věnováno                
volné hře, která hraje velkou roli při odbourání stresu a relaxaci dítěte. 

Při práci využíváme různých metod prožitkového učení, jelikož tento způsob učení je pro dítě              
přirozený a jemu vlastní. Dítě vychází z vlastní zkušenosti a prožitku. Dále uplatňujeme             
kooperativní učení, které je založené na vzájemné spolupráci dětí při řešení různých problémů             
a situací (děti se učí spolupracovat, pomáhat si apod.). Průvodci vyhledávají témata, činnosti a              
situace, které jsou dětem blízké a srozumitelné a které umožňují, aby děti získávaly             
očekávané poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty. Využíváme hry námětové, dramatické,          
manipulační, prosociální, didaktické, jazykové, matematické, pohybové, dále pozorování,        
pokusy, exkurze, besedy v ranním kruhu, práce s knihou, komunitní kruh, atd. Děti nejsou             
zatěžovány spěchem a chvatem, nesmí být zesměšňovány, zbytečně organizovány.         
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Podporujeme děti, aby se nebály pracovat samostatně. Jsou seznamovány s jasnými pravidly,            
která jsou respektována a dodržována. Osobní svoboda a volnost je respektována do určitých             
mezí, vyplývajících z řádu chování a norem a s ohledem na ostatní. Průvodci se snaží               
o nenásilnou komunikaci s dítětem, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. A            
snaží se být vzorem pro spontánní sociální učení. Výchova ve skupině směřuje k tomu, aby se                
vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. 

Dlouhodobý záměr: 

- Vytvořit příjemné a přátelské prostředí pro děti, rodiče i průvodce s jasně nastaveným             
systémem pravidel vzájemného soužití. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Rozšiřovat nabídku činností během dne z nichž si děti mohou vybírat. (v průběhu             
celého školního roku) 

- Vytvořit soubor vizualizovaných pravidel chování v různých prostředích (v zázemí, na           
výpravě u ohně atd.) v podobě obrázků a piktogramů umístěných na vhodných místech             
a lépe je tak zpřístupnit dětem. (září/říjen 2018) 
 
2.4. Řízení mateřské školy 

Při vedení zaměstnanců se ředitelka spolu s koordinátorkami snaží vytvářet ovzduší vzájemné            
důvěry a tolerance, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Vzájemná            
spolupráce je založena na osobních kontaktech a otevřené komunikaci. Povinnosti a           
pravomoci každého zaměstnance školy jsou jasně vymezeny v Ročním plánu činnosti. Máme            
vytvořen vnitřní i vnější informační systém komunikace (nástěnky, webové stránky), který           
obměňujeme a doplňujeme. Zaměstnanci se pravidelně scházejí na pedagogických a          
provozních radách. Pravidelně se mateřská škola prezentuje v místním zpravodaji svými           
články a fotografiemi. Informace o činnosti mateřské školy jsou aktuálně uveřejňovány na            
webových stránkách školy a na Facebooku. 

Dlouhodobý záměr: 

- Vytvořit tým pracovníků s jasně rozdělenými kompetencemi, který pracuje v          
atmosféře vzájemné důvěry a otevřenosti. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Jasné vymezení odpovědností a pravomocí mezi jednotlivými pracovníky LMŠ.         
(vymezení v srpnu 2018, dodržování v průběhu celého školního roku)  
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2.5. Personální a pedagogické zajištění 

Vzdělávaní dětí v LMŠ V Závětří zajišťují tři pedagogičtí pracovníci (včetně ředitelky školy)             
ve spolupráci se třemi kvalifikovanými chůvami (obecně průvodci). Dva z pedagogů se            
podílejí na běžném každodenním programu LMŠ. 

Všichni průvodci mají zájem o svůj další odborný růst, navštěvují různé semináře nejen u              
Asociace LMŠ, dále se vzdělávají. Studují odbornou literaturu, časopisy a metodický portál.            
Pořádají setkání s průvodkyněmi ostatních lesních školek za účelem výměny zkušeností.           
Průvodci, se podílejí na zpracovávání ŠVP školy. Snaží se na děti působit pozitivně,             
podněcují jejich harmonický vývoj, chovají se empaticky. Realizují skupinové a individuální           
vzdělávání, rozvíjí schopnosti, dovednosti, poznatky a postoje dětí. Provádí evaluační činnost,           
kontrolují výsledky své práce a také individuální rozvoj jednotlivých dětí. Služby pedagogů v             
obou skupinách dětí jsou organizovány tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická a            
výchovná péče. V případě dlouhodobé nemoci je zajištěn kvalifikovaný pedagogický zástup. 

Dlouhodobý záměr: 

- Zajistit kvalitní tým průvodců (jak pedagogů, tak kvalifikovaných chův), kteří se           
budou dále vzdělávat a pracovat na svém seberozvoji. Budou na děti působit pozitivně             
a podněcovat jejich jejich harmonický vývoj ve všech oblastech. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Postupně doplňovat pedagogické vzdělání u nepedagogických pracovníků (dvě z chův          
si momentálně doplňují vzdělání v oboru Učitelství pro mateřské školy, předpokládaná           
doba studia září 2017 - červen 2020). 

- Využívat nabídek kurzů a seminářů pro vzdělávání a seberozvoj, informovat          
pravidelně pracovníky o možnostech dalšího vzdělávání (ředitel LMŠ). (v průběhu          
celého školního roku) 

- Vytvořit pracovníkům optimální pracovní podmínky pro jeho další rozvoj (možnost          
částečných úvazků, dostatečné platové ohodnocení atd.). (v průběhu celého školního          
roku) 
 
2.6. Spoluúčast rodičů 

Ve vztahu pedagog - rodič se snažíme o vstřícnost a otevřenost. S rodiči začínáme             
spolupracovat již před vstupem do dítěte do školky. Během adaptační doby mohou rodiče             
zůstávat se svými dětmi, mohou se aktivně zapojovat do dění ve třídě, domlouvají se              
s průvodci na dalším průběhu adaptačního režimu svého dítěte, vše podle individuálních           
potřeb jednotlivých dětí. Rodiče se mohou podílet na dění v mateřské škole, účastnit se             
programů a slavností konaných lesní mateřskou školou. Velice si vážíme jakékoli aktivity ze             
strany rodičů. Dobrovolná pomoc s chodem školky nebo při společných akcích je velice            
přínosná a vítaná. Též rádi využíváme jakékoli nabídky ze strany rodičů ohledně darování             
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výtvarného nebo pracovního materiálu, různých služeb. Rodiče se účastní brigád v lesní           
mateřské škole a zároveň mají na starost konkrétní, jimi vybraný úkol. Průvodci informují             
rodiče o prospívání dětí a individuálních pokrocích. S rodiči jednají taktně, neposkytují           
nevyžádané rady. Průvodci chrání soukromí rodiny, zachovávají mlčenlivost a respektují          
rodinnou výchovu. Rodiče mají možnost vyjádřit se k provozu, činnostem, k práci            
pedagogických i provozních zaměstnanců mateřské školy. Vyjádření jejich názoru je pro naši            
práci přínosem a podporujeme je dotazníky.  

