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Milí rodiče,
příroda a společenství, dvě jistoty,
které nám jsou největší oporou, a proto
je důležité o ně pečovat a to i přes různé
překážky, které přichází. Se sklonkem roku
přišlo stanovisko hlavní hygieničky, v němž na
základě zákazu shromažďování potvrzuje zákaz
provozu lesních klubů. Odůvodnění ani návrhy
řešení nejsou ve stanovisku nijak zohledněny.
Stojíme za vámi a dětmi, které mají právo na
vzdělání a kontakt s přírodou. Práva rodičů
jsme připraveni hájit i v souvislosti s čerpáním
ošetřovného, zejména u OSVČ, které mají děti
v lesních klubech. Máme i dobré zprávy. Na
konci roku vyšla metodika přírodní pedagogiky
a k ní poutavý rozhovor s její autorkou Johanou
Passerin. Ta Vám také přináší pohled na leden
očima svátků a tradic, které ožívají v lesních
školkách.
Přejeme Vám pevné zdraví a oporu v tom, co je.
Za Asociaci lesních MŠ,
Tereza Valkounová

Hra jako základ přírodní pedagogiky
Hra je neopakovatelné stadium dětského vývoje, a dokáže rozvíjet vnímavost a prohlubovat kontakt se sebou samým a se
světem. Přírodní pedagogika v mnohém na principech hry staví, a to především v oblasti svobodné hry. Ta má ale také
svá pravidla. “Hra je dítětem iniciovaná a řízená činnost, tedy vyžaduje vlastní aktivitu, soustředění, pozornost. Také je důležité
říct, že svobodná hra, aby byla svobodnou hrou, potřebuje určité podmínky: bezpečí, důvěru, hranice. Když nejsou splněné, když
například schází bezpečí, nemůže přijít ponor do hry, nemůže se rozvinout její stvořitelský aspekt,” říká Johana Passerin. Ke hře
není potřeba mnoho pomůcek, a mnohdy si vystačíme jen s přírodninami, písničkami, či příběhy. Co se s dětmi ale může
dít, když nemají dostatečný prostor ke hře? A jak dětem prostor ke hře poskytnout? (Nejen) to se
dozvíte v rozhovoru Johanou Passerin zde.
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Proč je / není náš lesní klub v provozu
S koncem roku 2020 přišlo do Asociace lesních MŠ vyjádření Ministerstva zdravotnictví,
které standardní provoz lesních klubů neumožňuje. Zásadní omezení pro lesní kluby
vyplývá zejména z opatření vlády, které omezuje pohyb na veřejně přístupných
místech na počet 2 osob, to se týká i pobytu v lese. Přestože klasické i lesní mateřské
školy jsou v provozu a epidemiologické riziko není v lesních klubech vyšší, než
např. v budově MŠ, ministerstvo tuto argumentaci nepřijalo, respektive na ni nijak
nereagovalo. Některé kluby mají podmínky na to, aby svůj provoz zajistily alespoň
v omezeném režimu, jiné bohužel přerušují provoz, dokud nebude PES na stupni 3.
Se stanoviskem ministerstva zdravotnictví nesouhlasíme. Plně chápeme a sdílíme
rozhořčení některých z vás nad ignorancí státních úřadů, které trvají na formalitách,
a nereflektují dopady na běžné občany.
Jedním z takových příkladů je i ošetřovné, které mohou čerpat jen někteří rodiče.
Ministerstvo práce a sociálních věcí standardně umožňuje čerpat ošetřovné rodičům,
kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Avšak ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO),
které administruje stejně zaměřený program “Ošetřovné” pro OSVČ, změnilo na podzim
znění programu a nově nabízí podporu pouze těm OSVČ, jejichž děti chodí do školy či
školského zařízení. OSVČ, jejichž dítě chodí do lesního klubu, dětské skupiny atp. jsou z podpory
MPO vyloučeny. Více informací k ošetřovnému najdete v novince na hlavní stránce a ve FAQ v členské
části webu - může vám je předat zástupce vašeho lesních klubu.

Jak to změnit?
Pokud se chcete spolupodílet na změně nastavených parametrů vládních opatření, oslovujte politiky a zástupce Ministerstva
zdravotnictví (kontakty naleznete na našem webu). Rodiče, kteří mají děti v lesních klubech, mohou podat vlastní stížnost
adresovanou ombudsmanovi. Můžete se podívat na stížnost na našem webu, kterou s námi sdílela

maminka z jednoho lesního klubu. Formulář stížnosti je ke stažení zde nebo lze stížnost podat online.

Aktuálně pomáháme řešit případ rodiče, po kterém MPO požaduje vrácení poskytnuté dotace “ošetřovné pro OSVČ” za jarní
období, kdy však platila odlišná pravidla. Podle právního výkladu, který máme k dispozici, je tento postup MPO neoprávněný.
Pokud MPO nárokuje vrácení podpory i od vás, kontaktujte nás prosím neprodleně prostřednictvím koordinátora/ky vašeho
lesního klubu (platí jen pro členské organizace). Máme právníkem zpracované odvolání.

