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Rozhovor s waldorfskou pedagožkou

Helle Heckmann
Helle Heckmann působí jako konzultantka v oblasti péče o dítě a zdravého
dětského vývoje ve více než padesáti státech po celém světě. Napsala
knihy Pomalé rodičovství, a Pět zlatých klíčů, které vyšly také v češtině.
Nyní vyšel s Helle Heckmann rozhovor, kde se dozvíte, co znamená být
moderní rodinou, jak je hra důležitá pro vývoj dítěte, a také proč může
docházet k oslabování rodinných vazeb.

			

Hledáte školku?

Uvažujete o změně školky, nebo chcete pomoct v hledání vašim známým? Zkuste mapu lesních školek, kde stačí
zadat místo bydliště, a vyhledat lesní školky, které jsou vám nejblíže. Všechny lesní mateřské školy a lesní kluby,
které jsou členy ALMŠ, mají na mapě svůj profil, ze kterého zjistíte více, včetně odkazu na jejich webové stránky.
Členské školky, které úspěšně prošly procesem certifikace podle Standardů kvality, poznáte podle označení
“certifikovaný/á klub/MŠ”, které vám dává záruku, že práci dané školky pozitivně hodnotili ti nejzkušenější
provozovatelé lesních školek. Standardy kvality vám poskytnou vodítko, na co se při výběru a hodnocení lesní
školky zaměřit, nebo na co při komunikaci s vybranou lesní školkou zeptat.

Máte předškoláka v lesním klubu?
Lesní klub je subjekt předškolního vzdělávání, který na rozdíl od lesní MŠ není definován zákonem. To dává
provozovatelům některá omezení, ale také větší svobodu. Kvalitní lesní kluby plní Standardy kvality ALMŠ a mají
odpovídající certifikát. Stejně jako lesní MŠ vzdělávají děti v prostředí přírody na základě Školního vzdělávacího
programu (ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP). U lesních klubů narozdíl od
lesních MŠ jeho naplňování nekontroluje Česká školní inspekce.
Povinný rok předškolní docházky mohou děti v lesním klubu plnit v případě, že je rodiče přihlásí do režimu
tzv. individuálního vzdělávání. Rodiče dětí mladších, žádnou povinnost hlásit spádové MŠ docházku dítěte
do lesního klubu nemají. Takzvaná povinná předškolní docházka se týká všech dětí, které budou mít páté
narozeniny do 31. srpna 2020. Kombinovat docházku do lesního klubu a jakékoliv MŠ není pro pětileté děti
možné, děti mladší mohou kombinovat libovolně, ačkoliv my takové střídání kolektivů
nedoporučujeme.
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O formulář přihlášení k „individuálu” požádejte VašI koordinátorku v lesním klubu, ta jej nalezne v členské sekci
našeho webu. Individuální vzdělávání prakticky znamená, že dítě fyzicky nedochází do žádného rejstříkového
zařízení (dítě může zůstat doma, chodit do lesního klubu, dětské skupiny, mateřského centra atp.).
Rodič v květnu, nebo v průběhu školního roku zaregistruje své dítě do vybrané MŠ. Pozor, musí dojít k zápisu, tam
je vhodné plánovaný nástup na individuální vzdělávání rovnou ohlásit. Platí, že spádová školka dítě přijmout/
zaevidovat MUSÍ, nespádová MŠ a lesní MŠ jej přijmout/zaevidovat MOHOU. Rodič i školka jsou povinni oznámit
spádové školce, že do ní dítě nenastoupí (pokud bude evidováno v nespádové MŠ).
Dále v termínu (nejčastěji v prosinci) vyhlášeném ředitelem/kou MŠ přijde k ověření úrovně dosahování
očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů
v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně
doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Pokud se dítě na schůzku nedostaví, stanoví ředitel
MŠ náhradní termín. Pokud se dítě nedostaví ani na něj, ředitel MŠ ZRUŠÍ individuální vzdělávání a dítě MUSÍ
okamžitě nastoupit do školky, v níž bylo evidováno. Případné odvolání rodiče NEMÁ odkladný charakter. Dobrou
zprávou je, že nedostavení se k přezkoušení je jediným důvodem, který MŠMT uvádí jako relevantní pro zrušení
individuálního vzdělávání, nemělo by se tak stávat, že by se rušila možnost individuálního vzdělávání dítěti,
které se při ověřování nebude s učitelem komunikovat. Pozor, pokud rodiče jednou zruší režim individuálního
vzdělávání svého dítěte, nemohou o něj již znovu zažádat. Více se můžete dočíst na našich stránkách.

Den lesních MŠ
Chůze, lezení, běhání – pro dospělého opomíjená činnost, pro dítě podmínka ke zdravému vývoji. Neurologové
se shodují, že dětem v členitém terénu doslova rostou a košatí nervové dráhy. Navíc se toho cestou spoustu
naučí. Lesní školky dopřávají dětem zdravý pohyb každý den. Pojďme si připomínat, jak moc důležitý je pro dítě
dostatek pohybu a to společným puťákem při oslavách Dne lesních MŠ.

Česko-anglická knížka o Honzíkovi
Knížka o čtyřletém hrdinovi, který se snaží zachránit Průhonický park před
nebezpečným nepřítelem zvířátek. Fantazie, příroda i napětí, včetně prostoru pro
vlastní kresby. Ukázky textu a ilustrace zde. Na Pointě si nyní můžete zakoupit
knihu s 20 % slevou oproti knihkupectví. Knížku můžete objednat i na dobírku se
slevou 30 % (kód LŠ-Honzík) a to na emailu knihyvsem@gmail.com Na této adrese
si můžete rovněž objednat autorské čtení do vaší školky.

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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