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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace Lesní kruh, z.s.

Právní forma spolek

Číslo a datum registrace 3. květen 2016

Sídlo organizace Náves 17/2, 664 02 Ochoz u Brna

Statutární zástupce Markéta Němčanská - ředitelka

Telefon 702 165 111

E-mail info@lesinka.cz

IČO 04991044

Peněžní ústav Fio banka

Číslo účtu 2700992003/2010

Webové stránky www.lesinka.cz

3



POSLÁNÍ SPOLKU LESNÍ KRUH

● rozvoj kvalitní výchovy předškolních dětí
● poskytování předškolního vzdělávání prostřednictví LK Lesinka
● prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí osvětové působení v

oblasti environmentálních témat a udržitelného rozvoje
● podpora rodiny v kontextu komunity i na individuální rovině, vytváření

prostředí pro zažívání přátelství a posilování dobrých vztahů napříč
generacemi

● spolupráce s místními organizacemi
● budování kladného vztahu k pobytu v přírodě
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HISTORIE

Spolek Lesní kruh vznikl z iniciativy rodičů v roce  2016 za účelem
vytvoření kvalitní a  plnohodnotné alternativy předškolního vzdělávání, která
by probíhala v přírodě.

Lesní kruh, z.s. nyní provozuje dětský lesní klub Lesinka se zázemím na
Kaprálově mlýně v Ochozi u Brna. LK Lesinka navštěvují děti předškolního věku
v celotýdenní nebo kombinované docházce.

Pro menší děti a jejich rodiče nabízí
spolek otevřený klub Kapradinka,
kde se děti seznamují s krásami
ochozského lesa, hudbou, říkadly a
výtvarnými aktivitami. Klub
Kapradinka probíhá jednou týdně
pod vedením zkušené lektorky.

Spolek se rovněž zaměřuje na
podporu a pořádání vzdělávacích
a kulturních akcí ve spolupráci s
obcí Ochoz u Brna. V rámci
programu LK Lesinka pořádá akce
otevřené i pro širší veřejnost, kam
jsou zváni všichni, kteří mají chuť
se připojit ke slavnostem,
workshopům a užít si hudbu,
divadlo nebo se dozvědět nové

informace.
Naším hlavním cílem je vytvoření bezpečného místa pro rozvoj dětí a

podporu jejich rodin, místa svobody, vzájemného respektu a přátelství.
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ROK 2021

V roce 2021 jsme se museli vyrovnat s několika změnami v souvislosti s
epidemiologickými opatřeními. Díky podpoře rodičů dětí z LK Lesinka, našich
členů a dalších přátel jsme tuto nelehkou dobu společně přečkali. Všem tímto
hluboce děkujeme za podporu a projevenou důvěru.

Vzhledem ke zmíněným protikoronavirovým opatřením jsme omezili
některé aktivity pro veřejnost a dočasně přerušili prezenční docházku dětí do
LK Lesinka. Podařilo se nám zůstat v kontaktu s rodiči prostřednictvím on-line
konferencí i rozhovorů. Pro rodiny jsme v době uzavření LK Lesinka připravovali
značené stezky s úkoly. Rodiče předškoláčků měli možnost sdílet své
zkušenosti ohledně výběru ZŠ prostřednictvím on-line konference, které se
zúčastnili i zástupci některých inovativních škol.

Jaro a léto otevřelo opětovné setkávání se v lese na společných akcích,
jakými jsou slavnosti a příměstské tábory.
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LK Lesinka

Lesní klub Lesinka v roce 2021 nabízel dětem a jejich rodinám
kombinovanou docházku, děti tak docházely několik dní v týdnu nebo každý
den. Jako zázemí pro lesní klub jsme využívali prostory skautského střediska
Kaprálův mlýn (klubovnu). V první polovině roku jsme svoje zázemí rozšířili o v
roce 2020 postavené týpí, které pro své aktivity a relaxaci využívali zejména
předškoláci.

V první polovině roku docházelo do Lesinky rekordních 19 předškoláčků,
rozšířili jsme tak kroužek přípravy na dva dny. V druhé polovině roku, v září,
jsme přivítali několik nových rodin a dětí ve věku od 2,5 do 5 let.

Vzdělávací program 2020/2021

Nabízíme celotýdenní provoz v homogenních skupinkách po 17 dětech
za přítomnosti 3 pedagogů. Počet celkově přihlášených dětí převyšuje počet
dětí ve skupince z důvodu možnosti kombinované docházky.

Počet skupinek 2*

Počet dětí ve skupinkách 16

Celkový počet dětí školní rok 2020/2021 38

Celkový počet dětí školní rok 2021/2022 35

Počet zapojených pedagogů celkem 10

Počet stážistů 1

Počet externích spolupracovníků 4

*1. skupinka - po, út, pá, 2. skupinka - stř, čt
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Kroužky
V rámci LK Lesinka nabízíme pravidelné kroužky, které se konají v

dopoledních i odpoledních hodinách.