Dlouhodobý záměr: 

- Vytvořit okolo LMŠ komunitu rodin dětí, které se budou aktivně dle svých možností             
zapojovat do dění ve školce. V rámci komunity bude probíhat otevřená komunikace            
mezi pracovníky školy a rodiči. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Pořádat slavnosti a další akce pro rodiče/rodiny dětí podle rytmu roku. (v průběhu             
celého školního roku, zpravidla jedna akce v každém měsíci) 

- Zapojit rodiče do plánování a realizace akci v LMŠ  (v průběhu celého školního roku) 
- Pravidelně informovat rodiče o dění v LMŠ (v průběhu celého školního roku -             

pravidelné týdenní zprávy) 
 
2.7. Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími      

potřebami 

V lesní MŠ V Závětří se dětem dostává individuální péče díky počtu maximálně 8 dětí na                
jednoho průvodce, naší snahou je uspokojit základní i speciální potřeby každého dítěte.            
Dětem nabízíme vzdělávání ve skutečném světě v celé jeho rozmanitosti, kde má každý své              
místo, proto mohou být v rámci inkluzního vzdělávání do lesní MŠ V Závětří přijímány i děti                
se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro úspěšný průběh inkluze dítěte se speciálními           
vzdělávacími potřebami do naší lesní MŠ je nezbytná spolupráce s rodinou, školským            
poradenským zařízením, případně dalšími odborníky. Je nutno také ve spolupráci s rodiči i             
odborníky zhodnotit vhodnost, v mnoha ohledech specifického prostředí lesní MŠ, pro           
konkrétní dítě. V případě přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami bude ve            
spolupráci se školským poradenským zařízením vypracován plán pedagogické podpory nebo          
individuální vzdělávací plán. 

Dlouhodobý záměr: 

- Naším dlouhodobým cílem je zajišťovat účinnou individuální péči dětem         
s vývojovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP. Jelikož          
zatím nejsme schopni těmto dětem zajistit kvalifikovanou péči v oboru speciální           
pedagogiky, je nutná úzká spolupráce se speciálním pedagogem, dětským         
psychologem, či rehabilitačním pracovníkem. 
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Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Vytvořit seznam kontaktů na ověřené odborníky a odborná pracoviště, na které           
budeme rodiče v případě potřeby odkazovat. (září/říjen 2018) 

- Respektovat a naplňovat doporučení školského poradenského zařízení. (v průběhu         
celého školního roku) 

- Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími           
potřebami. (v průběhu celého školního roku) 
 
2.8. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

Věkově heterogenní kolektiv dětí v lesní mateřské škole spolu s dostatkem času pro volnou              
hru a individuálním přístupem průvodců ke každému dítěti, umožňují rozvíjet potenciál           
jednotlivých dětí, včetně jejich nadání v určité oblasti. Děti mají možnost se věnovat vlastním              
projektům a v případě potřeby se jim dostává podpory průvodce či starších dětí. V případě               
vzdělávání mimořádně nadaného dítěte je lesní mateřská škola připravena spolupracovat se           
školským poradenským zařízením a dalšími odborníky na danou oblast. 

Dlouhodobý záměr: 

- Vytvářet prostředí, kde děti mohou svobodně projevit své nadání a naleznou podporu            
u starších dětí nebo průvodce. Výjimečně nadané děti směřovat na odborné pracoviště           
a ve spolupráci s ním zajistit podporu jejich nadání. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání nadaných dětí 
 
2.9. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Do lesní mateřské školy V Závětří jsou přijímány děti zpravidla od tří let. Výjimečně, pokud               
to kapacita školy dovoluje, lze přijmout i dítě mladší 3 let, které splňuje podmínky k přijetí,                
zvládá základy hygieny a sebeobsluhy. Pro individuální péči o děti v této věkové skupině je               
vždy jedním z týmu průvodců nepedagogický pracovník s kvalifikací chůva pro děti do             
zahájení školní docházky. K usnadnění sebeobsluhy nejmenších dětí slouží některá          
uzpůsobení v zázemí školky (háčky na batohy v menší výšce, schůdek k umyvadlu nebo              
nočník). Přírodní prostředí, ve kterém probíhá vzdělávací program lesní mateřské školy,           
poskytuje dětem velké množství přirozených podnětů pro jejich rozvoj. Program založený na            
rituálech a srozumitelných pravidlech, komunitní prostředí školky (spolupráce s rodinami          
dětí, slavnosti) a možnost postupné adaptace v přítomnosti rodiče, vytváří bezpečné prostředí,            
které nejmenší děti nezbytně potřebují. Pro děti v tomto věku je určen zejména dopolední              
model docházky, který umožňuje jak kontakt s ostatními dětmi a postupnou adaptaci na             
mateřskou školu, tak dětem ponechává dostatek času tráveného s rodiči. 
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Dlouhodobý záměr: 

- Vytvářet bezpečné prostředí s možností postupné adaptace a úzké spolupráce          
s rodinou, které umožní i mladším dětem se zapojit do kolektivu v LMŠ. 

Dílčí záměry pro zlepšování podmínek: 

- Pořádat akce otevřené veřejnosti, kde se mohou rodiče i děti seznámit s prostředím a              
pracovníky LMŠ. (v průběhu celého školního roku) 

- Zachovat možnost zkrácené docházky na dva nebo tři dny v týdnu. (v průběhu celého              
školního roku) 
 

3. Organizace vzdělávání 

Do lesní mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Provozní doba lesní                
mateřské školy je pondělí až pátek 8 - 17 hod. 

3.1. Přijetí dítěte 

Do lesní mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Pokud to kapacita školy                 
dovoluje, lze přijmout i dítě mladší 3 let, které splňuje podmínky k přijetí, zvládá základy               
hygieny a sebeobsluhy. 

Zápis na následující školní rok probíhá v období od 2. do 16. května na základě písemné                
žádosti zákonného zástupce včetně předepsaných příloh. Doplňující zápis může v případě           
volné kapacity proběhnout kdykoliv během roku. Zápisu se zúčastní i průvodci a rodiče s              
dětmi si v tento den mohou prohlédnout celý areál lesní mateřské školy. 

Před zápisem doporučujeme rodičům seznámit se se Školním řádem, Provozním řádem,          
Vzdělávacím programem lesní MŠ V Závětří, Základními doporučeními pro vybavení dítěte          
ve školce, podmínkami platby za docházku dítěte a dalšími dokumenty. Doporučujeme také           
navštívit lesní mateřskou školu V Závětří osobně a seznámit se s prostředím, zázemím          
a průvodci. 

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejňovány na nástěnce LMŠ a na webových stránkách. 

