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Abstrakt 

 Diplomová práce se zabývá problémy spojenými se zakládáním a provozováním 

lesních mateřských školek v České republice. První lesní mateřská škola (LMŠ) v ČR 

vznikla v roce 2007 a za pět let se jejich počet rozrostl na čtyřicet fungujících LMŠ. 

LMŠ však nesplňují poţadavky předškolních zařízení a jejich existence a provoz v ČR 

neustále balancuje na hranici zákona. Výzkumy ze zahraničí nicméně potvrzují 

pozitivní vliv na psychický a fyzický vývoj dítěte předškolního věku a v severských 

zemích, v Dánsku a Německu státy provoz LMŠ podporují.  

 Zaloţení a provozování LMŠ v ČR doprovází spousta nejasných otázek a 

budoucí zřizovatelé často nevědí, co vše je potřeba zajistit. Studie proveditelnosti 

poskytuje materiál, který pomŧţe budoucím zřizovatelŧm LMŠ zhodnotit 

realizovatelnost, smysluplnost projektu, poskytnout moţné skutečnosti, které mohou mít 

vliv na provoz a zřízení LMŠ v jejich okolí. Hlavním cílem je posouzení realizačních 

hledisek, která mohou ovlivňovat zřízení LMŠ. Studie proveditelnosti je přitom 

vztaţena na konkrétní LMŠ v okrese Strakonice.  

 Studie proveditelnosti se opírá o získaná data z provedených rozhovorŧ 

s pedagoţkami a ředitelkami LMŠ, z pozorování nebo z dotazníkového šetření, které 

analyzuje potencionální trh. V práci je popsána myšlenka projektu, analýza poptávky, 

marketingová strategie, komunikace, management projektu, finanční plán, 

harmonogram projektu LMŠ a jsou také zhodnocená rizika projektu a navrţena řešení, 

která by zamezila kolapsu provozu LMŠ. Práce dochází k poznatku, ţe projekt LMŠ je 

ve Strakonicích proveditelný v případě, ţe provoz a zajištění fungování LMŠ bude 

podpořeno vlastním zájmem zřizovatele a ne vidinou finančního zisku. 
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Abstract 

 This thesis deals with the problem concerning the foundation and operation of 

forest preschools in the Czech Republic. The first forest preschool in the Czech 

Republic was founded in 2007 and the number of forest preschool has increased to 

forty-functioning forest preschools. However the forest preschools do not meet the 

requirements of preschool services. In the Czech Republic is no legislative rules for the 

operation of forest preschools. Nevertheless the research from abroad confirmed the 

positive effect on mental and physical development of children at preschool age. Above 

that the northern countries, Denmark and Germany support the functioning of the forest 

preschools.  

 The foundation and the operation of forest preschool in the Czech Republic is 

accompanied with a lot of unclear issues. Because of that, the feasibility study provide a 

material which will help to future funders to evaluate the feasibility, reasonableness of 

the project, provide the information which will influence the operation and the 

foundation of the forest preschool in their neighborhood. The main aim of the thesis is 

to assess an implementation aspects that can influence the establishment of forest 

preschool. The feasibility study is related to the specific forest preschool in the district 

of Strakonice.  

 The thesis is based on gained data from semi-structured interviews with the 

pedgagogues and the headmasters of forest preschools, on observation or on 

questionnaire which evaluate the potencial market. The thesis describes the idea of 

project, demand analysis, marketing strategy, communications, project management, 

financial plan, project schedule of forest preschool and also evaluates the risk of the 

project and proposes solutions that would prevent the collapse of the forest preschool 

operation. The thesis leads to finding that the project of the forest preschool is in 

Strakonice feasible if the operation and ensure the funcitoning of the forest preschool 

will be supported by self-interest and not the vision of financial gain.   
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1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZKOUMÁNÍ A STRUKTURACE 

VÝZKUMNÉHO TÉMATU 

 Firemní mateřskou školku, novinku posledních let, zaměstnavatelé zakládají 

z dŧvodŧ posílení rovných příleţitostí na trhu práce, zvýšení prestiţe firmy a udrţení 

kvalifikovanosti zaměstnancŧ. V rámci Prorodinného balíčku, který byl schválen na 

podzim roku 2008, jsou novinkou také tzv. miniškolky. V miniškolkách je stanoven 

počet jednoho vyučujícího na čtyři děti ve věku od 1 do 7 let. Oproti klasickým 

mateřským školkám, co se předpisŧ týče, je zřizování školky benevolentnější. V rámci 

poskytování předškolní péče o děti v České republice tedy mŧţeme vnímat trend, kdy se 

do předškolní péče zapojují externí nestátní subjekty. Zároveň se s tímto trendem 

v České republice v oblasti předškolního vzdělávání uplatňují i alternativní pedagogické 

směry (program Začít spolu, integrovaná tematická výuka, Montessori a Waldorfská 

pedagogika, projekt Zdravá škola, domácí vzdělávání nebo lesní mateřská škola).  

 Od roku 2010 zaţívá Česká republika „boom“ lesních mateřských školek 

(LMŠ), kde výuka probíhá po celý rok v přírodě. Kaţdá LMŠ je svým originálem, 

všechny ale podporují pravidelný pobyt v přírodě, který pozitivně ovlivňuje vývoj a 

zdraví dítěte. Jako zázemí často slouţí maringotka, tee-pee, jurta či dřevěná chatka. 

Lesní školky se těší přízni v Dánsku, Německu (aţ 1000 vedených MŠ), Švédsku a 

Norsku a mají v těchto státech i stoletou tradici. Lesní mateřské školky v České 

republice nesplňují poţadavky školského zařízení, proto u nás vznikají v podobě lesních 

klubŧ, občanských sdruţení, soukromých subjektŧ, bez nároku na státní dotace. 

Prozatím v ČR neexistuje právní rámec pro LMŠ, a tak jejich existence je výsledkem 

kompromisŧ v rámci platné legislativy. Zaloţení LMŠ proto doprovází spousta 

nejasných otázek.   

 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V práci se opírám o tato teoretická východiska: 

Maslowova teorie lidských potřeb, model potřeb malého dítěte, model potřeb  

Ehrenharda Skiery, environmentální teorie, ekologická výchova, sociální role, 

Institut sociologických studií  

Teze diplomové práce  
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waldorfská pedagogika, montesorri pedagogika, záţitková pedagogika, zdravá škola, 

teorie kulturního kapitálu – Bourdieu. 

 

3. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Od myšlenky zaloţení LMŠ k její skutečné realizaci vede dlouhá cesta. V zájmu 

potencionálního zřizovatele je zjistit, jaké skutečnosti budou mít vliv na úspěch nebo 

neúspěch v provozování. Tato studie si klade za hlavní cíl posouzení realizačních 

hledisek, která mohou ovlivňovat zřízení LMŠ. Na myšlenku zaloţení LMŠ tak budoucí 

zřizovatelé mohou nahlédnout z jiné perspektivy a odhalit moţné budoucí problémy, 

s kterými by se LMŠ mohla potýkat v prŧběhu realizace a jejího fungování. 

V diplomové práci naleznou konkrétní postup, jednotlivé kroky pro zřízení LMŠ. Studie 

bude aplikována na konkrétní budoucí LMŠ v okrese Strakonice.  

Dalším cílem práce je dokázat, ţe projekt LMŠ lze úspěšně zrealizovat ve 

strakonickém okrese, stojí na reálném základě, přínosy převaţují nad riziky a projekt 

LMŠ tak má předpoklady k úspěchu.  

V diplomové práci budu pracovat s hypotézami: 

 Projekt LMŠ ve Strakonicích je proveditelný; 

 Návratnost investice do LMŠ nebude trvat déle neţ 1 rok; 

Přínos práce tkví i v neotřelém pohledu na předškolní vzdělávání, v podpoře 

alternativního předškolního vzdělávání, které ovlivňuje zdravý rozvoj dítěte. 

 

4. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

1) Je LMŠ schopna vlastního nezávislého provozu ve Strakonicích? 

2) Jaké subjekty jsou největší hrozbou v procesu zakládání LMŠ?  

 

5. METODY A PRAMENY  

 V diplomové práci vyuţiji následující metody: 

Primární data – Polostrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování v LMŠ Esedra, 

o.s. (zaloţena v roce 2009) v Praze a v LMŠ Větvička v Plzni (zaloţena na jaře 2012). 

Sekundární data – Studium dokumentŧ (odborné publikace, data, statistická data, 

ročenky, ŠVP, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, legislativa) 

Analýza poptávky a analýza rizik 
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Kvantitativní metoda: vyuţití výsledkŧ z jiţ uskutečněného výzkumu formou 

dotazníkového šetření mezi rodiči (hlavním cílem bylo zjištění o znalosti a poptávce 

LMŠ ve Strakonicích) 

 

6. PŘEDPOKLÁDANÁ STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Úvod 

Výzkumné cíle, výzkumné otázky 

Metodologie a zdroje dat 

Teoretická východiska a vymezení pojmŧ 

Historie outdoorové výchovy v České republice 

Výzkum v oblasti LMŠ 

Alternativní pedagogické směry 

Legislativní opatření týkající se předškolního vzdělávání v ČR 

Psychomotorický vývoj dítěte 

Studie proveditelnosti (pozadí a návrh projektu, odhad poptávky, technické řešení 

projektu, právní předpisy, dopad projektu na ţivotní prostředí, management projektu a 

pracovní síly, finanční analýza, hodnocení efektivity a udrţitelnosti projektu, 

harmonogram a realizace projektu) 

Výsledky 

Diskuze 

Reference 

Appendix 
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1. Úvod 

„Řekni mi a já zapomenu,  

ukaţ mi a já si zapamatuji,  

nech mě to dělat a já to pochopím.―  

(Staré čínské přísloví) 

 

 V rámci poskytování předškolní výchovy a péče o děti v České republice lze 

v posledních letech vnímat trend, kdy se do předškolní výchovy a péče zapojují externí, 

nestátní subjekty (miniškolky, firemní školky, domácí hlídání). S tímto trendem se 

v České republice v oblasti předškolního vzdělávání uplatňují i alternativní pedagogické 

směry - program Začít spolu, integrovaná tematická výuka, Montessori a Waldorfská 

pedagogika, projekt Zdravá škola, domácí vzdělávání nebo lesní mateřská škola.  

 Od roku 2010 zaţívá Česká republika „boom“ lesních mateřských školek 

(LMŠ), kde výuka probíhá po celý rok v přírodě. Kaţdá LMŠ je svým originálem, 

všechny ale podporují pravidelný pobyt v přírodě, který pozitivně ovlivňuje vývoj a 

zdraví dítěte. Jako zázemí často slouţí maringotka, tee-pee, jurta či dřevěná chatka. 

Lesní školky se těší přízni v Dánsku, Německu, Švédsku, Norsku a mají v těchto státech 

i stoletou tradici.  

 Přirozená hra dětí nebo pobyt v přírodě zde existovaly po tisíce let. Nyní však 

procházíme radikální změnou ve společnosti a to v relativně krátkém čase, kdy se 

veškeré dění (bydlení, práce, vzdělávání) odehrává mezi čtyřmi stěnami, coţ do 

budoucna mŧţe mít velký vliv na naše psychické a fyzické zdraví (Louv, 2006). 

Výsledkem těchto změn je odcizení dětí a lidí přírodě a popisuje se jako nedostatek 

přírody v našich ţivotech (Louv, 2005). Děti tráví málo času v přírodním prostředí a 

tento fakt zvyšuje obrovské mnoţství negativních dŧsledkŧ, které nezahrnují pouze naše 

zdraví – sociální, psychické a fyzické, ale také odcizeným chováním ohroţujeme 

přírodu. Mezi hlavní příčiny nedostatku pobytu v přírodě patří fakt, kdy rodiče v rámci 

větší bezpečnosti své děti raději nechávají doma nebo děti navštěvují krouţky, kde opět 

tráví čas v budovách. Strach rodičŧ je stimulován především prostřednictvím role médií. 

(Louv, 2005).  

 V dnešním světě nad přírodou vítězí počítač, televize a další aktivity, které 

nevedou děti k objevování a kreativitě, nýbrţ k pasivnímu přijímání informací. Ubývá 

moţností, příleţitostí a hlavně času pro pobyt v přírodě, zvětšují se městská sídla a 
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koncentrace lidí ve městech. Ţivot ve městech nabízí mnoho výhod, ale ani jedna z nich 

se nevyrovná rozmanitosti přírody. Pro podporu udrţitelného rozvoje ve městech, by 

měla být společnost zaloţená na šetření zdrojŧ a na zájmech, které jsou šetrné k přírodě. 

(Shulian, 2010). Lesní mateřské školy jsou zařízením, které se snaţí odbourávat 

odcizení dětí přírodě, podporují jejich přirozený zdravý vývoj a budují pozitivní vztah a 

respekt k přírodě.  

 Lesní mateřské školy také vytváří podmínky pro snadnější skloubení rodinného a 

pracovního ţivota, coţ je jeden z hlavních cílŧ Prorodinného balíčku
1
, který podporuje 

„zavedení a podporu inovativních sluţeb péče o dítě zejména předškolního věku 

v prostředí co nejvíce se blíţícímu rodině.― (Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008: 

3). LMŠ fungují také jako alternativy předškolního vzdělávání v městech, kde poptávka 

po místech v mateřských školách převyšuje jejich nabídku a dovedou tak rychle, bez 

větších finančních nákladŧ reagovat na nedostatek míst v klasických mateřských 

školkách.  

 V rámci Prorodinného balíčku jsou novinkou tzv. miniškolky. V miniškolkách je 

stanoven počet jednoho vyučujícího na čtyři děti ve věku od 1 do 7 let. Oproti 

klasickým mateřským školkám, co se předpisŧ týče, je zřizování miniškolky 

benevolentnější a funguje na nekomerčním základě (Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, 2008). LMŠ v České republice nesplňují poţadavky předškolních sluţeb péče o 

děti, a proto u nás vznikají v podobě lesních klubŧ, občanských sdruţení, soukromých 

subjektŧ, bez nároku na státní dotace. Prozatím v ČR neexistuje právní rámec pro LMŠ, 

a tak jejich existence je výsledkem kompromisŧ v rámci platné legislativy. Do 

budoucna se uvaţuje o moţném provozování LMŠ na základě předpisŧ o sdruţování 

zřizovatelŧ miniškolek nebo o provozování integrovaných LMŠ v klasických 

mateřských školách. V kaţdém případě zaloţení LMŠ prozatím doprovází spousta 

nejasných otázek.  

 

 

 

                                                 

1
 Schválen na podzim roku 2008.  
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2. Cíle práce a výzkumné otázky 

 Od myšlenky zaloţení LMŠ k její skutečné realizaci vede dlouhá cesta. V zájmu 

potencionálního zřizovatele je zjistit, jaké skutečnosti budou mít vliv na úspěch nebo 

neúspěch v provozování. Tato studie si klade za hlavní cíl posouzení realizačních 

hledisek, která mohou ovlivňovat zřízení LMŠ. Na myšlenku zaloţení LMŠ tak budoucí 

zřizovatelé mohou nahlédnout z jiné perspektivy a odhalit moţné budoucí problémy, s 

kterými by se LMŠ mohla potýkat v prŧběhu realizace a jejího fungování. V diplomové 

práci naleznou konkrétní postup, jednotlivé kroky pro zřízení LMŠ. Studie je 

aplikována na konkrétní budoucí LMŠ v okrese Strakonice.  

 Dalším cílem práce je dokázat, ţe projekt LMŠ lze úspěšně zrealizovat ve 

strakonickém okrese, stojí na reálném základě, přínosy převaţují nad riziky a projekt 

LMŠ tak má předpoklady k úspěchu. Přínos práce tkví i v neotřelém pohledu na 

předškolní vzdělávání, v podpoře alternativního předškolního vzdělávání, které 

ovlivňuje zdravý rozvoj dítěte. 

 Vedlejší cíle práce jsou: 

 Analýza historie alternativních škol a LMŠ v ČR a zahraničí 

 Identifikace situace LMŠ v ČR 

 Identifikace provozních podmínek LMŠ v ČR 

 Charakteristika východisek pro zakládání LMŠ 

 Charakteristika předškolního vzdělávání v ČR 

 Analýza poptávky po LMŠ ve Strakonicích 

 Analýza finančního plánu 

 Vypracování harmonogramu projektu LMŠ 

 V diplomové práci budu pracovat s hypotézami: 

 Projekt LMŠ ve Strakonicích je proveditelný 

 Návratnost investice do LMŠ nebude trvat déle neţ 1 rok 

Na stanovené cíle práce navazují výzkumné otázky, které vychází 

z teoretických poznatkŧ: 

 Je LMŠ schopna vlastního nezávislého provozu ve Strakonicích? 

 Jaká jsou rizika v procesu zakládání a provozu LMŠ? 
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3. Metody a metodologie 

 Kapitola popisuje pouţité metody sběru a analýzy dat. Diplomová práce vyuţívá 

jak kvalitativních, tak kvantitativních dat a snaţí se získat maximum ze smíšeného 

metodologického přístupu.    

 

3.1 Studie proveditelnosti 

 Proto, aby se daly ověřit dané hypotézy práce a naplnit hlavní cíl práce, poslouţí 

studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti slouţí jako nejkomplexnější popis 

zamýšleného projektu, jelikoţ obsahuje informace, pomocí kterých se posuzuje 

realizovatelnost projektu a z hlediska finančního také hodnotí efektivnost vyuţití 

vloţených prostředkŧ a ověřuje smysluplnost projektu (Sieber, 2004).  

 Studie proveditelnosti si klade za cíl zhodnotit realizační alternativy a 

poskytnout podklady pro investiční rozhodnutí. V tomto případě se jedná o projekt 

týkající se soukromé sféry, financovaný vlastními prostředky a případně státními či 

mezinárodními dotacemi. Obecně je studie proveditelnosti členěná do několika bodŧ, 

jejichţ cíl a smysl je popsán v jednotlivých kapitolách praktické části diplomové práce. 

Vypracování jednotlivých kapitol souvisí s realizováním několika metod výzkumu: 

 Kapitola č. 4., 5., 6., 7., 8. vyuţívá metody studium dokumentŧ.   

 Kapitola č. 9.2 vyuţívá metodu dotazníkového šetření a analýzu poptávky. 

 Kapitola č. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 vyuţívá metod zúčastněného pozorování, 

polostrukturovaných rozhovorŧ. 

 Kapitola č. 9.5 vyuţívá metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektu na 

základě polostrukturovaných rozhovorŧ, studia dokumentŧ z LMŠ a byla zde 

pouţita finanční analýza.   

 Kapitola č. 9.6 je zaloţena na analýze rizik.  

 Kapitola č. 9.7 vyuţívá časový plán (Ganntŧv diagram) jednotlivých činností a 

fází projektu.  

 

3.2 Dotazníkové šetření 

 Cílem dotazníkového šetření bylo analyzovat znalost, zájem a poptávku po 

alternativním vzdělávání (LMŠ) v okrese Strakonic, zjistit očekávání rodičŧ od LMŠ, 
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názory rodičŧ na výhody a nevýhody LMŠ a finanční moţnosti rodičŧ týkající se 

předškolního vzdělávání. Před vytvořením dotazníku byly formulovány hypotézy. 

Výzkum vyuţíval deduktivní princip, kdy je nejprve definován problém, hypotézy, 

proměnné a souhrn přijatelných a nepřijatelných hypotéz. (Jeřábek, 1992).  

Hypotézy: 

 Rodiče, kteří neznají LMŠ, nesprávně definují výhody a nevýhody vzdělávání 

v LMŠ.  

 Rodiče přikládají větší dŧraz atributŧm (zdraví dětí, samostatnost, získané 

dovednosti a znalosti), které podmínky v LMŠ podporují.  

 Rodiče, kteří mají povědomí o alternativním vzdělávání, si přejí mít bliţší vztah 

s mateřskou školkou a podílet se na jejím provozu.  

 Rodiče, kteří mají povědomí o alternativním vzdělávání, mu jsou více nakloněni.  

 Pro rodiče je docházka dětí do LMŠ finanční zátěţí a tudíţ je pro ně částka 1500 

Kč/měsíc neúnosná.  

 Dotazníkové šetření bylo provedeno v období od ledna do února v roce 2012. 

Před roznesením dotazníkŧ do školek byla provedena dvě kola pilotního výzkumu, která 

pomohla odstranit nedostatky dotazníku. Cílovou populaci tvoří rodiče s dětmi věku od tří 

do šesti let, které navštěvují MŠ ve Strakonicích. Aby se předešlo vynechání z výzkumu 

rodičŧ, kteří v daný den neumístili své dítě do MŠ, dotazníky byly rozdány pedagogŧm, 

kteří zajistili co největší doručení. Vybraný vzorek rodičŧ má reprezentovat cílovou 

populaci. Proto, aby byla zvýšena spolehlivost dotazníkŧ, bylo 120 dotazníkŧ rozneseno 

do čtyř MŠ ve Strakonicích, to znamená 30 dotazníkŧ do kaţdé školky. Vysoká 

spolehlivost výzkumu zaručuje, v případě opakování výzkumu, podobné výsledky. 

Mangione (1995) uvádí procentuální klasifikaci návratu dotazníkŧ, která zajišťuje 

validnost, platnost výzkumu. Zpět bylo vybráno 66 % dotazníkŧ (79 ze 120 dotazníkŧ).  

Tabulka č. 1: Procentuální návratnost dotazníků 

Přes 85 % Výborná 

70-85 % Velmi dobrá 

60-70 % Přijatelná 

50-60 % Stěţí přijatelná 

pod 50 % Nepřijatelná 

Zdroj: Mangione (1995) 
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 Omezení výzkumu mohlo být zpŧsobeno pedagogy, kteří předávali dotazníky 

rodičŧm. Proto byli pedagogové poţádáni pouze o předání dotazníkŧ a význam, 

instrukce dotazníku byly popsány na začátku dotazníku. Rodiče si měli vzít dotazníky 

domŧ a přinést je v následujících dnech, aby měli na jejich vyplnění dostatek času.  

 Data ze sebraných dotazníkŧ byla redukována, generalizována a kódována do 

kategorií dle proměnných. V případě otevřených byly vytvořeny kategorie a hranice 

mezi kategoriemi, které se nesměly překrývat. Z dat byly odstraněny chybějící a 

závadné informace. Pro analýzu dat poslouţil program SPSS. 

 

3.3 Zúčastněné pozorování 

 Pozorování v LMŠ probíhalo v letech 2011 – 2012, ve švédských a také 

v českých LMŠ. Švédské LMŠ ve výzkumu slouţí pro další zdroj inspirace a dalších 

moţností v projektu. Pozorování probíhala nestandardizovaně, to znamená, ţe ze 

začátku nebyl vybrán objekt zkoumání, ani nebyly stanoveny nástroje sběru dat. 

V prŧběhu sbírání dat, zde tedy byla volba změny monitorovaných událostí či činností. 

(Hendl, 2005). Ze začátku bylo pozorování zaměřeno na seznamování se s prostředím, 

zjišťování, jak funguje denní chod školky, na jakých principech LMŠ stojí, jak probíhá 

vzdělávání a výchova dětí v jednotlivých školkách, dále bylo zaměřeno na chování dětí, 

jaké provádí činnosti v prŧběhu dne nebo jaké řeší překáţky. Po seznámení se 

s konceptem LMŠ se pozorování přeneslo na provozní chod školky, zajištění pedagogŧ, 

jejich odbornosti, vybavení zázemí, komunikaci s rodiči a obcí nebo přípravu jídla či 

rozpočet školky.  