Kroužek počet dětí

Předškoláček 19

Muzikoterapie 16

Flétničky 9

Respektující hra 16

Počet lektorů - LK Lesinka 1

Počet externích lektorů 3
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Slavnosti v LESINCE 2021

Vzhledem k pandemické situaci se v roce 2021 konalo jen omezené
množství slavností pro širokou veřejnost. Museli jsme zrušit tradiční Masopust,
Studánkovou slavnost a Adventní slavnost. Naštěstí se mohly konat:

Svatojánská slavnost - slavnost k oslavě konce školního roku, rozloučení s
předškoláky, dílničky pro děti a cesta za pokladem.

Svatomichaelská slavnost - dopolední slavnost, návštěva jeskyně Pekárna

Svatomartinská slavnost - odpolední slavnost pro rodiny, na které jsme si užili
divadlo inspirované svatomartinskou legendou, lampionový průvod za
svatomartinským poselstvím a společné chvíle u ohně

Den stromů - divadlo Stromoví a brigáda na zahradě Lesinky
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Příměstské tábory 2021

Příměstské tábory v roce 2021 jsme nabízeli našim rodinám, absolventům
i mimolesinkovským dětem opět ve třech turnusech, tentokrát se zázemím na
Kaprálově mlýně (kromě putovního táboru).

Využili jsme naše týpí a podpořili Kaprálův mlýn, který jako ubytovací
středisko neměl dostatek příjmů v době pandemie, rodiny se scházely ráno
přímo na Kaprálově mlýně, měli jsme tedy možnost navštívit i jiná místa než za
běžného provozu.

Účast na táborech

Tábor počet účastníků

Ze života hmyzu 17

Letem světem na vlnách písniček 15

Putovní tábor 15

Nabízeli jsme tyto tři programové bloky:

1) Ze života hmyzu (26. – 30. 7. 2021)
(pozorování, objevování drobných živočichů, pohádky, tvoření)
Realizace: Petra Havlíčková, Hana Dynková, Zita Skotálková
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2) Letem světem (2. – 6. 8. 2021)
(písničky, vyrábění hudebních nástrojů, tvoření – např. indiánské oblečky,
výlety do okolí Kaprálova mlýna)
Realizace: Petra Havlíčková, Kristýna Bradáčová, Aneta Vidurová, Štěpán Ceh

3) Putovní tábor pro starší děti bez stabilního zázemí (9.  – 13 .8. 2021)
(společná návštěva různých míst v okolí Brna – Lesní stezka v Kuřimi,
Brněnská přehrada, ZOO Brno, Růženin lom a Lamacentrum atd.),
ochutnávka různých sportů (paddleboard, jízda na kole, plavání atd.)
Realizace: Jaroslava Pokorná, Zuzana Procházková
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KAPRADINKA 2021

Klub pro nejmenší děti KAPRADINKA, na jehož setkání je doprovází
rodiče, zaznamenal v roce 2021 několik zajímavých momentů, a to především
kvůli pandemii covidu:

● uskutečnila se jen část jarních setkávání (6 setkání v období květen -
červen), podzimní turnus probíhal standartně v době od září do
listopadu

● zvýšil se zájem o Kapradinku, o bezpečný venkovní způsob setkávání se
(na středeční setkání bylo registrováno 23 rodin s 29 dětmi)

● změnil se způsob organizace - platí se na místě za jedno konkrétní
setkání, což s sebou nese zvýšené nároky na organizaci, ale zároveň i
větší svobodu pro rodiče a možnost placených návštěv, ze kterých se
později také stávají pravidelní účastníci

● stoupl počet rodin, které díky Kapradince mají zájem o docházku do
Lesinky

● 15. prosince 2021 jsme svolali společnou výpravu ke krmelci, abychom se
s rodinami  setkali i v adventním čase

● klubík v roce 2021 programově vedla Aneta Vidurová a provázela rodiče s
dětmi především v okolních lesích Ochoze u Brna
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KNIHOHRÁTKY 2021

30. srpna 2021 jsme na ochozskou faru ve spolupráci s místní knihovnou
pozvali nejen lesinkovské a kapradinkovské, ale i ochozské a přespolní rodiny,
aby si s námi užily odpolední radost nad kvalitními dětskými knihami.
Co stálo u zrodu nápadu? Hlavně potřeba představit lidem knihy, nad kterými
se tají dech dětem i dospělým.  Co také víme, že knížky v ochozské knihovně
pro děti už mnoho let nebyly nijak výrazně obměňovány.

