K přírodě jsem měla vždy blízko
(Noviny Region Frýdecko-Místecko, 22.9.2015, Marek Cholewa)
Jedna ze zřizovatelek Lesní školky Hrádeček, Iva Slováková Targová, říká:
Hrádek – Třiatřicetiletá Iva Slováková Targová pochází z Hrádku. Po studiích Univerzity Karlovy v
Praze zakotvila v bankovním sektoru na různých pozicích v Praze a Ostravě. Po svatbě se s
manželem přestěhovala zpět do Hrádku. V roce 2012 se jí narodila dcera Jitka a letos v únoru syn
Theodor. A říká, že děti jí otevřely dveře do světa nových možností, jehož součástí je nyní i Lesní
školka Hrádeček.
- Jste jednou ze zřizovatelek Lesní školky Hrádeček. Kdy a z jakého důvodu jste se pro tento krok
rozhodla?
Poprvé mě tato myšlenka napadla v lednu 2014, kdy jsem se o existenci lesních školek dozvěděla.
K přírodě jsem měla vždy blízko, a tak je mi jejich koncept velmi blízký. Navíc v té době naše dcera
dorůstala do školkového věku, a já tak věděla, že minimálně o jednoho klienta máme postaráno.
Brzy se do přípravy zapojil i manžel a dvě kamarádky – a projekt byl na světě.
- Bylo těžké založit lesní školku? Jaké podmínky jste museli splnit? A nebyl problém například s
administrativou?
Při zřizování jsme se drželi pravidel asociace lesních školek. Obecně jsou pravidla a předpisy pro
lesní školky poměrně mírné, což je dáno tím, že nejsme vedeni pod ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, a ani jako dětská skupina. Druhou stranou této mince je fakt, že provoz
školky tak není nijak dotován a je hrazen výhradně z příspěvků rodičů.
- Jak vaše lesní školka funguje? Jak vypadá běžný den?
Děti se ráno scházejí mezi sedmou a osmou hodinou ranní. Jeden den v týdnu jezdí děti do školky
vlakem z Třince do Hrádku, samozřejmě v doprovodu paní učitelky, a tak děti dorazí do zázemí
školky po pěkné ranní procházce. Když už se všichni sejdeme, přivítáme se písničkou v ranním
kruhu a vyrazíme za lesním dobrodružstvím. Vracíme se na oběd a po něm většina dětí spí,
případně se věnuje klidovým aktivitám buď ve školce, nebo na přilehlé zahradě. Důležité je říct, že
jedna učitelka – nebo spíše průvodkyně dětí – je zde pro maximálně osm dětí, pokud se nás sejde
devěd a více, průvodkyně už jsou dvě. Díky tomu můžeme zaručit skutečně individuální přístup ke
každému dítěti. Klademe důraz na to, aby děti měly možnost pojmenovat svoje pocity a porozumět
jim a zároveň respektovaly ostatní. Snažíme se také rozpoznat a využít senzitivní období dětí –
jsou to období, kdy se děti dokážou skokově naučit určitou dovednost, protože je právě zajímá.
Pokud se takové období správně uchopí, můžeme skutečně mluvit o škole hrou, která je úžasná jak
pro děti, tak jejich průvodce.
- Jakou má Lesní školka Hrádeček kapacitu? A lze ji ještě zvýšit?
V současnosti má školka kapacitu 12 dětí a pomocí jednoduchých úprav interiéru školky jsme
schopni její kapacitu zvýšit na zhruba 16 dětí. Vzhledem k tomu, že zájem o naše služby roste,
dojde k těmto úpravám již v dohledné době.
- Odkud, tedy z jakých obcí či měst, k vám děti dojíždějí?
Vzhledem k tomu, že další zařízení podobného typu, o kterém vím, se nachází v Palkovicích u
FrýdkuMístku, máme poměrně velkou spádovou oblast. Docházejí k nám děti jak přímo z Hrádku,
kde sídlíme, tak také z okolních měst a obcí – z Třince, Vendryně a dokonce i děti z Českého
Těšína.
- V průběhu roku jsou děti každý den venku a v přírodě – platí tedy podle vás rčení, že neexistuje
špatné počasí, ale pouze špatné oblečení?
Přesně tak. Pokud jsou děti v teple a suchu, tak počasí vůbec neřeší. Takže gumáky, nepromokavé
kalhoty, bundy a pořádné čepice u nás ve školce nezahálejí.

- V zimním období trápí města smog, kopců v Hrádku se to ale netýká. Dá se říct, že v zimě u vás
pro pobyt venku neplatí žádná omezení?
U nás platí, že děti jsou venku skutečně za každého počasí. Jediné omezení související se zimou je
to, že ne vždy se k nám dá vyjet autem a děti pak čeká procházka ve sněhu. Řekněte ale, kdo se
může pochlubit tím, že do školky i ze školky jede na bobech či na saních?
- Lesní školka Hrádeček slaví rok své existence. Jak jste toto výročí oslavili?
Uspořádali jsme oslavu společně s rodiči a dětmi. Připili jsme školce na zdraví a spoustu
spokojených dětí. Školka dostala také krásné dárky, které už děti využívají. Teď se těšíme na další
rok a tematické měsíce, které nás čekají. Bude to například měsíc řemesel, noc tatínků s dětmi ve
školce a podobné akce. Pro rodiče chystáme například školkový ples nebo podzimní brigádu
spojenou s přípravou dřeva na zimu. Moc si vážím toho, že máme ve školce rodiče, kteří se rádi
zapojí, a pomáhají tak vytvářet jedinečnou atmosféru lesní školky.
- Dá se říct, že uplynulý rok splnil (ohledně fungování lesní školky) vaše očekávání?
Myslím, že je dokonce předčil. Je neuvěřitelně nabíjející sledovat, jak se vaše vize mění v realitu.
Jak jsou děti zdravé, spokojené a samostatné, jak si samostatně dokážou vytvářet program dne a
společná pravidla soužití. Jak se k sobě chovají s respektem a partnersky. Velmi si také vážím
našich průvodkyň, které vše výše uvedené umožňují, a předávají dětem své hodnoty a vidění
světa. Moc se těším na všechno, co nám lesní školka do budoucna přinese.

