
Příloha I. 

Milá maminko, milý tatínku, 
jsem v posledním ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu se zaměřením na aktivity v 

přírodě. Tento dotazník je vytvořen proto, abych zjistila informovanost rodičů o lesních 

mateřských školách (dále LMŠ) v HK a okolí. Dotazník je anonymní, proto se nikam 

nepodepisujte. Prosím Vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování - jedná se o vědecký 

výzkum, ve kterém mají pravdivé odpovědi svůj význam. 

 

Pohlaví: žena   muž   (označte prosím křížkem) 

 

Věk: 20-29  30-39  40-50   
 

Dále se věnujte samotnému dotazníku. Postup při vyplňování dotazníku je jednoduchý. 

Zakroužkujte vždy jednu odpověď. Tam, kde je to napsáno, můžete odpověď vypsat na 

vymezené místo. U odpovědí, kde místo na vypsání vymezeno není, to prosím nedělejte.   

 

Děkuji za vyplnění   Bc. Lucie Skalická 

 

1. Víte co je to lesní mateřská škola? (Pokud odpovíte ne, nevyplňujte otázku č. 2, 

č. 3 a č. 4). 

    

Ano  Ne 

 

 

2. Věděl/a jste, že v Hradci Králové jsou lesní mateřské školy?  

 

Ano  Ne 

 

Pokud ano znáte její název? ........................................................................ 

 

3. Kde jste se o LMŠ dozvěděl/a?  

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

 

 

 



4. Které z těchto informací o LMŠ máte? (označte prosím křížkem) 

 

Cena  Počet pedagogů   Denní program    Zázemí  

 

Strava   Vybavení dítěte    Rozsah poskytovaných služeb   

 

Co je LMŠ 

 
Základním znakem LMŠ je, že většina programu probíhá „venku za každého počasí“ v 

prostředí přírody. LMŠ může fungovat samostatně, nebo ve spolupráci s klasickou MŠ 

(sdílení kuchyně a jídelny). Samostatná LMŠ je nezávislá na objektu, zázemím může být 

maringotka, jurta či srub. V případě nepříznivého počasí využívá prostorů nějaké okolní 

instituce, kterou může být knihovna, škola či skautská základna. 

Zásadou v LMŠ je menší počet dětí na pedagoga, optimální počet je patnáct až dvacet dětí 

doprovázených vždy nejméně dvěma dospělými. (podrobnější informace je možné získat na: 

www.lesnims.cz) 

 

5. Uvažoval/a byste o docházce svého dítě do této školy na základě těchto 

informací? (Zde prosím napište důvod Vaší odpovědi) 

Ano   Ne  Nevím 

…………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………

…….…………………………………………………………………………

…..…….………………………………………………………………………

……………….…………………………………… 

 

 

6. Které informace o LMŠ byste při vašem rozhodování uvítal/a? (označte 

prosím křížkem) 

 

Cena  Počet pedagogů   Denní program    Zázemí  

 

Strava   Vybavení dítěte    Rozsah poskytovaných služeb  

 

Další ………………………………………………………… 
 

 



Příloha II. 

Název 
Zahájení 

provozu 
Zázemí Provoz Lokalita Web 

  
     

bigbabiesclub.cz 1.3.2011 týpí, zahradní chatka 
pondělí - pátek od 

8:00 - 16:30 

České 

Budějovice 
www.bigbabiesclub.cz 

DK Cesta malého 

stromu 
září 2011 

slaměno-hliněný 
domeček a dřevěný 

přístřešek 

pondělí, středa a 

čtvrtek, 8:00-16:30 

Horní 

Libchavy 

www.CestaMalehoStro

mu.unas.cz 

Bioškolka 

Všudybýlek 
19.9.2012 Petřínský vrch 

středa a čtvrtek od 

9:00 do 12:30 
Praha - Petřín 

http://vseznalek.netstran
ky.cz/vsudybylek-

bioskolka/ 

Lesní klub Cestička únor 2011 
Mateřské centrum 

Vincent 
pondělí - pátek od 

8.30 do 12.30 
Praha - Vinoř 

http://lkcesticka.webno
de.cz/ 

Čtyřlístek Praha 

Petrovice 
září 2012 Hostivař, Praha 10 

 

Praha 

Petrovice  

Dětský lesní klub 
Devětsil 

podzim 2011 maringotka 
pondělí - pátek od 

8:00 - 16:00 
Praha - 

Kamenice 
www.devetsil.eu  

Lesní klub Dubínek 
jaro nebo 

podzim 2012 
není rozhodnuto 

pondělí - pátek od 

8:00 - 16:00 

Neratovice, 

Mělník 
web: www.dubinek.cz 

Dětské lesní centrum 

Dvoreček 
září 2011 slaměnný dům 

pondělí - pátek od 

7:30 do 16:00 
Vilémov http://www.dvorecek.eu  

Ekoškolka Rozárka 1.6.2011 vilka se zahradou 
pondělí - pátek od 

7:30 do 17:00 
Praha - Bráník 

www.ekoskolka-

rozarka.cz 

Dětský klub Šárynka září 2009 jurta a maringotka 
pondělí - pátek od 

8:00 - 16:00 

Praha - 

Dejvice 
www.sarynka.cz 

Lesní školka při o.s. 

