Lesní školka
Proč lesní školka.
Nacházíme se v krásném prostředí obklopeném lesy a proto jsme se rozhodly pro lesní
školku.
Dalším důvodem jsou prosby rodičů aby jejich děti dokončily předškolní vzdělávání u nás.
Za dobu fungování klubu jsme se přesvědčily, jak moc pobyt venku pomáhá se dětem
rozvíjet.
Pohyb venku je pro děti přínosný a to z několika důvodů:
•
•
•
•
•
•
•
•

snižuje možnost nadváhy a obezity
rozvíjí hrubou motoriku
snižuje výskyt většiny nemocí, a zvyšuje fungování imunitního systému
posiluje schopnost soustředění
zmírňuje příznaky poruch pozornosti
snižuje výskyt agresivity a násilí
podporuje společenský život a lepší sousedské vztahy
vede děti ke hře venku

Vycházíme s modelů lesních školek, které zde fungují již 10 let.
Prošli jsem školením v oblasti organizace, zakládání a fungování lesních školek. Dále jsem
měly školení ohledně rámcového vzdělávacího plánu.
Děláme vše proto, aby školka byla hned od začátku správně nastavená a to jak
administrativně tak organizačně.
Čerpáno z dokumentu MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf
Kapacita školky
Počítáme s kapacitou 15 děti na 2 průvodce.
Lesní školka bude pro děti od 3 – 6 let
Lektoři
Mají pedagogické vzdělání.
Máme kurzy chůvy, asistent pedagoga, a studujeme při práci pedagogickou školu - obor
předškolní vzdělávání
Zázemí
Zázemí slouží k zahřátí, usušení oblečení, odpočinku a ke vzdělávání předškoláků.
Je to místo kulturního stolování.
Je to přístřeší v extrémně nepříznivých povětrnostních podmínkách.
Jsou zde uloženy pomůcky, náhradní oblečení pro děti a hygienické poteřeby.

Forma zázemí - Jurta
Jurta poskytuje svým tvarem dostatek prostoru pro odpočinek i předškolní vzdělávání dětí.

Hygiena
Toalety
Na našem trhu je certifikovaná firma Biolan, která dodává kompostovatelné separační
toalety. Splňují hygienické i ekologické normy.
K provozu toalet není zapotřebí elektrické energie ani vody.
Jsou mrazuvzdorné
Mytí rukou
Hygiena rukou je zajištěna s barelů s vodou.
V případě teplé vody je do barelu nalita směs horké a studené vody aby se zabránilo
opaření.
U umyvadel jsou k dispozici ručníky a mýdlo - ekologické
Stravování
Pravidla pro poskytování jídla (přesnídávka, oběd a svačina) venku jsou založena na
evropském nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin se zaměřením na postupy řízení
rizik.
V našem případě jídlo budeme dovážet.

Mytí nádobí bude probíhat ve školce v místě pro to určeném.
Opět budou použity ekologické prostředky a voda bude dále používána na zálivku.
V zimním období lze nádobí umýt v klubu.
Pitná voda
Bude z pravidelně kontrolovaného zdroje.
Bude umístěna v barelech s vypouštěcím ventilem.
Dezinfekce barelů bude probíhat jednou týdně
Rizika
Lektoři by měli posoudit rizika venkovního prostředí, ve kterém tráví čas (např. rizika
spojená s jejich vlastním zázemím a okolím, nebo rizika na cestě do lesa atd.). Člověk by si
měl být vědom původu, dopadu a pravděpodobnosti rizik, aby mohl posoudit míru rizika.
Každý lektor si musí být vědom toho, co dělat v případě nouzových situací, a musí mít
praktický výcvik v první pomoci.
Dopad na místní komunitu
Obavy ze zvýšeného provozu v obci
Provoz školky je 8 - 16 hod.
V této době jezdí přes obec lidé do práce i z práce.
Jedná se o cca 15 aut.
V případě umístění lesní školky u deponky Oú Klokočná mohou rodiče zajíždět ke školce.
Cesta vede kolem pole a výběhu pro koně.
Další možností je parkování u autobusové zastávky a rodiče budou své děti doprovázet do
klubu. Vždy se jedná o cca 10 minut kdy si dítě předáme.
Spolupráce a dobré sousedské vztahy jsou naší prioritou.
Rádi bychom se spoluobčany Klokočné spolupracovali.
V současné době jsem navázali kontakty s truhlářem Pavlem Motuzem, od občanů
dostáváme rajčata, cukety.
Děti pekli štrúdl pro seniory na hraní harmonik.
Byli bychom rádi kdyby se občané Klokočné zapojily do našeho dění.

Klubík bude dál fungovat pro děti 1,5 až 3 roky.

