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SLEVA NA DANÍCH

Rodiče dětí navštěvujících lesní kluby nemají - až na zcela ojedinělé výjimky
- nárok na slevu na dani z příjmu za tzv. školkovné. Vzhledem k tomu,
že lesní kluby nejsou mateřskou školou, dětskou skupinou ani zařízením
provozujícím svou činnost na základě živnostenského oprávnění, platí
v nich rodiče příspěvky na provoz nebo členské příspěvky, nikoliv školkovné.
Podrobnější informace se dočtete ZDE.

Jak vybrat nejlepší lesní mateřskou školu?
aneb Kluby, školky a certifikáty

Stovky dětí se poprvé vydají prozkoumat les a možná potkají i své budoucí celoživotní kamarády už
u zápisu do lesní mateřské školy či lesního klubu. Jak vybrat nejlepší? Nabízíme malou nápovědu,
na co se ve školce zeptat, když se tam vypravíte zkoumat atmosféru a schopnosti průvodců.
Není totiž nutné zůstat jen u rodičovské intuice, Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) za
devět let své existence vypracovala systematický postup, jak dobrou školku poznat exaktněji.
„Neustále zdokonalujeme Standardy lesní mateřské školy a lesního klubu, v nich
doporučujeme optimální úroveň, které by měly jednotlivé školky dosáhnout. Můžou
tak získat náš certifikát kvality, který je samozřejmě důležitou informací pro rodiče.
Posuzujeme například, zda školka má svá vnitřní hodnotící kritéria, personální
standardy, dobrou úroveň komunikace s rodiči, kontrolní mechanismy. Pro školky je tento
proces dobrovolný, ale chceme, aby si co nejvíce z nich uvědomilo, že je to dobré splnit,“ říká
členka rady ALMŠ a zakladatelka certifikovaného lesního klubu Hvězdy v lese Johana Passerin.
Možná vás zarazil výraz lesní klub. Proto zkusíme vysvětlit i ten: jako lesní kluby jsou označovány všechny
“školky”, které nejsou zapsané ve školském rejstříku, a tudíž nedostávají příspěvky na žáky od ministerstva školství. Naopak
všechna místa, o nichž mluvíme jako o lesních mateřských školkách, už rejstřík zná a ministerstvo jim posílá peníze. Certifikát
kvality od ALMŠ přitom můžou mít všechny lesní MŠ i kluby. “Opakovaně se ukazuje, že pro školky, které splňují Standardy
kvality, nejsou už zákonné náležitosti nutné pro vstup do školského rejstříku neřešitelným problémem. Certifikace je také
významným krokem pro lesní kluby, protože je posune na bezpečnou a udržitelnou úroveň,” říká Johana Passerin, která stála
u zrodu Standardů kvality i jejich revize v r. 2018.
Celý obsah hodnotících kritérií si můžete přečíst ZDE. Mapu lesních klubů a lesních mateřských školek nejbližších vašemu
bydlišti s vyznačenými certifikovanými zařízeními lze najít na webu Asociace lesních mateřských školek.

Pozvánka na workshop:

VOLNÁ HRA

Volná hra je jedním ze základních kamenů filosofie lesních školek. Ale víme skutečně, co to volná hra je?
Za jakých okolností si dítě skutečně svobodně hraje? Jaká je úloha dospělého při tom všem?
Na semináři budeme zkoumat element volné hry pomocí intuitvních her s Johanem Ahlbomem a podrobněji se podíváme na
charakteristiku volné hry, její podmínky a přínosy s Johanou Passerin. Zároveň se budeme věnovat i tématu svobody a hranic,
které se volné hry bezprostředně dotýká. Seminář je vhodný pro rodiče, prarodiče, průvodce, pedagogy, vychovatele
a učitele všech věkových skupin, nejen předškolních dětí. VÍCE ZDE ...
Kdy a kde? 9. – 10. 3. 2019, MŠ Semínko, Toulcův dvůr, Praha 10
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