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Jsme opět, nebo ještě pořád, s dětmi zavření doma. Omezení kontaktů na minimum považují epidemiologové za nezbytné opatření. Bohužel není jasná vyhlídka, že to budou právě děti, kdo jako
první budou moci obnovit kontakty, jakmile to epidemiologická situace dovolí – ALMŠ proto nyní
napne síly právě tímto směrem. Pomáhají nám k tomu i data porovnávající počty karantén v lesních MŠ a klubech s čísly z mateřských škol z podzimu 2020. Než se děti vrátí do školek, buďme
si vzájemnou oporou, zejména pro případ nouze jednotlivých rodin. Toho lze docílit mimo jiné
založením tzv. sociálního fondu. Březnový čas nám může pomoci k vyrovnání sil – pustíme k vodě,
co neslouží životu, zasadíme novou obživu, potěšíme smysly prvními květy a ptačím zpěvem. Děti
nám mohou být dobrou inspirací, co dělat venku a my jim naopak při činnostech doma.

Ať jste zdrávi na těle i na duchu!
Tereza Valkounová

Březen
(ukázka z připravované knihy Johany Passerin: Svátky a tradice)
Na březen připadá období velkého půstu, první jarní den, začátek polních prací, otloukání píšťalek a většinou
také svátek vynášení Morany. Slaměná panenka nebo panák, zástupná oběť je odnesena k řece nebo k potoku,
kde je zapálena a utopena. Lidé po ní házejí kameny, spílají jí, ale zároveň k ní chovají posvátnou úctu. Zemře
přeci za nás, místo nás, jak se zpívá ve staré písni Morena, Morena, za kohos umrela? Za švarné dievčice, za pyšných mládencov… len za ty krestiany. Spolu s ní se pálí a po vodě posílají naše starosti, prázdné formy, odumřelé
zbytečnosti, nemoci a strachy, vše nefunkční, neplodné, nepotřebné. Je to symbolický krok odehnání smrti,
a zároveň akt vědomého a dobrovolného odevzdání toho, co se již přežilo, akceptace pomíjivosti. Je známo, že
je lepší svobodně se z vlastní vůle s něčím rozloučit, než čekat, až zasáhne “osud” nějakou lekcí života.
Říká se – vyprovázíme zimu, vítáme jaro, ale to je jen obraz. Jsme to my sami, kdo se má obrodit. Při Masopustu
jsme se pokusili potkat se svými stíny. Dělo se to v karikované, a tudíž bezpečné formě. Pokusili jsme se je integrovat. Člověk nemůže integrovat něco, o čem neví. Teprve s tím, co pozná, může začít nějak pracovat a dospět
ke svobodnému rozhodnutí ke změně, k opuštění nefunkčních vzorců v chování a myšlení. Právě k tomuto účelu
slouží postní doba, trvající šest týdnů.
Létečko je pentlemi ozdobená ratolest. Zatímco Morana je postava upletená ze staré slámy zpodobňuje stařenu,
létečko je březová větévka, na níž raší lístky. Panna. Bříza je prvním stromem stromové abecedy a je stromem
počátku. Z pohádek známe symboliku kouzelného proutku, jehož šlehnutím dochází k proměně. Masopust
nabízí možnost usmířit se s vlastní nedokonalost, temnými stránkami a běsy a na místo výčitek s nimi začít něco
dělat. Morana jako důležitý milník před koncem postní doby je pokračováním tohoto procesu, který vyvrcholí
Velikonocemi.
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Sociální fondy
Do nepříznivé nepředvídatelné životní situace se může dostat každá rodina a to nejen v časech covidových. Závažná nemoc, ztráta zaměstnání nebo jiná těžká situace může rodičům znemožnit pravidelné platby školného.
To poslední, co dítě v tyto těžké časy potřebuje, je měnit školku. Ta může zůstat místem stability a bezpečí. Na
únorovém setkání členů jsme blíže seznamovali s fungováním tzv. sociálních fondů. Do sociálního fondu mohou
přispívat fyzické i právnické osoby, včetně školky samotné (např. výtěžkem ze školkových akcí). Každý příspěvek
do sociálního fondu je řádně účetně evidován. Vklad do sociálního fondu je z účetního hlediska darem a škola
uzavře s darujícím řádnou darovací smlouvu, který ji může využít ve svém daňovém přiznání. Pokud bude fond
naplněný, mohou rodiny v nouzi požádat školku o dočasné snížení školného. Teď je ten pravý čas držet pospolu
a půjde-li do takového záměru celá vaše komunita a každý přispěje svou troškou, může z toho být velký užitek
pro potřebné.

Výstupy z dotazníku o šíření koronaviru
V listopadu 2020 proběhlo na Masarykově univerzitě spolu s Ústavem zdravotnických informací a statistiky
dotazníkové šetření o šíření koronaviru v mateřských školách v ČR. Zajímalo nás, jak si v tomto ohledu vedou
lesní školky. V první polovině února 2021 jsme oslovili členy ALMŠ se žádosti o vyplnění dotazníku sestaveného
stejnou metodikou za období od 1. září 2020 do vánočních prázdnin.
Z dat sezbíraných za říjen 2020 (tzn. dat přímo srovnatelných s výzkumem Masarykovy univerzity) vyplývá, že
LMŠ i LK jsou výrazně méně zasažené karanténou něž kamenné MŠ. Zatímco podíl MŠ v karanténě se v říjnu výrazně zvýšil (z 9,1% v první polovině října na 22,1% ve druhé polovině října), situace v lesních
školkách byla relativně stabilizována, přičemž zde došlo k lehkému navýšení (z 5,8 % na 7,2 % ve druhé polovině
října). Karanténa postihla kamenné MŠ v obou sledovaných obdobích v každém kraji ČR, zatímco u LMŠ a LK se
karanténa vyskytla jen v 5 krajích v první polovině, a v 8 krajích ve druhé polovině měsíce. Z dat za celé sledované období (1. 9. – 22. 12. 2020) je vidět, že LK si vedou podobně jako LMŠ (za celé období bylo v karanténě
21,1 % LK a 20,4 % LMŠ). První výsledky dotazování byly prezentovány na členské schůzi ALMŠ (vaše školka je
má k dispozici v zápisu jednání), kompletní data budeme zveřejňovat v dubnovém newsletteru.

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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Nová opatření vlády uzavřela školky
Od 1. do 21. března 2021 nesmí být z rozhodnutí vlády školky v provozu. Uzavření se bohužel týká všech lesních
MŠ i klubů. Podrobnosti o možnostech čerpání ošetřovného najdete ZDE. Bohužel je pravda, že možnost čerpat
ošetřovné skrze podpůrné programy MPO nemají rodiče dětí z lesních klubů (lesních MŠ se toto omezení netýká). I přes uzavření škol mají lesní MŠ poskytovat předškolní vzdělávání dětem v rámci roku povinné předškolní
přípravy – toto vzdělávání musí mít nyní distanční formu (dle Zákona č. 561/2004 Sb., § 184a ) a dítě má povinnost se takového vzdělávání účastnit.

Školkovné a odečet z daní
Pro rok 2020 činí sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení 14 600 korun za každé dítě. Školkovné je možné
uplatnit pouze jednou za rok v daňovém přiznání (nebo ročním zúčtování daně) pouze jednoho z rodičů. Daňově
uznatelné je školkovné v mateřských školách (tedy zapsaných ve školském rejstříku), v soukromých zařízeních
provozovaných na základě živnostenského oprávnění nebo v dětských skupinách. Pro rodiče dětí docházejících
do jiných zařízení (např. lesních klubů) nárok na odpočet školkovného nevzniká.
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