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CMYK
Zastřešující
organizace ALMŠ, jejíž je vaše lesní MŠ nebo klub členem vydává každý měsíc newsletter,
z něhož budeme vybírat zprávy i pro Vás, rodiče. První číslo jste právě otevřeli, budeme rádi,
když nám napíšete zpětnou vazbu, názor, či námět, o čem dalším byste tu také chtěli číst: info@lesnims.cz.
používané zkratky: ALMŠ - Asociace lesních mateřských škol | LMŠ - lesní mateřská škola | LK - lesní klub

Čtení k čaji:

2 roky s grantem ESF

Přečtěte si, jak pokračuje jednání o stravování v lesních
školkách a klubech a další čtení
o tom, co se píše o ALMŠ, v příštím newsletteru se vám představíme více.
Pantone 7496 C
Zaujalo nás také video z TEDex Prague, v němž
intuitivní pedagog
Kršňák
nabízí neotřelé poPantone Jan
5195
C
hledy na vývoj lidského poznání. Otázka na tělo:
jsou rodiče odpovědní za poznání svého dítěte?

Projekt Rozvíjení kapacit LMŠ v ČR podpořený Evropským sociálním fondem skončil a přinesl spoustu dobrého: nový Infobalíček, aktualizaci Standardů
kvalitu, pravidla zacházení s osobními údaji v LMŠ,
přehled vzdělávacích možností pro pedagogické
pracovníky, podporu legislativní činnosti a k tomu
vzdělávací kurzy i unikátní setkání evropských lídrů
LMŠ. Mohly by vás zajímat Standardy kvality, právě jsme zveřejnili jejich aktualizovanou verzi. Můžete si podle nich vybírat lesní MŠ nebo klub pro své
děti. V letošním roce již zhruba 1/4 lesních MŠ/LK
registrovaných v ALMŠ Standardy splnila a stala se
tzv. certifikovanou organizací.

Naši partneři
nabízí slevy

Zveme Vás:

K našim již tradičním knižním partnerům, nakladatelství Malvern a Dharmagaia, přibylo nově
nakladatelství Smartpress. Z jejich dílny nás
velmi zaujala kniha Zahrada žije. Co všechno
CMYK - K:se100%
dá v zahradě zažít, vypěstovat a sníst? Jaké
to má vzdělávací přínosy?! Kniha je praktickou
příručkou a zahradničení s ní zvládne hravě každý. Na kód s názvem LES2018, získáte slevu 25%
na celý jejich sortiment, akce platí do 31. 10.

Kurz s Gaye Amus,
14. - 15. 12. 2018, Světice, Praha Východ
Kurz pro začínající průvodce je vhodný
i pro rodiče, kteří by si chtěli zkusit, co žijí
jejich děti ve školce (nejen v zimě). S Gaye
Amus, evropskou osobností předškolní
výchovy a vzdělávání v přírodě, se toho
dozvíte mnohem více. Přesné info zde.

Rádi se kamarádíme také s prvním výrobcem
termosek na světě Thermos a i zde můžete nakupovat o 15% výhodněji, protože není nad teplý čajík v lese. V nákupním košíku zadejte heslo
ALMS001.

Exkurze Berlín 2019
13. - 16. 1. 2019
Tři dny inspirace a sdílení ve školkách,
které mají patnáct až dvacet let zkušeností,
ruku v ruce s didaktickou podporou
českých průkopníků LMŠ. Pojeďte s vašimi
průvodci, bude to výprava plná zážitků
a řadu věcí pak můžete společně použít
u vás ve školce. Více tu.

Batůžky, spacáky, aktovky, brašny na NTB...
od českého výrobce Boll vás vyjdou levněji, pokud využijete nabídky pro ALMŠ. Zadejte slevový kód ALMŠ2018 a sleva na vybrané zboží bude
20%, z toho 8% poputuje do ALMŠ.
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Druhé číslo našeho newletteru Vám mimo jiné detailně představí Asociaci lesní mateřských šakol. Napadají vás otázky?
Či jakému tématu se máme podívat na zoubek? Určitě napište, budeme rádi: info@lesnims.cz.

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) svítí již osmý rok na cestu houš-

tinami legislativy, tajuplnými mechovišti pedagogiky a pravidelně zažehává oheň k osobnímu
setkávání pod hvězdným nebem. Sdružuje zhruba 140 školek a lesních klubů (LMŠ/LK) z celé
České republiky. Dlouhodobým záměrem Asociace je tvořit podmínky pro vzdělávání předškolních dětí v přírodě a prosazovat právo dětí na přírodu. Naší vizí je, aby každé dítě mělo
možnost hrát si v přírodě, a rozvíjelo tak kompetence pro život.