Součástí akce bylo:
● pohádková čtení v podání pedagožek z Lesinky i ochozské školky
● přednáška i nabídka dětských knih, se kterou přijelo dětské knihkupectví

Dlouhá punčocha
● adopce knih do ochozské knihovny
● divadélko Stromoví, které přineslo tři příběhy o skrytém životě stromů

(na motivy knih Petera Wohllebena) v podání průvodkyň z Lesinky
● stanoviště na dekách, které obsluhovaly maminky z Lesinky i Kapradinky
● dílničky, dobroty a občerstvení

Akce se účastnila zhruba desítka rodin z Lesinky a Kapradinky a dalších 15
rodin z Ochoze a okolí, celkem akci navštívilo zhruba 90 lidí. Ochozské
knihohrátky byly podpořeny z rozpočtu obce Ochoz u Brna.
Na akci
navazovala žádost
o finanční dotaci
na zakoupení
dalších knih do
knihovny, celkem
bylo adoptováno
či zakoupeno 32
dětských knih.
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AKTIVITY V DOBĚ PANDEMIE

● On-line pozdravy pedagogů a dětí, četba na pokračování (Bajky a
nebajky - R: Kipling, Haló, Jácíčku - D. Mrázková)

● On-line setkání pro rodiče předškoláků na téma výběr základní školy -
setkání se uskutečnilo dvakrát, rodiče se tak mohli dozvědět základní
informace o inovativních školách, sdílet své zkušenosti a pocity ohledně
výběru škol, zúčastnila se i učitelka z nově vznikající badatelské třídy v
pozořické ZŠ

● Ptačí stezka – trasa pro děti z Kapradinky i z Ochoze, v lese u obce,
poznávání ptáčků, úkoly, trasa vyznačená peříčky, závěrečná návštěva
krmítka, které jsme umístili na kraj lesa, vše jako motivace vyrazit
společně do lesa i v nepříznivém počasí (únor 2021)

● Zapojení se do iniciativy "Děti jako vládní priorita" při ALMŠ na
podporu otevření LK v režimu běžných MŠ, natočení videa ve spolupráci
s dětmi, sdílení stanoviska s rodiči, proklamace na sociálních sítích
(duben 2021)
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● Zapojení se do kampaně ALMŠ o bezpečnosti v lese
(fb kampaň, 3. – 9 .5.)

● Kamínková stopovačka – stopovačka pro rodiny jako motivace pro
společnou procházku, kromě úkolů i možnost zanechat kamínek pro
kamarády u brány Lesinky (duben 2021)

● Májová stezka – motivace k rodinné návštěvě a obdivování jarního lesa,
stezka s úkoly se závěrečným pokladem, cesta na Chocholu (květen 2021)

● Studánková stezka – místo běžné slavnosti na Kaprálově mlýně jsme
nabídli rodinám možnost projít cestu a pomoci Pramínku osvobodit
Studánkovou vílu, a to za pomocí různých úkolů a stanovišť. Na závěr
děti mohly u studánky zanechat pozdrav na kamínku a odnesly si dárek –
prstýnek od víly.  (květen 2021)
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● Velikonoční sešit - aktivity a úkoly spojené s velikonočními tradicemi,
které měly rodiny ke stažení

● Ptačí výzva - podpora rodin pro pohyb venku, nahrávání hlasů ptáků

Hospodaření v roce 2021
(v tis. Kč)

Náklady

nákupy a nakupované služby 425

osobní náklady 739

ostatní náklady 4

celkem 1168

Výnosy

provozní dotace 53

přijaté příspěvky 1173

tržby za vlastní výkony a za zboží 6

celkem 1232

Výsledek hospodaření v roce 2021 64

Statutární orgány a spolupracovníci

Statutární zástupce: Markéta Němčanská

Rada spolku: Burjanová Martina - předsedkyně rady spolku
Čížková Zuzana
Vidura Michael

Účetní: Kratochvílová Kateřina
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Spolupracovníci
Lesinka

Pedagogové / průvodci Lektoři kroužků

Bradáčová Kristýna Petra Havlíčková (předškoláček)

Ceh Štěpán Soňa Štoudková (muzikoterapie)

Havlíčková Petra - vedoucí pedagožka Michal Kročil (flétničky)

Kolčárková Irena Hana Dynková (respektující hra)

Kročil Michal Aneta Vidurová (flétničky)

Pokorná Jaroslava - koordinátorka

Procházková Zuzana

Skotálková Zita

Vidurová Aneta

Weinlich Gerd

Zinková Hana
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Spolupráce s dalšími organizacemi:
Asociace lesních mateřských škol
Obecní úřad obce Ochoz u Brna

Záměr na rok 2022

V roce 2022 bychom se i nadále rádi věnovali aktivitám podporujícím
pobyt venku, poskytování kvalitního předškolního vzdělávání a výchově dětí na
základě respektujících principů. Budeme pracovat na certifikaci u ALMŠ. Dále
bychom chtěli prohloubit napojení na místní komunitu a spolupráci s obcí
Ochoz u Brna. Rovněž bychom chtěli uskutečnit několik vzdělávacích večerů
pro rodiče dětí z Lesinky a Kapradinky.

Poděkování

Velké díky patří našim rodičům a přátelům, kteří nás po celou nelehkou
dobu pandemie podporovali.  Rovněž bychom rádi poděkovali vedení,
zaměstnancům a dobrovolníkům Kaprálova mlýna za příjemnou spolupráci.
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