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Chcete umožnit dětem vzdělávání
v lesní mateřské škole a dopřát jim tím
vzácné zážitky z přírody, která každý den
nabízí nová dobrodružství?

Pantone 7496 C

Asociace lesních MŠ stojí u zrodu lesních školek od roku 2011, soustavně sleduje
C vzniku a provozu. Její zkušené odbornice Vás provedou celým
podmínky 732
jejich
procesem od založení lesní mateřské školy (LMŠ) až ke vstupu
do školského rejstříku.

Asociace lesních MŠ (ALMŠ) Vás může podpořit ve všech životních etapách LMŠ, konkrétně:

I. Seznamování se s prostředím a specifikami LMŠ,
zjištění zájmu ze strany rodičů
CMYK -kroky
K: 100% vedoucí k založení nové LMŠ
II.	Jednotlivé

III.	Podpora za provozu LMŠ

www.lesnims.cz

I. etapa

Seznamování
Úvodní schůzka “Co je a co není lesní MŠ”?
Dvouhodinové setkání k úvodu do problematiky LMŠ, její povahy, specifik, odlišností od klasické MŠ. Schůzka je vhodná
pro subjekty zvažující založení LMŠ. Účastníci získají jasný obraz, co od LMŠ lze očekávat a co nikoliv. Zároveň dostanou
odpovědi na své otázky ohledně LMŠ.
• Doporučená časová náročnost: 120 min (60 min prezentace + 60 min diskuze)
• Pro koho: zakladatelé LMŠ - zástupci místní samosprávy (např. školský odbor), spolků, komunitní iniciativa
• Cena: 2.900 Kč + cestovné

Beseda pro veřejnost a rodiče
Dvouhodinová beseda jako osobní forma zjištění zájmu a potřeb ze strany rodičů vedená erudovaným členem ALMŠ.
Cílem je představit hlavní rysy, specifika lesní školky a přírodní pedagogiky. Účastníci získají základní obraz toho, co od
lesní školky očekávat lze a co nikoliv. Beseda nabízí možnost reagovat na dotazy rodičů, probrat s nimi jejich případné
obavy a usměrnit jejich očekávání. Pro obce je to možnost zjistit základní parametry potřebné pro vznik lesní MŠ
a zájem rodičů o tuto formu předškolního zařízení.
• Doporučená časová náročnost: 120 min (prezentace a diskuze k dotazům)
• Pro koho: zakladatelé LMŠ, rodičovská veřejnost
• Cena: 2.900 Kč + cestovné
• Poznámka: Místo a komunikaci s účastníky zajišťuje klient na své náklady.

Exkurze do certifikované lesní školky
Jedinečná příležitost dostat se do zavedené certifikované lesní MŠ a poznat, jak děti a jejich průvodci tráví čas ve školce.
Doprovodem Vám bude koordinátor dané LMŠ a zástupce ALMŠ. Účastníci získají praktické informace a odpovědi na
otázky, které přicházejí často až v přímém kontaktu s realitou lesní MŠ.
• Časová náročnost: dopoledne, pravděpodobně 8:30 - 11:30
• Pro koho: kdokoliv se zájmem poznat, jak fungují lesní MŠ; maximální velikost skupiny je 4 - 5 osob
• Cena: 4.990 Kč + cestovné
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II. etapa

Zakládáme lesní MŠ
Komplexní poradenství šité na míru
Rozsah poradenství závisí na potřebách klienta a může zahrnovat následující oblasti:
1. krok
- informační servis ALMŠ - přístup do členské k sekce a Infobalíčku po dobu spolupráce
- dokumentace k žádosti o zápis do školského rejstříku
- kvalifikace týmu a podklady pro výběrové řízení
- koncept uspořádání zázemí a zahrady
- materiální vybavení (položky do rozpočtu, způsob využití, variantní řešení)
2. krok (po sestavení týmu LMŠ klientem)
- povinná a doporučená dokumentace LMŠ pro Českou školní inspekci a Krajskou hygienickou stanici
- tvorba školního vzdělávacího plánu s týmem LMŠ se zaměřením na přírodní pedagogiku
- nastavení funkčního systému evaluace (týmové, pedagogické, provozní) ve spolupráci s týmem LMŠ
- provoz LMŠ z hlediska provozní hygieny včetně stravování
• Časová náročnost: doporučený minimální rozsah spolupráce je 12 hodin včetně příprav podkladů,
		
doporučená doba spolupráce je 6 měsíců.
• Pro koho: subjekty, které zakládají lesní MŠ a potřebují profesionální podporu
• Cena: cena se odvíjí od rozsahu projektu, orientační cena při minimálním rozsahu spolupráce je 19.900 Kč.