 Role pozorovatele byla zjevná. Atmosféra v LMŠ však nebyla ovlivněna mou 

přítomností, jelikoţ jsem se zapojila do chodu LMŠ jako další pedagog. Děti byly 

zvyklé na nové členy ve školce, jelikoţ je často navštěvují studenti pedagogických 

fakult. Pozorování proběhlo celkem v sedmi LMŠ. V kaţdé školce jsem strávila dva 

dny, během nichţ jsem sbírala data a prováděla rozhovory. V LMŠ Esedra jsem strávila 

celkem dva týdny jako stáţistka. V této školce bylo sebráno nejvíce materiálu, 

především zaměřeného na technický provoz, zajištění chodu a zaloţení LMŠ. 
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Tabulka č. 2: Seznam navštívených LMŠ 

Název školky Stát Rok návštěvy 

Utelek SWE 2011 

Värdegrund SWE  2011 

Větvička ČR  2012 

U tří veverek ČR  2012 

Šárynka ČR 2012 

Esedra ČR 2012 

Lesníček – Toulcův dvůr ČR 2012 

 

3.4 Polostrukturované a nestrukturalizované rozhovory 

 Přínos rozhovoru tkví v získání bohatých a detailních odpovědí. Pro přípravu 

polostrukturovaného rozhovoru a jeho otázek bylo vyuţito instrukcí dle Brymana (2004: 

326)
2
. Polostrukturovaný rozhovor byl vybrán, jelikoţ je při něm moţné měnit 

pokládání otázek dle aktuální situace. Rozhovor byl zaloţen na základních otázkách a 

tématech, které byly potřeba prodiskutovat s respondenty. Zároveň bylo moţné pokládat 

doplňující otázky a rozšířit rozhovor o vysvětlení a ujasnění určitých problémových 

částí. Respondenti měli také volnější prostor pro odpovědi, vyjádření vlastních nápadŧ, 

názorŧ, problémŧ a zkušeností (Hendl, 2005). Otázky byly dopředu stanovené a týkaly 

se hlavních výzkumných otázek.  

 Cíloví respondenti rozhovorŧ byli ředitelé LMŠ a pedagogové. Zkušenosti 

s provozem LMŠ byly čerpány i v zahraničí a během studijního pobytu v roce 2011 

jsem realizovala tři polostrukturované rozhovory s ředitelkami LMŠ ve Švédsku. Dva 

rozhovory proběhly v místě mého tehdejšího bydliště v Linköpingu a jeden 

v Norrköpingu.  V rozmezí dvou let (2011 – 2012) bylo provedeno dalších šest 

rozhovorŧ a to s českými ředitelkami a pedagoţkami v LMŠ. Rozhovory se uskutečnily 

po skončení denního programu LMŠ. Prŧměrná délka polostrukturovaného rozhovoru 

byla 45 minut a následně byly rozhovory doplňovány nestrukturovanými rozhovory. 

 Nestrukturované rozhovory jsou v podstatě velmi podobné charakteru běţné 

konverzace (Bryman, 2004). Rozhovory nebyly nahrávány. Informace z rozhovorŧ jsou 

                                                 

2
 Viz příloha č. 1 
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doplněné o informace získané v prŧběhu celého dne. V práci jsou zveřejněné názvy 

školek a jména pedagogŧ, ředitelŧ s jejich souhlasem. Informace z prŧběhu dne a 

z provedených rozhovorŧ byly zaznamenávány jako polní poznámky a po skončení 

návštěvy LMŠ byly získané informace a data sepsané.   

Tabulka č. 3: Seznam provedených rozhovorů 

Název školky Stát Rozhovor  Datum 

Utelek SWE - Linköping Eva, Jessica 25. 4. 2011 

Värdegrund SWE - Nörrkoping Tina 20. 4. 2011 

Větvička ČR - Plzeň Veronika 12. 3. 2012 

U tří veverek ČR – Nový Hradec Králové Martina 16. 3. 2012 

Šárynka ČR - Praha Tereza 13. 2. 2011 

Esedra ČR - Praha Zuzka 23. 2. 2011 – 

26. 3. 2012 

Lesníček – Toulcův 

dvůr 

ČR - Praha Magdaléna 13. 3. 2012 

Sýkorka ČR - Brno Věra 17. 3. 2012  

 

 Výpovědi byly zpracované pomocí kvalitativní obsahové analýzy, coţ znamená 

subjektivní identifikování obsahu výpovědí prostřednictvím identifikace témat a 

klasifikačního kódování. Kategorie byly přitom tvořeny aţ po sběru dat. (Hendl, 2005).  

 

3.5 Rychlá analýza aktérů a SWOT analýza 

 Analýza aktérŧ byla vyuţita při popisu základních aktérŧ, kteří se zapojují do 

vzdělávání v LMŠ. Metoda analýzy aktérŧ má dvě základní formy – výzkumnou a 

rychlou. V práci byla zvolena aplikace druhé metody, jelikoţ má rychlý časový prŧběh 

a slouţí k orientaci v problematice. (Veselý, Nekola, 2007).  

 Metoda SWOT analýzy pomohla identifikovat silné stránky (strengths), slabé 

stránky (weaknesses), příleţitosti (opportunities) a ohroţení (threats) aktérŧ, kteří 

ovlivňují prŧběh vzdělávání v LMŠ.  
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3.6 Sekundární data 

 Práce vyuţívá poznatky z odborných článkŧ ze zahraničí, z provedených 

výzkumŧ ze zahraničí týkajících se hlavně LMŠ a jejich vlivu na zdraví dítěte či 

statistiky o předškolním vzdělávání v ČR. Informace byly čerpány ze statistik, zákonŧ a 

vyhlášek a také výročních zpráv LMŠ.  
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4. Historie alternativního vzdělávání  

 Koncept vzdělávání v přírodě existoval jiţ odpradávna. Vzdělávání si v prŧběhu 

století prošlo nespočtem změn, reforem, které měly vliv na formu novodobého 

alternativního směru vzdělávání. Alternativní vzdělávání, které se snaţilo změnit pohled 

na tradiční vzdělávání, se vyvinulo v prŧběhu konce 19. a začátku 20. století. 

V následující kapitole se seznámíme s historií vzdělávání od počátku lidstva 

k alternativním pedagogikám vyvinutých v zahraničí, v českých zemích a jejich 

podobou v 21. století.  

 V prvobytně pospolných společnostech, kde se aplikoval společný zpŧsob ţivota 

a v souvislosti s dělbou práce, probíhala odlišná výchova dívek a hochŧ. Znalosti a 

dovednosti byly přejímány od dospělých především nápodobou a staly se 

nejdŧleţitějším bohatstvím, které zaručovalo přeţití kmenu. (Šmahelová, 2009).   

 Ve starověku se zodpovědnost za výchovu přenesla na stát. Nejznámějšími 

vzdělávacími centry se staly Řecko a Řím. Ve Spartě, řeckém městě, se vliv rodiny na 

výchovu potlačoval. Dŧraz byl kladen na vojenskou a tělesnou výchovu, na 

vlasteneckou výchovu, kdy zájmy státu a společnosti byly nadstavbou zájmŧm 

individuálním. V Athénách výchova směřovala k dosaţení ideálu krásy, dobra a 

k souladu výchovy tělesné, mravní, rozumové a estetické, známé pod pojmem 

Kalokagathia. Cílem výchovy ve starověku bylo vytvoření harmonické kultury, která 

slučuje sílu těla i duše. (Haiman, 1874).  

 Po zániku otrokářské společnosti, se vznikem feudálních řádŧ se společnost 

diferencovala na stavy. Dle příslušného stavu, se jedincŧm dostávalo rozdílné výchovy. 

Vzdělání a výchova byly silně ovlivněny křesťanstvím. Ve středověku vznikly čtyři 

typy škol: městské, církevní, univerzity a systém výchovy světských feudálŧ (rytířská 

výchova).  

 Období renesance, v oblasti vzdělávání nazvané - humanismus, se inspirovalo 

antickými myšlenkami a zajímalo se o člověka a lidskou společnost. (Šmahelová, 2009). 

Vyznačovalo se návratem zájmu o člověka a jeho harmonii, přirozenost.  

Jan Ámos Komenský 

 V 16. a 17. století lze opět nalézt myšlenky, které jsou spjaté s výchovou 

v přírodě. Metody vzdělávání dle Jana Ámose Komenského mají být přirozené a 

„podporovat dětský nebo lidský přirozený nebo spontánní způsob vzdělání a rozvoje― 

(Dahlin, 2006: 16). Děti mají být vedeny k otuţilosti, k čilosti, má se při výchově dbát 
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na dobré zdraví dítěte. Dŧraz klade i na samostatné objevování dítěte: „Čím více dítě 

dělá, běhá, pracuje, tím lépe na to spí, zaţívá, tím lépe roste, tím lépe jadrnosti a 

čerstvosti těla i mysli nabývá.― (Čapková, 1968: 91). 

Jean Jacques Rousseau 

 Ideu svobodné školy zastával J. J. Rousseau. Cílem vzdělávání má být 

vychování svobodného člověka. Výchova se vyznačuje přirozeností, svobodou, která 

respektuje věkové a individuální zvláštnosti dítěte. Myšlenka z 18. století – kdy dítě má 

ke všemu dospět vlastní zkušeností, pozorováním, uvaţováním, samostatností – se 

prosazuje i v nynějších lesních mateřských školách. Člověk je dobře vychován, pokud 

na něj pŧsobí tři druhy výchovy. (Cach, 1967):  

 Výchova přírodou (nezávisí na pedagogovi
3
) 

 Výchova lidmi (je v rukou pedagoga) 

 Výchova věcmi (částečně závisí na pedagogovi) 

 Poslední dvě výchovy – lidmi a věcmi – je potřeba vyváţit a doplňovat jimi 

výchovu přírodou. Všechny tři výchovy přitom spějí ke společnému cíli výchovy daným 

přírodou (Šmahelová, 2009).   

John Locke 

 John Locke propagoval zdravý zpŧsob ţivota. „První věc, o kterou by mělo být 

pečováno je, aby se děti tolik neoblékaly a nezakrývaly v prŧběhu zimy či léta. Kdyţ se 

narodíme, obličej není o nic více zakrytý neţ jakákoliv jiná část těla.“
4
 (Locke, 1989: 

84). Tato interpretace souvisí s myšlenkou otuţování, které příznivě omezuje nemocnost 

lidí. Zároveň Locke podporoval pobyt ve volné přírodě, na čerstvém vzduchu. „Další 

věc, která přispívá k podpoře zdraví, hlavně zdraví dětí, je strávení co nejvíce času na 

čerstvém vzduchu, a omezení doby blízko ohně, a to i v zimě.“
5
 (Locke, 1989: 89). 

Tento názor ze 17. Století lze povaţovat za nadčasový. Naše těla jsou v moderní době 

zhýčkaná. Nemocnost dětí se často zvýší vstupem do mateřské školy. Příčin je několik, 

ale za hlavní mŧţeme povaţovat šíření virŧ a baktérií, které se stává ve vytopených 

místnostech mnohem rychlejší a jednodušší.  

                                                 

3
 V textu není pod pojmem pedagog (učitel, ředitel) specificky míněn jen muţ, nýbrţ zahrnuje i 

pedagoţky (učitelky, ředitelky) zvláště, kdyţ učitelé v MŠ jsou z 99,8% ţeny (ÚIV, 2009/2010). 

4
 Vlastní překlad. 

5
 Vlastní překlad. 
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4.1 Vývoj alternativního vzdělávání v zahraničí 

 Začátek 20. století je charakterizován snahou o demokratizaci školství a 

vzdělávání. Od 20. let se v Evropě i v USA rozvíjí pokusné školy, které jsou výsledkem 

vlivu reformního hnutí za novou výchovu – pedagogického naturalismu. Pedagogický 

naturalismus vychází z přesvědčení, kdy úspěch jednotlivce úzce souvisí se shodou jeho 

zpŧsobu ţivota s přírodou. Přírodou přitom není myšleno jen vnější přírodní prostředí, 

ale i člověku vrozené potřeby a instinkty (Opravilová, 2001). Reforma reagovala na 

nespokojenost s dosavadním prŧběhem vzdělávání – prosazováním memorování a 

intelektualismu. Společným rysem reforem je dŧraz na svobodu, rozvoj tvořivosti, 

samostatnosti a na vyuţití netradičních forem vzdělávání (Šmahelová, 2009).  

 Na základě reformního snaţení vznikla počátkem 20. století řada alternativních 

škol. Mezi reformisty patří: 

Ellen Key 

 Švédská sociální a pedagogická reformátorka se zaslouţila o podporu svobody, 

emancipace a práv ţen. Věnovala se problematice vzdělávání předškolních dětí a klonila 

se k výchově v rodinném prostředí. (Šmahelová, 2009).  

John Dewey 

 Základní metodou pro získávání znalostí dítěte je dle Deweyho praktická činnost 

a získávání osobních zkušeností dítěte. Dewey prosazoval zkušenostní a činnostní učení 

známé pod jeho výrazem „learning by doing“. Děti si lépe osvojí poznatky, pokud se 

samy podílejí na získávání znalostí a zkušeností. Na otázku, jak by se děti vzdělávaly, 

pokud by zde neexistovala instituce školy, Dewey odpovídá: „Děti by si hrály venku, 

trénovaly by se v běhání, skákání nebo házení; komunikovaly by ve skupinách, 

diskutovaly by o tom, co viděly nebo slyšely; vyráběly by věci, které by následně pouţily 

v jejich hře.―
6
 (Dewey, 1915: 42-43). Tyto metody nutí děti k tomu, aby začaly 

přemýšlet o věcech, činnostech, souvislostech, které je přímo obklopují a vedou k jejich 

porozumění. Hlavním organizátorem vzdělávání je dítě, nikoliv pedagog. Pedagog 

pouze organizuje vzdělávání, jeho proces (Šmahelová, 2009). 

Rudolf Steiner 

 Steinerova pedagogika vychází z moţností dítěte, které je potřeba respektovat a 

přitom dítěti poskytnout moţnost pozorování mnohostrannosti lidského jednání a 

                                                 

6
 Vlastní překlad.  
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umoţnit nápodobu (Koťátková, 2008). Steiner je zakladatelem waldorfské školy (1. 

Waldorfská škola byla zaloţena v roce 1919) a pedagogické koncepce antroposofie – 

vědě o podstatě člověka. (Šmahelová, 2009).   

Maria Montessori 

 Italská lékařka v roce 1907 zaloţila Dŧm dětí a pracovala na teoretických 

podkladech pro moţnosti výchovy dětí mentálně postiţených, sociálně ohroţených i 

zdravých. Věnovala se také praktické vybavenosti a navrhla pomŧcky, které dítěti 

dovolují pracovat a rozvíjet se dle aktuální úrovně svého rozvoje. (Koťatková, 2008). 

Nejznámější věta, která je spojována s touto pedagogikou: „Pomoz mi, abych to dokázal 

sám.― (Koťátková, 2008: 171).  

Ovide Decroly 

 Belgičan prosazoval metodu, kdy výuka má vycházet z celku a z přirozených 

situací, uplatňoval ucelené vzdělávání s prolínáním předmětŧ a bez časového rozvrhu. 

Do výuky dle něj nepatří tradiční vyučovací předměty a nahrazuje je tak zájmovými 

centry. Inspiroval se potřebami dítěte – jídlo, ochrana proti nebezpečí, spolupráce s 

okolím, ochrana zdraví a ducha. (Šmahelová, 2009).    

Peter Petersen 

 Pokusná škola němce Petersona poloţila základy pro rozvíjející se hnutí 

jenských škol v Evropě v 21. století. Jádrem výuky nebyla školní třída, ale přirozeně 

vytvořená skupina ţákŧ, tzv. školní pospolitost. Na výuce se tedy podílí věkově mladší i 

starší děti. Mezi činnosti patří práce v kruhu, v kurzech a volná práce. (Rýdl, 1994).   

 Vyjmenovaní reformátoři měli největší vliv na formování alternativního 

předškolního vzdělávání. V druhé polovině 20. století v zahraničí vzniká i mnoho 

alternativních škol základního a středního vzdělávání. Experimentální školy vznikaly 

jako odpověď na aktuální problémy ve školství. Jako příklad poslouţí sněţné (mořské) 

třídy ve Francii, kdy v době zimních prázdnin ţáci jezdí s učiteli do hor a rozšiřují si 

znalosti o přírodních podmínkách nebo škola bez stěn, pŧvodem z USA, kdy místem 

výuky bylo na střední škole celé město – Philadelphie. Ţáci získávali znalosti skrze 

rozhovory se šerifem, studiem v knihovně a kaţdý týden se setkávali, aby společně 

vyhodnotili výsledky své práce (Dţurinskij, 1990).  
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4.2 Vývoj alternativního vzdělávání v českých zemích 

 Reformní pedagogika, která má základy v pedagogickém směru pedocentrismu, 

cíle výchovy a vzdělání podřizuje dítěti a jeho zájmŧm. V tomto směru se především 

respektuje individualismus a samostatnost ţákŧ. Tato pedagogika čerpala z myšlenek 

významných pedagogŧ minulosti – Komenského, Rousseaua či Locka – a jejím cílem je 

harmonie těla, rozumu a citu. Vyučování má probíhat ve volné přírodě a názornými 

metodami a skupina dětí rŧzného věku má podporovat sociální výchovu. (Šmahelová, 

2009).  

 Právě reformní myšlenky a snahy podnítily vznik alternativních škol 

v Československu. Začaly vznikat pokusné školy (paralelně s oficiálními školami) 

s dosud nepraktikovanými výchovnými myšlenkami. Celkem v tu dobu existovalo 50 

pokusných škol, zaměřených na svobodu dítěte, jeho samostatnost a tvořivost (Maňák, 

Janík, 2005). Výchozí myšlenkou obnovy československé školy byla svobodná a volná 

škola. Volná škola se měla stát protikladem školy pasivní a dogmatické. Škola pracovní 

a činná měla zajišťovat získávání znalostí dětí na základě aktivní vlastní činnosti a 

zkušenosti a za pomoci vlastního úsilí a vlastní činnosti. (Šmahelová, 2009).  

 Roku 1920 se konal 1. sjezd československého učitelstva a přátel školství pod 

záštitou prezidenta T. G. Masaryka. Zde byla řešena mimo jiné i otázka předškolní 

výchovy v Československu. Zazněla zde věta: „Škola mateřská co nejvíce čerpá venku 

v přírodě a z přírody (…) Pobyt v přírodě na vzduchu a tělesný pohyb je tu 

nejpřirozenější a nejţádoucnější.― (Morkes, 2004: 23). Výuka v prvních letech 

předškolního vzdělávání probíhala hlavně venku, jelikoţ místnosti byly malé, ale i 

z dŧvodu podpory zdraví dětí a pohybu na čerstvém vzduchu (Morkes, 2004). 

 

4.2.1 Dětská farma  

 Snad nejznámější pokusnou školou se stala Dětská farma (1926-1929) Eduarda 

Štorcha v Praze. Štorch, autor knih o pravěku, podporoval záţitkovou pedagogiku 

především na základě vlastních zkušeností z pedagogických praxí v prŧmyslových 

městech (Most, Praha – Karlín), kde podmínky pro zdravý vývoj dětí nebyly vhodné. 

Myšlenka vzdělávání dětí v přírodě byla navíc podpořena názorem prof. MUDr. 

Stanislava Rŧţičky, přednosty Ústavu hygieny lékařské fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislavě (Kapuciánová, 2010): „Hlavní původ všech nemocí z 80% společný jest ten, 
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kde lidstvo ztratilo základní přirozenou cestu ţivota.― (Štorch, 1929: 162). Štorch viděl 

v přírodě velkou inspiraci pro výuku dětí v přírodě: „Právě ţivot v přírodě se vším, co 

dětem přináší, je nejkrásnější reformou, jakou můţeme v našem školství zavésti. Na 

volném vzduchu samy se učiteli nabízejí přečetné moderní metody, které ve staré škole 

zůstávají namnoze nesplnitelnými ideály.― (Rýdl, 1999: 14). Učební program 

podporoval stálý pobyt na čerstvém vzduchu, slunci a přiměřenou zahradní práci. 

Program byl zaměřený na následující oblasti:  

 a) tělesná výchova, která podporuje tělesné zdraví a je základem duševního 

zdraví zahrnovala práci pro všechny ţáky – polní práce, truhlářství, zahradnictví či 

kovářství; 

 b) duševní výchova ve smyslu pozorování přírody kolem sebe, přijímání 

informací ve formě potvrzení, hypotéz či zákonŧ; 

 c) mravní výchova, rodinný ţivot zaloţená na mravní svobodě a vede 

k iniciativě, zodpovědnosti a k sebepoznání. (Kapuciánová, 2010).  

 Hlavním cílem Dětské farmy, která byla podporována i školními úřady, bylo 

přiblíţení velkoměstské mládeţe přírodnímu prostředí, slunci, vodě a čerstvému 

vzduchu. Při nepříznivém počasí děti nalezly zázemí ve verandě. Farmu vyuţívaly i ţáci 

z okolních škol a docházely do farmy v odpoledních hodinách a v neděli. Středisko bylo 

vyuţívané i o letních prázdninách, kdy zde děti strávily celý den. Na farmě se děti 

staraly o květiny, keře, stromy, domácí zvířectvo, obdělávaly pole pro pěstování drobné 

zeleniny nebo si uţívaly her na místním malém koupališti. Farmu časem doplnila i 

opatrovna. Koncept Dětské farmy byl pozitivně přijat veřejností a získal si i podporu 

prezidenta T. G. Masaryka. (Kapuciánová, 2010). „Stává se mi, ţe přijde mi poděkovati 

matka za synka, kterého pobyt v přírodě, hra i práce napravily, tak ţe – podle jejích 

vlastních slov – synka sama teď ani poznat nemůţe. Farma vysvobodila hocha od špatné 

společnosti, biografů a lajdáctví, zachránila ho od kouření, karet, tancovaček, a zato 

naučila ho prostému, veselému ţivotu v přírodě, na zdravém vzduchu.― (Štorch, 

1926:2). Dětská farma tak byla svým zpŧsobem podobná i dnešním preventivním 

programŧm určených mládeţi. Bohuţel, z nedostatku finanční podpory projekt po sedmi 

letech zkrachoval (Rýdl, 1999). 
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4.2.2 Školy s výukou v přírodě  

 Do historie se ale zapsaly i další úspěšné projekty. Anna Süssová v roce 1910 

zaloţila v Brně pokusnou mateřskou školu, která podporovala rozumový vývoj na 

základě vlastní zkušenosti dětí. Dbala na tělesný pohyb, cvičení smyslŧ, podporu a 

probouzení fantazie a na výcvik praktických dovedností (Šmahelová, 2009).  

 Mezi válkami vznikla v Praze škola na volném vzduchu, zaloţena učitelem F. 

Lvem s pomocí lékaře a školního inspektora. Ve škole se vzdělávalo 80 vybraných dětí, 

které byly ohroţené tuberkulózou a ve škole pobývaly dva měsíce. Z provedených 

měření vyplynulo, ţe pobyt dětí na čerstvém vzduchu pozitivně ovlivnil jejich zdraví. 

(Štorch, 1929).  

 V roce 1923 byly zřízeny další dvě školy – zahradní škola při Olivové léčebně 

v Říčanech, kam byly vysílány slabé děti z Prahy a lesní škola v přírodě u Domštátu, 

zaloţená učitelem F. Hrušákem. Výuka v přírodě byla zavedena i v pokusných třídách a 

ke konci školního roku třídy podnikaly výlety do hor nebo k moři. Roku 1926 vznikla 

z iniciace sociálního úřadu Sadová škola v Kinského zahradě. Do školy chodilo 52 dětí. 

Provoz školy, kam opět docházely spíše děti oslabené, byl ukončen, jelikoţ nebyly jasně 

nastavené kompetence sociálního úřadu. (Štorch, 1929). 

 

4.2.3 Česká skautská organizace  

 Výchovu v přírodě podporovalo i skautské hnutí. V roce 1911 profesor A. B. 

Svojsík navštívil Anglii, aby se seznámil se skautingem. Roku 1912 publikuje knihu 

Základy Junáctví a v létě organizuje první skautský tábor u hradu Lipnice s třinácti 

chlapci. Ke skautingu se přidávají i dívky a v roce 1915 se koná první tábor skautek. 

Během 20. století musí Junák odolávat rŧzným politickým překáţkám a byla mu třikrát 

zakázána činnost. Po roce 1989 je ale jeho činnost obnovena a jsou schváleny stanovy 

organizace Český Junák – svaz skautŧ a skautek. (Skauting, 2011).  

 Skautské hnutí je inspirované trojicí hlavních principŧ, které udávají směr 

celému hnutí: 

 odpovědnost za sebe a za svŧj rozvoj 

 spolupráce a odpovědnost, pochopení vŧči druhým lidem a přírodnímu prostředí 

 hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují. (Skauting, 2011).  
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 Skautské výchovné metody jsou postaveny na systému, který podporuje osobní 

rŧst člověka. Hlavní prostředky metody jsou: 

 respektování mravních hodnot 

 týmová práce v malých skupinách  

 sebevýchova 

 motivace dětí pomocí příběhŧ 

 pobyt v přírodě 

 programy vedoucí k seberozvoji  

 prŧvodcovská role dospělých 

 sluţba společnosti 

 prostředí pro nové kamarádské vazby 

Děti se ve skautu učí týmové spolupráci, tím ţe společně připravují a realizují 

program, učí se odpovědnosti za druhé, snaţí se být samostatní, spolehliví a 

spolupracovat s ostatními. Oddíly jsou celoroční a vrcholí uskutečněním letních táborŧ. 