Rodiče, jako zájemci o lesní školky, u ALMŠ nacházejí dostatek informací: pro výběr nejbližší
lesní školky stačí pár kliků na webu, kde je k dispozici unikátní mapa.
ALMŠ také mimo jiné tvoří Standardy kvality lesních mateřských škol, jejichž splnění má
rodičům jednoznačně ukázat, kde je o děti velmi dobře postaráno po všech stránkách. Certifikáty od ALMŠ má už téměř 30 lesních MŠ a klubů, které tyto standardy plní. „Nečekáme,
že by celkový počet lesních školek měl ještě dramaticky narůstat, za to se těšíme na prohlubování kvality těch stávajících a podnikáme vše, co je v našich silách, pro jejich podporu,“ říká
předsedkyně ALMŠ Tereza Valkounová.
ALMŠ pro rodiče a průvodce průběžně vyjednává rozmanité slevy, v minulém čísle newsletteru
jsme vás informovali o podzimních slevách na batohy, termosky i knihy. Pokud se k Vám toto vydání
nedostalo, kliněte zde.
ALMŠ velmi intenzivně komunikuje se státní správou a snaží se zlepšit podmínky lesních mateřských škol v rámci legislativy.
Díky ALMŠ mohou lesní školky od loňského školního roku vstupovat do školského rejstříku, čehož také 30 z nich již využilo.
Rovnocenné místo mezi vzdělávacími institucemi, se státní podporou, je jedinečné i v evropském měřítku, ze zahraničí jsme
čím dál častěji zváni ke konzultacím i na konference.
Asociace připravuje každoročně několik desítek seminářů a workshopů pro průvodce, pedagogy, rodiče i veřejnost, včetně
Letní školy pro pedagogy. Rodiče dětí z členských školek, kteří chtějí více nahlédnout pod pokličku přírodní pedagogiky
a dění v lesních školkách, mohou kurzy navštěvovat za stejně výhodných cenových podmínek jako členské školky.
Všechny momentálně vypsané kurzy najdete zde. Moc doporučujeme potkat se s Gaye:

Úžasně mrazivý kurz s Gaye Amus z Finska
Praktický kurz vedený evropskou osobností předškolní výchovy a vzdělávání v přírodě je vhodný zejména pro lidi, kteří si chtějí upevnit své
znalosti a zkušenosti či je zarámovat a objevit
cestu, jak je předávat dál. Také si ho mohou užít
rodiče, které zajímá, co dělají jejich děti v zimě
venku a proč.

Čtení k čaji:
Už jste navštívili blog Johany Passerin, členky týmu ALMŠ?
Doporučujeme např. článek o spaní malých dětí venku
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Mnozí z nás si na začátku adventu prošli zářícími spirálami.
Tento obraz má na začátku očekávání příchodu Vánoc svou hloubku.
Člověk je najednou sám se sebou a jde ve tmě za světlem, které si
nese. A celý obraz zažíváme v nejtemnějším období roku, kdy máme
pocit, že některé věci už přece nemůžeme zvládnout. Když se ale
pokusíme právě tento obraz v sobě oživit, dá se s ním čelit i horším
nástrahám než jen bezbřehosti a nestálosti současného světa.
Přejeme vám, ať se to daří celý rok, nejen v očekávání vánočním.

Rozhovor s Godi Kellerem
a kniha Petra Daniše
“Nejdůležitější je léčit svět kolem
dětí, což znamená vytvářet důvěru.
Spojovat, co je izolované, rozdělené
a roztříštěné,” říká norský pedagog
Godi Keller, který letos přednášel
na Letní škole pro pedagogy LMŠ,
kde vznikl i rozhovor, který navazuje
na jeho knihu Škola srdce(m), kterou bychom
Vám rádi doporučili.

A k léčení světa kolem nás rozhodně
přispívá i učení venku. O tom nikdo
z nás nepochybuje, ovšem kniha
Petra Daniše Tajemství školy za
školou shrnuje naše tušení do
pregnantnějšího
myšlenkového
tvaru a navíc nabízí hodně dalších
cest, o nichž je dobré vědět.
A příjemné je i to, že kniha se dá
ZDE stáhnout zdarma :).

Zdravotní pojištění - hodí se vědět
Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) a Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (592/1992 Sb.) definují význam pojmu Osoba řádně a celodenně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti
do 15 let. Netýká se rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, ale může se týkat rodičů pracujících na částečný
úvazek nebo OSVČ. Osoby řádně a celodenně pečující s nižším než minimálním příjmem mohou platit také
nižší zdravotní pojištění.
Pokud jste osobou řádně a celodenně pečující a nepracujete, platí za Vás zdravotní pojištění stát. Pokud
jste osobou řádně a celodenně pečující a pracujete na zkrácený úvazek nebo si přivyděláváte jako OSVČ
a Váš výdělek je nižší než minimální mzda (v roce 2019 se zvýší na 13 350 Kč) resp. minimální vyměřovací základ, zaplatíte zdravotní pojištění pouze ze skutečně vydělaných peněz. Pokud nejste osobou řádně
a celodenně pečující platíte zdravotní pojištění z minimální mzdy (ve 2019 z 13 350 Kč) resp. minimálního
vyměřovacího základu, přestože si vyděláte např. pouze 10 000 Kč.
Podmínka celodenní osobní a řádné péče se považuje za splněnou jen tehdy, pokud se jedná o osobní, řádnou
a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení
s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě
v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve
školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy (např. družina). Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, a to otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Nová sleva od Thermos

pro členské školky Asociace lesních
mateřských škol je ve výši 11%. Nákupem podpoříte také činnost ALMŠ. Potřebný
kód si prosím vyžádejte u svých koordinátorů, jeho platnost je do 31. srpna 2019.
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