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newsletter Asociace lesních mateřských škol

Stravování a zahrady, starost a radost, to je náš letošní květen. Téma jídla venku nás provází už rok
a my nepolevujeme, naopak. Sejeme semínka naděje, že dobroty ze záhonu letos s dětmi beztrestně
uvaříme na ohni. V květnu se školní zahrady mohou připojit ke kampaním, které ukazují, jaké přínosy
má zahradničení pro ně a děti.

Učíme se v lese - jíme v lese
Rok se s rokem sešel a ALMŠ opět čeká měsíc ve znamení stravování venku. Před rokem jsme pořádali kulatý
stůl v Senátu, kde Ministerstvo zdravotnictví naznačilo, kudy je potřeba jít. Přes náš usilovný tlak jsme se
bohužel zatím nikam neposunuli. Nyní máme u příležitosti novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví
novou šanci a tak si kolečko zopakujeme, 13. května pořádá místopředsedkyně Senátu Miluše Horská kulatý
stůl na téma stravování venku. ALMŠ se podařilo v rámci projektu podpořeného Visegrádským fondem
pozvat odbornice ze Skotska, které školí vaření venku v souladu s evropskou legislativou. Nově budeme řešit
i stravování v lesních klubech. Navrhovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví totiž, zdá se, zakazuje
manipulaci s jídlem mimo budovy úplně všem. Celý článek k přečtení zde.

Květen je měsíc ŠKOLNÍCH ZAHRAD

https://www.mesicskolnichzahrad.cz/

Lesní školky nejsou jen v lese. Řada pečuje také o kulturní krajinu - záhon, herní prostor okolo zázemí, stromy. Se svátkem
školních zahrad můžeme široké veřejnosti říci, že nejsme divoši z lesa. Učíme se venku a zahrada je nám k tomu dobrým
pomocníkem. Ke kampani “měsíc školních zahrad” se lze připojit různě, třeba poslat pohlednici do školky v sousedství.
Doporučujeme také konferenci o zahradní pedagogice, kterou pořádá ekocentrum Chaloupky.

Slavili jsme světový den LMŠ
Oslavili jsme Světový den lesních MŠ. Část týmu na mezinárodní konferenci lesních školek v Curychu, část týmu spolu se
dvěma školkami a veřejností v karlínských kasárnách. Pršelo všude (hurááá) a bylo najednou i docela chladno. A tak jsme
se v Praze zahřáli stavbou lesní pohovky, na bubenickém jamu s Petrem Šušorem, nebo na intuitivních hrách s Pavlem
Kraemerem. Kdo nestihl přijít letos, může si poznamenat
3. května 2020 a nyní si projít naše zmoklé oslavy i obrazem
v Praze a v lesích u Curychu.

Asociace lesních MŠ hledá do týmu PR koordinátora/ku
ALMŠ hledá posilu do týmu, která bude komunikovat činnost Asociace lesních MŠ a přínos lesních školek. Pozice je díky
časové flexibilitě a převažující home office práci ideální např. pro rodiče dítka z lesní školky. Více informací čtěte zde.