Kaţdým rokem se uskuteční přibliţně 1000 táborŧ s přibliţně 23 tisíci dětí. Tábory jsou 

rŧzné a lze si vybrat mezi táborem stálým, na vodě či na kole. Starší skauti a skautky 

podnikají putovní tábory po ČR, ale i do zahraničí. Délka táborŧ se liší dle dosaţeného 

věku skauta/skautky od jednotýdenního pro předškoláky po třítýdenní tábory pro 

zkušenější skauty a skautky. V okolí Prahy jsou v provozu přes celé léto i tábory 

příměstské. (Skauting, 2011).  

 

4.3 Vývoj lesních mateřských škol v zahraničí 

4.3.1 Švédsko, Norsko  

 Základy koncepce lesních mateřských škol vznikly v severských zemích. Ve 

Švédsku a Norsku je vidět značná podpora aktivního ţivota v přírodě a  LMŠ jsou brány 

jako přirozená součást předškolní výchovy (Vošahlíková, 2009). V roce 1892 vznikla ve 

Švédsku organizace „friluftsfräumjandet“, která se zaměřuje na poskytování celoročních 

aktivit v oboru přírodní pedagogiky a to pro jakoukoliv věkovou skupinu (Miklitz, 

2005). Kolem roku 1950 jsou zaznamenány první zmínky o vzniku lesních mateřských 

škol, ačkoliv neznáme konkrétní jména, učitele nebo školky. Ve Švédsku je k roku 2010 

kolem 180 LMŠ (Uzel, 2010).  
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4.3.2 Dánsko 

 Za zakladatelku LMŠ je povaţována Ella Flatau, která zaloţila v roce 1954 

historicky první LMŠ, a to v Dánsku. Brala své čtyři děti kaţdý den do přírody a brzy se 

k ní přidali známí, sousedé a svěřili jí jejich děti (Haefner, 2002). V Dánsku, v Norsku a 

Švédsku je tento typ předškolního vzdělávání velice rozšířený. Haefner (2002) zmiňuje, 

ţe ve výzkumu Eckhardt-Hansen/Sjjorsleva se prokázala 85% zkušenost dánských 

předškolákŧ s koncepcí LMŠ.  

 

4.3.3 Německo 

 V Německu, nejbliţší zemí České republiky provozující LMŠ a také s 

podobnými podmínkami, vznikla první lesní mateřská škola v roce 1968 ve Wiesbadenu, 

jehoţ provoz financovali rodiče dětí. V roce 1993 ve Flensburgu vzniká další LMŠ na 

základě zkušeností německých pedagogŧ s dánskou koncepcí. V dalších letech se 

objevily další iniciativy. Úředníci byl ze začátku k nové formě předškolního vzdělávání 

skeptičtí, ale pozice LMŠ byla po roce 2000 posílena zaloţením Spolkového svazu 

přírodních lesních mateřských škol („Bundesverband der Natur-und Waldkindergärten“) 

a dalšími sdruţeními (Kapuciánová, 2010). V Německu je k roku 2010 evidováno 

kolem 1000 LMŠ. LMŠ jsou zařazeny do systému předškolního vzdělávání a mají 

oporu v legislativě, tudíţ i finanční podporu ze strany státu. (Vošáhlíková, 2009). Trend 

LMŠ je v Německu neustále narŧstající, jak dokumentuje níţe uvedená tabulka: 

Tabulka č. 4: Počet LMŠ v Německu v jednotlivých letech 

Rok Počet LMŠ 

2003 300 

2005 450 

2007 700 

2008 1000 

Zdroj: Kapuciánová, 2010 

 

  Koncept LMŠ se šíří velmi rychle a jiţ nyní mŧţeme najít tyto školky i 

v Anglii, Skotsku, Spojených státech, Japonsku, Švýcarsku, Kanadě, Rakousku a 

v dalších (Haefner, 2002).  
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4.4 Vývoj lesních mateřských škol v ČR 

 První zmínka o konceptu LMŠ v České republice je z roku 2007, kdy Linda 

Kubale, podobně jako Ella Flatau v Dánsku, brala své děti a děti známých do přírody. 

Tak vznikla na Liberecku Zelená školka. V Zelené školce pŧsobily dvě pedagoţky. Jako 

zázemí jim slouţil blízký statek. V roce 2009 občanské sdruţení Ekodomov, které se 

zaměřuje na propagaci ekologie a udrţitelného rozvoje začalo provozovat Dětský 

dopolední klub Šárynka. Myšlenku LMŠ v ČR také šířila Emilie Strejčková, 

zakladatelka ekologického centra Toulcŧv dvŧr. V ekocentru je od roku 2003 v provozu 

MŠ Semínko s environmentálním vzdělávacím programem. Ve školce je kladen dŧraz 

na výchovu k udrţitelnému rozvoj, děti jsou převáţně venku a v pevném kontaktu 

s přírodou. Od roku 2010 zde byla otevřena třída typu lesní mateřské školy Lesníček. 

(Kapuciánová, 2010).  

 V zimě 2010 vznikla Asociace lesních mateřských škol v České republice, 

jejímţ úkolem je sdruţovat iniciativy spjaté s myšlenkou lesní mateřské školy. Asociace 

sdílí zkušenosti o fungování a programu LMŠ, připravuje podklady pro legislativní 

změny a jejím cílem je uznání LMŠ jako plnohodnotné alternativy ke klasickým 

mateřským školám. K únoru 2012 je registrováno v asociaci 38 lesních mateřských 

školek v České republice. (Asociace lesních mateřských škol, 2010). Z níţe uvedené 

tabulky lze vyčíst, ţe počet LMŠ se rozrŧstá, coţ mŧţeme přičítat zvyšujícímu se zájmu 

české veřejnosti o alternativní metody vzdělávání. 

Tabulka č. 5: Počet LMŠ v České republice v jednotlivých letech 

Měsíc/rok Počet LMŠ 

2007 1 

6/2010 3
7
 

5/2011 8
8
 

2/2012 38 

 

 V červnu roku 2010 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školky Lesníček při Mateřské 

škole Semínko. Integrovaná školka tak vyuţívá zázemí MŠ Semínko. V ČR tak šlo o 

                                                 

7
 Zdroj: Ekolist, 2010. 

8
 Zdroj: Jeřábek, 2011.  
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první záměr LMŠ při mateřské škole. „Cílem pokusného ověřování je zjistit, zda a za 

jakých podmínek je moţné integrování lesní mateřské školy do provozu klasické 

mateřské školy.― (MŠMT, 2010: 1). Na základě výsledkŧ z ověřování a hlavně při 

osvědčení tohoto nového typu mateřské školy by měl být zahájen legislativní proces, po 

němţ by bylo moţné integrovat LMŠ do provozu klasických mateřských škol. 

Závěrečná zpráva z pokusného ověřování má také stanovit podmínky pro provoz LMŠ 

v České republice. (MŠMT, 2010). 
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5. Lesní mateřské školy 

 V lesních mateřských školách se činnosti dětí a pedagogŧ převáţně odehrávají 

v okolní přírodě, pět dní v týdnu, po celý rok a za kaţdého počasí. LMŠ nabízejí 

inspirativní okolí a poskytují podporu pro rozvoj pobytu dítěte v přírodním prostředí. 

Cílem výchovy a vzdělávání dětí v přírodě je poskytnout dětem výhody pravidelného 

pobytu v přírodě: děti se stanou zdravějšími, odolnějšími proti stresu a šťastnějšími 

(Charles, et al., 2009).  

 Filosofie LMŠ je spojena s konstruktivistickým přístupem vzdělávání. Myšlenka 

konstruktivismu tkví ve vytvoření zájmu v činnostech, které umoţňují dětem získávat 

jejich vlastní znalosti a zkušenosti (Athey, 1990). V přírodě totiţ sami mohou získat 

záţitek na vlastní kŧţi a je jim ponechán prostor pro objevování světa. Vzdělávání a 

výchova dětí neprobíhají pouze v lese, jak lze vyčíst z názvu, ale v přirozeném 

přírodním prostředí, na loukách, horách, polích nebo u vodního zdroje. LMŠ většinou 

disponují zázemím, kam se skupina uchyluje v případě extrémních podmínek – jurtou, 

týpím, srubem nebo maringotkou.  

 Vzdělávání se odehrává podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. LMŠ se ale více inspirují přírodou a ději v ní probíhajících, a tak 

témata pro vzdělávání jsou často ponechána na dětech, jejich zájmech a přírodě.  

 Hlavní principy LMŠ jsou: 

 Vyuţití okolního prostředí jako předmětu vzdělávání;  

 Vyuţití přírodního prostředí jako bohatý zdroj přírodních materiálŧ a zdrojŧ pro 

učení; 

 Vyuţití vzdělávání, které podporuje přirozené získávání znalostí dětí, které je 

zaloţené na přirozené zvědavosti – skrze aktivity, získávání zkušeností „z první 

ruky“ prostřednictvím všech svých smyslŧ. (Cununings, 2010).  

 

5.1 Vliv na psychický a fyzický vývoj dítěte  

 V zahraničí jiţ bylo provedeno mnoho výzkumŧ o vztahu mezi dětmi a přírodou 

a také o vlivu pobytu v přírodě na psychické a fyzické zdraví dětí. Výzkum švédských 

psychologŧ vedený doktorem Grahnem, který zaloţil speciální centrum pro děti, kde 

děti trávily čas venku, potvrdil, ţe děti se stávaly méně nemocnými, jejich motorické 

dovednosti byly lepší neţ dovednosti jejich vrstevníkŧ, hry, které hrály, byly mnohem 
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více rozmanité a podporovaly jejich představivost, empatii a sociální dovednosti 

(Dahlgren, Szczepanski, 1998). Příroda má terapeutický vliv na člověka a při pohledu 

na ní se pozitivně mění fyziologické parametry organismu – sniţuje se tep nebo krevní 

tlak (Librová, 2006). Skrze kolektivní úkoly v LMŠ se děti lépe učí komunikaci, 

spolupráci a získávají dovednosti, které jim pomáhají řešit vzniklé problémy.  

 Více neţ 70 % rodičŧ, jejichţ děti navštěvovaly přírodní školku „Dusse 

Verusse“ v Německu si všimli zlepšení sociálního chování jejich dětí a připisovaly tuto 

změnu pravidelné docházce do přírodní školky (Kiener, Stucki, 2001). Výsledky 

amerických environmentálních psychologŧ také dokazují, ţe příroda pomáhá 

regenerovat unavenou pozornost (Kaplan, Kaplan, 1989). Výzkum McCarneyho (1998) 

popisuje, ţe děti z LMŠ mají vyšší schopnost se koncentrovat, poslouchat a při hře 

s ostatními vrstevníky se méně hádají o hračky.  

 Příroda má také schopnost léčit psychické poruchy. V 21. století často 

zmiňovaná porucha ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) postihuje 5-7 % dětí 

(Malá, 2005). Výzkum provedený ve Spojených státech dokládá, ţe trávení času 

v přírodě a vyuţívání přírodního prostředí mŧţe pomoci v léčení poruchy pozornosti 

bez aplikace chemických látek (Tucker, 2006).  

 Pokud se zaměříme na vliv přírody na fyzický rozvoj dítěte, výzkumy opět 

potvrzují, ţe děti, které navštěvují LMŠ disponují vyvinutější jemnou i hrubou 

motorikou. Existuje zde ohromný rozdíl mezi dětmi, které tráví čas v terénu (na nerovné 

zemi, kopcích, stromech) a dětmi, jejichţ blízkým prostředím je rovná, vybetonovaná 

plocha s umělým hřištěm (Robertson, 2008). Kvalita vnějšího prostředí LMŠ má velký a 

pozitivní vliv na fyzický rozvoj dětí. LMŠ tedy mají moţnost nabídnout koncept, který 

ovlivňuje významnou část lidského ţivota – zdraví. 

 Častou obavou rodičŧ bývá úroveň připravenosti dětí z LMŠ na základní školu. 

Obecně se jedná o velký zvrat v ţivotě dítěte, a pokud je navíc velký rozdíl v prostředí, 

je dŧleţité věnovat tématu pozornost. Petr Haefner z Německa v prŧběhu doktorského 

studia provedl výzkum (Haefner, 2002), který mapuje školní připravenost dětí z lesních 

a klasických MŠ. Ve výzkumu vyplnilo dotazník 103 pedagogŧ prvních tříd ZŠ se šesti 

spolkových zemí. V dotaznících hodnotili 230 dětí, které alespoň jeden rok 

navštěvovaly LMŠ a 114 dětí, které navštěvovaly klasickou MŠ. 42 otázek bylo 

rozděleno dle 6 dovedností dětí, které pedagogové hodnotili na škále od 1 (zcela 

odpovídající) – 6 (zcela neodpovídající). Tyto dovednosti lze vztáhnout k pěti klíčovým 
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kompetencím Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v ČR 

(2004): 

Tabulka č. 6: Oblasti RVP PV a šest zkoumaných oblastí ve výzkumu Haefnera 

(2002)  

RVP PV Zkoumané oblasti 

Kompetence k učení Poznávací dovednosti 

Kompetence k řešení problémŧ Motivace – trpělivost – koncentrace 

Kompetence komunikativní Hudební dovednosti 

Kompetence sociální a personální Sociální jednání, spolupráce při vyučování 

Kompetence činnostní a občanské Pohybové dovednosti 

Zdroj: Zelený kruh, 2009.  

 

 Výsledkem výzkumu je fakt, kdy děti z LMŠ mají vyrovnané či lepší hodnocení 

v porovnání s dětmi z klasických MŠ. Tak byl potvrzen argument o plnohodnotnosti 

výchovné koncepce LMŠ. (Zelený kruh, 2009). 

Graf č. 1: Klíčové kompetence dětí z LMŠ (černě) a dětí z běţných MŠ (šedě) 

v první třídě ZŠ 

Zdroj: Zelený kruh, 2009.  

 

5.2 Situace v ČR 

 V ČR z hlediska organizace existují dva typy LMŠ – integrovaná nebo 

samostatná. Samostatná LMŠ funguje zcela nezávisle na budově klasické MŠ, a jako 

zázemí slouţí výše zmíněná maringotka, típí, jurta nebo srub. Existují i LMŠ, které 
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nedisponují ţádným zázemím a v případě extrémního počasí vyuţívají tzv. ochranný 

prostor v instituci poblíţ LMŠ (knihovna, škola či skautská základna). Tento typ školek 

je rozšířen v Německu a na tomto principu se rozrŧstá i počet LMŠ v ČR. Integrovaná 

LMŠ znamená, ţe „prvky lesní mateřské školy prolínají vzdělávací program běţné 

mateřské školy― (Vošáhlíková, 2010: 10). Provoz se dá uskutečnit dvěma zpŧsoby - buď 

vzniká běţná MŠ s lesní třídou nebo samostatná LMŠ se zázemím v běţné MŠ.  

 V zahraničí existuje nespočet výzkumŧ srovnávajících znalosti a dovednosti dětí 

z klasických MŠ a dětí z LMŠ. V České republice krátká historie LMŠ prozatím 

nedovolila uskutečnit longitudinální výzkum, ale Asociaci lesních mateřských školek se 

podařilo realizovat celorepublikový výzkum zaměřený na zdravý vývoj dětí ve školce, 

rodině a přírodě a k únoru 2012 jsou jiţ známy výsledky prvního kola výzkumu. Do 

výzkumu se zapojily LMŠ, které fungují nejméně od roku 2010 a kontrolní klasické 

mateřské školy ze stejné lokality. Výsledky jsou získány z dotazníkŧ a rozhovorŧ 

s ředitelkami osmi školek, z 89 dotazníkŧ rodičŧ a z 81 testových baterií individuálních 

schopností dětí. (Asociace lesních mateřských škol, 2012).   

 Níţe zmíněné informace jsou čerpány z provedeného výzkumu, jeţ má být 

prvotní, vstupní analýzou situace LMŠ v ČR. Tyto informace zahrnují fungování školek 

po stránce organizační, personální a finanční, rodinné zázemí dětí z lesních a 

kontrolních školek a startovní dovednosti dětí při vstupu do školek.  

 

5.2.1 Provozní vlastnosti školek9  

 Jak klasická, tak lesní školka jsou předškolní celoroční zařízení, které jsou 

otevřené pět dní v týdnu. LMŠ mají o dvě hodiny kratší otevírací dobu (prŧměrně 8 

hodin). Výrazné rozdíly jsou v počtu dětí a pedagogŧ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9
 Zdroj: Asociace lesních mateřských škol, 2012. 
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Tabulka č. 7: Srovnání počtu dětí a pedagogů v klasické a lesní mateřské škole 

 Klasická MŠ LMŠ 

Počet dětí ve školce 

(průměrně) 
49,5 27,8 

Počet dětí ve třídě 

(průměrně)/počet 

pedagogů ve třídě 

22,3/1 11/2 

Zdroj: Asociace lesních mateřských škol, 2012  

 

 Rozdíly jsou také patrné v počtu dní, kdy dítě navštěvuje školku. Dŧvodem je 

velká finanční náročnost pro rodiče, které posílají své děti do LMŠ, a tak se jejich pobyt 

zkracuje na pár dní a kombinuje se s docházkou klasické mateřské školky.  

Graf č. 2: Docházka dětí do klasické a lesní mateřské školy 

 

Zdroj: Asociace lesních mateřských škol, 2012. 

 

 Lesní školky mají oproti klasickým školkám menší vnitřní interiér, a to třikrát 

menší. Klasické školky disponují větší vybaveností hračkami a pomŧckami. LMŠ 

naopak více vyuţívá vnějšího prostředí, prvkŧ a materiálŧ pro hru, výchovu a 

vzdělávání.  
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5.2.2 Pedagog a program školky10 

 Pedagogové v LMŠ jsou prŧměrně mladší, častěji mají vysokoškolské vzdělání a 

kratší pedagogickou praxi neţ pedagogové z klasických MŠ. V LMŠ se upřednostňuje 

umění improvizace, schopnost pobytu v přírodě a sebevzdělávání. Pedagogové méně 

potřebují dovednost umět řešit konflikty mezi dětmi, jelikoţ v LMŠ jsou méně časté. 

Ředitelky klasických MŠ ve výzkumu uvedly, ţe chybějící doprovod dětí je hlavním 

dŧvodem, proč tráví méně času v přírodním prostředí. V klasických školkách si děti 

více hrají a vzdělávají v interiéru a v lesních jsou aktivity prováděny venku. Zajímavé je 

zjištění, kdy „ředitelky obou typů školek povaţují pobyt v přírodě pro rozvoj dítěte za 

stejně důleţitý―. (Asociace lesních mateřských škol, 2012: 2).  

 

5.2.3 Rozpočet a školné11 

 Celkový rozpočet LMŠ je zhruba 6x niţší v porovnání s klasickými školkami. 

Z rozpočtu nejvíce ukrojí mzdy pedagogŧ (89,7 % v LMŠ, 51,9 % v klasických MŠ). 

Klasické školky jsou dotovány z prostředkŧ MŠMT, kdeţto v LMŠ je čerpáno ze 

školného, které 10x převyšuje školné v klasických MŠ.  

Graf č. 3: Roční rozpočet       Graf č. 4: Školné na dítě/den 

 

Zdroj: Asociace lesních mateřských škol, 2012.  

 

5.2.4 Rodiče a školka12 

 Hodnoty rodičŧ, kteří umístili své děti do lesních školek, se shodují s hodnotami 

rodičŧ dětí z klasických MŠ aţ na výjimku hodnoty bezpečí, která je pro rodiče 

                                                 

10
 Zdroj: Asociace lesních mateřských škol, 2012 

11
 Zdroj: Asociace lesních mateřských škol, 2012. 

12
 Zdroj: Asociace lesních mateřských škol, 2012. 
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z klasických MŠ dŧleţitější. Abychom si vymezili rodiče dětí z lesních MŠ, uvedeme 

jejich obecnou charakteristiku – ţijí v úplné domácnosti, mají více dětí neţ republikový 

prŧměr (1,9), vysokoškolské vzdělání a jejich měsíční příjem rodiny je o 7 tisíc menší 

(43 571 Kč) neţ příjem rodiny dětí z klasických školek. Velký rozdíl je patrný v počtu 

dní strávených s rodinou v přírodě. Rodiny dětí navštěvujících LMŠ strávily s dětmi 

v přírodě 63 dní a rodiny dětí z klasických školek prŧměrně 36 dní (v období leden-

září). Spokojenost rodičŧ s předškolním zařízením je vyšší u rodičŧ dětí z LMŠ.   

 

5.3 Legislativa 

 Tato kapitola popisuje legislativní opatření, která ovlivňují existenci a provoz 

lesních mateřských škol v České republice. LMŠ se od počátku potýkají s nevolí 

úředníkŧ a s přísnými hygienickými normami. Dŧleţité je zmínit fakt, ţe LMŠ nejsou 

vedené ve školském rejstříku, nezískávají tak finanční dotaci a zároveň nejsou povinny 

dodrţovat ustanovení školského zákona a s ním související právní předpisy (hygienické 

normy, zajištění kvalifikovaných odborných pracovníkŧ, realizování vzdělávání 

v souladu s RVP PV, vytváření podmínek pro Českou školní inspekci k hodnocení 

kvality MŠ). Ačkoli řadu podmínek LMŠ splňovat nemusí, ve svém vlastním zájmu 

dodrţují podmínky, které ovlivňují kvalitu vzdělávání a výchovy. V této práci se 

kloníme k názoru, ţe LMŠ dokáţou saturovat potřeby dětí stejně jako klasické MŠ, ne-li 

více. Proto, aby mohly LMŠ na území ČR legálně existovat, je nutné se věnovat 

legislativním opatřením, která budou provázet provoz LMŠ. 

 

5.3.1 Provoz školky 

 Pro naše účely definování cíle existence LMŠ pouţijeme první odstavec ze 

školského zákona č. 561/2004 Sb., kde jsou popsány zásady a cíle předškolního 

vzdělávání: Obecným cílem vzdělávání je mimo jiné i „získání a uplatňování znalostí o 

ţivotním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udrţitelného rozvoje a o 

bezpečnosti a ochraně zdraví.― (Zákon č. 561/2002 Sb.).  

 I fungování LMŠ musí stát na nějakých pravidlech a zákonech, a jestliţe 

prozatím ţádné neexistují, je potřeba vycházet z těch, které se konceptu LMŠ blíţí a 

jsou realizovatelné. Provoz MŠ mŧţe být celodenní, polodenní a internátní. Při 

celodenním provozu je minimální počet hodin stanoven od 6,5 - 12 hodin denně. 
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Polodenní provoz poskytuje vzdělání nejdéle do 6,5 hodin denně. (Vyhláška č. 43, 

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání). 

 Dalším dŧleţitým bodem je rozdělení dětí do tříd. Předškolní vzdělávání má 3 

ročníky. V prvním ročníku jsou děti, které ve školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku, 

ve druhém 5 let věku a ve třetím ročníku děti, které dovrší 6 let věku a děti s odkladem 

školní docházky. Přičemţ bod, který zajímá hlavně LMŠ, je informace o moţnosti 

sloučení dětí do jedné třídy z rŧzných ročníkŧ. (Vyhláška č. 43, kterou se mění vyhláška 

č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání). Je tedy moţné vytvořit jak třídy homogenní, 

tak heterogenní vzhledem k věku dětí.   

 Regulace se také týkají počtu dětí ve školce. Je stanovena horní hranice v jedné 

třídě na 24 dětí. Pro zajištění bezpečnosti mimo místo vzdělávání připadá na jednoho 

pedagogického pracovníka maximálně 20 dětí (ve výjimečných případech 28 dětí) nebo 

12 dětí, v případě ţe jsou ve třídě děti zdravotně postiţení. (Vyhláška č. 16/2005 Sb. o 

organizaci školního roku – předškolní vzdělávání). V případě LMŠ je z předchozích 

zahraničních zkušeností vhodný počet dvou pedagogŧ na maximum 18 dětí.  

 

5.3.2 Hygiena 

 Ohledně hygienického provozu mateřských škol existuje nespočet regulací. 

Popravdě řečeno, v této oblasti mají LMŠ nejvíce problémŧ a je jasné, ţe některé 

hygienické poţadavky nemŧţou nikdy splnit vzhledem k prŧběhu a místu vzdělávání. 

