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Pohled do historie 

Klub lesní školky 

Mokrovraty vznikl jako jedna 

z prvních lesních školek 

v České republice v roce 2010. 

Její zakladatelka Miluše 

Jekoschová pracovala 15 let 

ve waldorfské školce a idea 

lesních školek ji učarovala 

natolik, že napnula všechny své síly a začala budovat lesní školku v kouzelném prostředí 

Brdských lesů. Lesní školka Mokrovraty od svého založení nabízí rodinám rozšíření nabídky 

předškolního vzdělávání. Lesní školky jsou založeny na myšlence přiblížit děti co nejvíce 

přírodě. Říká se jim také školky bez střechy a bez zdí a za každého počasí. V současné době 

vznikají stále nové Lesní školky a nyní jich je více než 120. Zaštítěny jsou v asociaci Lesních 

školek, která mimo jiné pracuje i na tom, aby byly Lesní školky zařazeny do rejstříku škol. 

Tím by se vyřešilo i financování, které v současné době leží na bedrech rodičů. 

 

 Mokrovratská Lesní školka se již od svého vzniku zapojuje do společenského a 

kulturního dění svazku obcí Dobříš. Pravidelně se zúčastňuje akcí jako např. Veřejné 

komunitní plánování, regionální jarmarky, setkání a prezentace neziskových organizací v 

Dobříši „ Pojďme tvořit na hřiště“. 

 

Spolupracujeme s Azylovým domem sv. Ludmily v Mokrovratech na integraci dětí ze 



sociálně znevýhodněných 

skupin do naší školky. (2 

integrované děti) 

Poskytujeme zázemí pro praxi 

akreditovanému kurzu péče o 

děti, který pořádá Prostor pro 

rodinu o.s. (4 studentky) 

 

V Rodinném centru 

Dobříšek se nám podařilo 

zrealizovat Lesní klub: tvořivé dopoledne pro maminky s dětmi v duchu Lesní školky/2010/, 

kurz filcování z ovčího rouna. 

V kavárně Velbloud pravidelně v rámci Adventního dýchánku pořádáme dílničky pro rodiče s 

dětmi. 

 

 Čtvrtým rokem již pořádáme oblíbené letní příměstské tábory pro děti od 3 do 10 let, které 

doplňují nabídku pro zaměstnané rodiče na Dobříši a v okolí. 

 

 

Zázemí Klubu 

lesní školky 

Mokrovraty 

 Školka se nachází na 

prostorném pozemku na 

okraji obce Mokrovraty, 

v bezprostřední blízkosti 

lesa. Zázemí poskytuje 

originální mongolská 

jurta, vytápěná kamny na 

dřevo.  

 

 



Poslání Klubu lesní školky Mokrovraty 

Naším hlavním cílem je harmonický vývoj celého člověka, nejen jeho intelektu, při 

respektování vývojových zákonitostí a zvláštností. Chceme přispět k výchově generace, která 

bude v budoucnu vnímat, milovat, ochraňovat a vytvářet živý svět přírody a lidí. 

Na děti chceme působit tak, abychom uspokojovali jejich požadavky (s ohledem na 

individualitu a vývojové fáze dítěte), a vést je k samostatnosti a tvořivosti. Hlavními 

metodami je napodobování a vzor, přičemž napodobování je svobodný akt dítěte v 

příkladném prostředí. 

Dítě v prvním sedmiletí shromažďuje své zkušenosti, které získává pozorováním, 

napodobováním a experimentováním. Své charakterové rysy nezískává vysvětlováním a 

zákazy, ale tím, jak se chovají dospělí v jeho okolí. Na rodiče bychom chtěli působit tak, aby 

děti ochraňovali před přílišným přetěžováním, nezahrnovali je nepřiměřeným množstvím 

informací, ale vedli je k tomu, aby se uměly kolem sebe dívat a pozorovat svět. 

Chceme svým pojetím probouzet v dětech vědomí, že jsou součástí řádu věcí a 

přírody. Smyslem výchovy je vést děti k vědomí života v souladu s tímto řádem a ke snaze o 

nápravu věcí do původního stavu v případě, byl-li tento stav člověkem porušen. Budujeme 

respekt k tomu, co tento řád prezentuje – šetrné zacházení s věcmi, přírodou, přijímání daných 

společenských rolí a autority jiného člověka. 

 



Naše činnost v roce 2013 

Ve školním roce 2012/2013 fungovala školka jen tři dny v týdnu, od osmi do 15 

hodin. Od září 2013 byl provoz rozšířen na pondělí až čtvrtek od osmi do šestnácti hodin. 

V tomto novém školním roce jsme také dosáhli zatím doposud nejvyššího počtu dětí. 

Pravidelně školku navštěvovalo 11 dětí. Toto rozšíření bylo umožněno také díky dobrovolné 

práci dvou maminek – Gabriely 

Clareboets a Kristiny Chomatové, 

kterým patří velký dík.  

O prázdninách, kdy je provoz 

školky pozastaven, jsme 

organizovali jeden příměstský 

tábor a jeden indiánský tábor pro 

starší děti.  

 

V první polovině roku také 

fungovala jednou týdně dílna 

tvoření z přírodních materiálů, která byla určena pro děti ze široké veřejnosti.  

S novým školním rokem 2013/2014 se s přílivem nových dětí začali do dění okolo 

školky více a více zapojovat také jejich rodiče. Na přelomu roku 2013 a 2014 tak z vlastní 

iniciativy vypracovali úspěšnou žádost o grant z Fondu sportu, kultury a volného času města 

Dobříše na rok 2014. 

 

Zpráva o hospodaření 

 

Náklady V Kč 

Mzdy 77 172 

Energie 4 000 

Kamna 7 900 

Stavebnice, mašinky 1 044 

Výtvarný materiál, potřeby 1 556 

Výnosy V Kč 

Členské příspěvky 149 453 



 

Orgány organizace 

Nejvyšší orgán sdružení – Valná hromada – Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení 

(rodiče docházejících dětí a průvodkyně dětí) 

Nejvyšší výkonný orgán – Rada Klubu lesní školky Mokrovraty: 

Markéta Dvořáková, Dis. 

Noemi Trojanová 

Bc. Miluše Jekoschová 

 

Klub lesní školky Mokrovraty 

Mokrovraty 6 

262 03 Mokrovraty 

Nový Knín 

IČO: 22853448 

www.ditevlese.cz 

skolkamokrovraty@centrum.cz 

http://www.ditevlese.cz/
mailto:skolkamokrovraty@centrum.cz

