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Z bláta se klubou první sněženky, vítr vymetá loňské listí a roznáší vůni Země po kraji. Jako
semínka čekají na nový život zážitky z Berlína, nebo z Valencie, kam zavítali průvodci z lesních
školek a dělí se o ně s vámi. Přinášíme aktuální zprávy ke školkovnému a daňovému přiznání.
Hru s čísly nabízí také čím dál oblíbenější Hejného metoda - tu lze uplatnit již v mateřské škole podívejte se jak. A s blížícím se jarem přichází program puťáku lesních rodin do Sedmihorek.
Přijedete také?

Školkovné a daňové přiznání
Sleva na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení (tedy školkovné) sníží daňovou povinnost na minimum.
Pro rok 2019 činí sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení 13 350 korun za každé dítě. Školkovné
je možné uplatnit pouze jednou za rok v daňovém přiznání, které se v roce 2020 odevzdává do 1. dubna, nebo
při ročním zúčtování daně, které zaměstnavatel provede do 17. února. Do těchto termínů je nutné donést
potvrzení ze školky. Daňově uznatelné je školkovné v soukromých mateřských školách provozovaných na
základě živnostenského oprávnění, které nejsou v Rejstříku škol a školských zařízení, ale splňují hygienická
pravidla pro provoz MŠ (vyhláška 410/2005 v platném znění). Poskytuje-li zařízení péče (např. lesní klub)
srovnatelný charakter péče a má provozovnu nevyhovující vyhlášce 410/2005 platné v roce 2017, nárok na
odpočet školkovného nevzniká. Více informací najdete zde.
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Berlín již po sedmé
V lednu jsme se vypravili na exkurzi do berlínských lesních školek, kde jsme
zažili tři dny naplněné zážitky a sdílením. V Německu fungují lesní školky
již 25 let, přesto je to stále “novinka.” Veřejnost řeší stejné otázky, jako
u nás – zda se děti připraví na školu, zda se nezraní, zda se neztratí. Ačkoliv
základ je všude stejný – být venku za každého počasí, hrát si v podnětném
prostoru lesa, rozvíjet pozornost k přírodě a sobě navzájem, tak první dojem,
který se opakuje při každoroční návštěvě Berlína, je vnímání klidu ve školce.
Na děti nikdo nespěchá, a dospělí k dětem používají mnohem méně pokynů
a vysvětlování. Vše má svůj jasný řád a rytmus, věci mají své místo, děti vědí, kde
se čeká, a co následuje. Jaké další dojmy jsme si odnesli se můžete dočíst v článku
a fotografie najdete zde.

Hejného metoda pro mateřské školy
Hejného metoda se rozpracovává víc než osm desítek let,
a přesahuje i do oblasti psychologie dítěte.
Obecně stojí na dvou pilířích. Prvním je didaktický obsah, který
je postaven na didaktických matematických prostředích. Druhým
pilířem je dvanáct principů, které charakterizují vyučovací proces
v matematice – především roli dítěte a učitele. Mezi tyto principy
patří například podpora spolupráce, či samostatného uvažování
dětí. V roce 2012 se Hejného metoda začala aplikovat také
v mateřských školách, kde se ukázalo, že v některých oblastech je pro
děti přínosná. Tyto metody a postupy byly shrnuty v metodických
skriptech, kde najdete konkrétní úlohy, principy a příklady z praxe
pilotních mateřských škol.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
(Zdroj obrázku: cs.wikipedia.org)

Sleva 11 % na výrobky firmy Thermos pokračuje i v roce 2020.
Slevový kód je k dispozici koordinátorům vaší lesní školky v členské sekci.
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