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Infobalíček pro rodiče: lesní mateřská školka Za humny
ve školním roce 2017/2018:
EXPEDICE “Za humny”

Lesní školka Za humny je adekvátní forma předškolního vzdělávání a nabízí
celotýdenní provoz od 8:00 do 16:00 hod. Celé dopoledne tráví děti v lese a to za
každého počasí. Po obědě a siestě jsou do odpoledních bloků zařazeny výtvarné a
řemeslné hrátky v návaznosti na Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) a roční
projekt. Tématem nového školního roku 2017/18 je “STOUPÁNÍ NA HORU”,
čemuž budeme čas s dětmi uzpůsobovat.
Středy jsou zdvojené. Jedna skupina středečních dětí - těch starších - je výletní
(poznáváme region) - rodiče “středečních” dětí dostávají v pondělí sms kde a kdy je ve
středu sraz a kdy a kde se děti odpoledne opět budou předávat (většinou v návaznosti
na IDOS JMK z Ivančic). Druhá skupina středečních dětí si dopřává klasiku - naše
zázemí a známý les.
Rodičům nových dětí v případě potřeby nabízíme možnost doprovázet své dítě po
dobu měsíční aklimatizace, poté prosíme dejte svým dětem i nám důvěru, že to
společně zvládneme.

!

!!!Co s sebou připravit do lesní školky
- vše prosíme podepište a přineste váš první školkový den:
- promyslete společně značku dítěte - např. Čáp, Koťátko, Dub, Jelínek,…
zkrátka cokoli, co s vaším dítětem rezonuje - a neomezujte se, máme třeba i
Křovinořez:) - chystáme se o nedělní brigádě tyto značky vypálit na dřevěná
kolečka a ta přivrutovat každému dítku pod jeho poličku v šatně.

- baťůžek s !! prsním popruhem!!…opravdu veledůležité, jinak popruhy dítěti z
ramen padají
- spacáček a karimatku
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- kapsář na věšáku (inspirujte se v neděli) – od spodního prádla až po mikynu a
tepláky - vše viditelně podepište. Kapsář zůstává v zázemí a rodič si ho sám
průběžně vyměňuje a doplňuje. Pozn.: plátěné tašky se nám neosvědčily.
- gumáky (též mohou zůstávat v zázemí)
- přezůvky (osvědčily se kroksy s vnitřní teplenou vložkou)
- nepromokavou bundu a kalhoty
- !! na zimu doporučujeme myslet už teď - nutné kvalitní nepromokavé zimní
boty nejlépe s vnitřní vyndávací vložkou - dobře lze opakovaně vysoušet
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- jednorázově 200,-Kč na nákup výtvarných potřeb, kapesníků, toaletních papírů,
medu a čajů - budeme vybírat první den, co dorazíte do školky -hotově.
Cena je nižší než součet výše uvedeného, protože můžeme nakupovat s hromadnou
slevou.
(Kdo se z jakéhokoli důvodu nemůže nebo nechce účastnit nedělní brigády, nachystá si
ještě 100,- Kč, děkujeme za pochopení).
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s sebou v baťůžku:

podsedáček např. z kousku karimatky(ve školce teď
máme přebytek, rádi věnujeme), láhev s pitím(osvědčila
se se širším hrdlem bez cucacího ventilku - děti toho pak
vypijí víc, viz obrázek) a v zimě termosku s teplým (ne
horkým) čajem,
2 krabičky se 2 svačinkama - dopolední nechejte v
baťůžku a odpolední dávejte ráno spolu s dítětem do jeho
poličky v šatně, škrabku ve tvaru „Y“ jako první
nástroj, větší děti již kapesní nožík s kulatou špičkou
(např. Viktorinox nebo Opinel - v tom případě nám to
prosím oznamte) 2-3metry “horolezeckého” lana - průměru cca 5 mm, igelitový
sáček s náhradním spodním prádlem a ponožkama či punčoškama,
nepromokavou bundu či pláštěnku.
osobní poznámky:
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Oblékání:
- nezapomínejte na choulostivá místa a pro pocit tepla a pohody klíčová! - zápěstí,
kotníky, krk, bedra, uši - např. ustřihnuté krátké punčochy se báječně hodí jako
další mezirukáv na zápěstí - a dá se i prostřihnout malá dírka na paleček
- nepodceňte na podzim a zimu kvalitní - nepromokavou a teplou – obuv

