
Dětské skupiny, ANO, ale pouze v systému dobrovolné registrace – viz usnesení výborů.

“Lesní mateřské školky pečují  
o nejméně 2.500 dětí denně.  
Mají kvalitní vzdělávací program, 
který se odehrává převážně 
venku. Návrh zákona nutí všechna 
zařízení pravidelné péče o malé 
děti zajistit předepsaný interiér, 
jinak končí. To má být řešení 
pomáhájící rodičům? Apelujeme 
na změnu zákona tak, aby zůstala 
zachována pestrost forem péče  
o děti předškolního věku.”

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., 
předsedkyně Asociace lesních 

mateřských škol

Asociace lesních mateřských 
škol (ALMŠ) byla založena roku 
2011. V současnosti sdružuje 120 
organizací pečujících o 2500 dětí. 
Lesní školky vzdělávají děti  
v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem stejně 
jako klasické MŠ. Přidanou 
hodnotou jsou lepší sociální vztahy 
díky menšímu kolektivu dětí, 
posilování obratnosti pohybem  
v terénu a posílení obranyschop-
nosti celoročním pobytem na 
čerstvém vzduchu. Pedagogický 
koncept lesních MŠ je ve světě 
běžný již 100 let – v Norsku je 
integrovanou součástí celého 
vzdělávacího systému, v Německu 
je nyní 1500 lesních školek, 
které byly modelem pro Českou 
republiku.

“Myslím si, že bychom měli ze 
vzdělávacích důvodů mít dále 
možnost pracovat s dětmi i mimo  
rámec zákona o dětských 
skupinách, které řeší kapacitní 
problém, ale nepřináší speciali-
zovanou přípravu na předškolní  
a školní vzdělávání, která je  
u znevýhodněných skupin podle 
našeho názoru nutná.”

Šimon Pánek, ředitel společnosti 
Člověk v tísni, o.p.s.

Společnost Člověk v tísni vznikla 
v roce 1992 v okruhu válečných 
zpravodajů a novinářů, kterým 
už nestačilo jen přivážet ze 
zahraničních cest informace  
o probíhajících válkách, a začali 
do oblastí konfliktů vyvážet pomoc. 
Postupně se Člověk v tísni etabloval 
jako profesionální humanitární 
organizace s cílem pomáhat  
v krizových oblastech a podporo-
vat dodržování lidských práv ve 
světě.

Během dvaceti let své existence 
se Člověk v tísni stal jednou  
z největších neziskových orga-
nizací ve střední Evropě, začal se 
také věnovat oblasti vzdělávání  
a pomoci lidem žijícím v sociálním 
vyloučení.

“Je zajímavé sledovat jak se 
záměr zákona postupně mění.  
Z nové možnosti, tu máme plošnou 
regulaci péče o děti v předškolním 
věku. Jestli se to dotýká našich 
orhanizací? Samozřejmě, že ano, 
stačí pozorně číst zákon a pak 
se podívat na seznam členských 
organizací ČRDM.”

Ing. Aleš Sedláček, předseda 
České rady dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže je dnes 
jediná reprezentativní platforma, 
jež sdružuje a podporuje valnou 
většinu celostátních a zároveň  
i mnoho regionálních a místních 
organizací dětí a mládeže, 
představujících více než 200 000 
individuálních členů 
slovo „rada“ vystihuje obě funkce 
organizace, jejichž vyvážení je 
pro dlouhodobou stabilitu ČRDM 
stěžejní. Znamená jednak možnost 
diskutovat demokraticky uvnitř 
mládežnického hnutí jeho prob-
lémy a potřeby a tyto pak otevřeně 
komunikovat a zastupovat vůči 
orgánům státní správy (samo-
správy) a politické reprezentaci, 
jednak rozvinutý odborný kredit, 
který je nabízen a ve velkém 
měřítku také využit ze strany 
rodičovské i odborné veřejnosti  
a partnerů napříč státním  
i neziskovým sektorem.

“Skauting je založen na demokra-
tických principech a vychovává 
děti a mládež k odpovědnosti. 
Pro stále rostoucí zájem rodičů 
dnes nabízíme programy i pro 
předškolní děti. Svobodné rozhod-
nutí o způsobech výchovy a péče 
o předškolní děti je především věcí 
rodičů. Proto by rodiče měli mít 
možnost volby z různých alternativ. 
Skautský program může být jed-
nou z nich. Nechceme jen přihlížet 
tomu, jak zákon o dětských 
skupinách v navrženém znění tyto 
možnosti bere.”

