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Když jsme v září roku 2015 s dalšími hořickými rodinami
začínali s projektem lesního klubu Lišákovo doupě, naše
představy o udržitelnosti klubu si netroufaly přesáhnout jeden
rok fungování. Dnes, v roce 2020, po téměř 5. letech provozu
jsme v představách o velký kus dál.
Uvědomujeme si, co se za oněch 5 let změnilo. Lesní klub se
stal regulérním lesním klubem a ačkoliv stále ještě nejsme
registrovanou lesní mateřskou školou, navštěvuje náš klub
stále více dětí. Povědomí o Lišákově doupěti se rozšířilo do
širokého okolí. Klub navštěvují děti z Hořic, ale i ti tzv.
přespolní. Čím dál častěji se stává, že se na nás obracejí
studenti VŠ pedagogických s žádostí o praxi v našem lesním
klubu, ale také různé další instituce, které by rádi načerpali
inspiraci z filosofie vzdělávání dětí předškolního věku venku.
Máme také už 4 absolventy, kteří již navštěvují základní školu.
Vzhledem k tomu, že jsem v blízkém kontaktu s pedagogy
školy, kterou tyto děti navštěvují, dostává se k nám zpětná
vazba. Je pro nás důležitým oceněním naší práce slyšet, že jsou
děti kvalitně připravené pro vstup do školy, že se neostýchají
mluvit v kruhu, ať už s kolektivem souhlasí, či ne, nebo
například to, jak jsou k sobě přátelští. Tento fakt je pro nás
potěšující, ale zároveň také zavazující.
Jsme si vědomi, že držíme v rukou to nejcennější, co rodiče
mají. Naše práce není jen pouhým zaměstnáním, ale cítíme, že
v sobě nese něco mnohem důležitějšího - citlivý přístup k
dítěti a jeho vývojovým potřebám v malém kolektivu je pro nás
stále stěžejní a budeme ho i nadále prosazovat , neboť cítíme,
že tímto směrem vede správná cesta předškolního vzdělávání
dětí.
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Historie spolku
VeseLESem
Spolek VeseLESem byl založen v roce
2015 třemi rodinami, které se snažili o
to, aby v městě Hořice vznikl prostor
pro setkávání rodin s dětmi a zároveň by
korespondoval s myšlenkou
ekologického a trvale udržitelného
způsobu života. V době vzniku spolku
také vyvstal nápad na realizaci lesního
klubu pro děti, které z různých důvodů
nenavštěvovaly běžné mateřské školy.
Narodil se tak projekt Lišákovo doupě,
lesní klub, který začaly navštěvovat děti
předškolního věku. Jak šel čas, rostla v
nás i chuť Lišákovo doupě více a více
otevírat nejen našim přátelům, ale i
široké veřejnosti. Lesní klub
navštěvovalo stále více dětí, ale i
návštěvníků z řad odborné i laické
veřejnosti. V dnešní době je Lišákovo
doupě už jen krůček od registrace do
rejstříku škol MŠMT.

Lesní klub
Lišákovo doupě
Lesní klub Lišákovo doupě je v provozu
celoročně vždy v pondělí, úterý a čtvrtek
od 8 do 16 hodin. Doposud nebyl ze
strany rodičů zájem o rozšíření
docházky na celý týden. Z osobních
rozhovorů s rodiči víme, že je to jednak z
finančních důvodů, ale také z důvodu
fyzické náročnosti každodenní docházky
do lesního klubu. Celodenní pobyt venku
je fyzicky náročný nejen přes zimu, ale i
v horkých letních dnech "dá zabrat".
V současné době pracují v klubu 4
průvodci a jedna uklízečka, a to formou
DPP a dobrovolnické práce.
Práce dobrovolníků je pro nás
nepostradatelná. Klub by nemohl
fungovat, pokud by občas nepřišli
dobrovolníci pomoci posekat zahradu,
nařezat dříví, opravit jurtu, apod.
Všem, kteří se podílejí na
bezproblémovém provozu lesního klubu
patří naše velké díky.

Naše aktivity
v Lišákovi
Každý rok se v Lišákovi řídí daným
harmonogramem, který je k nahlédnutí
na našich webových stránkách.
Harmonogram roku se řídí především
koloběhem roku v přírodě, ale je také
inspirovaný RVP PV. Na každý měsíc v
roce je stanovené téma, které v daném
měsíci rozpracováváme v rozličných
výtvarných, hudebních a jinak
vzdělávacích a poznávacích aktivitách.
Každé první pondělí v měsíci se v klubu
koná tzv. muzikohraní. Děti se seznamují
se základním rytmem, s různými
hudebními nástroji domorodých kmenů
Jižní Ameriky, Afriky, atp.
Pravidelně v pondělí se v klubu také
koná angličtina pro předškoláky Cookie
and friends.

Naše vize
do budoucna
V současné době jsme ve fázi, kdy
přemýšlíme nad registrací lesního klubu
do rejstříku škol MŠMT. Tím by se z
Lišákova doupěte stala registrovaná
lesní mateřská škola a jako taková by
především mohla poskytovat povinné
vzdělávání pro předškolní děti. Tento
krok sebou nese kladné i záporné
aspekty a na týmu spolku VeseLESem,
z.s. je v nejbližší době rozhodnutí, zda
tento krok podstoupit, nebo zůstat
nadále spolkem a lesním klubem.
V roce 2020 nás čeká hlavní akce roku,
již tradiční Den Země. Letos připadne na
18. dubna a bude to 4. ročník této
veřejné ekologicky osvětové akce pro
rodiny s dětmi.
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Od začátku provozu počet dětí navštěvujících lesní klub strmě
narůstá. Grafické znázornění nepřímo ukazuje, že také důvěra
rodičů v naší instituci stoupá. Lesní klub v současné době
navštěvují děti s trvalým bydlištěm v Hořicích a polovina dětí
je přespolních. Rodiče děti dovážejí z okolních obcí, ale i ze
vzdálenějších měst, jako například Jičína, nebo Nové Paky. V
následujícím grafu je názorně ukázáno aktuální procentuální
rozdělení dětí dle místa jejich trvalého bydliště.
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Náš hlavní příjem spočívá v pravidelných příspěvcích, které
zasílají rodiče dětí, navštěvujících lesní klub. Jednou za rok
čerpáme od města Hořice dotaci na jednorázovou ekologicky
osvětovou akci Den Země. Další dotace a možnosti zatím
nevyužíváme.

