
stáže v lesních mš
nabídka odborného programu v tuzemsku a v zahraničí 

pro pedagogy mateřských škol

Co jsou lesní mateřské školy

S dětmi venku za každého počasí. Na první 
pohled se lesní MŠ liší jiným zázemím a 
menší skupinou dětí. Zázemí slouží pouze 
k příležitostnému pobytu, pedagogický 
program probíhá většinou venku. Lesní MŠ 
jsou vždy v blízkosti lesa, často také pečují o 
svou zahradu nebo malou farmu.

Jasnou výhodou je malá skupina dětí 
doprovázená více pedagogy – je tak 
větší prostor pro individuální přístup a 
přehlednější vztahy mezi dětmi. Dalším 
kladem je dostatek příležitostí k volnému 
pohybu, což je základní vývojová potřeba 
předškolních dětí. 

Lesní MŠ podporují sociální kompetence díky 
hlubším vztahům v menší skupině. Děti se učí 
venku, v opravdovém světě, který poznávají 
přímo, ne zprostředkovaně z obrázků nebo 
hraček.

informace pro stážisty
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nabízíme Vám a Vašim kolegům možnost 
absolvovat stáže v lesních mateřských školách 
v čr a v zahraničí. součástí stáží jsou praktické 
dílny zaměřené na práci s dětmi venku a s různými 
přírodními materiály, a dále program profesního a 
osobního rozvoje pedagogů nebetus 2014/15. 
Naším záměrem je nabídnout pedagogickým 
pracovníkům možnost získat nové podněty 
a vytvořit si praktické postupy, které mohou 
okamžitě využít v praxi při své denní práci s dětmi 
– v učebně a zejména venku. 

předpokladem absolvování stáží a programu 
profesního a osobního rozvoje Nebetus 
2014/15 je zapojení do projektu ze školky do 
přírody – zvyšování kompetencí pedagogů mš v 
oblasti evvo a udržitelného rozvoje v Ústeckém 
kraji, který realizujeme v období školního roku 
2014/2015. Účast v tomto projektu rozšiřuje 
kariérní možnosti vás a vašich kolegů a 
zkvalitňuje vaši práci s dětmi.

Ą

jak se přihlásit?

přihlášku na stáž, prosím, zašlete emailem nebo 
zavolejte.   e: staze@jurta.cz   t: 603 297 091

o lmš juRta

stáže v čr budou probíhat v lesní Mateřské škole Jurta 
(www.lesniklub.cz). Jde o první (a dosud jedinou) LMŠ s 
celotýdenním provozem v Ústeckém kraji, která vychází 
z dánského a německého konceptu. Základem ŠVp je 
environmentální vzdělávání, které probíhá v terénu a v reálných 
situacích. Školka se nachází v areálu farmy obecně prospěšné 
společnosti Jurta v Děčíně-Nebočadech a děti jsou tak její 
přirozenou součástí (www.jurta.cz). od 1.9.2014 provozujeme 
také malotřídní Základní školu.

stáŽe V lmš juRta – jak se přihlásit

chcete-li se přihlásit na stáž, zavolejte nám nebo napište a 
pošlete nám vyplněnou jednoduchou návratku. obratem se 
Vám ozveme a potvrdíme Vám volný termín. stáže probíhají od 
pondělí do pátku, v každém týdnu nabízíme nejvýše dvě místa. 

během stáže se budete podílet na pedagogickém programu, 
získáte přímou zkušenost s celodenním pobytem s dětmi venku, 
otázky a podněty budete moci konzultovat s našimi pedagogy. 
K účasti potřebujete akorát dobré oblečení – poradíme Vám. 

ubytování i stravování pro Vás zajistíme na farmě zdarma, 
nabízíme Vám i příspěvek na dopravu a Vašemu zaměstnavateli 
náhradu ušlé mzdy během vaší stáže. 

neváhejte a rezervujte si termín co nejdříve.

stáŽe V ZahRaniČí

Zahraniční praxe připravujeme společně s kolegy ze saska, 
Velké británie a Norska. podmínkou je úspěšné absolvování 

rozvojového programu nebetus 2014/15. Informace 
o Nebetusu najdete na přiloženém letáku. počet míst 
zahraničních stáží je omezen.  

Co je neBetus

Nebetus 2014/15 je zaměřený na osobnostní rozvoj a 
trénink profesních dovedností potřebných pro úspěšnou práci 
pedagogů, vedení vlastních projektů eVVo nebo menšího 
týmu a průzračně čistou komunikaci s kolegy uvnitř i vně 
organizace. 

program v rozsahu 60 hodin tréninku a 5-10 hodin 
koučinku probíhá formou třídenních výjezdních pracovních 
setkání. programu se účastní 12 pracovníků působících 
na pedagogických nebo vedoucích pozicích v mateřských 
školách. Účastníci budou později tvořit základ profesionální 
sítě kolegů v regionu, kterou považujeme za předpoklad 
pro dlouhodobou hlubší odbornou spolupráci na větších 
projektech. 

Modelové situace čerpáme ze zkušeností účastníků, kteří tak 
získávají zpětnou vazbu a nezávislý pohled na svoji práci.

absolventi mohou v průběhu tréninku i po jeho skončení 
využívat individuální koučink.

těšíme se na setkání s Vámi!

Ing. David Landsperský, ph.D. Mgr. petra tanglová

ředitel Jurta, o.p.s.  ředitelka ZŠ a MŠ Jurta



stáže 14/15
termín mé stáže v lmš jurta 

od–do:

........................... – ...........................

náhradní termín od–do:

........................... – ...........................

stáže v lesních mš – přihláškA
nabídka odborného programu v tuzemsku a v zahraničí pro pedagogy 

mateřských škol



kontaktní inFoRmaCe

Jméno a příjmení účastníka

adresa (ulice, obec, psč) 

em@il a telefon 

ZamĚstnaVatel

Zaměstnavatel (název, obec) 

pracovní pozice/funkce 

Vhodný teRmín mé stáŽe V lesní mš juRta:

Datum od – do: 

............................... – ............................... počet dnů: ................................

Náhadní termín od – do:

............................... – ............................... počet dnů: ................................

přihlašuji se na stáž v lesní mateřské škole jurta a prosím o zaslání informací k navrhovaným termínům.

Datum, podpis

odešlete, prosím, obratem nejlépe emailem na adresu 
stáže@jurta.cz nebo poštou na Jurta, o.p.s., pěší 9, 
Děčín 33, 405 02. pokud budete potřebovat více informací, 
kontaktujte nás e-mailem nebo na telefonu 603 297 091. 
Děkujeme. 