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do lesní MŠ              
V Závětří ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu, rodiče a zřizovatel uzavřou          
„Smlouvu o péči o dítě“. Následně zřizovatel sdělí rodiči číslo účtu u poskytovatele          
bankovních služeb a variabilní symbol pro platbu, který je přidělen každému dítěti při zápisu.             
Rodič dítěte přijatého do lesní mateřské školy V Závětří uhradí předem dohodnutý příspěvek            
na účet zřizovatele. Při překročení termínu určenému pro zaplacení školkovného, viz. výše,            
může zřizovatel nabídnout toto místo jinému zájemci. 
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Na přijetí dítěte do lesní MŠ V Závětří není nárok, podle § 179 odst. 3 školského zákona ve                 
znění od 1. ledna 2017, spádovou mateřskou školou nemůže být lesní mateřská škola. 

3.2. Ukončení docházky  

„Smlouva o péči o dítě“ se uzavírá na celý školní rok. Pro nové děti, které nově nastoupily               
docházku do školky V Závětří, běží při zápisu do školky dvouměsíční zkušební doba             
s oboustrannou možností ukončení vzájemné dohody. Během výpovědní lhůty jsou rodiče          
dále povinni hradit příspěvek na provoz školky.  

Pro odhlášení dítěte je potřeba emailem kontaktovat koordinátorku lesní školky. Provozovatel           
potvrdí písemně přijetí oznámení o odhlášení  dítěte. 

3.3. Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona 

V současné době LMŠ V Závětří neuskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34b školského             
zákona. V případě přijetí dítěte k individuálnímu vzdělávání, dohodne ředitelka se zákonnými            
zástupci doporučené postupy vedoucí k dosažení očekávaných výstupů. Rovněž ředitelka          
LMŠ stanoví termín pro ověření dosahování výstupů individuálně vzdělávaného dítěte. 

3.4. Adaptační režim 

Adaptační režim pro nově příchozí děti připravují průvodci individuálně podle potřeb dětí a             
jejich rodičů v souladu s chodem školky. Umožňujeme rodičům strávit první dny (či jejich            
část) ve školce spolu s dětmi, za podmínky, že nenarušují průběh vzdělávání, chod školky a               
adaptaci ostatních dětí. 

K usnadnění adaptace slouží také další aktivity zřizovatele (Lesní klub V Závětří z.s.),             
kterými jsou Klub Šnečků pro rodiče s dětmi a Adaptační kroužek Kulíšci). Jejich cílem je               
připravit dítě na vstup do LMŠ a umožnit mu postupný návyk na prostředí LMŠ i běžný režim                 
dne. 

3.5. Organizace chodu LMŠ 

Přijaté děti jsou zařazeny do jedné věkově homogenní třídy s počtem 24 dětí a 3 průvodců                
(zpravidla jeden pedagog a dvě chůvy). Dle zájmu rodičů jsou děti přijaty k celotýdenní              
docházce nebo docházce kratší, na dva či tři dny. V zájmu zachování stabilního prostředí              
v LMŠ je v případě docházky pouze na část týdne pevné rozdělení dnů pro dvoudenní a               
třídenní skupinu dětí. 

3.6. Orientační režim dne 

Provozní doba lesní mateřské školy je pondělí až pátek 8 - 17 hod. 

Organizaci průběhu dne je možné dle potřeb a okolností upravovat a měnit. Průvodci se dětem               
náležitě věnují, snaží se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. K získávání             
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zkušeností a poznatků dětmi je využíváno formy prožitkového učení, situačního učení a            
napodobování. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě. Jsou dodržovány zásady          
přiměřenosti, posloupnosti, názornosti, rozmanitost při nabídce činností a individuálního         
přístupu k dětem. 

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, proto si mohou rozestavěné hry nechávat do              
druhého dne. Do režimu dne jsou také zařazovány různé pohybové aktivity – tělovýchovné             
chvilky, zdravotní cviky, cvičení s hudbou, pohybové hry i pohyb v obtížném terénu. 

Režim dne: 

8:00 - 9:00 příchod dětí, volná hra, děti pomáhají připravit školku na nový den 

9:00 - 9:40 ranní kruh, didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuální,         
jazykové chvilky, pohybové aktivity 

9:40 - 12:00 svačina, výprava do okolí školky, volná hra 

12:00 - 12:45 hygiena, oběd, hygiena, příprava na odpočinek 

12:45 - 14:30 poslech pohádky, relaxace, odpočinek, náhradní klidové aktivity pro        
nespící děti 

14:30 - 15:00 oblékání, odchod ven, úklid jídelny s pomocí dětí, svačina 

15:00 - 17:00 odpolední zájmové činnosti, volná hra, pracovní činnosti, odchod dětí 

 

Příchod dětí do mateřské školy je možný od 8. do 9 hod., v případě potřeby rodičů je možné                  
se dohodnout i jinak. Děti se přivítají s průvodci i s kamarády. Po celou dobu probíhá volná                 
hra, tvoření podle chuti, děti se mohou zapojit do pracovních činností s průvodci. Dětem jsou               
nabízeny samostatné i skupinové činnosti, je uplatňována individuální péče. Po 9. hodině          
následuje řízená činnost, kdy průvodci pracují se všemi dětmi, nebo ve skupinkách dle             
programu, který si předem připravili. Následuje výprava do okolí školky, na které se děti              
nasvačí. Během chladnějších dní roku probíhá svačina v zázemí. Návrat z výpravy je před             
obědem. Několikrát týdně též dopoledne probíhá samostatná předškolní příprava pro děti           
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 

Po obědě se děti, které neodchází domů, připraví na odpolední odpočinek, který probíhá na              
matracích ve spacácích. Na odpočívání si děti mohou vzít svého „mazlíčka“. Když mladší děti              
usnou, je nespícím dětem nabízen klidový program (pracovní listy, knížky, modelování           
apod.), starším dětem předškolní příprava. Po svačině je dětem nabízena činnost společná,            
např. kroužky nebo individuální činnost, pracovní činnosti a volná hra až do příchodu rodičů. 
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4. Charakteristika ŠVP  
4.1. Východiska pro tvorbu obsahu ŠVP 

Nejdůležitějším východiskem naší práce je přínos pro dítě. Naším cílem je přichystat pro děti              
bezpečné a respektující prostředí, ve kterém se mohou všestranně a svým vlastním tempem             
rozvíjet v rozsahu svých individuálních možností. Nejblíže nám je koncept lesních MŠ, ale             
inspirací jsou nám i další, takzvaně alternativní směry ve vzdělávání, především využíváme            
prvky z Waldorfské pedagogiky. 

Vzdělávací obsah ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní          
vzdělávání a je sestaven tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí popsaných v RVP PV.              
I když je vzdělávací obsah v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, je zachováno              
integrované pojetí respektující přirozenou celistvost osobnosti dítěte.  

4.1.1. Alternativní směry v pedagogice  

Koncept lesních MŠ 
Ve svém pedagogickém pojetí vycházíme z konceptu lesních mateřských škol. Většina           
programu probíhá venku, za každého počasí.  2

Inspiruje nás: 

● celostní a situační učení vázané na přímou zkušenost, 
● rozvoj hrubé i jemné motoriky, smyslového vnímání prostřednictvím rozmanitých         

prostředí, možnost zažít své tělesné hranice, 
● rozvoj kreativity a fantazie prostřednictvím rozmanitosti přírody, prohloubení pocitu         

sounáležitosti dětí navzájem a se živou i neživou přírodou, vytváření blízkého vztahu            
k blízkému okolí, poznání hodnoty přírodního společenství a hodnoty lidské         
společnosti, 

● prožívání změn v přírodě během střídání ročních období, poznání rostlin a živočichů v            
jejich přirozených ekosystémech. 

