
Školka ležící na konci světa

Řidiči  zde  musí jet  opatrně.  Cesta  klikatě  stoupá.  Prudce  doleva  a  hned prudce  doprava. 

Cílová stanice je Pejškov. Vystoupím a nikde nikdo. Pár starých chalup, několik novostaveb 

a ticho. Ticho, do kterého jen občas zaskřípí havrani na poli a zařehtá kůň v nedaleké ohradě 

u velkého starého statku. Jedna cesta vede do mírného kopce k lesu, tato cesta má vést také do 

mateřské školky. Je vůbec možné,  aby na místě připomínajícím konec světa,  ještě k tomu 

někde v lese, byla mateřská školka? Je. Ta lesní.

Popisek: Na tomto místě se ráno setkávají děti, rodiče i pedagogové. Bohužel je do Pejškova  

špatné spojení.  Zatím se organizují  spolujízdy,  aby zbytečně nejezdil  každý jedním autem. 

Organizátoři požádali místního autobusového dopravce o zavedení pravidelné linky. Plánem 

B může být minibus.
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Po chvíli čekání postupně přijede několik aut, z každého vyskáčou asi tři děti a nějaký 

dospělý. Od této chvíle už budou děti až do oběda na čerstvém vzduchu. Menší děti vypadají 



jako kouličky, jak jsou navrstvené v teplém oblečení, které je pro pobyt v lesní školce nutné. 

Je zima, jen pár stupňů nad nulou. Tiché místo se mění v živý prostor hemžící se dětmi. Klid 

vystřídá dětské švitoření, smích, ale jak už to u dětí bývá, ozve se i nějaký ten pláč. Někteří 

rodiče předají své děti pedagogům a odjedou, někteří zůstávají a vydávají se společně s dětmi 

a třemi pedagogy na cestu. Směr? Les. 

Cestou  jen  poslouchám hovory rodičů.  „Včera  sem Honzík  lákal  sestřičku,  prý že 

v téhle školce si může na procházce sbírat klacíky,“ vykládá jedna z maminek a přibližuje tím 

principy této školky -  nekonfliktnost, volnost, respektování přání ostatních. Na začátku lesa 

se  všichni  zastaví  a  skupina  se  dělí  na  dvě  části.  Po  polní  cestě  pokračují  maminky 

s nejmenšími dětmi a v lese zmizí učitelé s těmi staršími. „V tomto je naše školka specifická, 

můžou ji navštěvovat i maminky s malinkými dětmi, které ještě nejsou dostatečně zralé na 

mateřskou školku,“ vysvětluje Karolina Krátká, jedna z iniciátorek a koordinátorek této lesní 

mateřské školky. Společně se čtyřmi maminkami a šesti dětmi pokračujeme po polní cestě 

kolem lesa do takzvaného základního tábora, zatímco asi 15 starších dětí postupně prochází 

bránou. Brána je vytvořená ze stromů a z větví a symbolizuje vstup do mateřské školky, do 

jiného světa. Z dálky ještě slyším zvuk flétny, to jedna z učitelek občas naruší ticho lesa. „Tak 

a teď se se staršími uvidíme za půl, možná za dvě hodiny. Někdy ale dorazí až na oběd a tráví 

celý den v lese,“ upozorňuje mě jedna z maminek. Děti ve školce sice směřují do základního 

tábora, ale rozhodně nespěchají, jdou svým vlastním tempem, spontánně reagují na podněty 

lesa. 

Kuchyňku máme taky

Základní  tábor  je  vzdálen  asi  půl kilometru  v menším údolíčku,  které  je obklopeno lesem 

a loukou.  Tábor  je  tvořen  dvěma  indiánskými  týpí,  jedno  je  společenskou  místností 

s ohništěm pro případ velmi neblahého počasí a pro odpočinek. Zde najdeme také hudební 

nástroje  nebo  lékárničku.  „Když  rozděláme  oheň,  vždycky  je  někdo  z dospělých  vevnitř 

a dává  pozor.“  Rozhovor  s  Karolinou  občas  přeruší  ostatní  maminky.  Společně  strávené 

dopoledne v základním táboře totiž slouží mimo jiné k plánování, diskutování a navrhování 

nových nápadů. Bez vzájemné komunikace a dobré organizace rodičů by podobný projekt 

vzniknout  nemohl.  Stejně  jako  bez  pomoci  jiných  lesních  školek,  kam  se  některé 

organizátorky a učitelé jezdí školit. 



Druhé týpí slouží jako kuchyně, zde maminky připravují oběd, ideálně z biopotravin, 

bez  masa,  bez  polotovarů.  Snaží  se  o  plnohodnotnou  vyváženou  stravu  s ohledem  na 

zkušenosti našich předků. Děti si také nesmí do školky nosit sladkosti a svačinky, po kterých 

zbude mnoho odpadu, většina je nosí v krabičkách. Kromě týpí najdeme v táboře také jiná 

stanoviště,  která  nabízejí  dětem  vyžití.  Hudební  koutek,  kde  najdeme  ze  dřeva  vyřezané 

nástroje a hrnce místo bubnů, koutek kuchyňský se starým kuchařským náčiním a několik 

houpaček a houpacích sítí. Hygienické zázemí představuje mýdlo, ručník a pitná voda. Brzy 

by  v základním táboře  měla  stát  latrína.  V lese  při  sobě  učitelé  vždy  nosí  toaletní  papír, 

lopatku, vodu a ručník. 

