
 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 
SÝKORKA - FRANK BOLD KIDS ZA ROK 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids, zapsaná v rejstříku školských právnických 

osob, IČ: 06162967, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno 



 

2 

 

 

Obsah: 
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids ........................................................................ 3 

Cíle LMŠ Sýkorka .................................................................................................................... 3 

Účetní závěrka 2020 ............................................................................................................... 3 

Vznik a provoz ........................................................................................................................ 3 

Zázemí školky ......................................................................................................................... 5 

Školní vzdělávací program ..................................................................................................... 5 

Stravování .............................................................................................................................. 8 

Spolupráce s rodiči ................................................................................................................. 8 

Komunikace s veřejností a prezentace školky ..................................................................... 10 

Výhled do roku 2021 ............................................................................................................ 10 

Zaměstnanci LMŠ Sýkorka ................................................................................................... 11 

Kontaktní údaje .................................................................................................................... 12 

Přílohy ...................................................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids  
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids je zapsaná v rejstříku školských právnických 

osob, vedeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, ve složce 2017 pod 

pořadovým číslem 018, IČ: 06162967, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno (dále „LMŠ 

Sýkorka“). 

 

Cíle LMŠ Sýkorka 

LMŠ Sýkorka svou činností usiluje o naplňování těchto cílů:  

- podpora slaďování rodinného a pracovního života,  

- podpora životního stylu vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k přírodě,  

- poskytování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,  

- naplňování pedagogické koncepce České republiky,  

- poznávání hodnot přírodního společenství a hodnot lidské společnosti, 

- výchova dětí k odpovědnosti za věci veřejné a za stav životního prostředí, 

- vztah k hodnotám demokratické společnosti a lidským právům. 

 

LMŠ Sýkorka je členem Asociace Lesních mateřských školek (www.lesnims.cz) a naplňuje 

standardy kvality lesních MŠ (http://lesnims.cz/standardy-kvality-lms), je zařazena  

do rejstříku MŠMT. Dále školka nabízí účast na letních příměstských táborech. 

 

Účetní závěrka 2020 

K výroční zprávě jsou doloženy tyto dokumenty: 

- Rozvaha za rok 2020Výkaz zisků a ztrát za rok 2020 

- Příloha účetní závěrky za rok 2020 

 

Vznik a provoz 

LMŠ Sýkorka vznikla z potřeby rodičů dopřát svým dětem alternativu ke klasickému 

předškolnímu vzdělávání. Základním rysem školky je důraz na pobyt dítěte venku v blízkosti 

volné přírody, dále učení dětí vlastní zkušeností v kontaktu s přírodou a zapojování rodičů do 

života školky. Inspirace pramenila od lesních mateřských škol fungujících v zahraničí 

(Německo, Rakousko a skandinávské země). Cílem je připravit děti do života v naší současnosti 

i nejisté budoucnosti. 
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V roce 2020 měla LMŠ Sýkorka celodenní provoz od 8.00 do 16.30 hodin od pondělí do pátku. 

Denní kapacita je 16 dětí, kterým se věnují vždy dva pedagogové, popřípadě pedagog a 

nepedagogický pracovník (chůva). 

 

 

Obrázek č. 1: Certifikát Lesní mateřské školky Sýkorky od Asociace lesních mateřských škol 

 

 

Obrázek č. 2: Lesní mateřská škola Sýkorka 
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Zázemí školky 

LMŠ Sýkorka se nachází na prostorné zahradě s protékajícím potokem a v bezprostřední 

blízkosti vzrostlého smíšeného lesa. Zázemí poskytuje zděná chata s kuchyňským a jídelním 

koutem. Chata je vytápěná kamny na dřevo. Každý den zde probíhá odpolední odpočinek 

starších dětí, na nějž navazuje předškolní příprava. Při nepřízni počasí zde probíhá stravování 

dětí a tvořivé odpolední aktivity.  

K chatě je přizděná místnost se splachovacím WC a dvěma umyvadly s teplou vodou. Na 

venkovní zdi chatky je šatna sloužící dětem k přezutí, převlečení a odložení batůžku se 

svačinou.  

Chata je propojená zastřešeným dřevěným pódiem s maringotkou, která je rovněž vytápěná. 

V maringotce je uloženo náhradní dětské oblečení, obuv, pedagogické pomůcky a spací 

potřeby dětí. V maringotce probíhá odpolední odpočinek mladších dětí.  

V zahradě se nachází kompost, ohniště a přístřešek pro ukládání dětského nářadí a nádobí. 