● podpora návyků zdravého životního stylu 

● volná hra umožňující dětem  rozvíjet nenásilně důležité kompetence 

Využití prvků waldorfské pedagogiky. 

Z waldorfské pedagogiky čerpáme inspiraci k uvědomování si nepostradatelnosti rytmu a řádu           
v životě dětí, ale také k rozvoji vnímavosti k proměnám přírody během koloběhu roku. Pocit               
řádu a předvídatelnost některých dějů přináší do psychiky dítěte pocit bezpečí a stálosti věcí.  

2 
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/da28f37425da72f7c12569e600723950/50d89b7b0e8bac4fc12577ab004462
b8/$FILE/OVV-ekoskolky-20100927.pdf 
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Inspiruje nás: 

● využití a zpracováním přírodních materiálů, hraček, 
● slavnosti, které reflektují dění v přírodě a tím se stávají důležitým zastavením,            

milníkem a příležitostí pro setkání širší komunity prezentované rodiči a blízkými dětí,  
● práce s rytmem a opakováním, 
● podpora přirozeného způsobu života. 

4.1.2. Inspirační zdroje pro přístup a metody pedagogů  

Výchova ke ctnostem (virtues project) 
Výchova ke ctnostem znamená pro nás cestu k vnitřním kvalitám člověka. Jsou základními            
kameny našeho charakteru, které jsou pokládány právě v tomto věku. Práce s ctnostmi nám             
pomáhá stát se silnějšími bytostmi a vedou k rozvoji osobnosti. 

Inspiruje nás: 

● zvládání emocí, posílení vůle, překonávání sebe sama, 
● pomáhá vytvářet respekt k ostatním, přátelské vztahy, důvěru, empatii, 
● rozvoj komunikace. 

Environmentální výchova 
Každodenní pobyt dětí v přírodě nás pedagogy přirozeně inspiruje k dalšímu ucelenému            
zdroji inspirace, kterým je environmentální výchova.  

Inspiruje nás: 

● Vychovává k zodpovědnému vztahu k přírodě a k pochopení její nenahraditelné ceny            
pro život všech. Mezi hlavní témata patří například ochrana přírody, znalost           
živočišných a rostlinných druhů a jejich přirozeného prostředí, hospodaření s odpady           
(třídění), znečištění přírody (brigády s rodiči), udržitelný rozvoj (snižovat dopad lidské           
populace). 

● Buduje v dětech pozitivní vztah k přírodě, schopnost estetických prožitků v souvislosti            
s přírodou, podporuje přirozenou zvídavost dětí, pomáhá rozvíjet fantazii. Důraz je          
zde na spolupráci a ne soutěživost dětí. 

● Přijetí zdravého životního stylu a odmítnutí konzumu. Hledání inspirace u našich           
předků a jiných kultur.  

● Informální vzdělávání (vzdělávání od prostředí - nepsané, skryté kurikulum) klademe          
na roveň a často i výše nad formální (připravenou) vzdělávací formu.  

Respektovat a být respektován 
Ve svém přístupu k dětem pedagogové využívají zásad metody Respektovat a být            
respektován. V tomto směru se učíme pojetí partnerského přístupu k dětem chápat takto:             
znamená to chovat se k sobě navzájem s úctou a respektem, jako k těm, kterých si vážíme a                 
které respektujeme. Tím přispíváme k rozvíjení a uspokojování potřeb sebeúcty dětí. Sebeúcta            
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je jádrem naší osobnosti, protože, kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se vážit si také                 
ostatních. Pochvaly a tresty vnímáme jako výchovné omyly. Snažíme se v dětech podporovat             
vnitřní motivaci pro komunikaci s okolím. Veškerá sdělení se snažíme formulovat pozitivně. 

Zážitková pedagogika 
Využíváme převážně metody prožitkového učení hrou a činnostmi dětí a metody situačního            
učení a spontánní sociální učení založené na principu nápodoby a další metody učení spojené              
s pozorováním, tvořením a pokusy k získávání nových poznatků. Dítě se učí na základě              
praktických zkušeností - prožitků. Pedagog je v roli průvodce, je garantem dobré nálady a              
pohody v kolektivu dětí a svým chováním, jednáním a postoji jde dětem příkladem. 

4.2. Kam naše LMŠ směřuje 

ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, úzce souvisí s průběžným získáváním zkušeností a              
poznatků z autoevaluace, se stálým vzděláváním pedagogů a postupnými změnami podmínek.  

Také průvodci musí přistupovat k dětem celým srdcem, vědomě a pozorně. Je úkolem             
průvodců vytvářet prostředí, které je pro děti bezpečné, příjemné a stimulující. Každé dítě má              
právo být přijímáno takové, jaké je, s chybami a klady a musí mít pocit, že i svět mimo jeho                   
rodinu je zpravidla světem přátelským. Nezbytnou součástí práce průvodců je tvořivá           
improvizace a pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci, povětrnostní podmínky,           
aktuální potřeby a zájmy dětí. Podporujeme v dětech přání učit se po celý život. Průvodci mají                
dále volnost ve zpracování týdenních i delších bloků a podle svých tvůrčích schopností             
rozpracovávají různé aktivity, které si vyberou, či ke kterým je nasměruje aktivita a nápaditost              
dětí. 

4.3. Hlavní cíle 

Hlavní myšlenky našeho ŠVP Učíme se od přírody, se dají ve stručnosti shrnout následovně: 
S přihlédnutím k individualitám rozvíjet fyzické, psychické a sociální stránky dětí, v úzké             
spolupráci s rodinou a v přímém kontaktu s přírodou, vychovávat samostatné, tvořivé,            
zvídavé, zdravě sebevědomé, ale především šťastné a spokojené děti s touhou poznávat svět. 

5. Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) 
Specifikem lesních školek je celodenní pobyt v přírodě. Děti si při něm osvojují všechny              
potřebné kompetence - kompetence k učení a k řešení problémů, kompetence komunikativní,            
sociální a personální a samozřejmě i kompetence činnostní a občanské. V přírodě jsou věci              
reálné, existující v logických souvislostech, ve vzájemné symbióze. Výhodou pro děti je ta             
skutečnost, že si tyto kompetence mohou osvojovat nenásilně v běžných situacích, svým            
vlastním tempem. Úlohou pedagoga tedy není vytvářet umělé situace k učení, ale monitorovat             
dítě a v případě potřeby ho podpořit. 

