
Jurta pro odpočinek dětí z Lesní školky Kompas



KDO JSME?

Lesní mateřská škola Kompas, z.s. je nezisková organizace založená za účelem předškolního vzdělávání
dětí se zaměřením na přirozený pobyt dětí v přírodě. Okolní příroda poskytuje dostatečně pestré
prostředí pro vzdělávání. Vzdělávací program vychází z konceptu trvale udržitelného rozvoje, čemuž
odpovídá i volba vzdělávacích prostředků a pomůcek. 
Děti jsou dlouhodobě vedeny ke zdravému sebevědomí a respektu k sobě navzájem. Celkovým cílem je
kvalitní příprava dětí na vstup do základní školy. Provoz školky byl zahájen v září 2022.



NAŠE OÁZA

Školka se nachází v Zárybech u Brandýsa nad Labem, kde má v dlouhodobém pronájmu k dispozici
pozemek, který je tvořen remízkem a loukou. Zázemí lesní školky v momentální chvíli sestává ze 7m
jurty, která je vybavena kamny a slouží k odpočinku a ohřátí dětí. Dále z dřevěného altánu, který
je vybaven stoly, židlemi a kuchyňskou linkou. Děti se v altánu stravují a probíhají zde klidové
činnosti. Veškeré zázemí školky bylo financováno a vybudováno za pomoci rodiny a přátel.



Veronika – ředitelka LMŠ

Má ráda kreslení, přírodu, cestování a ráda tráví čas s dětmi. Právě toto spojení ji
přivedlo k nápadu založení lesní školky. Vystudovala mimoškolní a předškolní
pedagogiku. V lesní školce vykonává funkci ředitelky. 

Celý projekt vznikl díky spojení sil dvou kamarádek. 

A JAK TO VZNIKLO?

Aneta – koordinátorka

Před mateřskou dovolenou pracovala jako účetní. Od mala má blízko k přírodě a zvířatům.
S příchodem vlastních dětí se začala zajímat o alternativní způsoby vzdělávání a koncept
lesních školek ji naprosto uchvátil. Zajišťuje veškerý administrativní chod školky. 



S radostí, důvěrou, odvahou a respektem objevujeme svět kolem nás.
Věříme, že koncept lesních školek přirozeně podporuje vztah k přírodě. Umožňujeme dětem vyrůstat v souladu 
s přírodou tak, aby pochopily její zákonitosti. Společně prožíváme rytmus roku, ctíme tradice a s nimi spojené
rituály. S pomocí tradic propojujeme vztahy mezi školkou, rodinou a lidmi z blízkého okolí.

Děti žijí ve světě plném tvarů, barev a vůní. Intenzivně vnímají vše kolem sebe. Nechme je prožít radostné pocity
při hře, zpěvu, tanci a tvoření. Dopřejme jim běhat, křičet, skákat do louží, lézt po stromech, chybovat 
a zkoušet to znovu, a občas něco jen tak rozbít.

Nabízíme dětem pestré prostředí pro všestranný rozvoj. Obklopeni krásnou přírodou s velkým množstvím
nejrůznějších přírodnin, které využíváme jako pomůcky. 

NAŠE POSLÁNÍ



CÍL PROJEKTU

Aby byl zajištěn maximální komfort a bezpečí při celodenním pobytu předškolních dětí venku, a bylo možné poskytnout i další
volnočasové aktivity, je pro nás nezbytné pořízení druhé jurty, která bude umístěna vedle stávající jurty a budou propojeny průchodem.
Zabezpečí se tak komfortní stravování a klidové činnosti v chladnějším období roku. V lesní školce pravidelně tráví čas v jedné skupině
16 dětí ve věku od 2,5 do 6 let. 
Potřeby předškoláků a mladších dětí jsou odlišné. Předškolní děti mají místo odpoledního odpočinku možnost klidových aktivit 
u stolečku, zatímco mladší děti uléhají k odpočinku u pohádky a zpívání. Obě tyto aktivity v chladnějším období roku probíhají v jurtě,
což není ani pro jednu skupinu optimální. Proto se pokoušíme získat finanční prostředky pro pořízení druhé jurty, která bude sloužit
výhradně jako odpočinkové zázemí pro mladší děti. Stávající jurta by byla dovybavena dalšími stoly a židlemi a mohlo by zde probíhat
komfortnější stravování dětí. Altán není možné vytápět na pokojovou teplotu, a tak si děti nemohou odložit zimní oblečení ani boty.



ROZPOČET PROJEKTU

Pro zhotovení druhé jurty o průměru 6 metrů a napojení se stávající jurtou jsme oslovili několik místních firem. Cenové kalkulace
jsou ale poměrně dost vysoké, a tak jsme se rozhodli si co nejvíce prací zajistit svépomocí. 
Předpokládaná celková částka za podlahu, jurtu a propojovací rám činí 300 000,- Kč.

Částka je to nemalá, ale každý dar se počítá a budeme za něj velmi rádi. K přijatém daru Vám vystavíme potvrzení o přijetí, 
na základě kterého si při splnění zákonných podmínek o daních z příjmů můžete dar odečíst od základu daně.

Pokud raději využijete sponzoringu, nabízíme Vám zveřejnění na našich webových stránkách www.lkkompas.cz v sekci partneři
a samozřejmě i samostatný děkovný příspěvek na našich sociálních sítích Lesní mateřská škola Kompas (Facebook, Instagram). 

Finanční prostředky přijímáme na bankovní účet vedený u Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2402024741 / 2010
IBAN: CZ93 2010 0000 0024 0202 4741
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Do poznámky pro příjemce uveďte „JURTA PRO DĚTI Z LMŠ“



ROZPOČET PROJEKTU

V případě, že se rozhodnete nám přispět větší finanční částkou, nás neváhejte kontaktovat, abychom probrali 
vše potřebné včetně smlouvy o poskytnutí daru.
Kontaktujte nás také v případě, že budete chtít vystavit potvrzení o poskytnutí daru.

O vývoji celé sbírky, a samozřejmě o veškerém dění v naší školce, budeme pravidelně informovat 
na našich webových stránkách a sociálních sítích.
V případě, že by se podařilo vybrat více peněz, než je odhadovaná cena jurty, 
budou finanční prostředky využity pro jejich vybavení (stolky a židle pro děti, úložný systém).



Lesní mateřská škola Kompas, z.s.
IČ: 11633531
Sídlo: Záryby 389, 277 13 Záryby
Telefon: +420 605 034 579
E-mail: info.lkkompas@gmail.com

Děkujeme za Váš čas, posouzení naší žádosti a Vaši případnou podporu.
 

Přejeme Vám klidný adventní čas.