LMŠ tak jednoduše nesplňují některé zákony a vyhlášky o hygieně zařízení pro 

výchovu a vzdělávání dětí, a to je hlavním dŧvodem, proč nemohou legálně uţívat 

názvu mateřská škola. 

 Vyhláška č. 410/2005 Sb. stanovuje hygienické poţadavky, které musí 

provozovny pro vzdělávání a výchovu dětí splňovat. S jedním poţadavkem jistě LMŠ 

nebudou mít problém a to s velikostí nezastavěné plochy na jedno dítě. Norma je 

stanovená minimálně na 30 m
2
/dítě a velikost hřiště minimálně na 4 m

2
/dítě. Poţadavek 

oplocení hrací plochy, je jiţ pro LMŠ nemoţný. Vnitřní prostory v případě plochy pro 

hraní a spánek vyţadují 4 m
2
/dítě.  

 Provozovna také musí mít zajištěnou dodávku tekoucí pitné vody. Na 1 dítě 

v předškolním věku musí být k dispozici nejméně 60 l vody/den (vyhláška č. 410/2005 
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Sb.). I tento poţadavek LMŠ nemohou splnit, problematika neexistence kohoutku 

v LMŠ se řeší kaţdodenní dodávkou pitné vody v barelech.  

 V části popisující provozní podmínky je doporučena denní doba pobytu venku 

na 2 hodiny dopoledne a odpolední pobyt se řídí podle délky pobytu dětí v zařízení. 

Pobyt venku lze samozřejmě upravit dle zimního či letního období s ohledem na 

venkovní teploty, a tak pobyt mŧţe být krácen nebo i vynechán. V letním období by se 

měly provádět činnosti dětí venku v co největším rozsahu. (Vyhláška č. 410/2005 Sb.). 

 

5.3.3 Stravování 

 Dalším problémem, s kterým se školky potýkají, je zprostředkování stravování, 

které musí splňovat také hygienické normy. Pokud ale školka není integrovaná nebo 

nemá zajištěné stravování v jiných předškolních institucích, sluţbu stravování 

poskytovat nemŧţe, jelikoţ není schopna splnit poţadavky hygieny. Tekoucí teplá voda 

(minimálně 45
0 

C), která musí být zajištěna v provozovně, znamená pro LMŠ obtíţnou 

překáţku. Příprava jídla se také musí odehrávat v jiné místnosti, neţ se strava vydává. 

Mnoho další poţadavkŧ musí být splněno pokud LMŠ chce vydávat stravu, pokud by 

byly naplněny, oddalovali bychom se zase hlavní myšlence LMŠ. (Vyhláška č. 

137/2004 Sb.). 

 Řešením se mŧţe stát doprava jídla z jídelny. Transport musí být zajištěn 

speciální přepravou jídla v kontejnerech, které chrání jídlo před mikrobiologickou 

kontaminací. Strava musí být transportována co nejdříve po dovaření, ale maximálně do 

4 hodin a teplota jídla nesmí klesnout pod 60
0 
C (vyhláška č. 137/2004 Sb.).  

 Výše zmíněné vyhlášky a zákony jsou jen hlavním výňatkem z řady poţadavkŧ 

pro provoz, poskytování stravování, s kterými by měly LMŠ problémy. Největším 

diskutovaným problémem jsou hygienické podmínky a nastavení provozu musí být 

v souladu alespoň s těmi nejzákladnějšími. 

 

5.4 Aktéři vzdělávání v lesní mateřské škole 

 Kapitola popisuje na základě SWOT analýzy aktéry, kteří zaujímají ve  

vzdělávání v LMŠ rŧzné role, mají společné či rozdílné zájmy, rŧzné druhy a rozsahy 

zdrojŧ, rozdílné zpŧsoby ovlivňování, rŧzné vnímání svých zájmŧ a zájmŧ dalších 

aktérŧ. Aktéři jednají v rámci formálních i neformálních kontaktŧ, ale jsou to hlavně 
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institucionální struktury politického rozhodování, které stanovují, kdo se mŧţe podílet 

na rozhodování, za jakou cenu a s jakou mírou úspěchu. (Kalous, Veselý, 2006).  

 Výčet nejdŧleţitějších aktérŧ, kteří jsou zapojení do vzdělávání v LMŠ tvoří: 

Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy, pedagogové, ředitelé, Asociace lesních mateřských škol, rodiče, 

experti a školská administrativa (výkonná sloţka vzdělávací politiky).  

Tabulka č. 8: SWOT analýza aktérů 

VE 

VZTAHU K 

LMŠ 

S – silné stránky 
W – slabé 

stránky 
O - příleţitosti T - hrozby 

MŢP 

MŢP pořádá 

semináře o LMŠ, 

podporuje principy 

udrţitelného rozvoje, 

ochranu ţivotního 

prostředí, 

environmentální 

projekty, programy, 

vydalo informační 

materiál o LMŠ  

Neexistence 

předpisŧ pro 

provoz LMŠ 

Poskytování 

dotačních 

programŧ, grantŧ 

pro LMŠ – např. 

investiční grant, 

který lze vyuţít 

pro pořízení 

zázemí pro LMŠ 

Zrušení provozu 

LMŠ 

MZ 

Doporučení, navrţení 

hygienických 

opatření provozu v 

LMŠ 

Neexistence 

hygienických 

předpisŧ pro 

provoz LMŠ 

Vytvoření 

hygienických 

norem pro provoz 

LMŠ 

Zrušení provozu 

LMŠ 

MŠMT 

Schválení provozu 

integrované LMŠ pro 

pokusné ověřování, 

podpora existence 

LMŠ 

Nevyhlášení 

pokusného 

provozu 

samostatné 

LMŠ 

Podpora vzniku 

legálních LMŠ 

jako alternativa 

k MŠ 

Zrušení provozu 

LMŠ 

Asociace 

LMŠ 

Sdruţuje LMŠ, 

poskytování 

poradenství, pomoc 

při kontaktu 

s veřejnými orgány, 

celorepublikový 

výzkum, komunikace 

s ministerstvy  

Nedostatečná 

komunikace 

s veřejností a 

informovanost 

veřejnosti o 

LMŠ 

Vzdělávání 

budoucích 

pedagogŧ LMŠ 

Zaměření se pouze 

na finančně 

výdělečné činnosti 
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Pedagogové, 

ředitelé 

LMŠ 

Zájem o kontakt 

člověka s přírodou, 

znalost přírody, 

zkušenosti s pobytem 

v přírodě, chuť učit 

se novému 

Nestálá 

pracovní pozice 

– provoz LMŠ 

mŧţe být 

ukončen ze dne 

na den.  

Pracovní místa 

vhodná pro muţe, 

získání 

kvalifikace lesní 

pedagog 

Riziko úrazu u dětí 

- zodpovědnost 

Rodiče 

Komunikace mezi 

rodiči a LMŠ, zájem 

rodičŧ o vzdělávání 

dětí, které je 

přirozené člověku, 

podpora kontaktu dětí 

s přírodou  

Finanční 

náročnost LMŠ 

pro rodinu 

Zapojení do 

provozu, chodu 

LMŠ 

Šíření nepravdivých 

informací z dŧvodu 

nedostatku 

informovanosti o 

LMŠ 

Experti  

Provádění výzkumŧ o 

odcizování dětí 

přírodě, významu, 

pozitivním přínosu 

LMŠ 

Málo 

provedených 

výzkumŧ na 

území ČR o 

LMŠ 

Provedení 

longitudinálního 

výzkumu 

mapující srovnání 

LMŠ a klasických 

MŠ 

Publikace 

nepodloţených 

informací 

Školská 

administrati

va 

Finanční podpora 

LMŠ 

Neinformova-

nost, 

byrokratismus 

Zapojení města, 

obce do podpory 

zdraví obyvatel, 

ochrany přírody 

v okolí, vytvoření 

míst pro děti, 

které se 

neumístily v MŠ 

Odmítavý přístup 

ke koncepci LMŠ 
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6. Pedagogické směry 

 Kapitola se zaměřuje na pedagogické směry, vyuţívané v přírodním prostředí. 

Některé LMŠ se specializují na konkrétní pedagogické modely, některé jsou směsí 

alternativních metod a některé fungují na stejných metodách jako klasické MŠ. 

Podkapitoly nám poskytnou přehled těch nejpouţívanějších zaměření v LMŠ. 

Zakladatelé těchto škol jiţ byli zmíněni v kapitole o historii alternativních škol, nyní se 

zaměříme jen na stručný obsah dané alternativní metody.  

 

6.1 Waldorfská mateřská škola 

 V ČR je registrováno několik waldorfských mateřských školek a také základních 

škol. Steinerova pedagogika má poskytnout dětem svobodu, ale zároveň děti by měly 

vyuţít svobodu pro rozvoj osobních schopností a dovedností. (Prŧcha, 2001). Podle 

Dahlina (2007) hlavní koncept waldorfské školy leţí na iniciativě dětí, coţ je základem 

vzdělávání a na úsilí maximálního rozvoje aktivity dětí. Cíle vzdělávání jsou 

(Koťátková, 2008):  

 Vytvořit prostředí a obklopit dítě takovými lidmi, aby se mohlo přirozeně 

projevovat, mělo kvalitní moţnost nápodoby činnosti a jednání dospělých ve 

svém okolí. 

 Koncipovat činnosti tak, aby se děti pokaţdé mohly zapojit, coţ je podporuje ve 

vlastním zkoušení a dokončování činnosti. Součástí by měl být citový proţitek, 

který budí zájem a rozvíjí představy a buduje pojmy.  

 Vytvořit propojené prostředí MŠ s rodiči a umoţnit jim podílet se na aktivitách 

dětí a spolupracovat na výchově.  

V LMŠ je absolutně více svobody, neţ v klasických MŠ. Nicméně to 

neznamená, ţe ve školce převládá anarchie, v LMŠ existuje spousta jiných pravidel, 

které se děti učí dodrţovat a souvisí s jejich bezpečností. Svoboda je poskytnuta ve 

vztahu k okolnímu prostředí. Příroda totiţ poskytuje spoustu příleţitostí pro svobodu, 

neţ vzdělávání mezi čtyřmi stěnami. Svoboda v LMŠ vede k nezávislosti děti v jejich 

aktivitách, coţ vede k jejich vlastní iniciativě v činnostech.  
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6.2 Mateřská škola Marie Montessori 

 Hlavní myšlenkou školek, které jsou zaloţeny na principu Montessori 

pedagogiky, je rozvoj dětí. Montessori koncept tkví v tom, ţe děti se nejvíce dokáţou 

naučit z jejich vlastního přirozeného chování a činností. Koncept leţí na myšlence, ţe 

děti se nejvíce naučí, pokud volba předmětu vychází z jejich vlastního zájmu. Zájem by 

přitom neměl vycházet z iniciativy dospělého. Děti by si měly přijít samy na to, co je 

samotné zajímá. Pedagog je v tomto případě jen pozorovatelem a citlivým pomocníkem, 

odhaduje potřeby dítěte a pomáhá dítěti tam, kde zrovna potřebuje. Heslo této metody 

vystihuje princip Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych dokázal.“ (Gettman, 

1987).  

 Za cíle si tato metoda klade (Koťátková, 2008): 

 Pomoci v dítěti rozvíjet svobodnou osobnost. 

 Dokázat pozorovat a rozeznat senzitivní fáze dítěte, respektovat jeho osobní 

iniciativu, svobodnou volbu a tempo. 

 Vytvořit podmínky, aby se děti mohly koncentrovat a připravit nabídku 

přiměřených cvičení, pomŧcek a materiálŧ.  

 V LMŠ mají děti moţnost objevovat vlastní zájem v okolním prostředí, příroda 

nabízí nespočet témat a inspirací a vybízí k přirozenému vývoji dětí.  

 

6.3 Mateřská škola s programem podpory zdraví 

 Od 70. let 20. století, jsou snahy o demokratické propojení školní instituce (MŠ) 

a rodin pro efektivnější vzdělávání, které je zaloţeno na individuálních dispozicích, 

svobodné volbě bez ohledu na kulturu, sociálního zázemí a zdravotních specifik. 

Program je zaměřen na aktivní zájem o vzdělávání dětí a na umění se efektivně, 

samostatně učit. Významným rysem je dŧraz na zapojení rodiny. Za cíle vzdělávání si 

tento směr klade (Koťátková, 2008): 

 Zabezpečení individuálního vzdělávání 

 Vytvoření speciálního prostředí, jehoţ základem jsou centra aktivit, která si dítě 

svobodně volí a umoţňují mu samostatnost, kooperaci, tvořivost, systematičnost, 

vyuţití a rozvoj dovedností, pokusy z přírodovědné, jazykové a literární oblasti. 

 Podpora zapojení rodin do procesu vzdělávání, spolupráci na aktivitách 

v přírodě.  
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7. Předškolní vzdělávání v ČR 

7.1 Systém předškolního vzdělávání v ČR 

 Předškolní vzdělávání v České republice zabezpečují mateřské školy, které 

zpravidla přijímají děti ve věku od 3 aţ do začátku povinné školní docházky - 6 let. 

Dětem do 3 let jsou určeny jesle, které nepatří do součásti školské soustavy, ale jsou v 

kompetenci Ministerstva zdravotnictví. Jesle navštěvuje 0,5 % příslušné věkové skupiny 

(Ústav pro informace ve vzdělávání, 2009/2010).  

 Cílem předškolního vzdělávání je osvojení si základních pravidel chování, 

komunikačních, sociálních dovedností skrze hru, individuální a skupinové činnosti. 

Předškolní vzdělávání má doplňovat rodinnou výchovu, poskytovat dítěti nové podněty, 

které zajišťují jeho aktivní rozvoj a učení. Jedním z dalších úkolŧ předškolního 

vzdělávání je vytváření předpokladŧ pro budoucí vzdělávání podporou individuálních 

moţností dítěte. Mateřské školky mají za úkol svým programem obohacovat předškolní 

léta dítěte a poskytnout také odbornou péči (Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání, 2004).  

 V České republice existují dva druhy MŠ – běţná a speciální. Docházka je 

nepovinná, ale doporučuje se absolvovat poslední ročník v MŠ, rok před nástupem na 

základní školu
13

. Mateřská škola se dělí na třídy. Třídy mohou vznikat ze sloţení dětí 

stejného (věkově homogenní) či rŧzného věku (věkově heterogenní). Do tříd běţných 

MŠ je moţno zařazovat děti se speciálními potřebami a vytvářet tak třídy integrované 

(Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2004).  

 Zákon č. 561/2004 Sb. legitimuje předškolní vzdělávání jako součást systému 

vzdělávání, počáteční stupeň veřejného vzdělávání, které je řízené a organizované 

orgánem Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy.  

 

                                                 

13
V roce 2010 ministr školství Josef Dobeš navrhuje zavést povinný poslední rok v MŠ. I kdyţ 90% dětí 

navštěvuje poslední rok, právě zbylých 10% dětí pochází ze sociálně znevýhodněných rodin, kterým by 

povinná docházka rok před nástupem na základní školu pomohla předcházet problémŧm sociální 

integrace (Parlamentní listy, 2010).  
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7.2 Funkce předškolního vzdělávání 

 Předškolní období dítěte není jen příprava na vzdělávání následující, ale 

připravuje dítě na celý ţivot. Má svŧj zvláštní význam pro funkce, zpŧsoby chování a 

činnosti v dospělém věku a všemu co je potřeba k smysluplnému ţivotu. Ne nadarmo 

spisovatel R. Fulghum (2003) napsal knihu s názvem Všechno, co opravdu potřebuju 

znát, jsem se naučil v mateřské školce. Všechno se totiţ v mateřské školce probírá – 

slušnost, láska, ekologie, politika, rovnost nebo základy hygieny. Tuto myšlenku 

samozřejmě berme s nadsázkou, ale Fulghum vyjmenovává základní pravidla, fungující 

ve školce - „Hraj fér. O všechno se rozděl. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. 

Před jídlem si umyj ruce. Ţij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a kaţdý den 

trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Zlaté rybičky, křečci a bílé 

myšky a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My také.― (Fulghum, 2003: 9). 

Pokud tyto pravidla vysvětlíme sloţitějším zpŧsobem a aplikujeme je na ţivot v práci, 

v rodině, na vládu, na celý svět, pokud by se dodrţovala, bylo by vše v ţivotě 

jednodušší. Víme také, ţe okolnosti, které ovlivňují vývoj v předškolním věku, se 

nadále projeví v dospělosti. Sigmund Freud, vznesl poznatky, které dokládají spojitost 

mezi jednotlivými věkovými fázemi, které byly ne/zvládnuté, vývojově ne/zpracované 

s dobře nebo nedobře proţitými ţivotními fázemi pozdějšími. (Šprachtová, 2012). 

 Předškolní vzdělávání je prvním článkem vzdělávací soustavy, je určitým 

zpŧsobem determinované a společensky podmíněné. Zároveň je kaţdá mateřská škola 

relativně autonomní. „Hlavní účelovou funkcí školy je cílevědomě orientovaný, dobře 

organizovaný pedagogický proces, jehoţ výsledky se co nejvíce přibliţují stanoveným 

cílům.― (Bečvářová, 2003: 36).  

 Kvalitní systém předškolního vzdělávání poskytuje základ pro úspěšné 

celoţivotní vzdělávání dítěte, jeho integraci do společnosti, osobní rozvoj a 

zaměstnatelnost v dospělosti, přispívá k dobrým ţivotním podmínkám. Předškolní 

vzdělávání doplňuje roli rodiny a má hluboký a dlouhodobý vliv na rozvoj dítěte. 

Kvalitní základy ve vzdělávání sniţují riziko předčasného ukončení školní docházky, 

podporují sociální začleňování ve vzdělávání, odstraňuje rozdíly v sociálním rozvoji a 

gramotnosti mezi dětmi ze znevýhodněného prostředí a ostatními, zvyšuje vyrovnanost 

výsledkŧ vzdělávání a omezuje výdaje v sociálním a zdravotním systému státu. Dobrý 

systém předškolního vzdělávání a péče dovoluje rodičŧm lépe sladit rodičovské, 

pracovní povinnosti, a podporuje tak zaměstnatelnost. (Evropská komise, 2006).  
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 Pokud je předškolní vzdělávání a péče ve státu vysoce kvalitní, děti dosahují 

výrazně lepších výsledkŧ v mezinárodních testech základních dovedností (PISA, 

PIRLS), které jsou srovnatelné se zlepšením, jakého se dosáhne v prŧběhu jednoho aţ 

dvou školních rokŧ. (OECD, 2010; Mullis et al., 2007).  

 

7.3 Určení norem a pravidel 

7.3.1 Evropská úroveň 

 Politika vzdělávání, odborné přípravy je zásadní pro dosaţení rŧstu 

zaměstnanosti, sociálního začlenění a aktivního občanství. Odpovědnost za politiku ve 

vzdělávání nesou členské státy. „Role Evropy pak spočívá ve vylepšování národních 

systémů pomocí doplňkových nástrojů na úrovni EU, vzájemného učení a sdílení 

osvědčených postupů― (Komise Evropských společenství, 2008: 3).  

 Legislativní činnosti a tvorbu politik v předškolním vzdělávání na evropské 

úrovni zajišťuje Evropská komise. Dosud se politiky zaměřovaly více na rozšiřování 

péče o děti, s cílem zařazení co největšího počtu rodičŧ, hlavně matek, do pracovního 

procesu. Nyní se zde projevuje snaha o zaměření se na potřeby a péči o dítě 

předškolního věku (do 5 či 6 let) a o zajištění včasného kvalitního vzdělávání. Studiemi 

bylo ověřeno, ţe investice do předškolního vzdělávání pomáhají znevýhodněným dětem 

zlepšovat sociální integraci a sníţit riziko předčasného ukončení školní docházky 

(Evropská komise, 2011).  

 Členské státy EU a Komise spolu úzce spolupracují v rámci podpory národních 

programŧ reforem systémŧ vzdělávání. V období 2009 - 2010 se politická spolupráce 

členských státŧ a Komise měla prioritně zaměřovat na podporu všeobecného 

spravedlivého přístupu, posílení kvality poskytování vzdělávání a podpory učitelŧ v 

rámci předškolního vzdělávání. V roce 2009 se ministři školství EU dohodli na pěti 

cílech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, které by se měli naplnit do roku 2020. 

Jeden z nich se týká předškolního vzdělávání - „alespoň 95 % dětí ve věku od čtyř let do 

věku, kdy mají zahájit povinnou školní docházku, by se mělo účastnit předškolního 

vzdělávání (nyní je to 92,3 %, dosaţení tohoto cíle by tedy znamenalo o více neţ 

250 000 dětí více)― (Europa, 2011). Nynější evropský trend je takový, ţe od roku 2000 

účast na předškolním vzdělávání vzrostla o 6 %. Jedná se o evropský prŧměr. V České 
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republice byl zaznamenán roku 2007 vzrŧst na 92,6 %, zároveň však hned roku 2008 

pokles na 90,9 %
14

. (Europa, 2011). 

 

7.3.2 Národní úroveň 

 Státní správu ve školství vykonávají ředitelé škol a školských zařízení, obecní 

úřady obcí s rozšířenou pŧsobností, krajské úřady, Česká školní inspekce, MŠMT a jiné 

ústřední orgány (ministerstva vnitra, obrany, spravedlnosti a zahraničních věcí) v 

případě jimi zřizovaných škol a školských zařízení. Samosprávu ve školství vykonávají 

školské rady, obce a kraje (ÚIV, 2009/2010). 

 

7.3.3 Ústřední úroveň 

 MŠMT má za úkol (ÚIV, 2009/2010): 

 řídit výkon státní správy ve školství, připravovat pro něj legislativní normy; 

 odpovídat za koncepci, stav a rozvoj vzdělávací soustavy jako celku; 

 připravovat legislativní normy pro výkonné i operativní činnosti; 

 určovat centrální vzdělávací politiku a celkovou strategii; 

 zpracovávat dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací 

soustavy, který předkládá vládě – vláda jej posílá oběma komorám Parlamentu; 

 předkládat vládě kaţdoročně výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací 

soustavy (vychází z výročních zpráv od krajŧ, od České školní inspekce a 

dalších); 

 metodicky řídit a koordinovat tvorbu dlouhodobých záměrŧ vzdělávání a 

rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy na úrovni krajŧ; 

 určovat obsah vzdělávání – Rámcové vzdělávací programy
15

 po projednání 

s příslušnými ministerstvy. 

 RVP jsou vydávány pro jednotlivé vzdělávací úrovně. „Rámcové vzdělávací 

programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro 

tvorbu školních vzdělávacích programů; hodnocení výsledků dětí a ţáků; tvorbu a 

                                                 

14
Tabulka všech členských státŧ EU s procentuální účastí dětí, ve věku od 4 let do věku, kdy mají zahájit 

povinnou školní docházku na předškolním vzdělávání, je uvedena v příloze. 

15
V systému vzdělávání v České republice chybí Národní program vzdělávání. 
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posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše 

finančních prostředků.― (Zákon č. 561/2004 Sb., §3). V případě předškolního 

vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) tvoří 

podklad pro Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání 

v jednotlivé škole se pak uskutečňuje dle vlastně vytvořených školních vzdělávacích 

programŧ. Školní vzdělávací program vytváří ředitel školy nebo školského zařízení. 

Všechny tyto dokumenty jsou veřejně přístupné a měly by být vystavené na přístupném 

místě ve škole či školském zařízení. 

Graf č. 5: Struktura tvorby vzdělávacích programů 

 

Zdroj: (Výzkumný ústav pedagogický, 2004).  

 

Legenda:  

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání;  

RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání;  

RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání;  

RVP SOV – Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední odborné vzdělávání; 

Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro 

jazykové školy. 
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 V oblasti pracovněprávní MŠMT (ÚIV, 2009/2010: 8-9): 

 „určuje míru vyučovací povinnosti učitelů na jednotlivých druzích škol, která je 

poté publikována formou nařízení vlády, 

 určuje předpoklady pro odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických 

pracovníků, které jsou pak publikovány formou zákona,  

 stanovuje formou vyhlášky zásady pro sestavování konkursních komisí na 

vybrané funkce ve školství,  

 jmenuje a odvolává ředitele institucí, které přímo zřizuje, a ústředního školního 

inspektora.―  

Dále ministerstvo vede v rejstříku škol a školských zařízení ty MŠ, které jsou 

zřizované ministerstvem. MŠ zřizovaných ministerstvem tak vzniká právo na 

poskytování vzdělávání v daném oboru a nárok na finanční prostředky z veřejných 

rozpočtŧ (zákon č. 561/2004 Sb., §143). 