- více vrstev funkčního prádla je lepší než tričko a tlustý svetr – prosíme –
oblékejte dítko „cibulovitě“

- při oblékání nezapomínejte dávat kšandy až na poslední vrstvu, která je těsně
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pod bundou - v takovém případě máme šanci stihnout záchod bez ztráty kytičky:)

Způsob omlouvání absence dítěte
Každé řádně omluvené dítko má právo na náhradu v jakýkoliv jiný zvolený den,
samozřejmě pokud to bude kapacitně možné (přednost mají děti trvale přihlášené na
tento den).
Řádně omluvené a přihlášené dítko: Omluvu proveďte do 12:00 hod předešlého dne
(formou sms či telefonicky), abychom stihli odhlásit oběd a případně vyřešit náhradu
jiným dítětem. To stejné pak bude probíhat i s nahlášením dítěte na náhradní termín
(zas do 12:00 hod předešlého dne). Prosíme, omluvu posílejte tomu z nás, kdo má v
den absence a v den případné náhrady službu (např. pokud víte, že dítko nemůže přijít
v úterý, ale chcete, aby si to nahradilo třeba ve čtvrtek, Pavlíně odhlásíte dítě v
pondělí do 12:00 hod, a Martině znovu nahlásíte nejpozději ve středu do 12:00 hod).
Někdy se stane, že je potřeba dítě odhlásit až ráno téhož dne - do půl deváté lze, ale při
náhradě je třeba připlatit 40,-Kč za oběd, který propadl (do kasičky - aktivně to vnuťte
průvodci).
Neomluvené dítko:Není možnost náhrady. Děkujeme za pochopení z organizačních
důvodů.
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Strava
Energie pro lidský život získávaná ze stravy není prostým součtem kalorických hodnot
použitých potravin. Nedozírně nad kaloriemi a jouly převažuje kvalita potravin a
způsob jejich přípravy. S láskou připravené jídlo není jen pokrmem pro tělo – je
darem, je léčitelem, je poselstvím. Na takové jídlo jsme zvyklí doma a stejné chceme
dopřát dětem i sobě v lesní školce. Proto preferujeme obědy vařené samotnými
průvodci či inspirovanými rodiči a prarodiči z lesní školky.
Svačiny - dopolední a odpolední - připravují rodiče dětem sami a to nejlépe do dvou
různých krabiček, aby děti nemusely vše tahat dopoledne do lesa. Ke svačině
doporučujeme dávat dětem především ovoce a zeleninu, sušené ovoce, ořechy …a v
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zimě se nám osvědčila teplá kaše či polévka v jídelní termosce (naloupaná mandarinka
v mínus deseti nezahřeje:). Pokud je to jen trochu možné, nedávejte jim do školky
sladkosti (oplatky, brumíky,koláče,…). Děti pak nemají šanci zdravě “vyhladovět”. V
opačném případě nemáme problémy, že by zbývalo kvalitní jídlo od oběda. Když už,
tak prosím zabalte kousek nějaké dobroty do krabičky s odpolední svačinou - tedy až
na poobědový čas. Děkujeme.

!
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Průvodcovský tým
Pedagogický tým v loňském roce hostil vícero stážistů, kterým jsme byli doporučeni
Asociací lesních mateřských škol ČR jako příklad dobré praxe. Pevně věříme, že žité
Standardy kvality napomáhájí větší srozumitelnosti a transparentnosti navenek
především pro vás, “naše” rodiče. Pokud se pleteme, prosíme, mluvte s námi:). Nyní
na začátku srpna spolu byli průvodci na čtyřdenní pracovní cestě ve Vysokých Tatrách,
kde se věnovali editaci ŠVP - nově nese název “Expedice Za humny”, a ročnímu
projektu na nový školní rok, “STOUPÁNÍ NA HORU”, inspirovaný povídkou E.T.
Setona a spřátelenou Ligou lesní moudrosti, českým woodcraftem.
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Průvodcovský tým

dny v týdnu

tel.