Popisek: Karolina ukazuje jedné z návštěvnic hudebního koutku co použít  jako paličku na  

bubnohrnec. 
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Ruce od hlíny? Nevadí

Idea školek situovaných venku se objevila už ve Velké Británii na počátku dvacátého století. 

První realizace se tato idea dočkala až v padesátých letech v Dánsku. A rozšířila se. Lesní 

mateřské školky dnes najdeme například v Německu, Rakousku, Švýcarsku nebo Kanadě, kde 

jsou  často běžnou součástí  vzdělávacího  systému a tedy  státem podporované jako ostatní 

školky. 

Hlavním principem je pobyt venku, a to za každého počasí, mimo pravoúhlý svět stěn, 

jak se dočteme na webových stránkách pejškovské školky. Ušpiněné oblečení se zde neřeší. 

Lepší špinavý zadek, než pobyt v uzavřené místnosti.  „Příroda je naše přirozené prostředí, 

děti se zde rozvíjí, hrají si s tím, co venku najdou, mohou si osahat živé stromy, trávu, hlínu.“ 

Karolina mluví z vlastní zkušenosti, její syn lesní školku navštěvuje jednou týdně, jinak chodí 

do běžné školky. „V běžné školce děti zůstávají celé dopoledne v místnosti, i když venku jen 

trochu  poprchává.  Školka  tak  reaguje  na  tlak  rodičů,  kteří  nejsou  ochotni  děti  vybavit 

oblečením do nepříznivého počasí.“  Zato v Pejškově si  děti  mohou prožít  všechny druhy 

počasí a přitom zjistit, „že se dá dobře pohrát s ostatními dětmi venku i za deště či mrazu a že 

jim les  poskytuje  dostatečnou ochranu. Navíc tím, že zde děti  nesledují  přesně stanovený 

harmonogram, mohou spontánně reagovat na přítomnou situaci, čímž se podle mne snižuje 

počet konfliktů. A pokud k nim dojde, je čas je v klidu a společně vyřešit. Tím, že v lesní 

školce není důležité dodělat obrázek, včas se obléct na vycházku či dojíst svačinu, zůstává 

více prostoru na komunikaci s ostatními dětmi a na společné prožitky,“ shrnuje Karolina další 

přínosy lesní školky.      

Pejškovská lesní školka zatím funguje jen jako rodičovská iniciativa dva dny v týdnu. 

Ostatní dny chodí děti do klasických mateřských školek, mladší ještě zůstávají doma. Zajímá 

mě, jestli mají děti možnost volby a kde se jim více líbí. „Můj kluk má v normální školce 

problém. Nechce tam chodit.  Zkusila jsem lesní školku a kluk to tady miluje.  Nemůže se 

nikdy ani dočkat,“ odpovídá mi jedna z maminek. Naopak Karolina má opačnou zkušenost: 

„Můj starší syn tady dnes není, moc se těšil do normální školky, mají Mikulášskou besídku 

a zde by se cítil za trest. Nenutím ho, děti se zde musí především cítit dobře.“

 

Budoucnost  lesní  školky  je  ale  prozatím nejistá.  Zakladatelé  si  podali  dvě  žádosti 

o finanční podporu, výsledky se dozví v lednu. Z dotací by se totiž hradil plat pro pedagogy, 



který  není  možné pokrýt  z  příspěvků rodičů.  „Dělají  to  za  pár  korun,  bojím se,  že  jestli 

nedostaneme dotace, utečou nám, rodičovské příspěvky zvyšovat nebudeme, nechceme, aby 

to byla školka jen pro bohaté. Navíc bez dotací bychom určitě nemohli provozovat školku 

celotýdenně,“ sděluje svoje obavy Karolina. Všichni rodiče doufají, že školka přežije. A aby 

ne, školka má samé klady, od vhodného osobnostního rozvoje přes otužilost a odolnost vůči 

nemocem po vedení k samostatnosti a vlastní odpovědnosti. Navíc je její provoz velmi šetrný 

k přírodě, nepotřebuje skoro žádnou energii, neprodukuje odpad, využívá hračky z přírodních 

materiálů.  Klady,  které  alespoň  trochu  kompenzují  dnešní  odpřírodněný  svět,  ve  kterém 

nejedno městské dítě netuší, že mléko a kráva mají něco společného.

Romana Mikulčická

Popisek:  Tak co dneska uvaříme? Maminky  v základním táboře se  musí umět  dohodnout.  

Třeba i na tom, co dnes bude k obědu. 
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