Ing. Josef Výprachtický, 
starosta Junáka

Junák – svaz skautů a skautek ČR 
sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí 
a dospělých dobrovolníků  
a je největší výchovnou organizací 
v republice. Zároveň je členem 
světových skautských organizací 
WOSM a WAGGGS. Skauting 
všestranně působí na rozvoj 
osobnosti dětí a mladých lidí 
– prostřednictvím her, zážitků, 
aktivit a dalších činností.

„Přestavuji si podnikatele, kteří 
ve snaze vydělat na baby boomu 
organizují školky ve stísněných 
prostorách bez možnosti jít ven, 
kde děti jsou celý den ve špíně.  
To se ale systémově neděje  
a na zakročení proti jednotlivým 
excesům funkční nástroje máme.
Nový zákon nyní zcela likviduje 
dobrou praxi lesních školek – tedy 
zavedený a fungující systém 
– kde právě onen minimalismus 
zázemí vytváří vynikající a bohaté 
prostředí k rozvoji dětí. Lesní 
školky po celé republice prokázaly, 
že takováto norma je nesmyslná. 
Norma, která likviduje dobrou 
praxi kvůli prevenci domnělého 
nebezpečí je špatná norma. Je to 
stejné, jako když dětem zakážete 
běhat, aby neupadly a neodřely se.“

Milan Kotík,
člen výboru Stálé konference 
asociací ve vzdělávání, o. s.

SKAV (Stálá konference asociací 
ve vzdělávání) je dobrovolné  
seskupení pedagogických 
asociací, programů a občanských 
sdružení usilující o podporu  
a ochranu progresivních změn ve 
vzdělávání a o zprostředkování 
výměny názorů mezi pedago-
gickými iniciativami, neziskovým 
sektorem, státní správou, samo-
správou a veřejností.

“Zákon o dětské skupině měl  
pomoci těm, pro které nezbylo  
místo v běžných mateřských 
školách. Jeho znění je ale tak 
nešťastné, že naopak masivně 
uškodí tisícovkám dětí a rodičů, 
kteří využívají služeb mateřských 
center, lesních školek a dalších 
nestátních předškolních zařízení. 
Je to zásah tak brutální, s tak 
velkými potenciálními škodami,  
že nepředpokládám, že by šlo  
o záměr zákonodárců. Doufám 
tedy, že tuto chybu co nejdříve 
napraví.”

 Tomáš Feřtek, 
vedoucí komunikace EDUin, o.p.s. 

– Vzdělávání je i naše věc

Obecně prospěšná společnost 
EDUin zprostředkovává informace 
o vzdělávání a  vzdělávací politice 
mezi laickou i odbornou veřejností 
a médii.

“Cítíme ohrožení. Provozujeme 
mimo jiné mateřské centrum, 
několik nízkoprahových zařízení 
pro děti a mládež a s dětmi 
předškolního věku. Pracujeme 
i v sociálně vyloučených lokalitách.”

Mgr. Jan Vaněček, 
předseda a ústřední ředitel 

NADĚJE

NADĚJE je křesťanská misijní 
a charitativní iniciativa. Ve své 
činnosti je mezikonfesní,  
nepolitickou, neodborovou, 
nestranickou, dobročinnou orga-
nizací. Působnost je celostátní,  
v současnosti pracuje v 10 krajích 
a 23 městech ČR. Provozuje 
cca 80 registrovaných sociálních 
služeb všech druhů a forem,  
2 nestátní zdravotnická zařízení 
a je akreditovanou vzdělávací 
agenturou.

“Podporujeme volitelnou registraci! “

Mgr. Václav Šneberger, 
odborný garant Ligy otevřených 

mužů

LOM se zaměřuje na zvyšování 
kvality života mužů. Jeho posláním 
je podporovat aktivní přístup mužů
k osobnímu rozvoji a zdraví,  
k zodpovědnému partnerství  
a k rodičovství, k profesní 
seberealizaci a ke společenské 
angažovanosti, zejména na poli 
rovných příležitostí žen a mužů.