Ing. Hana Chrástová,
Ph.D.

po, stř zázemí, čt

604 274 839 chrastova@winegallery.cz

Pavlína Zimmermannová

út, stř, částečně pá

603 807 906 pavlina.zim@seznam.cz

Alena Pečerová

út, pá

602 782 280 obchod@alma.cz

Mgr. Martina Turečková

stř výletní, čt,

603 576 988 tureckova.martina@gmail.com

mail

přihlášky, platby, info
MgA.,Ing. Halka Kočí

zástup

778 038 893 hal.kov@email.cz

Asistenti:

MUDr. Julie Svobodová

Omluvy prosíme řešte s průvodci, kteří mají “svůj” den zvýrazněn.
Na dílčí medailonky našich průvodců se můžete podívat na www.zahumny.cz.
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Lesní klub Za humny a rodiče
Lesní klub Za humny je, stejně jako všechny podobné aktivity, samostatným živoucím
organismem. Proto nejsou rodiče a rodiny dětí v lesním klubu jen plátci finančního
příspěvku, jako je to obvyklé například v klasických mateřských školách.
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Rodiče se okamžikem vstupu dítěte do lesního klubu stávají součástí jemných vazeb
společenství, kterou pojí zájem o návrat k přirozenému vztahu dítěte a přírody. Aby
byl klub finančně dostupný co nejširší vrstvě rodin, nejsou finance jedinou formou
rodičovské energie pro jeho chod.Očekáváme, že se rodiče aktivně zapojí do několika
druhů aktivit, které klubu významně pomáhají šetřit:
-účastí na občasných brigádách podle potřeb klubu, spojené obvykle s posezením a
vzájemným pohoštěním,
- drobnými sponzorskými dary formou výtvarných potřeb, ekologických mycích
prostředků, medem do čaje apod.

- předáváním kontaktů na případné finanční sponzory
- sdílením nových nápadů a podnětných připomínek k chodu lesního klub

!
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Výše platby za docházku dítěte a modely docházky jsou následující
(cena je uvedena vč. oběda 40,- Kč):

!

Dny v
týdnu

cena vč. oběda za
měsíc celodenní:

!!

cena vč. oběda za měsíc
dopolední:

školkovné/obědy

!!

školkovné/obědy

1

990,-Kč

830/160

750,-Kč

590/160

2

1890,-Kč

1570/320

1450,-Kč

1130/320

3

2700,-Kč

2220/480

2100,- Kč

1620/480

4

3550,-Kč

2910/640

2700,-Kč

2060/640

5

4050,-Kč

3250/800

3300-Kč

2500/800

!

Termín plateb
Do 15. předchozího měsíce (např. na měsíc říjen do 15. září).
Účet lesní školky Za humny je: 245460240/0300 . Do zprávy pro příjemce je potřeba
uvést jméno dítěte a měsíc, na který je platba zasílána. Opravdu to při zpětné kontrole
hodně pomáhá:).
Velice doporučujeme nastavit si ke 12. dni v měsíci trvalý příkaz. Nemusíte na to
myslet a vše běží, jak má. Zvažujeme, že za nutnost zaslat vám po tomto termínu
upozorňovací sms, se vaše další platba bude navyšovat o 100,- Kč.
!! Pozor, není možné si z nadcházející platby odečítat předchozí absence
(viz smlouva).

!
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Zkušební den
stojí dvojici rodič plus dítě vč. oběda celkem 380,- Kč/den.
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Celodenní docházka: 8 hodin denně (8 - 16:00 hod),
dopolední docházka: 5 hodin denně (8 - 13:00 hod) - v případě většího zájmu má
přednost celodenní dítě.

!
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Lesní školka Za humny drží školní prázdniny a státní svátky
!
státní svátky stojící mimo prázdniny:

čt 28. 9. 2017, pá 17. 11. 2017, út 1. 5. 2018, út 8. 5. 2018

!
!
!
Školní prázdniny:
!
prázdniny

termín

pozn.