Poradním orgánem MŠMT při řešení ekonomických otázek, při uznávání 

vzdělávacích institucí, při rozhodování o rozvoji vzdělávání atd. jsou instituce, které řídí 

přímo ministerstvo nebo poradní orgány sestavené za určitým účelem (ÚIV, 

2009/2010).  

 

7.3.4 Regionální úroveň 

 Ve školství se plně převedli kompetence na kraje k 1. 1. 2003. Zastupitelstvo 

kraje zřizuje pětičlenný výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a správu školství 

má na starosti příslušný odbor krajského úřadu (Evropská komise, 2009/2010).   

Krajský úřad vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o MŠ a školských 

zařízeních (školní druţina, klub, dŧm dětí a mládeţe, domov mládeţe, škola 

v přírodě,…) s výjimkou MŠ a školských zařízení, které zřizuje ministerstvo (zákon č. 

561/2004 Sb., §143). Dále má krajský úřad na starosti zpracování Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, v souladu s dlouhodobým 

záměrem České republiky. Kaţdé 4 roky část dlouhodobého záměru, týkající se škol 

zřizovaných krajem, rada kraje předkládá zastupitelstvu kraje ke schválení a následně se 

předává ministerstvu k vyjádření. Krajský úřad dále zpracovává kaţdý rok výroční 

zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (ÚIV, 2009/2010). 
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7.3.5 Místní úroveň  

 Obce jsou v rámci samosprávy odpovědné za zajištění podmínek pro předškolní 

vzdělávání v posledním roce před nástupem na povinnou školní docházku. Obce také 

zajišťují MŠ ekonomicky. 

 

7.3.6 Školy 

 Ředitelé škol jsou zodpovědní za kvalitu a efektivitu vzdělávacího procesu, za 

hospodaření školy, přijímání a propouštění pedagogických pracovníkŧ, za komunikaci 

se zřizovatelem a veřejností. Zřizovatel školy má ze zákona zřídit školskou radu, která 

poskytne moţnost participace na správě školy rodičŧm, zletilým ţákŧm, a dalším, kteří 

se podílejí na správě školy (ÚIV, 2009/2010). 

 

7.4 Financování předškolních zařízení 

 Jedním z témat, navrhovaných pro politickou spolupráci mezi členskými státy 

EU je – „vytvoření účinných modelů financování a nalezení rovnováhy mezi veřejnými a 

soukromými investicemi“ (Evropská komise, 2011: 10). Náklady na dítě v předškolním 

vzdělávání mohou být srovnatelné s náklady jako ve škole, pokud se jedná o vysoce 

kvalitní vzdělávání, avšak prŧzkum dokázal, ţe vyšší investice do předškolního zařízení 

mohou ušetřit peníze později. Ve většině státŧ (i v ČR) jsou ale veřejné výdaje na dítě 

v předškolním vzdělávání niţší neţ v kterékoliv další fázi. Návratnost investic je 

nejvyšší právě u předškolního vzdělávání a to u dětí ze znevýhodněných rodin. Pokud se 

podíváme na investice do vzdělávání na dalších stupních, zvýhodňují se děti s lepším 

sociálním a ekonomickým zázemím (ÚIV, 2009/2010).  
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Graf č. 6: Návratnost investic do vzdělávání 

 

Zdroj: Evropská komise (2006:4). 

 

Předškolní vzdělávání je v České republice převáţně financováno z veřejných 

zdrojŧ. Většina finančních prostředkŧ plyne ze státního rozpočtu prostřednictvím 

MŠMT. Od roku 1992 je tento státní příspěvek přidělován metodou per capita, nikoliv 

dle typu instituce. Finanční prostředky se tedy poskytují dle skutečného počtu dětí a 

jsou omezené povolenou kapacitou dětí.  

 Další finanční prostředky poskytují zřizovatelé škol a školských zařízení – tudíţ 

kraje a obce ze svých rozpočtŧ. Příjmy krajŧ pocházejí z centrálně vybraných daní, 

které jsou následně stanoveným procentem přidělovány krajŧm a obcím (ÚIV, 

2009/2010).  

 Kraje a obce mají povinnost hradit ty výdaje škol a školských zařízení, které 

nejsou financovány ze státních rozpočtŧ. Zřizovatelé hradí výdaje, které nejsou spojené 

s přímými vzdělávacími výdaji, tedy zejména výdaje spojené s provozem. Přímé 

vzdělávací výdaje (platy zaměstnancŧ, učební pomŧcky a další) jsou poskytovány ze 

státního rozpočtu, formou dotace do rozpočtu kraje na zvláštní účet na základě počtu 

ţákŧ a stanovených jednotkových výdajŧ – normativŧ republikových a krajských 

(Štiková, 2010).  

 Krajský úřad při rozdělávání finančních prostředkŧ postupuje následovně: „…na 

základě zásad a ukazatelů definovaných ministerstvem stanoví krajské normativy 

přímých vzdělávacích výdajů na jednotku výkonu, tj. na ţáka v daném druhu školy a v 

příslušném vzdělávacím programu. Vychází přitom ze svého dlouhodobého záměru, z 

náročnosti vzdělávacích programů apod. Krajské normativy zahrnují i zvýšené výdaje 
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spojené s výukou osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Krajský úřad přiděluje 

objem prostředků (vypočtený vynásobením příslušného krajského normativu počtem 

ţáků) školám a školským zařízením, které zřizuje, a základním školám a mateřským 

školám, které zřizují obce― (ÚIV, 2009/2010).  

Dle školského zákona §161 odst. 9, o financování škol a školských zařízení 

zřizovaných územními samosprávnými celky kontrola probíhá tak, ţe právnická osoba 

vykonávající činnost školy, kterou zřizuje obec nebo svazek obcí, zpracovává a 

předkládá obecnímu úřadu obce s rozšířenou pŧsobností rozbor hospodaření 

s finančními prostředky státního rozpočtu. Obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností 

rozbor předkládá krajskému úřadu, který je zpracovává a vyhodnocuje. 

 Školy dále mohou vyuţívat další finanční zdroje např. od sponzorŧ, z vlastních 

zdrojŧ, z prostředkŧ zřizovatele, případně jiných osob, z příspěvkŧ na provoz, fondŧ 

příspěvkové organizace, programŧ MŠMT, úřadu práce, Evropské unie, prostředky 

z pronájmu místností, atd.  

Rodiče jsou ze zákona povinni skládat úplatu MŠ - příspěvek na částečnou 

úhradu neinvestičních nákladŧ mateřských škol. Podmínky výběru příspěvkŧ od 

zákonných zástupcŧ dětí a ţákŧ upravuje zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a 

samosprávě ve školství. Povinnost hradit příspěvek musí stanovit zřizovatel obecně 

závaznou vyhláškou a výši příspěvku projednat s krajským úřadem. Příspěvek mŧţe 

činit nejvýše 30% nákladŧ vynaloţených na 1 dítě (Zeman, 2008). Od úplaty mohou být 

osvobozeni děti, které navštěvují poslední ročník MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., §123 

odst. 2), dále zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická 

osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, §6, odst. 3), 

rodiny se zdravotně postiţeným členem (zákon č. 204/2005 Sb.) a konkrétní případy, o 

nichţ rozhoduje ředitel/ka školy (zákon č. 561/2004 Sb., §164).  

 

7.4.1 Financování soukromých škol 

Soukromé školy čerpají státní dotace na neinvestiční výdaje od MŠMT 

prostřednictvím krajských úřadŧ. Normativy pro soukromé školy jsou kaţdoročně 

stanoveny MŠMT na základě zákona o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením. Dotace soukromým školám jsou poskytovány na 

základě smlouvy s krajským úřadem. Školám se dostane dotace základní (stanovena 

procentem prŧměrných finančních výdajŧ podobné veřejné instituce) nebo dotaci 
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zvýšenou. Proto, aby soukromá škola dostala zvýšenou dotaci, musí pobírat základní 

dotaci alespoň po jeden rok, mít prŧměrné nebo lepší hodnocení školy Českou školní 

inspekcí, mít právní formu obecně prospěšné společnosti či závazek, ţe zisk bude pouţit 

na vzdělávací výdaje. Dotace se soukromým školám poskytují také na základě počtu 

ţákŧ (ÚIV, 2009/2010). 

 

7.5 Pravidla pro přijímání dětí do MŠ 

 Mateřskou školu mohou navštěvovat děti ve věku od 3 do 6 let. Dle zákona č. 

561/2004 Sb. organizuje a rozhoduje o přijetí dítěte ředitel/ka MŠ. Přednostně jsou 

přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud 

z dŧvodu kapacity nelze dítě přijmout, zajistí obec, v níţ má dítě adresu trvalého 

pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ (zákon č. 561/2004 Sb.).  

Dítě, které se přijímá, musí mít povinná očkování a další kritéria přijetí 

stanovuje ředitel školy. O přijetí dítěte se zdravotním postiţením rozhoduje opět 

ředitel/ka MŠ a to „na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, 

popř. praktického lékaře pro děti a dorost― (zákon č. 561/2004 Sb., odst. 6). Dítě mŧţe 

být do MŠ přijato i v prŧběhu školního roku. Dle zákona č. 204/2005 Sb., o státní 

sociální podpoře, lze od roku 2006 umístit do MŠ dítě starší 3let, na které rodič pobírá 

rodičovský příspěvek – na 4 hodiny denně, bez krácení nároku na tento příspěvek. 

 

7.6 Požadavky na vzdělání pedagogů v MŠ 

 Učitelé mateřských škol mohou získat plnou kvalifikaci studiem (ÚIV, 

2009/2010):  

 na čtyřletých pedagogických oborech středních škol zakončených maturitní 

zkouškou (ISCED 3A), dokladem vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce; 

 tříletého oboru na vyšších odborných školách, který se ukončuje absolutoriem, 

absolventi získávají vyšší odborné vzdělání (ISCED 5B) a titul diplomovaný 

specialista (DiS.), dokladem vzdělání je vysvědčení o absolutoriu;  

 tříletého bakalářského oboru, příp. i navazujícího dvouletého magisterského 

oboru na pedagogických fakultách vysokých škol (ISCED 5A). Studium se 

ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíţ součástí je obhajoba bakalářské, resp. 
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diplomové práce, absolventi získávají vysokoškolský diplom a dodatek k 

diplomu a titul bakalář (Bc.), resp. magistr (Mgr.).  

 V přepočtu na plné úvazky bylo v mateřských školách ke dni 30. 3. 2010 

zaměstnáno 25 736 učitelŧ (z toho ţen 25670, bez kvalifikace 2633) (Český statistický 

úřad, 2010). Na jednoho učitele připadalo 12,2 dětí
16

.  

 

7.6.1 Celoživotní vzdělávání učitelů 

 Po dobu vykonávání pedagogické činnosti má pedagog z vyhlášky č. 317/2005 

Sb., povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovuje či upevňuje a doplňuje 

kvalifikaci. Další vzdělávání učitelŧ a kariérní rozvoj je součástí profesionálního 

rozvoje. Kariérní rozvojem rozumíme fáze profesionální kariéry učitele a dalším 

vzděláváním poskytování organizovaných programŧ, který by měly přispívat při rozvoji 

učitelŧ (Spilková, 2001). Obsah dalšího vzdělávání učitelŧ by měl reagovat na 

poţadavky a potřeby kraje, okresu, měst a samotných škol.  

 Vyhláška MŠMT  č. 317/2005 Sb., upravuje druhy dalšího vzdělávání a kariérní 

systém pedagogických pracovníkŧ. Plán dalšího vzdělávání je rozdělen podle druhŧ 

dalšího vzdělávání na:  

 Institucionální vzdělávání - studium ke splnění kvalifikačních předpokladŧ - 

například studium k rozšíření kvalifikace pro výuku na jiném druhu či stupni 

školy, studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladŧ, studium k 

prohlubování odborné kvalifikace - ve formě kursŧ a seminářŧ  

 Samostudium - učiteli se poskytuje studijní volno v rozsahu 12 pracovních dnŧ 

ve školním roce - nebrání-li tomu provozní dŧvody – dobu čerpání volna určuje 

ředitel školy 

 „Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle 

plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným 

odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlíţet ke 

studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy.― (Vyhláška č. 

317/2005 Sb., §24) Programy dalšího vzdělávání pedagogŧ organizuje také příspěvková 

organizace MŠMT – Národní institut pro další vzdělávání s centrem a krajskými 

pracovišti. Realizuje vládní priority v dalším vzdělávání a připravuje národní projekty, 

                                                 

16
 Celkem docházelo do MŠ 314008 dětí (ÚIV, 2009/2010).  
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na které se čerpají finanční prostředky z Evropského sociálního fondu. Na dalším 

vzdělávání se podílejí také rŧzné vědecké společnosti, poradenská zařízení, profesní 

sdruţení a soukromé komerční a neziskové organizace (ÚIV, 2009/2010). 

 

7.7 Provoz mateřské školy 

Přerušení nebo omezení provozu MŠ umoţňuje §3 vyhláška č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Vyhláška upravuje přerušení 

a omezení provozu v prŧběhu celého roku. O omezení či přerušení provozu podle odst. 

1, rozhoduje ředitel MŠ s tím, ţe nemusí ţádat rodiče o ne/souhlas či zjišťovat zájem 

rodičŧ, musí ale přerušení či omezení provozu projednat se zřizovatelem MŠ.   

 MŠ není povinna zajistit dětem pobyt v jiné MŠ, ale musí zveřejnit informace o 

omezení či přerušení provozu MŠ nejméně dva měsíce předem a zveřejnit informace o 

jiné moţnosti zajištění péče o děti (ÚIV, 2009/2010).      

 Provoz MŠ nelze přerušit kdykoliv. Provoz v jiných měsících neţ červenci nebo 

srpnu lze přerušit nebo omezit pouze ze závaţných dŧvodŧ po projednávání se 

zřizovatelem. Za závaţné dŧvody se povaţují organizační nebo technické příčiny, které 

znemoţňují řádné poskytování předškolního vzdělávání (např. havárie vody apod.).  

Rozhodnutí pak zveřejní ihned, jakmile o přerušení nebo omezení provozu rozhodne 

(MŠMT, 2006). 

MŠ mŧţe na základě zjištění počtu dětí, které budou navštěvovat MŠ např. 

v době vánočních nebo jarních prázdnin upravit provoz a umoţnit tak učitelŧm čerpání 

volna na samostudium, dovolené atd. (MŠMT, 2006).  
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8. Strategie a koncepce předškolního vzdělávání 

8.1 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty (EVVO) v České republice 

 Základním dokumentem pro stanovení dlouhodobého cíle rozvoje 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR je dokument Stání program 

EVVO v ČR. Cílem programu je vybudování fungujícího systému EVVO, který se 

následně pozitivně projeví ve zvýšeném povědomí a znalostí obyvatel o ţivotním 

prostředí, šetrnějším přístupem společnosti k ţivotnímu prostředí a v dŧsledku toho také 

sníţením nutných nákladŧ na ţivotní prostředí a v zapojení veřejnosti do řešení a 

odstraňování problémŧ ţivotního prostředí. Program stanovuje kompetence a úkoly, 

které povedou k rozvoji těchto oblastí. (Ministerstvo ţivotního prostředí, 2000). 

 Program otevírá spolupráci mezi státní správou, samosprávou, veřejnoprávními 

institucemi, ziskovým i neziskovým sektorem pro propojení jejich činností a dosáhnutí 

vytyčených cílŧ v environmentálním vzdělávání. Cíle programu podporují harmonický 

stav společnosti a přírody, kdy lidé chrání přírodní prostředí, snaţí se o udrţitelný 

rozvoj, coţ povede k zachování druhového bohatství v přírodě, zlepšení ţivotního 

prostředí a zajištění zdravého zpŧsobu ţivota a rozvoje lidské populace. (Česká 

informační agentura ţivotního prostředí, 2009).  

 Program byl schválen vládou v roce 2000 jako strategický dokument, který 

zajišťuje rozvoj EVVO v ČR v dlouhodobé perspektivě. Zároveň byl přijat Akční plán 

státního programu, který se po třech letech aktualizuje. Nyní je vypracování Akční plán 

na léta 2010-2012 pracovní skupinou při Ministerstvu ţivotního prostředí. (Česká 

informační agentura ţivotního prostředí, 2009). 

 Resort školství má EVVO u dětí předškolního věku ovlivňovat mimo jiné i 

prostřednictvím výchovy v mateřských školách. Cílem je vytvoření pozitivních vztahu 

dětí k přírodě, a zprostředkování vytváření dovedností a návyku správného jednání 

v přírodě. Úkoly předškolního vzdělávání v oblasti EVVO se mají zaměřit na 

(Ministerstvo ţivotního prostředí, 2000): 

 začleňování aspektŧ EVVO do všech výchovných metod a forem 

 vyuţívat prostředí MŠ ke spolupráci s rodinami a vytvářet návyky zdravého 

ţivotního stylu 
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 zdŧraznit přímé poznávání okolního prostředí a kontakt dětí mezi sebou a ţivou 

přírodou 

 vytvářet kladný vztah k přírodnímu prostředí 

 vyuţívat programy center a středisek ekologické výchovy 

 

8.2 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

 V roce 2008 byla přijata Strategie vzdělávání pro udrţitelný rozvoj ČR. Jejím 

účelem je „stanovení priorit a strategických opatření v oblasti vzdělávání pro udrţitelný 

rozvoj pro období 2008 aţ 2015. … Strategie bude realizována prostřednictvím Akčních 

plánů Strategie, které stanoví konkrétní aktivity v jednotlivých strategických oblastech a 

odpovědnosti za jejich plnění.― (Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, 2008: 1). 

Strategie se zaměřuje na rozvoj kompetencí na všech úrovních vzdělávání, rozvoj 

kompetencí příjemcŧ vzdělávání a dostatečnou a dostupnou nabídkou vzdělávacích 

programŧ. Vypracováním Strategie se ČR připojila k Dekádě UNESCO pro vzdělávání 

k udrţitelnému rozvoji 2005-2014, organizované OSN. (Česká informační agentura 

ţivotního prostředí, 2009). 

 Strategie obsahuje SWOT analýzy dle cílových skupin. Nás zajímá skupina dětí 

předškolního věku. Pro vzdělávání pro udrţitelný rozvoj (VUR) v předškolním 

vzdělávání je dŧleţitá oblast informálního učení především v přírodním prostředí a 

prevence odcizování dětí přírodě. Klíčovým prvkem ve VUR je rodina a její výchovné 

prvky. Začlenění VUR do předškolního vzdělávání má velký potenciál v pŧsobení na 

dítě v raném věku, jelikoţ tímto vzděláváním prochází většina populace. „Vzhledem k 

nízkému věku dětí v předškolním vzdělávání (cca 3 aţ 6 let) musí být kladen důraz na 

schopnost dětí vnímat okolní prostředí, vlastní úlohu v něm a zodpovědnost vůči němu.― 

(Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, 2008: 5). 

 

8.3 Program Zdraví 21 

 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 

pro všechny v 21. století byl přijat v roce 2003. „Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj 

zdraví lidí po jejich celý ţivot a sníţení nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem 

přinášejí.― (Ministerstvo zdravotnictví, 2003: 1). Program Zdraví 21 je soubor cílŧ 
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zaměřených na postupné zlepšování všech oblastí zdravotního stavu obyvatel. 

Zodpovědnost za jeho plnění má vláda a její Rada pro zdraví a ţivotní prostředí a Výbor 

pro tento program. Řídícím centrem programu je Ministerstvo zdravotnictví ČR (Česká 

informační agentura ţivotního prostředí, 2009). 

 Cíl programu č. 3 – Zdravý start do ţivota a cíl č. 6 – Zlepšení duševního zdraví, 

cíl č. 7 – Prevence infekčního onemocnění mohou naplňovat a ovlivňovat i LMŠ. 

Zdravotní stav dětí se i přes dobrou úroveň zdravotnické péče v ČR nezlepšuje, stoupá 

počet alergických onemocnění, onemocnění nervového systému, poruch chování nebo 

respiračních onemocnění. Za příčiny lze dle programu povaţovat nesprávnou 

ţivotosprávu, nepříznivé socioekonomické vlivy a některé faktory ţivotního prostředí 

dítěte. (Ministerstvo zdravotnictví, 2003: 12). Právě pobyt na čerstvém vzduchu 

pozitivně ovlivňuje zdraví dítěte a omezuje jeho nemocnost, jak bylo dokázáno 

v kapitole Vliv na psychický a fyzický vývoj dítěte, a tak LMŠ poskytují moţnost 

pozitivního ovlivnění zdravotního stavu dětí. 

 Cíl programu č. 11 – Zdravější ţivotní styl a dílčí úkol č. 11 – Rozšířit zdravé 

chování a zvýšit tělesnou aktivitu mŧţe být také pozitivně naplňován koncepcí LMŠ. 

Dle programu více neţ polovina české populace nesplňuje doporučovanou úroveň 

pohybové aktivity a to zpŧsobuje řadu chronických neinfekčních onemocnění (obezitu, 

kardiovaskulární nemoci nebo diabetes). Obsahem programu v LMŠ jsou mimo jiné i 

kaţdodenní výlety do okolí, a tak se u dětí postupně zvyšuje fyzická kondice. Ne jeden 

výzkum dokládá prospěšný vliv trávení času v přírodě na fyzickou stránku lidského těla. 

Ozdemir a Yilmaz (2008) provedli výzkum pojednávající o vlivu okolních prostor školy 

na velikost BMI (body mass index – index tělesné hmotnosti). Děti, které trávily volné 

hodiny na rozlehlejších hřištích, dosahovaly niţších hodnost BMI, neţ děti, které si 

hrály na menších hřištích.  

 Aktivity popsané v programu Zdraví 21 vedoucí ke splnění vymezených úkolŧ 

prostřednictvím školy obsahují (Ministerstvo zdravotnictví, 2003): 

 Zvýšit informovanost pedagogŧ. 

 Propagovat a zavádět školní tělesnou výchovu zaměřenou především na 

všestranný a zdravý tělesný rozvoj.  

 Zavedení osnov, které umoţní zapojení všech ţákŧ do aktivního pohybu 

v prŧběhu hodiny tělesné výchovy. 

 Zavedení preventivních programu včetně moţností psychické relaxace. 
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Tyto body se spíše týkají základních a středních škol, nicméně v nich mŧţeme 

vyčíst podporu aktivního ţivota zaměřeného na pohyb a body se dají přenést i do 

prostředí předškolního vzdělávání.    

 

8.4 Koncepce státní politiky pro oblast vzdělávání dětí a 

mládeže 

 Hlavními cíli Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeţe na období 2007-

2013 (Koncepce) je vytváření podmínek pro (Česko, 2007: 10): 

 „Naplňování funkce rodiny 

 Osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti 

 Výchovu k aktivnímu občanství včetně participace 

 Podporu zdravého ţivotního stylu 

 Ochranu před negativními jevy a jejich následky―  

Cílem státní politiky v oblasti podpory zdraví dětí je podpora zdravého ţivotního 

stylu, která by měla být zařazena do výchovných aktivit vzdělávacího zařízení. Zároveň 

by se děti měly seznámit se zpŧsoby chování (rozhodování), „které vedou k zachování 

či posílení zdraví a získávají míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných― 

(Česko, 2007: 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

9. Studie proveditelnosti 

9.1 Stručný popis myšlenky projektu 

 Účelem popisu myšlenky projektu a jeho variant je seznámit čtenáře s tím, čeho 

se projekt týká, jaký je jeho smysl a zaměření, jaké sluţby nabízí, jaká je velikost 

projektu a jaká jsou další specifika LMŠ. Provoz a charakteristika konkrétní LMŠ ve 

Strakonicích je inspirována pozorováním v jednotlivých LMŠ v ČR a vychází také 

z informací z provedených rozhovorŧ s ředitelkami či pedagoţkami z jednotlivých LMŠ 

ať jiţ v ČR nebo ve Švédsku. Konkrétní charakteristika vzdělávacího programu LMŠ a 

školní vzdělávací program LMŠ bude vypracován společně s pedagogy před propagací 

LMŠ veřejnosti (reţim školky, cíle vzdělávání, psychosociální podmínky, zpŧsoby 

řešení konfliktu).  

 

9.1.1 Obecná charakteristika LMŠ  

 Lesní mateřská škola Dudáček ve Strakonicích bude zaměřena na vzdělávání a 

výchovu dětí předškolního věku ve volné přírodě. Mezi hlavní cíle LMŠ Dudáček bude 

patřit výchova dětí k vzájemnému respektu a následně k respektování okolní přírody. 

