Základní charakteristika LMŠ Šemíček
LMŠ Šemíček vychází ze specifik lesních mateřských škol, čerpá inspiraci z alternativních
pedagogických směrů jako např. z waldorfské pedagogiky, Montessori pedagogiky a
enviromentální výchovy. Pedagogická koncepce byla vypracována na základě podkladů
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jež vychází z požadavků,
které jsou ukotveny v Národním programu rozvoje vzdělávání ČR.

Popis základních ukazatelů školky
Název: Lesní klub Šemíček
Sídlo: Tyršovo návrší 119, Řícmanice 66401
Zřizovatel: Občanské sdružení Šemík – sdružení při Dětské jezdecké škole
IČO: 70418489
Datum vzniku LMŠ Šemíček: 1.9. 2013
Datum vzniku obč. sdružení Šemík: prosinec 2000
Kapacita: max. 16 dětí, v současné době 10 až 12 dětí /den

Provoz: celoroční, tři dny v týdnu pondělí až středa,
plánovaný provoz od 1. 9. 2015 celotýdenní
Obecná charakteristika, popis prostředí
Lesní klub Šemíček se nachází v čistém a nádherném přírodním prostředí začátku
Moravského Krasu mezi obcemi Řícmanice a Bílovice nad Svitavou, cca 15 km od středu
Brna. Zázemí školky je v bezprostřední blízkosti lesa, který přímo navazuje na školkovou
zahradu. Lesní mateřská školka zahájila svoji činnost v září 2013 jako Lesní klub Šemíček.
Zázemí poskytuje oplocený pozemek na kterém se nachází přirozený borovicový lesík, který
slouží jako stinné zázemí a pro různé hry. Děti se starají o záhonky a vysazené keře a
stromky. Pozemek je zatravněný a je zde ponechán volný prostor pro hry dětí.
Kryté a vytápěné zázemí poskytuje stan Jurta, který slouží k pobytu při špatném počasí a
k odpočinku. Interiér stanu postupně utváříme stejně tak jako se snažíme vytvářet vhodné
venkovní prostředí v bezprostředním okolí školky.
Sociální zázemí zatím využíváme v areálu jezdecké školy. Je zde k dispozici splachovací
záchod, sprcha atd. Areál je sice v bezprostřední blízkosti školky, ale do budoucna není
možné ani vhodné zázemí jezdecké školy využívat pro děti Lesní mateřské školky.
K programům a většině aktivit využíváme okolní lesy, které patří z větší části MZLU a
obhospodařuje je Lesní školní podnik MZLU. S majitelem lesů máme aktivní spolupráci,
navštěvujeme blízké lesní arboretum, čistíme studánky a podílíme se na úklidu lesa dle
možností dětí.

