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Co se letos nepovedlo
Mateřské školy, včetně lesních, byly kvůli covid opatřením
souvisejícím s onemocněním Covid-19 zavřené nejdéle
v porovnání se všemi zeměmi EU.
Na Letní školu nemohli ze zdravotních důvodů přijet
Karl-Heinz Bittl, prof. Karel Rýdl a další dva lektoři.

Co se letos povedlo
Počet členských lesních školek Asociace lesních MŠ stoupl na 150, což je nejvíce
v historii ALMŠ.
Počet lesních mateřských škol zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení
a tím i finančně podporovaných ze státního rozpočtu dosáhl 60.

Nesehnali jsme grant na přednášku Davida Sobela.

Byla schválena funkční vyhláška ke stravování ve výdejně lesní MŠ. Tuto a další
advokační práci můžeme dělat i díky podpoře z programu Active Citizens Fund.

Vlivem pandemické situace jsme nemohli uspořádat
9 seminářů.

U Nejvyššího správního soudu vyhrála žaloba rodičů z lesní školky bránících
se proti nezákonnosti jarního plošného zavření školek.
Výdejny lesních MŠ mohou zajistit pitnou vodu i bez přípojky na vodovod.
Navzdory trvající pandemické situaci se podařilo uspořádat Letní školu v plném
počtu účastníků. Byli jsme však připraveni i na plně virtuální formát Letní školy.
Na Letní školu přijela “matka zakladatelka” německých lesních školek Petra Jäger.
Standardy kvality už 7 let pomáhají ukázat kvalitu lesních mateřských škol
a klubů, v roce 2021 mělo platnou certifikaci 48 členů Asociace lesních MŠ.
Den lesních MŠ ukázal, že v lesních školkách je bezpečně.
Napsali jsme dvě úspěšné žádosti o grant na tříleté vzdělávání průvodců
v lesních školkách.
Přednáška Davida Sobela bude (16. 3. 2021) - sehnali jsme dar.
Uspořádali jsme 12 seminářů a 24 webinářů Školy lesem (pobočného spolku ALMŠ).
Poskytli jsme 38 odborných konzultací o celkové délce 87 hodin.
Noví členové ALMŠ získali 65 hodin uváděcích podpor.
Pro stávající členy jsme uspořádali 18 podpůrných skupin v celkové délce
30 hodin.

www.lesnims.cz

Poskytli jsme přes 1000 krátkých konzultací pro naše členy i zájemce
o lesní školky.

V LESNÍ ŠKOLKÁ DĚTI VĚDÍ,
ODKUD VÍTR FOUKÁ
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