 V LMŠ bude vytvořeno prostředí, kde se děti prostřednictvím spontánního 

vzdělávání budou seznamovat s pravidly kulturního chování a sociální spolupráce. To 

znamená, ţe v LMŠ bude kladen dŧraz na schopnost porozumět odlišným perspektivám, 

respektování rozdílností, silných a slabých stránek osobností nebo na schopnost vcítit se 

do situace druhých. (Jessica, 2012). 

 Mezi další záměr LMŠ v souvislosti s rozvojem dětí patří podpora zdraví a 

výchova k ochraně vlastního zdraví, zdraví druhých a také k ochraně zdraví přírody. 

Jelikoţ LMŠ bude podporovat vztah dětí k přírodě, v jejím zájmu bude prevence před 

odcizováním dětí přírodě. Příroda je zaloţena na harmonii, a tak v LMŠ bude cílem cítit 

tuto harmonii také v těle, duši a v ţivotě. Prostředí vzdělávání a výchovy je 

přizpŧsobené cílŧm a proto bude vzdělávání většinu času probíhat ve venkovním 

prostředí. Skrze trávení času v lese, na polích, u rybníka v jakémkoli počasí po celý rok 

se děti naučí starat nejen o přírodu, ale o sebe i sebe navzájem.  
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9.1.2 Provoz LMŠ 

 LMŠ bude poskytovat sluţby předškolního vzdělávání pro děti ve věku od 3 do 

6 let. Děti mohou nastoupit do školky kdykoli v prŧběhu roku. Počáteční provoz LMŠ 

bude stanoven na 2 dny v týdnu celodenního provozu od 7:00 do 16:00 hodin. Dle 

zájmu rodičŧ bude následně denní provoz prodlouţen. Při dvoudenním provozu bude 

LMŠ Dudáček umístěna ve vzdálenosti 2 km od Strakonic ve vesnici Radošovice. LMŠ 

nepočítá se svozem dětí do místa provozu. Doprava bude delegována na rodiče a jejich 

vzájemnou domluvu. V případě úspěchu projektu LMŠ, tedy v případě naplnění 

kapacity školky pro jednotlivé dny, bude nutností zváţení přemístění provozovny do 

Strakonic. Ideální poměr dětí na učitele bude 15:2. Horní hranice je 18 dětí.  

 Jako zázemí bude LMŠ slouţit přízemí fotbalových kabin v Radošovicích – 

jedna místnost a sociální zařízení. V budově je tekoucí voda a moţnost zatopení 

v kamnech. Toto zázemí se dá přirovnat k nadstandardním, jestliţe školka je v počáteční 

fázi provozu. Z hlediska poţadavkŧ na prostředí LMŠ by měl být zajištěn snadný 

přístup k přírodě – fotbalové hřiště je umístěno na konci vesnice, kde také končí silnice, 

tudíţ zde není ţádný silniční provoz, a přitom je to snadno přístupné místo. Kabiny jsou 

od lesŧ, luk a řeky vzdálené do 5 minut chŧze. LMŠ však nepotřebuje jen kamenné 

zázemí, ale hlavně přírodní prostor pro hraní i v okolí kamenného zázemí. Za hřištěm je 

nevyuţitá plocha, která po domluvě s obecním úřadem v Radošovicích by mohla být 

zkultivována a přizpŧsobena na provoz LMŠ za symbolickou cenu. Prostředí bude 

doplněno o tematické aktivity (matematické, smyslové, jazykové, praktické, nebo 

kulturní aktivity). 

 LMŠ bude nabízet i doplňkové aktivity a sluţby pro rodiče s dětmi. 

Organizování bazaru s outdoorovým dětským oblečením nejenom napomŧţe vyřešit 

vysoké počáteční náklady rodiny na vybavení dítěte, ale bude slouţit i jako další 

finanční příjem LMŠ. Vzdělávání a výchova dětí nebude probíhat čistě jen v přírodě, ale 

LMŠ bude navštěvovat knihovny, plavecké bazény, divadla nebo místní farmy.   

 

9.2 Analýza trhu a poptávky 

 Aby byl projekt LMŠ úspěšný, musí být v místě realizace zájem o produkt, 

případně zájem o inovaci produktu. Proto by kaţdého zakladatele LMŠ měl zajímat jeho 

potenciální trh. Kapitola je zaměřena na odpovědi na otázky typu: pro koho je sluţba 
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určena, v jakém rozsahu bude o tuto sluţbu zájem, jaké jsou potřeby potencionálních 

zákazníkŧ, nebo jak zajistit informovanost o existenci LMŠ. Čím více se podaří vymezit 

cílový trh a popsat jeho charakteristické znaky, tím lépe se projekt LMŠ dá přizpŧsobit 

potřebám a přáním rodičŧ s dětmi.  

 

9.2.1 Analýza potencionálních zákazníků ve Strakonicích 

 Situace nedostatku míst v MŠ se řeší v posledních letech i ve Strakonicích. 

K únoru 2012 do MŠ dochází 873 dětí, coţ je maximální kapacita MŠ ve Strakonicích. 

Pro příští rok je podáno 399 ţádostí o umístění dítěte do předškolního zařízení. Letos jiţ 

zápisy proběhly s tříměsíčním předstihem, aby byl čas na řešení doplnění míst. Zapsáno 

bylo o 161 dětí více, neţ jsou kapacity MŠ ve Strakonicích. Město proto navyšuje 

kapacity školek. Vytvořilo dvě nové třídy a rozšíří se kapacity dětí ve dvou 

mateřinkách. Předpokládané stavební úpravy a vybavení nových tříd bude město stát 

více neţ dva a pŧl milionu. (Říhová, 2012). Tyto informace jsou podstatně dŧleţité, 

jelikoţ zhruba 80 % dětí v LMŠ v Praze tvoří ti, kteří nedostali místo v klasické MŠ 

(Zuzka, 2012). Jaký finanční obnos bude potřeba pro zaloţení LMŠ, analyzuje kapitola 

Finanční plán LMŠ.  

Tabulka č. 9: Přehled MŠ zřizovaných městem Strakonice a jejich kapacita  

Název školky Kapacita k 1. 9. 2011 

MŠ U Parku 95 

MŠ Čtyřlístek 88 

MŠ Lidická 112 

MŠ Holečkova 413 90 

MŠ Spojařŧ 108 

MŠ Stavbařŧ 56 

MŠ Školní 112 

MŠ A. B. Svojsíka 100 

MŠ Šumavská 112 

Zdroj: Říhová, 2012. 

 

 V dotazníkovém šetření se tématem alternativního vzdělávání zabývaly tři 

otázky. Přibliţně 50 % rodičŧ, jejichţ děti navštěvují klasické MŠ, znají koncept LMŠ 
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(tabulka č. 10). Více neţ 70 % rodičŧ zná alespoň jeden alternativní pedagogický směr. 

Waldorfskou pedagogiku zná 57 % respondentŧ, Montessori pedagogiku 25 % a Zdravé 

MŠ 14 % (viz příloha č. 5).   

Tabulka č. 10: Znalost LMŠ 

 Součet % 

 Ano 39 49,4 

Ne 40 50,6 

Celkem 79 100,0 

  

 Z odpovědí je patrné, ţe rodiče o alternativních směrech v předškolním 

vzdělávání mají nějakou představu, relativně znají hlavní alternativní pedagogické 

směry, ale před otevřením LMŠ bude nezbytné je seznámit s principem LMŠ a vysvětlit 

hlavní principy, na kterých je koncept LMŠ postaven. Dŧleţitou otázkou však bylo, zda 

rodiče jsou otevřeni alternativnímu vzdělávání. Téměř 65 % rodičŧ se staví k této otázce 

s pozitivní odpovědí (viz tabulka č. 12). V tomto případě se zdá být cílový trh otevřen 

novým alternativním zpŧsobŧm vzdělávání. Úspěšnost LMŠ bude také hodně záviset na 

komunikaci s veřejností, na zpŧsobech, které budou zvyšovat informovanost a publicitu 

LMŠ. 

Tabulka č. 12: Otevřenost alternativnímu vzdělávání 

 Součet % Kumulativní % 

Ano 20 26,0 26,0 

Spíše ano 30 39,0 64,9 

Spíše ne 25 32,5 97,4 

Ne 2 2,6 100,0 

Celkem 77 100,0  

  

 Dŧleţitou informací, která je pro provoz LŠM nejpodstatnější je, jaká mají 

rodiče očekávání od školky. Otázka byla v dotazníku otevřená, proto byly vytvořeny 

kategorie s nejčastějšími odpověďmi (viz tabulka č. 13). Nejvíce rodiče kladou dŧraz na 

příznivý rozvoj dítěte a integraci do kolektivu. Často se objevovaly odpovědi, týkající se 

ovládání kreslení a počítání do deseti. Na tato očekávání by se nemělo zapomenout při 

zpracovávání školního vzdělávacího programu.  

 

 

Tabulka č. 11: Znalost alt. ped. směrů 

 Součet % 

Ano 54 68,4 

Ne 25 31,6 

Celkem 79 100,0 
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Tabulka č. 13: Očekávání rodičů 

 Součet % 

Rozvoj dětí 47 59 

Integrace do kolektivu  45 57 

Příprava pro ZŠ 34 43 

Spokojenost dítěte 29 37 

Nezávislost 16 20 

Denní reţim, návyky 11 14 

Ovlivnění zdraví, stravování 8 10 

  

 Pro zvýšení informovanosti bude zásadní zpŧsob prezentace LMŠ. Zásadní proto 

je otázka, jaké faktory hrají dŧleţitou roli při výběru LMŠ. Děti většinou navštěvují MŠ, 

které je spádové pro jejich oblast bydliště, mají však moţnost umístění ovlivnit. 81 % 

rodičŧ však vybírá MŠ dle doporučení přátel (viz příloha č. 6). Podstatné proto bude 

udrţet si pozitivní ohlasy a dbát na spokojenost rodičŧ, jelikoţ reputace LMŠ se bude 

mezi rodiči velmi rychle šířit. Spokojený rodič se ale odvíjí od spokojeného dítěte, 

rozhodující proto bude kvalita LMŠ.  

 Stěţejními daty pro provoz LMŠ jsou také atributy zázemí školky – vybavenost 

MŠ, kvalita pedagogŧ, lokalita MŠ a dostupnost MŠ. Rodiče seřadili tyto atributy a 

dominantní převahu získala kvalita pedagogŧ. LMŠ se zaměří na kvalifikované 

pedagogy, které mají jiţ zkušenosti s klasickými MŠ, ale zároveň mají pozitivní vztah 

k přírodě a otevřenost pro učení se novým věcem. Ačkoli se dostupnost umístila na 

posledním místě, tento faktor se nesmí podcenit a v případě umístění školky mimo 

město zváţit svoz dětí z více míst do školky (viz tabulka č. 14).  

Tabulka č. 14: Zázemí školky  

 Vybavenost školky Kvalita pedagogů Lokalita školky Dostupnost 

Průměr  2,72 1,15 3,13 3,00 

  

 Seřazení individuálního přínosu školky pro dítě obsahovalo – osvojené sociální 

chování, získané dovednosti, zdraví dítěte a spokojenost dítěte. 61 % rodičŧ označilo 

ovlivnění zdraví dítěte za největší přínos školky. Toto zjištění potvrzuje hypotézu o 

vztahu mezi atributy, kterým rodiče dětí přikládají větší dŧraz a faktory (zdraví dětí, 

samostatnost, pozitivní ovlivnění dovedností a znalostí dětí) a podmínkami, které  LMŠ 
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podporují. Jak bylo v teoretické části zmíněno, výzkumy ze zahraničí prokazují fakt, ţe 

děti z LMŠ byly méně nemocné neţ děti z klasických MŠ. 

Tabulka č. 15: Individuální přínos 

 
Osvojené sociální 

chování 
Získané dovednosti Spokojenost Zdraví 

Průměr 2,95 3,25 1,81 1,78 

  

 S informovaností rodičŧ souvisí znalosti výhod a nevýhod vzdělávání v LMŠ. 

Otázka v dotazníku pomŧţe s tím, na co se má zaměřit informovanost a propagace 

LMŠ. V dotazníku byly stručně popsány principy LMŠ, a rodiče měli odpovědět na 

ne/výhody LMŠ dle jejich názoru. 65 % respondentŧ označilo za výhody LMŠ posílení 

vztahu dětí s přírodou, více neţ polovina rodičŧ zmínila pobyt na čerstvém vzduchu.  

Tabulka č. 16: Výhody LMŠ dle názoru rodičů  

 Součet % 

Znalosti o přírodě, posílení vztahu s přírodou 51 65 

Pobyt na čerstvém vzduchu 43 54 

Zlepšení imunity dítěte 30 38 

Přirozené vzdělávání 12 15 

Větší zodpovědnost dítěte 11 14 

Ţádné 5 6 

Moţnost zaloţit LMŠ kdekoli 3 4 

 

 Pozitivním zjištěním je menší procento nevýhod koncepce LMŠ, uvedeno rodiči. 

Rodiče uvedli celkem 155 výhod a 92 nevýhod LMŠ.  

Tabulka č. 17: Nevýhody LMŠ dle názoru rodičů 

 Součet % 

Ohroţení zdraví, častější zranění 22 28 

Hygiena 21 27 

Nedostatek komfortu 17 22 

Dostupnost 13 16 

Malá škála činností 8 10 

Větší příprava dětí do školky 7 9 

Ţádné 4 5 
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 Stěţejní byla otázka týkající se ideální spolupráce školy a rodiny. Překvapivé 

bylo zjištění, ţe by se zhruba 30 % respondentŧ rádo zapojilo do chodu školky. Coţ 

zahrnovalo například účast na výletech, společné řešení problémŧ nebo pomoc ve formě 

dobrovolné brigády. Tato informace je velmi dŧleţitá, jelikoţ provoz a hlavně zakládání 

LMŠ uvítá jakoukoli pomoc rodičŧ, zároveň skrze výpomoc se rodiče mohou více 

zapojit do dění školky nebo mohou přicházet s vlastními nápady. LMŠ by měla 

fungovat hlavně s dŧrazem na kvalitní komunikaci s rodiči. Na tvorbě vzdělávacího 

programu by se totiţ měli společně podílet jak pedagogové, tak i rodiče a děti.  

Tabulka č. 18: Ideální spolupráce rodičů a školky 

 Součet % 

Zaloţená na kvalitní komunikaci 61 77 

Zaloţená na dŧvěře, pomoci 28 35 

Podílení se na – výletech, dobrovolných pracích 23 29 

Individuální, osobní 16 20 

Pravidelné schŧzky 7 9 

 

Podmínka provozu LMŠ – školné, se zdá být nejproblematičtější oblastí. Otázky 

byly koncipovány tak, aby rodiče sami napsali, co očekávají od školky, které by platili 

1500 Kč nebo 4000 Kč. Pokud by dítě mělo navštěvovat LMŠ dennodenně, v okresu 

Strakonice by se našlo velmi málo rodičŧ, kteří by byli ochotni zaplatit částku kolem 

6000 Kč. Tuto situaci LMŠ řeší tak, ţe dítě navštěvuje LMŠ pouze dva nebo tři dny 

v týdnu a stává se tak doplňkem klasické školky. Pro rodiče je tento zpŧsob jiţ finančně 

udrţitelný. Částky jsou proto odvozené od počtu dní, které by dítě strávilo v LMŠ. 4000 

Kč je cena, kterou by platilo dítě trávící v LMŠ 3 dny v týdnu od 8:00 do 16:00. 1500 

Kč dítě, které by LMŠ navštěvovalo jeden den v týdnu ve stejném časovém rozmezí, 

coţ je minimální nabídka školky. Z provedených rozhovorŧ rodiče za školné 

v klasických MŠ platí od 600 – 800 Kč/měsíc. Níţe jsou uvedené názory rodičŧ, co by 

měla školka poskytovat, pokud by platili za školné 1500 Kč a 4000 Kč. 

Tabulka č. 19: Co by měla nabízet školka, pokud školné činí 1500 Kč? 

 Součet % 

Výuku jazyků 17 22 

Zájmové krouţky 17 22 

Zvýšený počet pedagogů pro skupinu dětí 15 19 

Neplatili bychom 10 13 
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Exkurze, výlety 10 13 

                               Transport, svoz 9 11 

Stravování 8 10 

Logopedické sluţby 4 5 

 

Tabulka č. 20: Co by měla nabízet školka, pokud školné činí 4000 Kč? 

 Součet % 

Neplatili bychom 22 28 

Zvýšený počet pedagogŧ pro skupinu dětí 19 24 

Výuku jazykŧ 16 20 

Exkurze, výlety 15 19 

Transport, svoz 15 19 

Doplňkové vybavení 11 14 

Zdravější stravu 10 13 

Školka by přijímala děti od 2 let 5 6 

  

 Z odpovědí je patrné, ţe rodiče kladou velký dŧraz na výuku cizích jazykŧ jiţ 

v předškolním vzdělávání. Přitom anglická slovíčka či konverzace mŧţe být 

zakomponována do prŧběhu dne LMŠ a výuka probíhá více přirozeně, neţ kdyby dítě 

mělo navštěvovat speciální krouţky. (Jessica, 2012). LMŠ bude také brát v potaz 

ţádosti rodičŧ o doplňující krouţky (sportovní, přírodovědný, experimentální), které by 

probíhaly v odpoledních hodinách nebo výlety a exkurze, kterých se budou moci 

zúčastnit a pomoci při organizaci. LMŠ také plní ţádost rodičŧ o zvýšený počet 

pedagogŧ na dítě. V klasických školkách je poměr 22 dětí/1 pedagoga, v případě LMŠ 

se poměr mění, zhruba na 11 dětí připadají dva pedagogové. Pokud by tedy provoz 

zahrnoval výše zmíněné poţadavky rodičŧ, pokud by rodiče byli příznivci výchovy dětí 

v přírodě, částku kolem 1500 Kč/měsíčně by zhruba 50 % rodičŧ zaplatilo.  
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9.2.2 Hypotézy 

 Hypotézy, které byly stanoveny před dotazníkovým šetřením, se potvrdily, ale i 

vyvrátily.  

VYVRÁCENÉ 

 Rodiče, kteří mají povědomí o alternativním vzdělávání, mu jsou více 

nakloněni
17

.  

V této hypotéze jsou zkoumány dvě proměnné – postoj k alternativnímu 

vzdělávání a znalost alternativního vzdělávání V případě znalosti waldorfské a 

montessori pedagogiky jsou procenta velmi vyrovnaná a nelze odvodit ţádný vztah 

mezi proměnnými. Tato hypotéza je platná ke vztahu mezi Zdravou MŠ a znalostí 

alternativních pedagogik, ale počet respondentŧ je tak malý (11), ţe nelze vyvozovat 

závěry. Tato hypotéza se proto nepotvrdila.   

 Rodiče, kteří mají povědomí o alternativním vzdělávání, si přejí mít bliţší 

vztah s mateřskou školkou a podílet se na jejím provozu
18

.  

Otázka, která byla zaměřená na představu o ideální spolupráci rodiny se školkou, 

odkryla 30% zájem rodičŧ o podílení se na chodu MŠ. Konkrétně to znamená podílení 

se na společných výletech, společné řešení problémŧ nebo dobrovolné práce. Z těchto 

výsledkŧ mŧţeme usuzovat, ţe mŧţeme například při přípravě zázemí LMŠ počítat se 

zapojením rodičŧ. Rodiče bychom chtěli zapojit i do tvoření školního vzdělávacího 

programu. LMŠ by tak měla brát v potaz návrhy nejen pedagogŧ, ale i dětí a rodičŧ. Pro 

77 % rodičŧ je velmi dŧleţitá komunikace se školkou. Nicméně hypotéza se přímo 

nepotvrdila, jelikoţ odpovědi byly ve všech moţnostech rovnoměrně rozmístěné. Dle 

provedených rozhovorŧ je ale právě komunikace s rodiči jedna z nejdŧleţitějších 

podmínek správného fungování LMŠ.  

 Pro rodiče je docházka dětí do LMŠ finanční zátěţí a tudíţ je pro ně částka 

1500 Kč/měsíc neúnosná (viz předchozí kapitola).  

POTVRZENÉ 

 Rodiče přikládají větší důraz atributům (zdraví dětí, samostatnost, získané 

dovednosti a znalosti), které podmínky v LMŠ podporují. (viz předchozí 

kapitola) 

                                                 

17
 Tabulky k hypotéze jsou uvedeny v příloze č. 7. 

18
 Tabulky k hypotéze jsou uvedeny v příloze č. 8.  
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 Rodiče, kteří neznají LMŠ, nesprávně definují výhody a nevýhody 

vzdělávání v LMŠ
19

. 

Z výhod, které plynou z docházky dětí do LMŠ byly vybrány tři nejčastěji 

zmiňované výhody (lepší znalost přírody a vztah k přírodě, pobyt na čerstvém vzduchu 

a utuţení imunity). Tyto výhody byly zkoumány jednotlivě ve vztahu ke znalosti 

konceptu LMŠ. Respondenti, kteří znají LMŠ tuto výhodu zmínili v 28 případech (11 

lidí tuto výhodu nenapsalo) a u těch, kteří koncept LMŠ neznají, je poměr 15 lidí 

zmiňujících výhodu čerstvého vzduchu a 25 lidí, kteří ji nenapsali.  

Rodiče, kteří znají LMŠ uvedli znalost přírody 28krát (11 lidí tuto výhodu 

nenapsalo) a u rodičŧ, kteří LMŠ neznají je poměr 23:17. 

Zlepšení imunity při docházce do LMŠ vyzdvihlo 19 rodičŧ (20 ne), a ti kteří 

neznají LMŠ byl poměr 11:29.  

Nedostatek informovanosti rodičŧ ohledně LMŠ je znatelný v definování 

nevýhod LMŠ. Z nevýhod rodiče nejčastěji zmiňovali nedostatečnou hygienu, častější 

zranění či ohroţení na zdraví, nedostatečný komfort nebo nedostatečnou předškolní 

přípravu. Sedm respondentŧ, kteří znají LMŠ, povaţuje ohroţení zdraví za nevýhodu 

LMŠ (7:32). U rodičŧ, kteří neznají LMŠ je poměr 15:25 (15 respondentŧ povaţuje 

ohroţení zdraví jako nevýhodu v docházce do LMŠ). Ze zmíněných vztahŧ mŧţeme 

říci, ţe rodiče, kteří neznají koncept LMŠ mají opravdu zkreslené názory na výhody a 

nevýhody LMŠ, a to mnohem častěji neţ rodiče, kteří znají LMŠ.  

 

9.3 Marketingová strategie, mix a komunikace 

 Marketing a následný zájem veřejnosti o LMŠ budou mít velký vliv na budoucí 

úspěšnost provozu LMŠ. Marketingová strategie řeší tři okruhy problémŧ – výběr 

cílového trhu, určení trţní pozice a rozhodnutí o marketingovém mixu (Srpová a kol., 

2011). V této kapitole je načrtnut marketingový postup LMŠ, inspirovaný analýzou 

z rozhovorŧ provedených s pedagogy a řediteli LMŠ v ČR. Nejprve jsou popsané 

získané informace z rozhovorŧ a následně zpracována strategie, mix a komunikace LMŠ 

s veřejností.  

 Dŧleţitost propagace LMŠ se zmenšuje s narŧstající dobou provozu LMŠ. 

Povědomí o LMŠ se nejlépe šíří prostřednictvím osobních zkušeností, dobrých referencí 

                                                 

19
 Tabulky k hypotéze jsou uvedeny v příloze č. 9.  
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maminek, mezi známými a také přes internet. I kdyţ prvotním dŧvodem pro umístění 

dítěte do LMŠ mŧţe být nedostatek míst v klasických školkách, pokud se jim koncept 

LMŠ zalíbí, dítě nechávají v LMŠ i přes získání místa v klasické školce. (Sýkorka, Furt 

venku, 2012).  

Tabulka č. 21: Propagace a docházka dětí do LMŠ 

 

Propagace 

Nouzové řešení při nedostatku míst 

v klasických MŠ nebo zájem o koncept 

LMŠ? 

Toulcův 

dvůr
20

 

Není jiţ potřeba.  „Rodiče si dávají přihlášky do obou školek 

najednou. Do klasické MŠ se hlásilo 300 

zájemců, brali jsme 12. Do LMŠ 20 zájemců, 

zde jsme vzali 3 děti.“ (Toulcŧv dvŧr, 2012). 