Vedle přístřešku je pískoviště, které je možné zakrýt plachtou.  V loňském roce vznikl větší 

přístřešek sloužící jako polytechnická dílna. V zadní části zahrady je umístěn zookoutek, ve 

kterém děti chovají drobné hlodavce. Na zookoutek navazuje dřevěný “hrad” a vyvýšená 

skluzavka. Také je zde mnoho jedlých keřů a několik záhonů, na kterých děti s pedagogy 

pěstují bylinky a zeleninu. V prostoru mezi vzrostlými stromy jsou vybudovány nízké lanové 

překážky pro děti. Kolem nich protéká potůček, který za teplého počasí děti láká ven a u 

kterého je přírodní pískoviště.  

  

Školní vzdělávací program 

LMŠ Sýkorka vydala v roce 2016 publikaci „Metodika environmentální výchovy s prvky 

výchovy k demokracii pro předškolní vzdělávání v prostředí lesní mateřské školy“  

(dokument je dostupný na webu https://skolkasykorka.cz/skolka/dokumenty/), kde vytvořila 

vlastní metodiku reflektující teoretickou i praktickou stránku environmentální výchovy a 

výchovy k demokracii v předškolním vzdělávání. Tato metodika tak popisuje teoretická 

východiska vycházející z aktuálního vědeckého poznání vztahu k přírodě. Dále se snaží najít a 

představit možné metody, jak přemýšlet o aplikaci prvků a dosahování cílů výchovy 

k demokracii a environmentální výchovy. A v neposlední řadě výše zmíněné dává do kontextu 

dítěte v předškolním věku. Vše je vystaveno na základě Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání MŠMT. 

Na základě výše popsané metodiky a na podkladě Intuitivní pedagogiky vznikl Školní 

vzdělávací program LMŠ Sýkorky se zaměřením na environmentální výchovu a výchovu 

k demokracii pro předškolní děti, který je ukotven na 3 základních hodnotách: svoboda 

(odpovědnost), smělost, upřímnost. Vzdělávací program i metodická východiska tak vychází 

ze zkušenosti právě z prostředí lesní mateřské školy.  

 

https://skolkasykorka.cz/skolka/dokumenty/
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Učitelé ve svém přístupu k dětem využívají zásad Respektovat a být respektován. Další 

metodou, která přirozeně vyvěrá z přírodních podmínek lesní mateřské školky, je prožitkové 

učení. Dětem nejsou předávány hotové informace, hračky, názory, postoje, atd. Dítě dochází 

k vlastním závěrům na základě prožité zkušenosti. Díky intenzivnímu pobytu v proměnlivém 

přírodním prostředí jsou děti mnohem více konfrontovány s různými předvídatelnými a i 

nepředvídatelnými situacemi a to nahrává k tzv. situačnímu učení. 

 

V roce 2020 probíhalo distanční vzdělávání. Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) proto 

zpracovala manuál pro učení na dálku, ve snaze ujasnit si prakticky tuto povinnost v 

prostředí LMŠ s názvem Metodika k přípravě manuálu pro distanční vzdělávání dětí v lesních 

MŠ a klubech. https://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/vzdelavani-na-dalku-v-

lesnich-skolkach.html LMŠ Sýkorka na tomto manuálu spolupracovala. 

 

 

Obrázek č. 3: Jedno z pěti stanovišť naučné stezky, metodické pomůcky z projektu financovaného MŽP  

Naučná stezka pro rodiče s dětmi „Po stopách Sýkorky, která zábavnou formou poučuje o 

místní fauně a floře a přibližuje veřejnosti koncept lesní pedagogiky, je stále využívána rodiči 

s dětmi i školami a školkami z okolí.  

 

https://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/vzdelavani-na-dalku-v-lesnich-skolkach.html
https://www.lesnims.cz/aktuality-na-uvodni-strance/vzdelavani-na-dalku-v-lesnich-skolkach.html
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Denní program 

08:00 - 9:00 příchod dětí do školky, hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s pedagogem 

09:00 - 10:00 ranní přivítání, zpěv, tanec, zopakování „pravidel lesa“, dopolední svačina  

10:00 - 12:00 výlet či procházka, vyprávění a dramatizace pohádek a příběhů, vedená a volná 

činnost v lese, návrat do školky, prospěšná činnost ve školce 

12:00 - 13:00 hygiena, předobědový rituál, oběd 

13:00 - 13:15 vyzvedávání dětí 

13:00 - 14:00 odpolední odpočinek 

14:00 - 16:00 odpolední zájmové činnosti dětí 

15:00 odpolední svačina 

16:00-16:30 vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů 

16:30-17:00 - úklid školky 

 

Kroužky 

V roce 2020 probíhaly v Sýkorce tyto zájmové činnosti dětí: 

- Výtvarně-rukodělný kroužek 

- Přírodovědný kroužek 

- Pečení s dětmi 

- Pohybový kroužek 

- Výuka anglického jazyka 

- Hra na flétnu – placený kroužek 

Kroužky jsou vedeny pedagogy nebo chůvami. 