FURT VENKU!! 
říjen 2010 týpí 

středa od 13:00 - 

16.00 
Verdek 

 

Dětský lesní klub 

Hájenka 
září 2011 zděný domek 

pondělí - pátek od 

7:30 do 16:30 
Jihlava 

http://hajenka.blogspot.

com/ 

Rodinný klub 

Hvozdík 
7.9.2011 jurta 

středa a čtvrtek od 

8:30 - 15:00 

Praha - 

Hvozdnice 

http://hvozdik.webnode.

cz 

Lesní klub Jurta duben 2011 
dřevěný domek s 

kamny 

čtvrtek, pátek, od 

8:00 do 16:00 hod 

Děčín - 

Nebočady 
www.jurta.cz/lesni-klub 

Kapradinka 1.9.2011 
 

od 8:00 do 12:00 
Hradec 

Králové 
www.kapradinka.cz 

Kaštánek září 2012 
jurta nebo slaměno-

hliněný domek 

pondělí - pátek od 

8:00 do 16:00 
Příbor 

www.facebook.com/klu

bkatanek 

Klíček 1.4.2011 
bývalá záklandí škola 

v obci Modrá 
8:00 - 16:00 Uh. Hradiště www.klicek.uh.cz 

Kopretina březen 2012 byt v rodinném domě po - pá 8:00 - 12:00 Příbram 
www.lkkopretina.webn

ode.cz 

Lesní klub Skaláček 3.zaří 2012 
místnost v roubence 
kempu Sedmihorky 

po - pá 7:30 - 16:00 Turnov www.sevceskyraj.cz 

Lesní klub Stromík říjen 2010 hájenka v Pozořících 
pondělí - pátek od 

8:30 - 15:00 

Viničné 

Šumice 
stromik.kavylos.cz 

Lesní škola Země 
     

Lesní skřítci květen 2012 vytápěná zděná chata 
pondělí - pátek 7:30 - 

16:30 
Lesní Bílovice www.lesniskritci.cz 

Lesníček při MŠ 

Semínko 
zaří 2010 maringotka 

Po-st a čt-pá, od 8:30 

do 13:00 

Praha - 

Hostivař 
www.toulcuvdvur.cz 

Liberecká lesní 
školka LESMÍR 

září 2012 
zahradní domeček/ 

vila se zahradou 
pondělí - pátek 7:00 - 

17:00 
Liberec www.lesmir.cz  

Lískáček duben 2012 klubovna 
středa a čtvrtek 8:00 - 

16:00 
Jílové u Prahy http://liskacek.euweb.cz 

Mariánka 
  

pondělí - pátek 7:30 - 

16:00 

Mariánské 

údolý 
www.kavylos.cz 

Mezi stromy září 2011 dřevěný strub 
pondělí a úterý od 

8:00 - 16:00 
Praha-Chuchle www.mezi-stromy.cz  

Mokrovraty září 2010 týpí 
pondělí, úterý, středa: 

8.30 - 15.00 
Mokrovraty www.ditevlese.cz  

Lesní klub 

Mraveneček 

2. května 

2012 
týpí a dřevěný domek 

čtvrtek a pátek od 

8:00 - 16:00 

Prostřední 

Lánov 
www.nolimits-os.cz 

Na dvorečku 3. září 2012 vojenský stan 
pondělí až pátek 7:30 

- 15:00 
Řevnice www.nadvorecku.cz 

Na Kozinci 1.12.2011 
 

pondělí až pátek 7:45 

- 16:30 

Rožnov pod 

Radhoštěm 
www.nakozinci.cz 

Na Pasece 17. září 2012 skautská budova 
pondělí - středa 7:30 - 

15:30 
Zlín www.napasece.net 
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Lesní klub Pramínek 5. září 2011 hájenka 
pondělí - pátek od 