5.1. Klíčové kompetence 
1. kompetence k učení  
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2. kompetence k řešení problémů  
3. kompetence komunikativní  
4. kompetence sociální a personální  
5. kompetence činnostní a občanské 

● Kompetenci k učení pozitivně ovlivňuje sama pohybová činnost. Pokud učení          
probíhá v uvolněné atmosféře, děti jsou aktivní, mohou si sami vybírat aktivitu či             
činnost, fixuje se v dítěti vědomí, že učení je kladná záležitost a to, co momentálně               
nevyjde, může se povést příště. 

● Kompetenci k řešení problémů se děti učí opět nenásilně uprostřed pohybu. Výzvy            
jak překonat překážku či koho si vybrat za partnera během hry a pohybové aktivity,              
nutí dítě nenásilně rozhodovat se, řešit, přizpůsobovat se, což jednak souvisí           
s kompetencí k učení, a zároveň podporuje v dítěti vědomí, že učení sice není             
jednoduché, ale má svá řešení. 

● Kompetenci komunikativní si dítě osvojuje v každé hře či činnosti. Nutnost           
spolupráce při překonávání překážek v přírodě vyžaduje od dětí nejen sociální jednání,            
ale vyvolává i potřebu vzájemné komunikace. Při ní se děti učí klidnému řešení             
konfliktů, vzájemné pomoci, trpělivosti, vytváření pravidel, odpovědnosti. Dítě se učí          
diskutovat, přijmout názor druhého, ale také se učí prosazovat názor svůj. Velkou            
pomocí při uskutečňování těchto úkolů je prostředí. Zklidňující atmosféra přírody          
snižuje prvky agresivity v chování dětí. 

● V kompetenci sociální a personální se dítě každým pohybem učí, že samo dosáhne             
máločeho a bez spolupráce a vzájemné pomoci se neobejde. Učí se, že kooperace a              
schopnost přijmout práci v týmu, ve skupině, je hybnou silou k jeho dalšímu vývoji.              
V dosahování této kompetence je velkou úlohou pedagoga nepodporovat soupeření,         
ale naopak jemně ovlivňovat hru tak, aby každý byl něčím prospěšný, užitečný,            
protože to je základem týmové práce. 

● Kompetence činnostní a občanská učí dítě ohleduplnosti, taktu, opatrnosti, neublížit          
druhému díky vlastnímu zapálení do hry, do práce. Zároveň dítě učí, že nejsou všichni              
stejní, že mají své odlišné schopnosti, dovednosti, ať již se jedná o rychlost, šikovnost,              
bystrost, výkonnost. V činnostních aktivitách se u dítěte podporuje i míra           
zodpovědnosti dokončit práci, připravit pole pro druhého, který po mně bude v práci             
pokračovat. Úzce to souvisí i s úklidem po hře, úklidem pomůcek či nářadí tak, aby si                
druzí mohli hrát, když já už jsem skončil. 

Při pobytu venku, když dítě musí překonávat kořeny, strmé kopce, starší pomáhají mladším,             
řešíme, kudy půjdeme, aby cesta byla pro všechny z výpravy schůdná a příjemná,             
prohlubujeme všechny kompetence, které jsou hlavním cílem předškolního vzdělávání. 
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5.2. Uspořádání vzdělávacího obsahu 

Obsah vzdělávání je předem plánován do tématických bloků, které jsou základem pro práci             
průvodců v LMŠ. V každém z těchto bloků je kladen důraz na předem stanovené klíčové              
kompetence. Při přípravě plánu vycházíme z konkrétních dílčích vzdělávacích cílů, které           
vedou k očekávaným výstupům (klíčovým kompetencím), kterých by dítě mělo na konci           
předškolního vzdělávání dosáhnout.  

Vzdělávací obsah je využíván pro tvorbu tématických plánů, které jsou těsně propojeny s             
ročním obdobím, kalendářním časem a slavnostmi školky. Dále vycházíme z přírodních dějů            
v průběhu roku, počasí, lidových tradic, zájmu, přirozenosti a potřeb dětí. Vzdělávací nabídku             
vytváříme s ohledem na rozvoj dětí ve všech oblastech (biologická, psychologická,           
interpersonální, sociální a environmentální) a směřujeme ji do řízených i spontánních činností.            
Volíme taková témata, která jsou pro děti zajímavá a motivující. 

Dále se obsah vzdělávání bezprostředně dotýká celoročních projektů:  

5.2.1. Slavnosti 

Projekt slavností, které probíhají společně s rodiči, mají několik účelů. Jednak slavnosti           
uzavírají jedno období a otevírají nové. Jsou spojeny s laděním roční doby i s lidovými              
tradicemi či regionálními zvyky. Pravidelnými slavnostmi jsou svatomartinský lampionový         
průvod (přechod od podzimu k zimě), vánoční slavnost (rozloučení se starým rokem),           
vynášení Morany (konec zimy, přivítání jara), otvírání studánek (proměna jarního období           
v léto). Dále jsou slavnosti pro školku příležitostí k setkávání a vytváření komunity rodin dětí,            
navazování vztahů mezi rodinami a budování pocitu sounáležitosti se školkou: Den stromů,            
Den Země, akce Ukliďme Česko, Den dětí, Den maminek, Nocování s tatínky, Pasování            
předškoláků, Masopust, Pálení čarodějnic, Rozloučení se školkou. 

5.2.2. Multikulturní výchova, výchova k toleranci 

Do kolektivu dětí v naší mateřské škole jsou přijímány i děti jiných národností. Naším              
velkým, a ne vždy snadným úkolem je, naučit děti chápat, že všichni lidé mají stejnou               
hodnotu přesto, že každý je jiný, jinak se chová a jinak vypadá a také že něco jiného umí, či                   
neumí. Multikulturní obsah může být protipólem, vyvážením, doplněním toho, co známe jako            
naši kulturu. Tento vliv může prostupovat integrovanými bloky a může tvořit i jednotlivá             
podtémata. 

5.2.3. Pracovní výchova 

Pravidelně děti zapojujeme do pracovních činností, úklidu, drobných oprav, péče o zahradu            
apod. a také jim umožňujeme, aby se samy připojili, pokud je zaujme práce průvodců. Děti               
podrobněji seznamují s prací s různým nářadím a základy řemeslné práce. Pomocí práce,            
obhospodařování zahrady a kutilství se děti mohou přirozeně začlenit do chodu školky a             
nenásilnou formou se tak seznamují s činnostmi, postupy a nástroji, které budou jednou             
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potřebovat. Vytváří si také pozitivní vztah k práci a jiné, než virtuální realitě, která dnešní děti                
obklopuje. Touto cestou lze také dosáhnout důležitých klíčových kompetencí a očekávaných           
výstupů přirozenou cestou.   
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5.3. Oblasti vzdělávání 

5.3.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

● Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 
● Jemná motorika, koordinace ruky a oka 
● Sebeobsluha 
● Zdraví a bezpečí 

5.3.2. Dítě a jeho psychika  

● Jazyk a řeč 
○ Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání,      

vyjadřování  
● Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

○ Vnímání 
○ Pozornost, soustředění, paměť  
○ Tvořivost, vynalézavost, fantazie 
○ Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování  
○ Časoprostorová orientace  
○ Základní počáteční matematické představy, početní a číselné pojmy a         

operace 
○ Řešení problémů, učení 

● Sebepojetí, city, vůle  
○ Sebevědomí, sebeuplatnění  
○ Sebeovládání, přizpůsobivost 
○ Sebepojetí, city, vůle  