Jednorázová konzultace při zakládání
Jednorázové setkání se zakladateli lesní MŠ a odpovědi na jejich otázky, ideálně na místě budoucí lesní MŠ nebo lesního
klubu. Klient získá potřebné informace ke svému tématu prostřednictvím diskuze s profesionály z ALMŠ. Přítomni jsou
dva konzultanti - odborník na přírodní pedagogiku a odborník na legislativu.
• Časová náročnost: dle potřeb klienta, obvykle 2 - 3 hodiny
• Pro koho: zakladatel LMŠ
• Cena: 1.700 Kč / hod + cestovné, pro členy ALMŠ a příjemce Informačního servisu 1.500 Kč / hod + cestovné

Setkání s rodiči před zápisem nebo zahájením prvního šk. roku
Dvouhodinové setkání zástupce ALMŠ s rodiči, kde zazní, co rodiče a jejich děti v lesní MŠ čeká, co mohou od lesní MŠ
očekávat a co ne. Může být součástí komplexního poradenství.
• Časová náročnost: 2 hodiny
• Pro koho: subjekty (obec, svazek obcí, jiné právnické osoby), které zahajují provoz nové lesní MŠ
• Cena: 2.900 Kč + cestovné
• Poznámka: Místo a komunikaci s účastníky zajišťuje klient na své náklady.
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Provoz lesní MŠ
Seminář na míru
Seminář organizovaný na míru pro konkrétního klienta, kde klient si vybírá téma, rozsah, a definuje cílovou skupinu.
Možná témata jsou např. Co je a co není lesní školka, Rizika v přírodě, Rytmus dne a spánek dětí, Stravování venku. Cílem
je prohloubení znalostí klienta a jeho cílové skupiny v určité oblasti, získání odpovědí na otázky. V případě specifických
klientských dotazů je doporučená krátká telefonická konzultace před samotným seminářem.
• Časová náročnost: dle zájmu klienta, min. 90 min
• Pro koho: primárně pro subjekty, které zvažují založení lesní MŠ/klubu nebo
subjekty provozující lesní MŠ, které potřebují hlubší vhled do určitého tématu
• Cena: příprava tématu na míru 1.500 Kč + 850 Kč / hod + cestovné
• Poznámka: Místo a komunikaci s účastníky zajišťuje klient na své náklady.

Pozvěte nás, než přijde kontrola
Prohlídka zázemí a konzultace současného stavu LMŠ primárně zaměřená na
hygienu, administrativu a mzdovou agendu předtím, než přijde ohlášená nebo
neohlášená kontrola z Krajské hygienické stanice nebo ČŠI.
• Časová náročnost: závisí na rozsahu revize, většinou 5-7 hodin přímo v místě školky plus reflexe k předem
zaslaným dokumentům (školní řád a ŠVP)
• Pro koho: lesní MŠ/kluby před plánovanou kontrolou nebo pro ty, které chtějí zkonzultovat jednotlivé agendy
s profesionálem z ALMŠ
• Cena: 4.200 Kč pro členy ALMŠ

Restart aneb záchranný balíček pro školky v kritickém stavu
Důkladná revize současného stavu a nalézání cest k nápravě prostřednictvím intenzivní spolupráce klienta s týmem
konzultantů ALMŠ. Balíček zahrnuje všechny oblasti provozu MŠ, čili zázemí, hygiena, pedagogická část - školní
vzdělávací program, evaluace, přímá práce s dětmi, mzdová agenda, dokumenty.
• Časová náročnost: jedná se o dlouhodobou spolupráci obvykle na několik měsíců
• Pro koho: lesní MŠ, které se potýkají s vážnými problémy v jakékoliv oblasti provozu
• Cena: dohodou na základě rozsahu projektu

Poznámka: Ceny jednotlivých služeb se můžou v případě vyšší náročnosti lišit.

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte Zuzanu Knap
email: zuzana.knap@lesnims.cz | telefon: 608 558 685
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