 

Výlety za poznáním a kulturou 

Pravidelný denní režim je proložen občasnou návštěvou muzea, divadelním představením 

nebo delším výletem do okolí. Děti chodí pěšky na místa v blízkosti školky (les, ovocný sad, 

rybník nebo stezka podél přilehlého potoka) a do vzdálenějších lokalit se dopravují městskou 

hromadnou dopravou. 
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Slavnosti 

Sýkorka klade důraz na dodržování tradic a pravidelně pořádá slavnosti spojené nejen s 

ročním obdobím. V rámci dopoledního programu děti ve školce prožívají menší slavnosti 

(např. Pálení čarodějnic, Otevírání studánek, Svatomichalská slavnost, Tříkrálová slavnost) a 

několikrát ročně se uspořádají větší oslavy, kterých se účastní i rodiny dětí ze školky 

(Dožínková slavnost, Sv. Martin, Mikuláš, Masopust, Morana, Svatojánská slavnost, 

Vyprovázení předškoláků).  

V roce 2020 bohužel proběhl jen zlomek interních slavností pro děti s docházkou do školky a 

jejich pedagogy, a to za dodržení všech hygienických opatření nařízených vládou ČR. 

 

Předškolní příprava 

Každý den s dětmi probíhá cílená systematická předškolní příprava. Děti mají své pracovní listy 

a portfolia, se kterými pracují po celý rok. Pro související činnosti se využívají Montessori 

pomůcky, hry a pracovní listy. Pro rozvoj předmatematických dovedností je využita koncepce 

prof. Hejného a jeho cvičebnice matematiky pro první ročník ZŠ.  

 

Stravování 

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Stravování se skládá z dopolední svačiny, obědu a odpolední svačiny. Děti mají celý den k 

dispozici pitnou vodu, přičemž pedagog vždy dohlíží na pitný režim. 

Dopolední svačinu připravují rodiče dětem do krabičky a láhev na pití do batůžků. Svačina 

probíhá zpravidla mimo zázemí v terénu (lese). Oběd a odpolední svačina se dováží v 

nerezových várnicích a potravinových boxech k tomuto účelu určených. Výdej stravy zajišťuje 

dovozce za dodržování zásad osobní hygieny, s platným potravinářským průkazem. Oběd i 

svačina se servíruje v chatě či na zastřešené pergole. Oběd je laktoovovegetariánský a 

dovozcem stravy je společnost Veg8Café. 

 

Spolupráce s rodiči 

Rodiče jsou nedílnou součástí školky a podílí se na mnoha společných projektech i zajišťování 

jejího chodu. Z praktických činností částečně organizují úklid, vaření, nákup potravin 

a nárazové práce na pozemku, které probíhají formou pravidelných víkendových brigád. Jiní 

zase vedou kroužky, vypomáhají s organizací společných slavností či nabídnou spoluorganizaci 

výletu nebo zpestření denního programu zajímavou činností.  
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Vždy maximálně po dvou měsících se konají rodičovské schůzky, kde jsou rodiče informování 

o aktuálním dění ve školce a jejích dalších plánech. Zároveň mají možnost navrhnout 

k projednání jakýkoliv podnět.  

Ve školce funguje elektronický systém náhrad a omluv. Je možné kdykoliv své dítě omluvit z 

docházky a zároveň mít hned přehled o možných termínech náhrad, na které se lze přihlásit. 

 

Poplatek za docházku  

Rodič zaplatí zřizovateli poplatek, který umožní docházku dítěte do Sýkorky, vždy za dva 

kalendářní měsíce docházky předem. Poplatek se hradí převodem, a to nejpozději do 15. 

dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte. Cena nezahrnuje stravné. 

V případě absence dítěte ve školce se poplatek nevrací. Rovněž v případě snížení četnosti 

docházky nebo zrušení docházky se poplatek nevrací. Poplatek za docházku dítěte se vrací 

pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od čtvrtého týdne 

trvání této nemoci. 