8:00 - 16:00 
Říčany 

www.lesniklubpramine
k.cz 

Prokůpek 1.4.2011 výpravna nádraží 
úterý a středa od 8:30 

- 16:30 
Praha 5 www.klubprokupek.cz 

Rarášci Permalot září 2010 
slaměno-hliněný 

domeček 
pondělí - středa od 

8:30 - 16:30 
Podolí u 
Bouzova 

www.permalot.org/cs/ra
rasci 

Šiška 3. září 2012 zděná budova 
pondělí - pátek od 

8:00 - 16:30 
Brno 

www.lesniklubsiska.we

bnode.cz 

Školka K2 září 2011 rodinný domek 
pondělí - pátek od 

7:30 - 17:00 
Praha 15 www.klubk2.cz 

Školka Země březen 2009 týpí a chatička 
 

Řevnice 
 

Skřítci z borovic duben 2012 
 

pondělí - pátek od 

8:00 do 16:00 
Choceň 

www.skritcizborovic.ne

tstranky.cz  

Sýkorka 7.3.2011 
maringotka a zděná 

chata 

pondělí - pátek od 

8:00 - 16:00 

Brno - Mokrá 

Hora 
www.skolka.eps.cz 

Lesní rodinný klub na 

Tišnovsku (původně 

Klub v Pejškově) 

říjen 2009 chata a týpí 
pondělí - pátek od 

7:00 - 14:30 
Předklášteří 

http://lesniklub.tisnovsk

o.eu  

Lesní klub Tři údolí květen 2011 
týpí a zahradní 

domek 

pondělí - pátek od 

8:30 - 15:00 
Praha - Trója www.3udoli.cz 

Dětský lesní klub U 
tří veverek 

září 2011 skautská klubovna 
pondělí - pátek od 

8:00 - 16:00 
Nový Hradec 

Králové 
http://www.utriveverek.

cz 

Dětský klub V lese září 2010 dřevěný srub 
pondělí - středa od 

8:00 - 16:00 

Roztoky u 

Prahy 
www.esedra.cz 

V mechu a kapradí září 2012 učebna 
pondělí - pátek 8:00 - 

17:00 
Praha 9 - 
Klánovice 

www.vmechu.cz 

Dětská lesní školka 

Větvička 
4. 9. 2012 maringotka 

pondělí - pátek od 

8:00 - 16:00 
Plzeň www.skolkavetvicka.cz 

Za humny září 2011 ubytovna 
pondělí - pátek od 

8:00 - 17:00 
Ivančice www.zahumny.cz 

Zelená školka 

1. 9. 2007 

(Jítrava), 
1.9. 2011 

(Liberec) 

 
pondělí - pátek od 8 - 

17.30 
Liberec www.zelenaskolka.cz 

Živáček Sluštice duben 2011 týpí a dřevárna 
úterý, středa, čtvrtek  

8-13 
Sluštice www.zivacek.cz 
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Příloha III. 

  

Absolutní hodnota Procento 

Celkem Celkem 

Pohlaví Muži Ženy Muži Ženy 

Podíl mužů a žen odevzdaných dotazníků   99 180 35,5 64,5 

Věkové rozložení respondentů 

20 - 29 let 57 20 

30 - 39 let 189 68 

40 - 50 let 33 12 

Víte co je lesní mateřská škola? 

ANO 27 93 9,7 33,3 

NE 72 87 25,8 31,2 

Věděl/a jste, že v Hradci Králové jsou lesní 
mateřské školy? 

ANO 18 74 61,7 15,8 

NE 9 19 16,7 5,8 

Znáte název LMŠ v Hradci Králové? 

ANO 41 9 9,8 44,6 

NE 10 32 10,9 34,8 

Kde jste se o lesní mateřské škole dozvěděl/a? 

Přímý kontakt 6 5,0 

Noviny 15 12,5 

Televize 27 22,5 

Známý 30 25,0 

Klasická MŠ 6 5,0 

Rádio 3 2,5 

Internet 26 21,7 

Časopis 16 13,3 

Univerzita 3 2,5 

Které z těchto informací o LMŠ máte? 

Cena 54 45,0 

Počet pedagogů 26 21,7 

Denní program 73 60,8 

Zázemí 62 51,7 

Strava 38 31,7 

Vybavení dítěte 19 15,8 

Rozsah poskytovaných 

služeb 
37 30,8 

Které informace o LMŠ byste při Vašem 

rozhodování uvítal/a? 

Cena 192 68,8 

Počet pedagogů 81 29,0 

Denní program 243 87,1 

Zázemí 176 63,1 

Strava 152 54,5 

Vybavení dítěte 93 33,3 

Rozsah poskytovaných 
služeb 

72 25,8 

Na základě těchto informací uvažoval/a byste o 

docházce svého dítěte do LMŠ? 

ANO 97 45 16,1 34,8 

NE 39 64 14,0 22,9 

NEVÍM 15 19 5,4 6,8 

 



Příloha IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