Advokační aktivity ALMŠ jsou podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014
– 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů
v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.
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Metodika vzdělávání na dálku
Pro lesní kluby, jejichž provoz byl přerušen, je k dispozici metodika vzdělávání předškolních dětí. Hlavním záměrem
metodiky bylo ukázat, že lze naplnit cíle předškolního vzdělávání v činnostech s vámi, rodiči, venku v přírodě i doma a lze se
zcela obejít bez času u obrazovky.

Leden

Laskavost je jako sníh. Všechno, co přikryje, zkrášlí.
~ Khalil Gibrán

(úryvek z připravované knihy Johany Passerin: Svátky a tradice)

Pokud napadne v lednu sníh, je všechno čisté, smířené, srovnané, bělostné, ozdobené. Jako v nebi, tak i na zemi. Říká se čistý
jak padlý sníh, sněhová přikrývka. Bílá barva je v západní kultuře barva čistoty, nevinnosti, prvopočátku. Bílé jsou pláště
zdravotníků, obvazy, nevěstiny šaty, plenky Neviňátka. Bílá znamená milosrdenství, úlevu, zkonejšení. Sníh všechno, aby
se to mohlo obnovit a proměnit. Poskytuje blažený odpočinek. Něhu, milost a objetí. Bílá je také barva papíru, na který
píšeme - rok před námi leží jako prázdný, nepopsaný sešit. Svět začal nanovo, ať už (znovu)zrozením Ježíška nebo restartem
silvestrovských oslav. Leden – Januarius má jméno podle římského boha jménem Ianus (Janus), který byl bohem nových
začátků, bran, vchodů, začátků a konců. Ianua znamená latinsky brána. Janus byl bohem s dvěma tvářemi, z nichž jedna hledí
dozadu, druhá dopředu. Lidé na začátku roku hledí s nadějí do budoucnosti, doufají, že bude nadcházející rok lepší, než ten
uplynulý. Bilancují a plánují, někteří si dávají předsevzetí. Snaží se vykročit jinak a lépe, nebo udělat nějaký symbolický úkon,
který by jim zajistil přízeň osudu, štěstí.
Je dobré vědět, že Vánoce končí až 6. ledna svátkem Klanění tří králů. Kdo prožil tyto svaté dny, trvající 13 dní a nocí (proto
Vánoce) v klidu a usebrání, vrací se zpátky do života inspirován a osvěžen. Pak se snad podaří ještě déle uchovat v sobě
sváteční náladu a tento obraz: Na začátku Vánoc přichází k právě narozenému děťátku pastýři. Probudilo je nezvyklé světlo
na noční obloze, a oni, napůl vyděšení, napůl zvědaví a ohromení, přicházejí tmou k prosté chýši, kde najdou na seně dítě.
Tito prostí lidé mu pak přinesou své dary - jídlo a přikrývky. Přinesení těchto dárků je spontánním aktem srdečnosti, péče. Na
konci Vánoc vidíme přicházet Mudrce. Také tito urození mudrcové si všimli znamení na obloze, která se jim ukázala možná
dávno před tím, než se Ježíšek narodil. Vyčetli z nich, že se má narodit Král, a vydali se mu poklonit. Každý přicestoval z jiné
země a nesli dary vpravdě královské a symbolické - zlato (královská hodnost), kadidlo (oběť) a myrrhu (věčné kněžství). Jak
kadidlo (olibanum) tak myrrha jsou vzácné pryskyřice, které bývaly používány při obětním vykuřování a rituálech.
Svátek klanění tří králů se v liturgickém kalendáři jmenuje Epifanie a označuje jak svátek Tří králů, ale také čtyřtýdenní
období od první neděle po Třech králích do Hromnic. Přesněji řečeno, jsou to čtyři neděle od první neděle po svátku Tří králů
včetně. Doba královská tedy následuje Vánoce, tak jako jim Advent předchází.
Kráčejte pomalu a s očima otevřenýma krásám světa!

Zpravodaj MŽP
V závěru roku vydalo Ministerstvo životního prostředí zpravodaj, jehož čtení potěší příznivce vzdělávání dětí venku. Ohlíží
se za úspěšným vývojem lesních školek v České republice, a přináší také rozhovory s průkopníky environmentální výchovy
Jiřím Kulichem a Petrem Danišem.

Sleva Thermos
Potřebujete kvalitní termosku na jídlo nebo pití (nejen) do lesní školky? Na termoskách od firmy Thermos máme rádi,
že lze dokupovat náhradní díly, dobře drží teplotu a lze si na ně doobjednat gravírování, díky kterému si dítě svoji
termosku dobře pozná. Kód na 11% slevu vám poskytne koordinátor/ka vaší lesní školy (najde ji
v členské sekci). Nákupem zároveň podpoříte i Asociaci lesních MŠ – v roce 2020 dostala
ALMŠ od firmy Thermos 11.787 Kč za 88-objednávek
se slevovým kódem. Děkujeme!
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