Podzimní prázdniny

26. - 29.10. 2017

čt - ne

Vánoční prázdniny

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

so - út

Pololetní a Jarní
prázdniny pro
Brno - venkov

2. - 11. 2. 2018

pá - ne

Velikonoční prázdniny

29. 3. - 2. 4. 2018

čt- po

Hlavní prázdniny

30. 6. - 2. 9. 2018

so - ne

Slavnostní zahájení nového šk.
roku 2018/2019

2. 9. 2017

ne 16:00 hod

1. školní den 2018/2019

3. 9. 2017

po

!
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Pedagogická koncepce - naladění a sladění průvodci
Každý jsme jiný. Jsou ale principy, které jsme přijali za společné a vzájemně se podporujeme v jejich
naplňování.
Jsme průvodci našich dětí jejich životy, stejně tak jsou ony průvodci našich životů. Tato vzájemnost
přináší i vzájemnou úctu a respekt.
Pokoušíme se sladit s rozpoložením dětí, proto mezi ně nevstupujeme s pevným a neměnným plánem,
ale program podle situace pružně přizpůsobujeme.
Vnímáme závazek, kterým je finanční energie získávaná od rodičů na provoz lesního klubu včetně
odměn pedagogů. Všichni se potýkáme s otázkou: „Jsou rodiče spokojeni? Odpovídá kvalita a
množství her, úkolů a činností očekávání rodičů?“ Zároveň vnímáme, že protihodnotou rodičovského
vkladu nemá být co nejdelší seznam oněch her, úkolů a činností s dětmi. Stejně cenná jako
sebepoutavější činnost je i chvíle zastavení a klidu.
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To vše děti modeluje, inspiruje, vytváří základy vnímání světa a hledání svého místa v něm. Proto se
jako průvodcovský tým vzájemně podporujeme v principu: protihodnotou rodičovské finanční energie
je náš čas strávený s dětmi.To vše se děje v otevřené náruči Matky Přírody, věčně proměnlivé, moudré
a inspirativní. Děti zažívají na vlastní kůži všechna roční období a rodiče spolu s nimi zjišťují, že
„nejhorší počasí je z okna“. Tím se zvyšuje jejich odolnost ve zhýčkané atmosféře západního světa,
roste jejich samostatnost a svobodný duch.
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Sociální fond
Pokud si to můžete dovolit a chcete, máte možnost navýšit vaše školné
o libovolnou částku, dlouhodobě i jednorázově. Přiučili jsme se to na stáži ve Švýcarsku.
Tyto peníze „navíc“ tvoří sociální fond, sloužící jako záchranný balíček pro rodiče, kteří si
celou částku školného nemohou dovolit nebo jako překlenutí aktuální finanční platební
neschopnosti rodičů. Číslo účtu sociálního fondu je 245460216/0300. Děkujeme:)!

!

Samostatné přílohy rodičovského infobalíčku:

!
1. Rytmus dne
2. Pravidla lesa, školky a nás dospěláků
3. “STOUPÁNÍ NA HORU” po měsících
Kalendář vč. doprovodných rodičovských akcí, změny vyhrazeny.
4. Dotazník pro rodiče - zpětná vazba školce
prosíme o el. vyplnění a poslání zpět do konce srpna. Pokud byste raději volili anonymní
verzi, prosíme o vytištění a nenápadném zanechání ve školce v dřevěné bedýnce na zdi v
šatně, je to zcela v pořádku. Striktně dobrovolné, ale potěší:).

!

5. Obraz svého dítěte v příštím červnu
Prosíme o vytištění. Pak si najděte nějakou hezkou chvilku u vína či čaje a vepište, co byste si
přáli, aby vaše dítko za tento rok zažilo a kde by mělo být v červnu - po “vystoupání na horu”
- ohledně dovedností, vědomostí, motoriky, atd atd atd:)), buďte tvořiví:)! Hotové dílko s
sebou prosíme přineste na Base camp, rodičovskou schůzku., v út 26.9. Striktně dobrovolné,
ale potěší:)!.

!

!
Jsme moc rádi, že jste s námi, průvodcovský tým lesní mateřské školky Za humny
!
Pavlína, Hanka, Alena, Halka, Julie a Martina
…s našimi rodinami a webmistrem Oldou v zádech:)!

provozovatel: Měsíční Houpačka, spolek., Hřbitovní 29, 664 91 Ivančice
IČO: 27053318
kontaktní osoba: Mgr. Martina Turečková, tureckova.martina@gmail.com, mob. 603 57 69 88,
www.zahumny.cz, fb

