Lesní školky mohou fungovat. Chystají akce
pro děti
Blanensko – Lesním mateřským školkám hrozil ještě donedávna zánik. Zákon jim měl nařídit,
aby se registrovaly jako dětské skupiny. Musely by tak splňovat přísnější hygienické normy a
zaměstnancem zařízení by se nesměl stát každý nadšenec, který rád pracuje s dětmi. Musel by
mít odborné vzdělání.
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Školky i rodiče proto podepisovali petice, které nakonec zabraly. Poslanec Jiří Mihola
připravil novelu zákona o dětských skupinách, která zavádí dobrovolnou registraci školek.
„Opravdu se nám ulevilo a jsme rádi, že můžeme pokračovat dál. V opačném případě by naše
prostory musely odpovídat standardnímu vybavení klasických mateřských škol, přestože
s dětmi trávíme většinu času venku. To by pro nás mělo fatální následky," sdělila zakladatelka

rodinné Klubu Jelínek, který provozuje v Jelínkově chatě v Kunštátě lesní školku, Ina
Lišková. Chata je podle ní v dobrém stavu a žádné větší úpravy pro provoz nepotřebuje.
„Teče tam voda, máme i splachovací záchod. Nefungujeme jako klasické školky. Naším cílem
je trávit většinu času s dětmi v přírodě," vysvětlila Lišková.
Po týdnech nejistoty, kdy ve školce nevěděli, jestli budou fungovat dál, se tak mohou pustit
do přípravy různých akcí. „Ve středu dvaadvacátého dubna budeme mít Den země. S dětmi
půjdeme ke studánce, kterou vyčistíme a ozdobíme jarními květinami. V našem týmu máme
zahradní architektku, která dobře zná všechny jedlé byliny. Budeme je společně sbírat a
uděláme si z nich salát. Děti dostanou zároveň možnost vyzkoušet si různé tradiční a
netradiční hudební nástroje. V červnu pak budeme slavit Den dětí" poodhalila Lišková.
Ještě předtím se však bude ve školce konat zápis dětí do nového školního roku. „Plánujeme
ho na patnáctý květen. Všechny zájemce srdečně zveme. Školka již bude v provozu
celotýdenně a budeme mít i výuku anglického jazyka, kterou povede profesionální lektorka,"
řekla Lišková.
Z toho, že návrh novely zákona v senátu neprošel v původní podobě, má radost i ředitelka
lesní školky Permoník v Černé Hoře Petra Chovancová. „Nikdy bychom nesplnily požadavky
a parametry, které požadovali. Hrozilo, že zanikneme," uvedla Chovancová. Nyní je školka
v provozu tři dny v týdnu. „Ale chceme ji rozšířit na celý týden. Školku navštěvuje dvanáct
dětí, ještě máme čtyři volná místa," sdělila Chovancová. V lesních školkách bylo ohroženo
skoro tři tisíce míst pro děti.
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