5.3.3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

● Komunikace s dospělým  
● Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech  
● Sociabilita 

5.3.4. Dítě a společnost (oblast sociálně - kulturní) 
● Společenská pravidla a návyky  
● Zařazení do společenství 
● Kultura, umění  

5.3.5. Dítě a svět (oblast environmentální) 
● Poznatky, sociální informovanost  
● Adaptabilita ke změnám 
● Vztah k životnímu prostředí  
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5.4. Tématické bloky 

Program v průběhu roku je rozdělen do pěti bloků. Na základě těchto bloků jsou vytvářeny               
tématické programy jednotlivých měsíců a týdnů tak, aby byly pokryty všechny vzdělávací            
oblasti a rozvíjeny dané klíčové kompetence. Jednotlivé bloky nejsou řazeny chronologicky,           
ale střídají se a prolínají na základě rytmu roku, aktuálního tématického bloku, plánovaných             
slavností, proměn přírody i nálady dětí. 

Využití tématických bloků pro přípravu tématických plánů a pedagogických příprav. 
Z jednotlivých okruhů jsou vybírány činnosti a aktivity pro celý rok. Před začátkem školního              
roku se všichni průvodci sejdou na pedagogické radě, kde prodiskutují vlastní návrhy, jaká             
témata, kdy a v jaké formě by bylo vhodné zařadit příští školní rok. Na této radě vzniká                 
zevrubná podoba tématického vzdělávacího plánu na další školní rok. Průvodci si stanoví            
jednotlivé tematické celky, které mohou spadat do jednoho i více vzdělávacích okruhů a které              
mohou trvat 2 až 6 týdnů. Na základě vzdělávacích okruhů stanoví a konkretizují pro              
jednotlivá vzdělávací témata hlavní i dílčí cíle a také uvedou návrhy konkrétních činností,             
které povedou k naplňování stanovených cílů.  

Podoba tématických plánů se může v průběhu školního roku měnit. Průvodci reagují na             
nenadálé situace, požadavky dětí, zaujetí dětí určitým tématem, apod. Podle potřeby zařadí            
nový tematický celek opět na základě tématických bloků, nebo upraví stávající tematický            
celek podle aktuální potřeby. Při tvorbě tématických celků pedagogové dbají, aby byly            
zahrnuty všechny vzdělávací oblasti. 

5.4.1. Jsme tu spolu 
Lidé od nepaměti žijí ve společenství. Jednou ze základních lidských dovedností je schopnost             
vycházet s ostatními lidmi. Děti vedeme jak k poznání a pochopení vlastních potřeb, tak              
schopnosti vnímat, naslouchat a respektovat druhé. Děti mají dost prostoru zkoumat svět,            
rozvíjet své dovednosti vlastním tempem a hledáním své cesty, ale učí se také brát ohled na                
ostatní, přijmout a nabídnout pomoc, spolupracovat, respektovat odlišnosti. 

Cíle: 

● Vytvoření bezpečného prostředí, kde má každý svůj prostor, 
● nastavení jasných a srozumitelných pravidel. 
● učení se vzájemné ohleduplnosti, toleranci, zdvořilosti, vzájemné pomoci a  podpoře, 
● podpora dětí při začleňování do skupiny, při navazování a rozvíjení vztahů, 
● rozvoj empatie. 

Nabízené činnosti: 

● aktivity podporující sbližování a kamarádství, 
● hry vyžadující spolupráci, 
● volná hra, prosociální hry, 
● sebehodnocení, 
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● aktivity na rozvoj emoční inteligence, 
● dramatická výchova, 
● příběhy dobro proti zlu s následnou diskuzí, 
● společné přespání předškoláků. 

Co si děti odnesou: 

● být součástí společenství, 
● vnímat, zda je moje chování pro ostatní příjemné, 
● rozlišit pojmy dobro a zlo, 
● dokázat se domluvit s vrstevníky, najít si své místo ve skupině, 
● dokázat pomoci druhému, říct si o pomoc, přijmout pomoc, 
● pochopení odlišností, 
● posílení sebevědomí, schopnost sebehodnocení, 
● vyjadřovat své pocity, prožitky a potřeby, 
● respekt k pravidlům komunity, 
● schopnost vystupovat v kolektivu, spolupracovat ve skupině. 

5.4.2. Šikovné tlapky 

Blízké soužití s přírodou po celý rok nám dává mnoho možností k různým činnostem. Děti               
mohou přímo vnímat smysl jednotlivých prací (namazat si chléb k jídlu, nasekat společně             
třísky a rozdělat oheň, sledovat semínka, která zasely atd.) Učí se práci nejen začít, ale také                
dokončit. Při výtvarných a řemeslných činnostech mohou zažívat zázrak zrození něčeho           
nového. Přirozeným způsobem se tak učí vážit si práce své i druhých. 

Cíle 
● posílení vůle dokončit činnosti, 
● pochopení smyslu práce jako takové, 
● vnímání rozmanitosti, 
● vážit si práce své i ostatních, 
● seznámení se základy bezpečného zacházení s nářadím. 

Nabízené činnosti 

● práce se skutečným nářadím, 
● podílení se na běžných pracech ve školce (zahrádka, dříví, úklid, příprava svačin, sběr             

bylin), 
● práce s rozdílnými materiály (textil, dřevo, hlína, těsto, sníh, rostliny a jejich plody,             

papír, vosk, mýdlová hmota…), 
● různé výtvarné techniky, 
● prostor pro vlastí volnou tvorbu. 
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Co si děti odnesou 

● Základní pracovní návyky (časová posloupnost činností, potřeba dokončení        
činnosti…), 

● váží si práce vlastní i ostatních, 
● zvládnutí základní sebeobsluhy, 
● pochopení užitku z dobře odvedené práce, 
● vlastní výrobky i pocit sounáležitosti při práci na společném díle, 
● rozvoj jemné i hrubé motoriky. 

5.4.3. Živáčci i neživáčci aneb o přírodě 

Příroda je dětem jedinečným zdrojem informací, zkušeností i estetických prožitků. Naší           
snahou je naladit se spolu s dětmi na rytmus okolní přírody v průběhu roku, poznat její                
zákonitosti, vytvářet si vztah k živým i neživým součástem přírody a učit se chovat tak,               
abychom ji co nejméně poškozovali. 

Cíle: 

● Seznámení s proměnami přírody v různých ročních obdobích. 
● Seznámení s živočichy, rostlinami i neživými složkami přírody  v okolí školky. 
● Poznání základních přírodních zákonitostí. 
● Vytváření vztahu k přírodě a pocitu sounáležitosti a odpovědnosti. 