Sýkorka 

„Hlavně mezi známými, přes internet. V 

Brně jsme měli vstup v místní brněnské 

televizi, proběhlo několik diskuzí se zájemci 

(např. v centru pro rodinu apod.), natáčela 

u nás televize Markíza, reportáţ běţela v 

rámci odpoledního zpravodajství. 

Propagace na webových stránkách, odkaz 

na stránkách ALMŠ, před zápisem 

vyvěšujeme letáky v Brně.― (Sýkorka, 

2012).  

„Nouzové řešení je případ menšiny 

přihlášených dětí, z nichţ ale mnohé 

pokračují v docházce i poté, co se dostanou 

do běţné školky (nebo dostaly, ale uţ nemají 

zájem). Chodí k nám spíše děti rodičů, kteří 

mají zájem o alternativní výchovné koncepty, 

a běţná školka pro ně není přijatelná 

moţnost. Mnoho rodičů vozí děti přes půlku 

Brna nebo z okolních vesnic.― (Sýkorka, 

2012).  

Furt 

venku 

Děti přátel, dobré reference, tisk, reklama. 

„Informovanost prostřednictvím místního 

tisku a webu, zveme místní MŠ na exkurze 

do naší LMŠ s programem pro ně 

připraveným.― (Furt venku, 2012).  

„LMŠ je specifická sluţba, která můţe řešit 

neumístění dítěte do klasické MŠ, ale 

rozhodně není alternativou pro kaţdého 

takového rodiče.― (Furt venku, 2012).  

U tří 

veverek 

V prvním kole při zakládání jsem 

uveřejnila článek v místních novinách o 

setkání příznivců alternativního 

předškolního vzdělávání, kde jsem 

veřejnost informovala o plánovaném vzniku 

LMŠ a vyzvala je k zapojení. Také jsem 

rozdala dotazníky a zjišťovala zájem. 

Informace se pak uţ dále skrz zapojené 

rodiče šířila. Další fází bylo uspořádání 

„Pro cca 70% rodičů bylo zpočátku 

přihlášení do naší LMŠ spíš nouzové řešení, 

kdy se nedostali do státní školky. Většinou jim 

ale tato myšlenka byla nějak sympatická. 

V průběhu roku se pak stále více a více 

přesvědčovali, ţe se jim u nás líbí a ţe uţ by 

svoje dítě do státní školky nedali. Protoţe 

předtím v Hradci LMŠ neexistovala, neuměli 

si představit, co to obnáší a byla to pro ně tak 

                                                 

20
 Toulcŧv dvŧr provozuje integrovanou LMŠ.  
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svatojánské slavnosti pro širokou 

veřejnost, kde kromě aktivit pro děti byla 

první moţnost zápisu. S tím byla spojená 

velká propagace, zaplacená z grantu 

svatojánské slavnosti, na kterou jsem 

zaţádala na magistrátu Hradce Králové. 

Většina dětí se přihlásila na této slavnosti, 

další pak během prázdnin. Kapacita ale 

nebyla plná a aţ cca od ledna máme 

kapacitu plnou. Museli jsme a stále musíme 

získávat důvěru. (U tří veverek, 2012).  

- osvěta na internetových stránkách, 

v místních novinách, při třídních 

schŧzkách, neformálním setkání s rodiči, 

zapojení rodičŧ (nechali 1 rodiče 

vypracovat materiál o klíšťatech, následně 

proběhla diskuze o správném vytahování) 

- úvodní schŧzka před nástupem do školky 

- „nejvíc pro propagaci udělají spokojení 

rodiče― (U tří veverek, 2012).  

trochu sázka do loterie. Pak byli skalní 

rodiče, přesvědčení o významu LMŠ, kteří 

k nám přijíţdějí i zdaleka (Náchod, 

Pardubice, Třebechovice). A pak – cca 10% 

dětí tam byli vyloţeně proto, ţe nic jiného 

neměli, ale myšlenka je nijak nezaujala. 

Takoví rodiče buď během měsíce odešli anebo 

konkrétně 1 setrvali s tím, ţe se jejich postoj 

k LMŠ nijak nezměnil a jen čekají, aţ se 

dostanou do státní. (U tří veverek, 2012).  

Větvička 

Proběhla informační beseda, kontakt s 

krajským úřadem, odborem ţivotního 

prostředí, články, propagace v mateřských 

centrech, u pediatrŧ, spolupráce 

s ekologickým centrem, následně se sama 

ozvala média (MF Dnes, Český rozhlas, 

televizní stanice Zak). Nyní by jiţ ředitelka 

vyţadovala autorizaci. Reklama skrze 

média nebyla dobře provedena. (Větvička, 

2012).  

„V Plzni je naprostý nedostatek míst 

v klasických MŠ. Prvotní ale není nedostatek 

míst, ale spíše zájem. Rodiče mají ve smlouvě 

spolupodílení na výchovném procesu.― 

(Větvička, 2012).  

 

Esedra Není jiţ potřeba. Kapacita je přeplněna.  Většinu tvoří děti, které nedostanou místo 

v klasické MŠ. (Esedra, 2012).  

   

 Cílovým trhem ve Strakonicích pro LMŠ budou rodiče se zájmem o alternativní 

koncept předškolního vzdělávání. LMŠ i přesto nebude uzavřená rodičŧm, kteří 

nenajdou místo v klasické MŠ pro své dítě. Zvýhodněna (finančně i přednostně) bude ta 

rodina, která do LMŠ umístí i sourozence. Po zaplnění kapacity, bude výběr dětí záleţet 

na osobním přesvědčení rodičŧ a na podpoře konceptu LMŠ. Po vzoru plzeňské LMŠ 
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bude do smlouvy s rodiči zakomponována spolupráce či spolupodílení se na výchovném 

procesu. Tento bod zajistí rodičŧm niţší finanční náklady na umístění dítěte do školky a 

zároveň pomŧţe LMŠ v začátcích provozu.  

 LMŠ bude v Jihočeském kraji druhou LMŠ po zaloţení Bigbabbiesclubu 

v Českých Budějovicích. Jelikoţ vzdálenost mezi městy je zhruba 60 km, tento klub 

nebude přímou konkurencí, ba naopak jiţ nyní pomáhá informovanosti o LMŠ 

v Jihočeském kraji. V okolí Strakonic prozatím neexistuje jediná MŠ, která se řídí 

alespoň konceptem Zdravá MŠ. Moţnost trávení času v přírodě po celý den, pozitivní 

ovlivnění zdraví dítěte, moţnost alternativy ke klasickým MŠ, proto přináší LMŠ 

jedinečnou konkurenční výhodu. 

 Marketingový mix se skládá ze čtyř nástrojŧ – 4P, které tvoří produkt (produkt), 

cena (price), distribuce (place), propagace (promotion). (Srpová a kol., 2011). Produkt 

byl jiţ výše popsán, distribuce je v případě LMŠ opomenutelná a zajímat nás nyní tedy 

bude cena a propagace.  

Tabulka č. 22: Průměrná cena školného v LMŠ  

 Toulcův 

dvůr 

Sýkorka Furt 

venku 

Bigbabbiesclu

b (Čes. Bud.) 

U tří 

veverek 

Větvička Esedra 

Průměr-

ná 

cena/hod 

34 

Kč/+oběd 

40 Kč 

33 Kč 

/bez 

oběda 

Nezjištěno 60 Kč/+ oběd 

45 Kč  

34 Kč / + 

oběd 35 

Kč 

40 Kč 

/hod – 

v ceně 

polévka 

62,5 Kč 

/ hod – 

v ceně 

oběd 

 

 Jelikoţ fungování LMŠ bude ze začátku jen dvoudenní s provozní dobou od 

7:00-16:00, cena denní docházky bude stanovena na 250 Kč za ranní blok (7:00-12:00 – 

bez oběda) a 350 Kč za oba bloky (7:00-16:00) včetně stravování – polévka a hlavní 

jídlo. Svačiny a pití si děti budou nosit vlastní. Provoz bude uskutečněn, pokud bude 

přihlášeno více neţ 7 dětí.  

 Nejviditelnější sloţkou marketingového mixu je ale komunikace - propagace. 

Zde jsou popsány komunikační kanály, které budou vyuţívány. Poloviční úspěch 

dobrého rozjezdu LMŠ tkví v dobré propagaci a v public relations. Myšlenka LMŠ je 

zcela nová, a zvláště v malém městě s 25 000 obyvateli, bude potřeba šířit informace o 

LMŠ veřejnosti mnohem více, jelikoţ zde bude méně potencionálních zákazníkŧ 

v porovnání s velkoměsty, kde je větší nedostatek míst v klasických MŠ a lidé disponují 

většími příjmy. Propagace bude cílena na potencionální rodiče z města a nejbliţšího 
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okolí. Propagace bude zahájena minimálně 6 měsícŧ před oficiálním otevřením LMŠ, 

veřejnost bude dostávat informace napřed, systematicky a pravidelně.  

 Propagace se zaměří na čtyři základní informační kanály – místní vydání 

městského zpravodaje, místní televize, tematická setkání a akce pro děti s rodiči. Ve 

Strakonicích se vydává jeden deník, dva týdeníky a jeden měsíčník. Formou článkŧ a 

rozhovorŧ se plánuje spolupráce se všemi moţnými tiskovými kanály. Série 5 - 10 

článkŧ v týdeníku se bude věnovat pokaţdé jinému tématu LMŠ. Témata budou na sebe 

plynule navazovat tak, aby veřejnost dostala ucelený pohled a veškeré informace o 

projektu, podmínkách a provozu LMŠ. Například: první týden bude prezentována hlavní 

myšlenka a charakteristika LMŠ, druhý týden se článek bude věnovat výhodám, třetí 

týden nevýhodám LMŠ, čtvrtý týden provedeným výzkumŧm v zahraničí vztahujícím 

se k LMŠ, pátý vývoji LMŠ v ČR a dále. Tento zpŧsob podávání informací by měl 

probudit ve veřejnosti zájem a diskuzi o tématu. Téma LMŠ by mělo plnit tisková 

média přibliţně dva měsíce (8 témat o LMŠ).  

 Dalším médiem pro propagaci bude místní televize. Kontakt s televizí bude 

navázán v momentě, kdy zázemí LMŠ jiţ bude zřízené a školka bude fungovat dva dny 

v týdnu. V místní televizi bude projekt prezentován zpŧsobem, kdy natáčení bude 

doplněno komentářem, rozhovorem nebo obrázky. V začátku budou vhodnější obrázky 

s komentářem. Skrze obrázky bude představeno prostředí pro získání pozornosti a skrz 

komentář představen celý projekt. Případné zájemce o koncept LMŠ pak budou vyzváni 

k osobní návštěvě a prostřednictvím osobní zkušenosti a bliţšího přístupu vysvětleny 

principy chodu LMŠ. Tento postup byl vybrán po rozhovoru se školkou Větvička, které 

propagace skrze místní televizi nepomohla ale ani neuškodila.  

 Pokud rodiče budou zvaţovat moţnost umístit dítě do LMŠ, bude vhodné 

uspořádat setkání, kde by se setkali s pedagogy, vedoucím školky, a dalšími lidmi, kteří 

by projekt podporovali. Proto, ještě před otevřením dvoudenního provozu, budou 

realizována dvě setkání s rodiči, při kterých bude představen prostor LMŠ, pedagogové 

a principy LMŠ v místě provozu. V prŧběhu akce bude také prostor pro diskuzi. Rodiče 

bude nejvíc zajímat otázka bezpečnosti, hygieny a stravování. Smysl této akce tkví 

v přímém kontaktu s moţnými budoucími zájemci o LMŠ.  

 Po umístění dítěte do LMŠ budou rodiče jednou týdně informování skrze emaily, 

jakých aktivit se děti zúčastnily, co se naučily, jaké měly záţitky. Individuální forma 

rozhovoru bude s rodiči vedena během vyzvedávání dětí a jednou měsíčně při 
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společném setkání všech rodičŧ a dětí ve školce. Pro získání aktuálních informací, 

nezatěţování pedagogŧ provozními informacemi, budou zřízené webové stránky 

s fórem, kde spolu mohou komunikovat jak rodiče navzájem, tak LMŠ s rodiči a 

diskutovat aktuální problémy, témata a zájmy.  

 Posledním komunikačním kanálem budou setkání s rodiči a dětmi ve formě 

záţitkového dne. Celá rodina bude moci strávit celý den v prostředí LMŠ. V LMŠ 

budou připraveny outdoorové aktivity. Pedagogové a ředitelka budou k dispozici 

rodičŧm. Celá akce bude zakončena společným grilováním nebo opékáním. Z této akce 

by si měli rodiče odnést pozitivní přístup k trávení času v přírodě. Pro tyto setkání 

budou vytvoření speciální propagační materiály, broţury, které budou seznamovat 

s celým projektem LMŠ a rodiče si je budou moci s sebou odnést domŧ.  

 

9.4 Management projektu a řízení lidských zdrojů 

 Do této části spadá veškeré plánování, organizování, řízení a kontrola všech 

procesŧ, organizačních jednotek a lidských zdrojŧ. Součástí rozhovorŧ byla otázka 

ohledně plánování a přípravy všeho potřebného na fungující provoz LMŠ. V praktickém 

manuálu pro zřizovatele LMŠ jsou doporučené kroky pro zakládání LMŠ
21

. Mimo ně se 

ale školky potýkají s dalšími vzniklými problémy a právě na ty byly rozhovory 

zaměřeny.   

 Postupné kroky získané v rozhovorech s ředitelkami LMŠ jsou shrnuty 

v následujících bodech (Sýkorka, 2012): 

 Zjistit zájem mezi rodiči v okolí 

 Dát dohromady nadšence – pedagogy, koordinátora, maminky – provoz školky, 

její koordinaci, organizování budě těţko zvládat jeden člověk. Projekt LMŠ 

nabaluje lidi, které to zajímá. Nejlepší je skupina zaloţená ze zapojení skupiny 

přátel (Větvička, 2012) 

 Najít zřizovatele 

 Zaloţit občanské sdruţení 

 Zajistit vhodné zázemí – v případě Větvičky se našla vhodná lokalita, ale obrátili 

se na nekompetentní úředníky, kteří jim ale pŧsobení povolili. Výsledkem jsou 

                                                 

21
 Viz příloha č. 10. 
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dlouhé diskuze a doposud zázemí nebylo vyřešeno, i kdyţ úřad není zásadně 

proti projektu LMŠ. 

 Zajistit pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění dětí proti úrazu 

 Sepsat provozní řád a další dokumenty (smlouvy s rodiči) 

 Sepsat pedagogickou koncepci (ŠVP) + roční, měsíční a týdenní plány – 

„Rodiče často dají na to, co je na papíře― (Větvička, 2012). Od té doby, co byla 

Větvička zaloţena, její ředitelka uţívá titulu. „Pokud totiţ něco není na papíře, 

rodičům se to zdá podezřelé.― (Větvička, 2012).  

 Zjistit moţnosti dotací od obce, sponzoring místních firem 

 Nastavit vyrovnaný finanční rozpočet z vlastních příjmŧ, bez závislosti na 

dotacích a grantech (pokud nejsou přislíbené pravidelně) – např. projednat 

projekt s účetní 

 Zřizovací výdaje přizpŧsobit financím – lepší je pořizovat věci postupně, neţ 

začínat s dluhy, které není reálné splatit. (Sýkorka, 2012).  

Tabulka č. 23: Přehled potřebných pracovních míst pro dvoudenní provoz 

Pracovní 

místo 

Počet 

míst 

Poţadavky 

na vzdělání 

Obecné 

poţadavky 

Právní 

forma 

Mzdové 

náklady 

Odvody na 

zaměstnance 

Pedagog 

předškolní 

výchovy 

1 

Studium 

předškolní 

pedagogiky 

Nápaditost, 

tvořivost, chuť 

učit se novým 

věcem, dobré 

komunikační 

schopnosti 

Dohoda o 

provedení 

práce 

5 000 Kč 0 Kč 

Ředitel, 

asistent 

pedagoga, 

koordinátor, 

komunikace 

s médii, 

kuchař 

1 Praxe 

Viz výše + 

schopnost řídit 

kolektiv, 

motivovat, 

stanovit cíle, 

práci, řízení 

organizace, 

práce a lidí 

Dohoda o 

provedení 

práce 

5 000 Kč 0 Kč 

Lesní 

pedagog 
1 

Kurz lesní 

pedagogiky 

Aktivní 

myslivec, zájem 

o koncept LMŠ 

Dohoda o 

provedení 

práce 

2 948 Kč 0 Kč 
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Tabulka č. 24: Přehled potřebných pracovních míst pro celotýdenní provoz 

Pracovní 

místo 

Počet 

míst 

Poţadavky 

na vzdělání 

Obecné 

poţadavky 

Právní 

forma 

Mzdové 

náklady 

Odvody na 

zaměstnance 

(34 %) 

Pedagog 

předškolní 

výchovy 

1 

Studium 

předškolní 

pedagogiky, 

min. 4letá 

praxe 

Nápaditost, 

tvořivost, chuť 

učit se novým 

věcem, dobré 

komunikační 

schopnosti 

HPP 
26 532 

Kč 
6 732 Kč 

Asistent 

pedagoga 

předškolní 

výchovy 

1 

Zkušenost 

v oboru, 

praxe 

Viz pedagog 

předškolní 

výchovy 

HPP 
23 584 

Kč 
5 984 Kč 

Ředitel, 

koordinátor, 

komunikace 

s médii, 

kuchař 

1 Praxe 

Viz výše + 

schopnost řídit 

kolektiv, 

motivovat, 

stanovit cíle, 

práci, řízení 

organizace, 

práce a lidí 

HPP 
26 532 

Kč 
6 732 Kč 

Lesní 

pedagog 
1 

Kurz lesní 

pedagogiky 

Aktivní 

myslivec, zájem 

o koncept LMŠ 

Dohoda o 

provedení 

práce 

2 948 Kč 0,- 

 

9.5 Finanční plán a analýza projektu 

 Výstupy v této kapitole obsahují plánovaný výkaz zisku a ztrát, bod zvratu a 

hodnocení efektivnosti investic, tedy dobu návratnosti. Pro zaloţení LMŠ bude potřeba 

finančních prostředkŧ na zaloţení firmy, prostředkŧ na pořízení dlouhodobého majetku, 

na oběţný majetek, na financování provozních nákladŧ do doby, neţ LMŠ obdrţí první 

trţby. To znamená uhradit nájem, mzdy pracovníkŧ, energie, nakoupit uţitkové zboţí a 

další výdaje. (Srpová, 2011).  

 Náklady byly sledovány dle druhu (strukturální, personální, reklamní). Dŧleţité 

bylo rozdělení nákladŧ na variabilní a fixní. Variabilní náklady se v prŧběhu provozu 

LMŠ mění, týkají se stravování, počáteční investice, mezd a reklamy. Fixní náklady 
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obsahují nájem, telefonní komunikaci, energie, administrativní náklady, platbu domén, 

pojištění a spotřebu pohonných hmot. Jelikoţ počáteční investice činí 20 000 Kč, je tato 

poloţka započtena do prvního měsíce provozu, aby s ní bylo nadále počítáno. Cílem 

finanční rozvahy je se co nejvíce přiblíţit realitě.  

 

9.5.1 Plánované výkazy zisků a ztrát 

 Plány vyčíslují výnosy, náklady a hospodářský výsledek LMŠ v období jednoho 

roku od května 2013 do dubna 2014. Hodnoty byly dosazeny na základě dvou 

finančních dokumentŧ dotázaných LMŠ a přizpŧsobeny podmínkám budoucí LMŠ ve 

Strakonicích. Jelikoţ existují dvě varianty provozu LMŠ, níţe jsou vypracované plány 

pro oba dva případy – polodenní dvoudenní provoz a celodenní pětidenní provoz 

LMŠ
22

.  

 Výkazy jsou připravené dle rozdílných scénářŧ: 

 Pozitivní - V LMŠ bude naplněna maximální kapacita 15 dětí. 

 Průměrný – Stav mezi maximální moţnou situací a bodem zvratu.  

 Bod zvratu – Stav, při kterém dochází k převýšení příjmŧ lesní mateřské školky 

nad měsíčními náklady. Tedy situace, kdy si LMŠ vydělá na vlastní provoz. 

Není zde započítána počáteční investice. Při určitém počtu dětí se náklady a 

trţby rovnají. U polodenního dvoudenního provozu nastává bod zvratu při 8 

dětech, při celodenním pětidenním provozu při 13 dětech
23

.      

Polodenní dvoudenní provoz 

 Polodenní dvoudenní provoz (7:00-12:00) nezahrnuje oběd, proto jsou náklady 

na stravování nulové. Pro zajištění pedagogického týmu postačí dvě osoby – vedoucí 

pedagog a ředitel LMŠ. Lesní pedagog dochází do LMŠ oba dva dny na dvě hodiny 

denně. Celkové náklady na měsíční provoz v případě polodenní dvoudenní varianty činí 

19 276 Kč. Výnosy se při docházce 8 dětí rovnají 20 000 Kč. V tomto módu LMŠ 

nemŧţe fungovat dlouhodobě (déle jak pŧl roku). Je očividně jasné, ţe ze začátku 

provozu LMŠ se bude hospodářský výnos rovnat zhruba nule. Cílem provozování LMŠ 

                                                 

22
 Rozepsané náklady se v dalších měsících neliší, proto jsou zde uvedené zkrácené tabulky. Celé tabulky 

jsou v Příloze č. 11.  

23
 Tabulky a text v této kapitole je zpracován dle stavu bodu zvratu. Tabulky vypracované dle pozitivního 

a prŧměrného scénáře jsou v Příloze č. 12,13. 
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je se co v nejkratší době dostat do stavu, kdy bude naplněna maximální kapacita LMŠ a 

bude tak platit výkaz pozitivního scénáře.  

Tabulka č. 25: Varianta č. 1 – polodenní dvoudenní provoz – náklady 

……...  

  

Tabulka č. 26: Varianta 1 – polodenní dvoudenní provoz – trţby 

…...…    

 

Tabulka č. 27: Varianta 1 – polodenní dvoudenní provoz – hospodářský výsledek 

……...  

  

 Pokud by provoz školky fungoval při minimálním provozu (8 dětí), nebyl by 

ztrátový, počáteční vklad by byl splacen v lednu 2016 – 2,5 roku od spuštění provozu. 

Doba návratnosti se zkracuje při prŧměrném scénáři na tři měsíce. „V našem případě 

bylo zapotřebí 2 let, aby se počáteční náklady do LMŠ vrátily― (Sýkorka, 2012). Ve 

školce U tří veverek doba návratnosti činila 1 rok, počáteční náklady se v jejich případě 



 

83 

 

rovnaly 20 000 Kč. První pŧlrok byly náklady na provoz LMŠ dorovnávány 

sponzorsky. (U tří veverek, 2012). Náklady na zařízení a vybavení LMŠ ve Strakonicích 

jsou vyčísleny na částku zhruba 20 000 Kč. Ceník docházky do LMŠ je inspirován 

nastavením ve školce U tří veverek.  

 Podle ředitelky LMŠ z Toulcova dvora se investice většinou lidem nevrátí. 

(Lesníček, 2012). Další příjmy mŧţe školka získávat organizováním doplňkových 

činností – v létě to mohou být příměstské tábory, v prŧběhu roku bazary s outdoorovým 

vybavením či pořádání víkendových výletŧ. „LMŠ si vydělává bazárky outdoorového 

oblečení, sponzoring moc nefunguje, sám se ozval jen dovozce outdoorového dětského 

oblečení s 20% slevou.― (Větvička, 2012).  

 Pedagogové ve variantě polodenního dvoudenního provozu pracují na dohodu o 

provedení práce. V tomto pracovním vztahu zaměstnanec mŧţe od roku 2012 

odpracovat maximálně 300 hodin. Pokud příjem zaměstnance nepřesáhne 10 000 Kč, 

neodvádí se sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnance to znamená ztrátu nároku na 

nemocenské dávky a nárok na započítávání odpracované doby nutné pro vznik práva na 

starobní dŧchod. Zaměstnanec také nemá placenou dovolenou. (Právní poradna, 2011). 