Na každé zapsané dítě připadá následující měsíční poplatek hrazený na účet LMŠ Sýkorka: 

- docházka 1 den v týdnu činila 1.510 Kč 

- docházka 2 dny v týdnu činila 3.010 Kč 

- docházka 3 dny v týdnu činila 4.270 Kč 

- docházka 4 dny v týdnu činila 5.190 Kč 

- docházka 5 dní v týdnu činila 5.850 Kč 

 

Další zdroje financování 

Dalším zdrojem financování jsou dotace z veřejných nebo soukromých prostředků. V roce 

2020 školka získala několik dotací:  

Magistrát města Brna – odbor školství v tomto roce podpořil školku v projektu s názvem 

Sýkorčata, vrámci kterého byl částkou 18.000 Kč zajištěn provoz (energie, nákup materiálu, 

údržba a doplnění vybavení),  

Projekt Příměstské tábory byly financovány městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 

částkou 7.000 Kč, díky které byla zajištěna podpůrná výchova předškolních dětí na letních 

táborech. 

Projekt Veškerý provoz Sýkorky byl financovaný MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora částkou 

6.000 Kč, vrámci kterého bylo podpořeno několik oblastí - školení, supervize, teambuilding, 

den otevřených dveří, adaptační kroužek, slavnosti, nákup materiálu. 
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Obrázek č. 4: Logo MČ Řečkovice – Mokrá Hora 

 

 

 
 

 

Obrázek č. 5: Logo města Brna 

 

Komunikace s veřejností a prezentace školky 

V současné době se Sýkorka prezentuje veřejnosti zejména svými webovými stránkami, 

prezentací na Facebooku, profilem na stránkách Asociace lesních mateřských škol a na 

některých portálech pro rodiče (např. www.namaterskevbrne.cz). Širší okruh příznivců školky 

je pravidelně seznamován s aktualitami na webové stránce nebo e-mailovou korespondencí. 

 

Výhled do roku 2021 

V následujícím roce bude hlavním cílem naplnění kapacity pro další školní rok a udržení chodu 

školky i při možné zhoršené pandemické situaci. Na základě zkušeností z roku 2020 má vedení 

školky zpracovaný krizový a strategický plán, v nichž jsou zaznamenány přesné organizační 

postupy a pravidla pro aplikaci hygienických opatření v rámci COVID-19, proto je klub na 

nepřetržitý provoz komplexně připraven.  

Dalším cílem bude organizace a uskutečnění pěti turnusů letních táborů. LMŠ Sýkorka se také 

plánuje účastnit brněnské Konference Aktivní rodičovství a Brněnských dnů pro zdraví a 

propagovat Stezku po stopách Sýkorky. 

Ve spolupráci s LK Medlánka plánuje uspořádat ornitologickou a herpetologickou akci pro 

veřejnost. V roce 2021 bude i nadále probíhat podpora dalšího vzdělávání zaměstnanců. 

Dále se školka opět zaměří na fundraising a vytvoření finanční rezervy pro nutné opravy a 

úpravy pozemku a zázemí školky. 
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Zaměstnanci LMŠ Sýkorka 

Rada školské právnické osoby 

Mgr. Pavel Franc 

Ing. Stanislav Kutáček 

Mgr. Vendula Soběslavská 

 
Vedení  

Mgr. Šárka Nekudová, ředitelka 

MVDr. Barbora Bártová, zástupkyně ředitelky 

Ing. Eva Johana Šteinigerová, ekonomka  

Bc. Martina Kopalová, PR koordinátorka  
 

Pedagogové  

Hana Černá  

Michaela Hoďovská  

Jiří Blatný  

Vendula Krylová 

Lucie Ullmannová 
Miroslava Kyršová 
 

Nepedagogičtí pracovníci 

Lenka Dosedělová 

Darina Slatinová 
 

Provoz 

Hana Kosová 

Eliška Nekulová 

Kateřina Krátká 

Michal Krasko 
Zdeňka Kadidlová 
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Kontaktní údaje 

Mgr. Šárka Nekudová, ředitelka - 734 440 600, sarka.nekudova@frankbold.org 

MVDr. Barbora Bártová, zástupkyně ředitelky - 734 440 605, sykorka@frankbold.org 

Ing. Eva Johana Šteinigerová, ekonomka - 777 763 447, eva.steinigerova@frankbold.org 

Bc. Martina Kopalová, PR koordinátorka - kopalova.m@email.cz 

 

Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids, Mokrá Hora 77, 621 00 Brno - Řečkovice  -

Mokrá Hora 

www.skolkasykorka.cz  

https://www.facebook.com/skolkasykorka 

 

Adresa pro zasílání korespondence:  

Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids, Údolní 567/33, 602 00 Brno 

IČO: 06162967 

Číslo účtu: 2101419176/2010 Fio banka 
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Přílohy 
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