Nabízené činnosti: 

● Pozorování živočichů v různých vývojových stádiích a v různých prostředích. 
● Tvorba herbáře. 
● Sběr a poznávání jarních bylinek i podzimních plodů. 
● Péče o zahrádku ve školce. 
● Pravidelný úklid odpadu na trasách výprav. 
● Pravidelná péče o studánku poblíž školky. 
● Vytváření vhodných podmínek pro volně žijící živočichy v okolí (tvorba ježkovníku,           

čmelínů, ptačích budek, hmyzího hotelu, krmení ptáků…). 
● Experimenty se základními přírodními a fyzikálními jevy (voda, oheň, vítr…). 

Co si děti odnesou: 

● Poznání koloběhu života. 
● Poznání základních potřeb živočichů. 
● Poznání základních potřeb rostlin. 
● Povědomí o tom, co nám příroda může poskytnout. 
● Vědomí, že ony sami mohou přírodě pomoci 
● Pocit sounáležitosti s přírodou a vlastní odpovědnosti za stav svého okolí. 
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● Poznání základních jevů zákonitostí v přírodě (koloběh vody, vlastnosti ohně a           
správného nakládání s ním, střídání ročních období, proměny počasí…). 

5.4.4. Od hlavy až po paty 

Tělo je naším jedinečným nástrojem, proto je naším záměrem učit děti poznávat své tělo, a               
umět o ně dobře pečovat. Pracujeme s dětmi na zdraví, síle, otužilosti a vytrvalosti.              
Zkoumáme možnosti a schopnosti svého těla a posunujeme své hranice ve všech směrech.  

Cíle: 

● Poznání svého těla, jeho částí a jeho fungování. 
● Upevnění základních hygienických návyků a sebeobsluhy. 
● Poznání jednoduchých způsobů ochrany zdraví a zdravého životního stylu. 
● Rozvoj obratnosti, síly, vytrvalosti a otužilosti - poznávání a posouvání svých hranic. 
● Zkoumání využívání těla k vyjádření emocí a vztahů. 
● Rozvoj hrubé i jemné motoriky. 
● Tříbení všech smyslů. 
● Rozvoj spolupráce a sladění se s ostatními v pohybu a v rytmu. 

Nabízené činnosti: 

● Pohybové hry - honičky, překážkové dráhy. 
● Rytmické rozcvičky a tanec. 
● Cílený rozvoj hrubé motoriky - trénink koordinace pohybu u jednoduchých cviků -            

skákání, míč, válení sudů, kotrmelce, plazení, rovnováha... 
● Vědomostní hry k tématu tělo, zdraví, bezpečnost a základy zdravovědy. 
● Zaměřené výpravy např. na vytrvalost, obratnost. 
● Základy masáží. 
● Práce s tělem a emocemi. 
● Hry ke spolupráci a sladění se s ostatními v pohybu. 
● Rozvíjení jemné motoriky, kde se činnosti prolínají zejména se vzdělávacím okruhem           

Šikovné tlapky. 
● Poznávání okolního světa všemi smysly. 

Co si děti odnesou: 

● Pevnější zdraví a odolnější tělo i ducha. 
● Rozvinou své dovednosti v hrubé i jemné motorice. 
● Poznají své hranice. 
● Povědomí o svém těle a jeho fungování. 
● Povědomí o zdravém životním stylu, způsobech ochrany zdraví a bezpečnosti dětí. 
● Rozvinou své dovednosti ve vyjadřování svých emocí pomocí těla. 
● Vytříbenější smysly. 
● Naučí se koordinovat své pohyby s ostatními ve hrách či tanci. 
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● Naučí se základům masáží. 
● Zažijí si radost z tance i další práce se svým tělem. 

5.4.5. Píseň lesa 

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše 
Platón 

Cíle: 

● rozvoj řečových schopností, 
● rozvoj paměti a schopnosti soustředění, 
● podpora tvořivého sebevyjádření pomocí hudby a zpěvu. 
● Prohlubování citu pro rytmus, melodii. 
● podpora spolupráce ve skupině a schopnosti vnímat ostatní členy skupiny (při zpěvu či             

rytmice), 
● rozvoj smyslového vnímání, 
● rozvoj vnímání rytmu a jeho sladění s pohybovou činností. 

Nabízené činnosti: 

● každodenní rituály spojené s písněmi či říkadly, 
● hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry, 
● artikulační, řečové, sluchové, hry se slovy, 
● příprava slavností v průběhu roku a s tím spojené písně, říkadla či dramatizace, 
● hra (jak volná tak řízená ve skupině) na jednoduché hudební nástroje (bubínky,            

rytmická dřívka, tamburíny, rumba koule, chřestítka…), 
● rytmické rozcvičky a tanec. 

Co si děti odnesou: 

● rozšíření slovní zásoby, 
● rozvíjí správnou výslovnost, 
● naučí se jednoduché písně, říkadla a hry s nimi, 
● radost z možnosti tvořivého sebevyjádření pomocí hudby a tance, 
● pocit sounáležitosti při skupinovém zpěvu, hře na nástroje a tanci, 
● naučí se vnímat rytmus a melodii. 
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5. Evaluační systém  
Systém autoevaluace poskytuje informace pro zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce,           
vzdělávacího procesu a podmínek, za nichž je uskutečňován. Činnost v lesní MŠ V Závětří je               
průběžně, systematicky a komplexně vyhodnocována v několika rovinách: 

● evaluace průběhu výchovně-vzdělávacího procesu  
● evaluace pedagogů i odborných nepedagogických pracovníků 
● evaluace podmínek a chodu lesní mateřské školy 

5.1. Výchovně-vzdělávací proces 

5.1.1. Evaluace jednotlivých tématických bloků 
Slouží ke zhodnocení naplňování stanovených záměrů, naplňování specifických cílů         
jednotlivých oblastí RVP PV, zajímavosti vzdělávací nabídky, návaznosti a časového          
rozvržení nabízených aktivit. 

Využívané prostředky: Formulář pro záznam evaluace tématického bloku, pedagogické rady ,          3

online deník Co se událo a fotogalerie (poslední dva zmíněné prostředky slouží také rodičům              
jako zpětná vazba toho, co děti uplynulý týden ve školce prožily). 

Časový plán: Průběžně vždy během a po skončení tématického bloku. 

Zodpovídá: Za evaluaci jednotlivých tematických bloků zodpovídají a společně ji provádějí           
oba pedagogové. Své závěry diskutují s ostatními průvodci na pedagogické radě a následně ji              
předem stanovený pedagog sepíše. 

5.1.2. Evaluace rozvoje dítěte 
Je nezbytným krokem ke sledování výchovně vzdělávacího procesu. V rámci rozvoje dítěte            
sledujeme především jeho spokojenost a adaptaci v prostředí LMŠ, rozvoj a pokroky během             
procesu vzdělávání. 

Využívané prostředky: Formulář evaluačního (diagnostického) záznamu o pozorování a         
vývoji dítěte, záznamy z individuálních pozorování, pedagogické rady, konzultace s rodiči. 

Časový plán: Pozorování jsou prováděna průběžně a jejich výstupy řešeny dle potřeby v rámci              
pravidelných pedagogických rad, v pololetí a na konci školního roku jsou vyplňovány            
záznamy o pozorování a vývoji dítěte, jejich výstupy jsou po projednání na pedagogické radě              
konzultovány s rodiči v rámci nabízených individuálních konzultací. 