Tento pracovní vztah je ale výhodný právě pro zaměstnavatele (LMŠ), jelikoţ 

nevznikají ţádné další náklady. V případě klasického zaměstnaneckého poměru bude 

muset LMŠ za zaměstnance odvádět 9 % mzdy na nemocenské pojištění a 25 % na 

sociální pojištění (je započteno v tabulce nákladŧ). (Právní poradna, 2011). Školka 

v Plzni je domluvená s pedagogy, ţe „v případě zrušení pracovního vztahu, nebudou 

zaměstnanci poţadovat odstupné, školku by to přivedlo do tíţivé finanční situace― 

(Větvička, 2012). Naopak výhodné je zaměstnat osobu evidovanou na úřadu práce, 

jelikoţ LMŠ mŧţe dostávat finanční příspěvek. Tímto zpŧsobem se dá vyřešit situace, 

kdy LMŠ v případě HPP musí poskytnout pedagogŧm v případě dovolené. (Větvička, 

2012).  

Celodenní pětidenní provoz 

 V případě celodenního pětidenního provozu LMŠ měsíční náklady na provoz 

školky činí 95 858 Kč a výnosy ze školného při docházce 13 dětí 100 100 Kč. 

Hospodářský výnos LMŠ za měsíc činí 4 242 Kč.  

 Doba návratnosti se v případě celodenního pětidenního provozu zkracuje na pět 

měsícŧ. Provoz LMŠ bude v tomto případě náročnější, bude potřeba zajistit stravování, 

více pedagogŧ, dá se ale předpokládat větší zájem ze strany rodičŧ, jelikoţ provozní 
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doba bude prodlouţena. Do výnosŧ nejsou započtené dotace a granty, o které bude LMŠ 

ţádat a budou přiznané. Dotace a granty se navíc nedají vyuţít jako mzdy pro pedagogy, 

coţ jsou největší náklady LMŠ. LMŠ tyto získané finance vyuţívají na vybavení a 

zařízení LMŠ. Tíţivá finanční situace se mŧţe vyřešit poskytnutím benefitŧ pro 

zaměstnance ve formě outdoorového vybavení. (Větvička, 2012).   

Tabulka č. 28: Varianta 2 – celodenní pětidenní provoz – náklady 

……..  

 

Tabulka č. 29: Varianta 2 – celodenní pětidenní provoz – trţby 

…….  

 

Tabulka č. 30: Varianta 2 – celodenní pětidenní provoz – hospodářský výsledek 

……  
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 Hypotéza stanovená na začátku práce - Návratnost investice do LMŠ nebude 

trvat déle neţ 1 rok, lze vzhledem k výsledkŧm z tabulek potvrdit. Doba návratnosti 

v jednotlivých variantách dle prŧměrného scénáře činí jeden nebo tři měsíce, v případě 

scénáře dle bodu zvratu ale hodnoty vzrŧstají na hodnotu 2,5 roku a v druhé variantě na 

5 měsícŧ. Dotázané LMŠ ve všech případech svŧj provoz po roce činnosti rozšířily, a 

tak zde není počítáno se situací, kdy by polodenní, dvoudenní provoz trval déle neţ dva 

roky. Vzhledem k získaným informacím z provedených rozhovorŧ a zkušeností jiţ 

otevřených LMŠ, lze tuto hypotézu vyvrátit. Počáteční investice se LMŠ vrátily zhruba 

do dvou let. Aby byla hypotéza potvrzena, lze ji přeformulovat na tvrzení kdy, 

návratnost investice do LMŠ nebude trvat déle neţ 2 roky.  

 

9.6 Analýza rizik 

 Jakýkoli projekt představuje riziko pro zřizovatele. Na základě analýzy rizika 

mŧţeme navrhnout preventivní opatření, která nám pomohou sníţit konkrétní rizika 

nebo úplně eliminovat. Rizika se dělí na ovlivnitelná, neovlivnitelná, dle obsahu na 

technická, výrobní, ekonomická, trţní, finanční, politická a další. (Srpová, 2011).  

 Jiţ samotné vypracování studie proveditelnosti je prvním krokem k vyhnutí se 

neúspěchu projektu. Dalším krokem mŧţe být navrţení variantních řešení – v našem 

případě rozdílná provozní doba LMŠ (dvoudenní, polodenní provoz – pětidenní, 

celodenní provoz). Po identifikaci klíčových rizikových faktorŧ na základě provedených 

rozhovorŧ s pedagogy a řediteli LMŠ je níţe sestaven seznam rizik projektu. Rizikové 

faktory byly posuzovány provozovateli LMŠ na základě dvou kritérií – intenzitě 

negativního vlivu a na pravděpodobnosti výskytu negativní situace. Níţe jsou vybrána 

ta rizika, která dosahovala nejvyšších hodnot u obou kritérií. Všechna uvedená rizika se 

týkají etapy provozní, realizační. 

 Shledaná rizika dle provozovatelŧ vybraných LMŠ seřazena podle stupně rizika 

(od nejniţšího po nejvyšší): 

 LMŠ se řídí pravidly podnikání – „LMŠ je nezisková organizace, ale řídí se 

pravidly podnikání. Chod LMŠ by proto neměl zajišťovat jeden člověk. Jakékoli 

kroky LMŠ by měly být průhledné pro veřejnost, aby se nevzbuzovala 

nedůvěra.― (Větvička, 2012).  
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 Výpadky v docházce dětí do LMŠ na podzim a v zimě – „V tomto období je 

také obtíţné sehnat náhradníky― (Sýkorka, 2012).  

 Malé rezervy v rozpočtu LMŠ – „Školné je nastaveno tak, aby pokrylo s malou 

rezervou běţné výdaje. Rizikem pro provoz LMŠ jsou nečekané výdaje― 

(Sýkorka, 2012).  

 Absence nástupce – Zřízení LMŠ je často iniciované vlastním zájmem, 

vytvořením LMŠ pro své děti. „Poté, co děti provozovatelů odrostou, nemusí 

zde být jiţ nikdo, kdo by LMŠ po současném provozovateli převzal― (Toulcŧv 

dvŧr, 2012).  

 Neoficiální provoz LMŠ – Jelikoţ LMŠ nejsou uznané státem jako oficiální 

předškolní zařízení, registrovaná státem, neustále se její provoz pohybuje na 

hraně zákona (Furt venku, 2012).  

 Vyhoření – Pro provoz LMŠ je potřeba spousty síly, je to často srdcová 

záleţitost. Provozovatelé myslí na LMŠ celý den, vše se vytváří pro chod 

školky. (Toulcŧv dvŧr, 2012; Esedra, 2012). „Je velmi obtíţné nalézt pedagogy, 

kteří by vydrţeli nároky provozu. Riziko vyhoření, pokud není zapojeno dost lidí, 

je zpočátku vysoké― (U tří veverek, 2012).  

 Úraz – Pokud by se v LMŠ stal větší úraz, veřejnost na situaci bude nahlíţet 

kritičtěji, neţ kdyby se stal úraz v klasické MŠ. Jedna nehoda ovlivní docházku 

do LMŠ v celé ČR (Větvička, 2012; Toulcŧv dvŧr, 2012). Přitom výzkumy 

jasně prokázaly větší míru úrazovosti v klasických MŠ neţ v LMŠ. Pojišťovny 

v Německu z vlastních zkušeností nabízejí menší pojištění LMŠ neţ klasickým 

MŠ. (Toulcŧv dvŧr, 2012).  

 Finanční – Pro rodiče je výše příspěvku velmi náročná. Proto je zapotřebí, aby 

LMŠ sháněla peníze i jinde. „Na coţ je potřeba člověk, který se tomu bude 

věnovat, je třeba vypracovat fundraisingový plán atd. V našem případě na 

takový nadstandard nemáme čas a řešíme hlavně kaţdodenní provozní 

problémy. Od příštího roku proto navyšujeme školné, abychom mohli zaplatit 

ředitele, který můţe více řešit organizační věci.― (U tří veverek, 2012).  
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Návrhy řešení rizik: 

 LMŠ se řídí pravidly podnikání, absence nástupce – Zajistit chod LMŠ 

prostřednictvím schopných lidí, kteří jsou nakloněni projektu lesních mateřských 

škol, kreativní, ochotni učit se novým věcem, zajistit kvalitní reklamní kampaň. 

 Výpadky v docházce dětí do LMŠ na podzim a v zimě – Nemusí se stát 

pravidlem, záleţí na imunitě dětí ve skupině. Řešením mŧţe být i dostatečná 

prevence v podobě otuţování dětí, nepřijímání nových dětí uprostřed zimy, ale 

zajištění dostatečného počtu dětí jiţ koncem léta, aby zde byla dostatečná doba 

pro aklimatizaci dětí jak v rámci kolektivu, tak v prostředí LMŠ.  

 Malé rezervy v rozpočtu LMŠ – Nezanedbat sponzoring, neustále shánět jiné 

zdroje financí (dotace, granty).  

 Neoficiální provoz LMŠ – Provoz zajišťovat co nejvíce v souladu s existujícími 

pravidly, zaměstnávat pedagogicky vzdělané osoby. 

 Vyhoření – Podporovat zaměstnance v dalším vzdělávání, implementovat jejich 

návrhy, podílet se společně na chodu LMŠ, na přípravě školního vzdělávacího 

programu. 

 Úraz – Zajistit maximální bezpečnost provozu, seznámit všechny 

s bezpečnostními pravidly, informovat rodiče, pedagogy, děti. Zajistit školení 

první pomoci pro pedagogy. 

 Finanční – Nastavit ceník školného tak, aby byl nastaven v souladu s finančními 

moţnostmi rodiči v regionu. Být aktivní při hledání grantŧ, dotací a příspěvkŧ. 

 

9.7 Harmonogram projektu 

 Časový plán jednotlivých činností a fází je dŧleţitou součástí projektu LMŠ. 

Harmonogram níţe zahrnuje dobu před otevřením provozu LMŠ (investiční) a provozní. 

U některých činností existuje návaznost, coţ znamená, ţe jednotlivá činnost nemŧţe být 

vykonána dříve, neţ bude dokončena činnost předešlá. (Sieber, 2004). Ve výsledku jsou 

tyto informace velmi dŧleţité, jelikoţ zpoţdění dokončení předešlé činnosti ovlivňuje 

provedení dalších činností na ní závislých a dochází tak k celkovému zpoţdění projektu. 

Provoz LMŠ je variabilní dle dvou zmiňovaných variant (dvoudenní a celotýdenní). 

Tyto varianty se ale navzájem nevylučují, celotýdenní varianta je jakousi nadstavbou 
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dvoudenní a předchází jí stejné činnosti jako pro provoz dvoudenní variantou. Stěţejním 

bodem pro přechod do druhé varianty bude rozšíření pracovních míst.  

Tabulka č. 31: Harmonogram projektu LMŠ (Ganttův diagram) 

Fáze investiční provozní 

Období 02-03 

2012 

05 

2012 

07-08 

2012 

01-02 

2013 

03 

2013 

04 

2013 

05 

2013 

? 

Analýza poptávky LMŠ  ----→        

Studie proveditelnosti ---------------→       

Zpracování pedagogické 

koncepce, 

organizačních, 

provozních podmínek, 

smluv 

  ------→      

Zorganizování provozní 

skupiny 

  -------------------→     

Zaloţení občanského 

sdruţení 

  -------------------→     

Zajištění vhodného 

zázemí, vybavení zázemí 

   --------→     

Ţádosti o dotace, 

sponzoring  

  ------------------------------------------------------------------→ 

Vypracování 

informačního materiálu  

    ----→    

Zajištění pojištění     ----→    

Spuštění prezentace 

LMŠ, komunikace 

s médii, veřejností 

     -----------------------------→ 

Spuštění dvoudenního 

provozu LMŠ 

      -----------------→ 

Spuštění celotýdenního 

provozu LMŠ 

       ----→ 

Spuštění doplňkových 

aktivit při LMŠ 

       ----→ 
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10. Závěr 

 Lesní mateřské školy jsou od roku 2007 rozšířeny i v České republice. Jejich 

počet neustále vzrŧstá a nová netradiční forma vzdělávání se těší stále větší přízni 

rodičŧ, kteří podporují zdravý a aktivní ţivotní styl. Asociace lesních mateřských škol, 

zaloţena v roce 2010, po dvou letech pŧsobení sdruţuje kolem 40 LMŠ.  

 LMŠ jsou pŧvodem ze severských zemí. Jejich vznik se datuje k polovině 20. 

století, avšak jejich základy a myšlenky byly poloţeny jiţ v 16. a 17. století (Komenský, 

Locke, Rousseau). Koncept LMŠ také ovlivnily pedagogické směry ze začátku 20. 

století, které kladou dŧraz na svobodu, tvořivost, netradičních formy ve vzdělávání, 

podporují pozitivní vztah člověka s přírodou a myšlenky významných osobností 

pedagogiky - Ellen Key, John Dewey, Rudolf Steiner nebo Maria Montessori. V České 

republice byla výchova v přírodě také podporována formou vzniku škol v přírodě nebo 

zaloţením skautského hnutí. 

 Zakládání lesních mateřských školek v České republice je inspirováno 

pozitivními zkušenostmi ze zahraničí. Výzkumy ze zahraničí potvrzují příznivý vliv 

LMŠ na psychický a fyzický vývoj dítěte. Srovnávací výzkumy s klasickými 

mateřskými školami uvádějí niţší nemocnost, větší rozvoj jemné i hrubé motoriky, lepší 

komunikaci a spolupráci dětí z LMŠ. Pobyt a výchova na čerstvém vzduchu má také 

léčivé účinky na rŧzné psychické poruchy či poruchy související s učením. Výsledky 

výzkumu zaměřeného na předškolní připravenost dětí z LMŠ zaručují i kvalitní 

plnohodnotnou vzdělávací koncepci LMŠ.     

 Aktuální situace LMŠ v ČR je přiblíţena prostřednictvím informací týkajících se 

provozních vlastností školek, pedagogŧ, programu školek, rozpočtu a školného, rodičŧ 

dětí z LMŠ, legislativních podmínek provozu LMŠ a aktérŧ ovlivňujících vzdělávání 

v LMŠ. Velkým problémem provozu LMŠ je výše školného, tedy finanční zátěţ pro 

rodiny s dětmi z LMŠ. Školné v LMŠ je zhruba 10krát větší neţ v klasické MŠ.  

 LMŠ nejsou vedené ve školském rejstříku, jelikoţ nemohou splňovat poţadavky 

zařízení pro předškolní výchovu vztahující se k hygienickým normám. Z tohoto dŧvodu 

LMŠ nejsou podporovány státem, nedostávají ţádné finanční příspěvky a musí fungovat 

jako jakýkoli jiný podnikatelský subjekt. Situace v zahraničí je v přístupu státu k LMŠ 

rozdílná – například ve Švédsku rodiče dětí z LMŠ platí niţší školné, neţ kdyby dítě 

navštěvovalo klasickou MŠ. Tento faktor ovlivňuje docházku dětí do LMŠ v ČR, 

mohou si ji totiţ dovolit jen rodiny s dostatečným finančním příjmem. I přesto LMŠ 
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navštěvují děti pouze na 2-3 dny v týdnu v kombinaci s docházkou do klasické MŠ. 

V navštívených LMŠ v ČR nebylo jediné dítě, které by docházelo do LMŠ na celý 

týden.  

 I kdyţ LMŠ nejsou povinné dodrţovat legislativní předpisy, týkající se 

předškolních zařízení, snaţí se dodrţovat ta opatření týkající se přímo vzdělávání a 

výchovy dětí – vychází ze školních vzdělávacích programŧ a plánŧ, o děti se starají 

kvalifikovaní zkušení pedagogové, dodrţují se přísná bezpečnostní pravidla a 

hygienická opatření přizpŧsobená podmínkám provozu LMŠ.   

 Mezi aktéry, kteří ovlivňují provoz, podporu LMŠ, vnímání obrazu LMŠ 

veřejnosti v ČR patří Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo 

ţivotního prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, pedagogové a ředitelé LMŠ, Asociace 

lesních mateřských škol, rodiče, experti a školská administrativa.  

 Proto, abychom mohli charakterizovat předškolní vzdělávání v ČR, se práce dále 

zaměřila na systém a funkce předškolního vzdělávání v ČR, systém určování pravidel, 

norem v rámci úrovně evropské aţ po úroveň školskou, na financování předškolních 

zařízení, pravidla pro přijímání dětí do MŠ, poţadavky na vzdělání pedagogŧ v MŠ a na 

provoz MŠ. V práci jsou zmíněné strategické dokumenty a koncepce pro předškolní 

vzdělávání v České republice, které se týkají environmentálního vzdělávání, vzdělávání 

pro udrţitelný rozvoj, zdraví či státní politiky pro oblast vzdělávání dětí a mládeţe, a tak 

podtrhují dŧleţitost a význam výchovy a vzdělávání v přírodě.  

  Hlavním cílem práce bylo posouzení realizačních podmínek, která ovlivňují 

zřízení a následně provoz konkrétní. Studie proveditelnosti byla aplikována na 

konkrétní moţný budoucí projekt LMŠ v okrese Strakonice. Právě studie 

proveditelnosti pomohla posoudit smysluplnost a realizovatelnost projektu, veškeré 

prvky spjaté se zakládáním a provozem LMŠ.  

 V úvodu byl představen záměr a smysl projektu, jaký typ sluţeb bude 

poskytován a jak bude případně vypadat provoz LMŠ. Po popisu myšlenky projektu 

následovala analýza trhu a poptávky po LMŠ. Analýza byla zaloţena na provedeném 

dotazníkovém šetření ve Strakonicích s cílovou skupinou rodičŧ dětí z mateřských škol. 

Výzkum se zaměřil na popis potencionálního trhu – jaké jsou potřeby rodičŧ, 

informovanost o LMŠ, zájem rodičŧ o LMŠ. Analyzována byla i situace počtu míst 

v mateřských školkách ve Strakonicích. V roce 2012 město navyšuje kapacity školek, 

přistavuje dvě nové třídy, coţ svědčí o nedostatku míst ve školkách.  
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 V kapitole zaměřující se na marketingovou strategii a komunikaci LMŠ byly 

nastaveny čtyři informační kanály – místní vydání městského zpravodaje, místní 

televizní kanál, tematická setkání, akce pro děti s rodiči – pomocí nichţ se bude školka 

prezentovat ve Strakonicích a okolí.  

 V rámci kapitoly o managementu projektu byly stanoveny dŧleţité kroky při 

zakládání LMŠ, popsána pracovní místa v LMŠ a to pro obě varianty provozu školky – 

polodenní dvoudenní provoz a celodenní pětidenní provoz.  

 Finanční analýza projektu obsahuje popsané variabilní a fixní náklady LMŠ, 

strukturální, personální a reklamní náklady. Výkaz ziskŧ a ztrát koncipován pro tři 

moţné scénáře – pozitivní, prŧměrný a scénář dle bodu zvratu. Hypotéza stanovená na 

začátku práce - Návratnost investice do LMŠ nebude trvat déle neţ 1 rok, byla 

vzhledem k výsledkŧm z tabulek potvrzena. Doba návratnosti v jednotlivých variantách 

dle prŧměrného scénáře činí jeden nebo tři měsíce, v případě scénáře dle bodu zvratu 

ale hodnoty vzrŧstají na hodnotu 2,5 roku a v druhé variantě na 5 měsícŧ. Dotázané 

LMŠ ve všech případech svŧj provoz po roce činnosti rozšířily, a tak není počítáno se 

situací, kdy by polodenní nebo dvoudenní provoz trval déle neţ dva roky. Nicméně 

vzhledem k získaným informacím z provedených rozhovorŧ a zkušeností jiţ otevřených 

LMŠ, lze tuto hypotézu vyvrátit. Počáteční investice se většině LMŠ vrátily zhruba do 

dvou let. Aby byla hypotéza potvrzena, lze ji přeformulovat na tvrzení kdy, návratnost 

investice do LMŠ nebude trvat déle neţ 2 roky. 

 V práci byla zodpovězena výzkumná otázka týkající se moţných rizik v prŧběhu 

zakládání a provozu LMŠ. Stanovením rizik LMŠ se zvyšuje připravenost na vzniklé 

situace a moţnost variantních řešení. Závěr studie proveditelnosti doplňuje 

harmonogram projektu. 

 Studie proveditelnosti přispěla k zhodnocení všech realizačních moţností a 

k posouzení realizovatelnosti projektu LMŠ a poskytla tak podklady pro samotné 

rozhodnutí o spuštění provozu. Studie obsahuje podrobné zpracování témat strategie 

projektu, marketingové pojetí, lokalizace projektu, provoz LMŠ, personální i 

organizační uspořádání a harmonogram realizace. Po posouzení výsledkŧ v jednotlivých 

tématech lze potvrdit hypotézu – projekt LMŠ ve Strakonicích je proveditelný. Provoz a 

zajištění fungování LMŠ bude ale vyţadovat vlastní osobní zájem zřizovatele a ne 

pouze vidinu finančního zisku, který je v případě provozu LMŠ mizivý. Studie 

proveditelnosti mohou vyuţít další zájemci pro zřízení LMŠ kdekoliv v ČR, jelikoţ 
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obsahuje všechny potřebné informace k jejímu zaloţení a problematice provozu a 

zřízení.  

 Pro další výzkum v oblasti LMŠ by bylo vhodné provést celorepublikový 

výzkum zaměřující se na longitudinální srovnávání výhod a nevýhod vzdělávání v LMŠ 

ve srovnání s klasickými MŠ. Dále by bylo zajímavé provést výzkum týkající se 

zdravotního stavu dětí jak v klasických, tak v lesních MŠ od začátku docházky do 

předškolního zařízení po nástup do základní školy.  
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Summary 

 The concept of forest preschool is extended in the Czech Republic since 2007. 

The number of forest preschool is constantly increasing and the non-traditional form of 

education is becaming popular betwen the parents who encourage healthy and active 

lifestyle. Asociation of forest preschools, founded in 2010, have bring together about 40 

forest preschools.  

 The current situation of forest preschool in the Czech Republic is introduced by 

the information regarding the operational characteristic of forest preschools, 

pedagogues, school educational program, budget and tuition fees, parents, children from 

forest preschools, legislative operating conditions of forest preschools and actors 

influencing education in the forest preschools. A major problem in the operation of 

forest preschools is the amount of the service fees, a financial burden for families with 

children from forest preschools. The fee is approximately ten times greater than in the 

standard preschool.  

 Forest preschools (FP) are not kept in the school register, as they can not meet 

the requirements for the preschool education related to sanitary standards. Because of 

that the FP are not supported by the state, receive any financial contributions and must 

operate like any other business entity. This factor affects the attendance of children to 

FP. Only families with sufficient financial income can afford the FP although children 

attend FP only for 2-3 days a week in combination with attending a standard preschool. 

In the visited FP in the Czech Republic was not any child who attend the FP for whole 

week.  

 Although the FP is not required to observe the rule for preschool education, they 

try to observe those directly concerning the education and upbringing of children – 

based on educational programs and plans, in FP work experienced qualified 

pedagogues, comply with strict safety rules and hygienic measures adapted to the 

conditions of operation of the FP.  

  Among the actors who influence the operation, support of FP or an image of FP 

in public perception belong the Ministry of Education, Youth and Sports, Ministry of 

Environment, Ministry of Health, educators and directors of the FP, the Association of 

forest preschools, parents, experts and school administration.  

 To characterize the preschool education in the Czech Republic, the thesis is also 

focused on system and function of the preschool education, the system of determining 
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the rules and standards within the European level to the level of school, on funding of 

preschool facilities, on the rule sof admission of children to preschool, on the 

requirements the education of teachers in the preschool. The thesis mentions strategic 

documents and concepts of preschool education in the Czech Republic which relate to 

environmental education, education for sustainable development health or public policy 

for the education of children and youth, and thus underscore the importance and 

significance of education in nature. 

 The feasibility study contributes to evaluation of all possible realization of the 

project and to assess the feasibility of FP and thus provide a basis for the decision itself 

to start the operation. The study includes the detailed project themes of the strategy, 

marketing concepts, localization of the project, FP operations, personal and 

organizational structure and timetable for implementation. After examining the results 

in individual subjects can confirm a hypothesis - the project of FP is feasible in the 

district of Strakonice. But the operation and ensure of the functioning of the FP will 

require own personal interest not only the vision of financial gain, which is in this case 

of FP negligible.  

 Feasibility study can be used by other founders of FP, anywhere in the Czech 

Republic, as it contains all the information needed for establishment and operation and 

problems of the establishment FP.  

 For further research on FP could be done nationwide research focusing on the 

longitudinal comparison of advantages and disadvantages of education in FP compared 

with standard preschool. It would also be interesting to do research on the health of 

children both in standard and in the forest preschool since the beginning of preschool 

attendance to primary school. 
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