Zodpovídá: Na průběžné evaluaci rozvoje dítěte se spolupodílejí všichni tři pedagogičtí           
pracovníci. Ti v průběhu roku utváří vlastní závěry ke všem vzdělávaným dětem. Své závěry              

3 Pedagogické rady probíhají přibližně dvakrát měsíčně. Zde plánujeme zabezpečení nadcházejících slavností 
roku, konzultujeme vývoj jednotlivých dětí, vyměňujeme si poznatky o probíhajícím vzdělávání apod. Výsledek 
rozhodování v obou částech je projevem spolupráce týmu a schopnosti společné domluvy. Zápisy z 
pedagogických rad jsou k dispozici. 
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pak společně diskutují a vyhodnocují na pedagogických radách společně i s ostatními            
průvodci. Každý z pedagogických pracovníků má zároveň stanoveny konkrétní děti, za jejichž            
evaluaci zodpovídá a k němuž sepisuje závěry na základě předchozí konzultace s ostatními             
pedagogy i chůvami. 

5.1.3. Soulad ŠVP s RVP PV 
Školní vzdělávací plán respektuje zásady stanovené v aktuálním znění RVP PV, je            
konzistentním dokumentem umožňujícím naplňovat stanovené vize a další rozvoj školy a           
především dosahovat vzdělávacích cílů.  

Každoročně po skončení školního roku je vyhodnocován soulad ŠVP s aktuální verzí RVP PV              
a je vyhodnocováno naplňování stanovených záměrů. Toto vyhodnocení probíhá na          
pedagogické radě jíž se účastní všichni průvodci. 

Využívané prostředky: Pedagogická rada 

Časový plán: Jedenkrát ročně. 

Zodpovídá: Za soulad ŠVP s RVP PV zodpovídá ředitelka školy. Své závěry konzultuje jak              
s pedagogickými pracovníky, tak s ostatními průvodci na závěrečné pedagogické radě a           
následně sepíše evaluační zprávu. 

5.2. Pedagogové i odborní nepedagogičtí pracovníci 

5.2.1. Evaluace metod postupů a forem práce 
Uplatňované metody jsou v souladu s RVP PV, koncepcí a filozofií školy, umožňují optimální              
průběh vzdělávacího procesu. 

Využívané prostředky: Hospitace, návštěvy pedagogů i nepedagogických pracovníků v jiných          
LMŠ/MŠ, autoevaluace pedagogů i nepedagogických pracovníků. 

Časový plán: Hospitace a návštěvy probíhají průběžně dle potřeby během celého roku,            
autoevaluaci provádějí pedagogové i odborní nepedagogičtí pracovníci nejméně jedenkrát         
ročně. 

Zodpovídá: Každý průvodce musí splnit nejméně jednu hospitaci ročně u jiného průvodce ať             
už v rámci naší LMŠ nebo jiné instituce předškolního vzdělávání. Ředitelka pak musí během              
školního roku provést hospitaci u všech průvodců naší LMŠ. Autoevaluaci vlastních metod            
postupů a forem práce provádí každý pracovník LMŠ průběžně a své závěry pracovníci             
diskutují pravidelně na pedagogických radách. 

5.2.2. Vlastní autoevaluace 
Autoevaluace je založena na kritériích stanovených Etickým kodexem pedagoga LMŠ .          4

Zpracovává ji každý pedagog individuálně. 

4 http://lesnims.cz/sites/default/files/trpka/eticky_kodex_web_0.pdf 
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Využívané prostředky: Autoevaluace pedagogů i nepedagogických pracovníků. 

Časový plán: Autoevaluaci provádějí pedagogové i odborní nepedagogičtí pracovníci nejméně          
jedenkrát ročně. 

Zodpovídá: Každý pracovník školky zodpovídá za vlastní autoevaluaci. Ředitelka školy          
využívá závěry z autoevaluace pedagogů pro zkvalitnění jejich vedení a zefektivnění           
celkového chodu LMŠ. 

5.3. Podmínky a celkový chod lesní mateřské školy 
V rámci podmínek a chodu školy je sledována celková organizace výchovně-vzdělávacího           
procesu, materiální i psychosociální podmínky, ve kterých probíhá. Hodnoceno je řízení           
i personální a pedagogické zajištění. 

Využívané prostředky: Pozorování, pedagogické a organizační rady, třídní schůzky,         
konzultace s rodiči, hodnotící dotazník. 

Časový plán: Pozorování chodu školy jsou prováděna průběžně a výstupy projednávány dle            
potřeby v rámci pedagogických a organizačních rad. Rodičovské schůzky se konají dvakrát až             
třikrát za rok, v případě potřeby častěji. Program setkání připravuje LMŠ spolu s rodiči, každý               
může do předem stanovené doby doplnit svá témata, na která se chce vedení a pedagogů               
zeptat. Pozvánku s programem rozesílá LMŠ e-mailem nejpozději týden před konáním           
rodičovské schůzky. Rodičům je doporučováno se pravidelných setkání účastnit z důvodu           
zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Jedenkrát ročně je od rodičů dětí           
získávána zpětná vazba v podobě hodnotícího dotazníku, prostor pro hodnocení chodu školy            
je také během každoročních individuálních konzultací s rodiči. Veškeré výstupy jsou           
projednávány dle potřeby, minimálně však 1x ročně na výjezdní pedagogické a organizační            
radě po skončení školního roku. 

Zodpovídá: Všichni pracovníci školy. Ředitelka spolu s koordinátorkou na základě získaných           
informací zpracují evaluační zprávu, jejíž výstupy využívají ke stanovení cílů pro zkvalitnění            
a zefektivnění chodu LMŠ v následujícícím období. 
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
Tato verze školního vzdělávacího programu pro Lesní mateřskou školu V Závětří byla           
vytvořena a schválena k 29. 8. 2017, k úpravě došlo k 17. 5. 2018 a 28. 8. 2018.  
 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl zpracován pedagogickým         
kolektivem Lesního klubu V Závětří a schválen ředitelkou LMŠ V Závětří Mgr. Laurou           
Mynářovou a výkonnou ředitelkou LMŠ V Závětří MA Michaelou Křivánkovou. 
 
 
 
V Brně, dne 28. srpna 2018 V Brně, dne  28. srpna  2018  
 
 

 
 … … … … … … … … …  … … … … … … … … … 
  MA Michaela Křivánková       Mgr. Laura Mynářová 
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Se školním vzdělávacím programem byli seznámeni tito pracovníci, což stvrzují svým           
podpisem. 
 

č. Datum Jméno Podpis 

1  Mgr. Laura Mynářová  

2  Mgr. Markéta Dopitová  

3  Gabriela Hofírková  

4  Bc. Tomáš Chalupský  

5  MA Michaela Křivánková  

6  Ing. Dita Majerová  

7  Mgr. Marie Škvařilová  

8  Mgr. Monika Hrubá  

9    

10    
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