Výsledky mapování potřeb členů ALMŠ
Jak si vedou lesní MŠ a kluby v době koronavirové krize?
Asociace lesních MŠ provedla mezi školkami a lesními kluby průzkum, aby zjistila, v
jaké situaci se nyní nachází, a kam nasměrovat síly a podporu. Získaná data pomohou
ujasnit si některé situace (např. slevy na příspěvcích od rodičů, řešení pracovních
míst), a budou užitečná také při vyjednávání opatření ke zmírnění dopadů epidemie na
lesní kluby a MŠ. Monitorování potřeb je financováno pomocí grantu z Programu
Active Citizens Fund, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021.
Opatření kolem koronavirové krize mělo na školky a lesní kluby významný dopad. Vzhledem
k přijatým opatřením v březnu 81,3 % školek zavřelo, a plně jich fungovalo pouze 6,3 % z
dotazovaných. Pokud školka fungovala “omezeně” (12,5 %), vztahovalo se to nejčastěji ke
zkrácení provozní doby, minimalizaci času v zázemí, a snížení počtu dětí (Celkem 64
odpovědí). Většina školek přerušila svůj provoz od 16. 3. 2020. Uzavření školek bylo ze 75
% z preventivních důvodů.

Počet odpovědí: 67

Pokud bychom se podívali na rozdělení podle krajů, tak všechny školky, které působí v
Jihočeském, Moravskoslezském, Olomouckém, Plzeňském, Zlínském kraji, a kraji Vysočina,
měly zavřeno. Situaci v ostatních krajích znázorňuje následující graf, nejvíce školek
fungovalo ve Středočeském kraji a v Praze.

Počet odpovědí: 64

Na otázku, zda školky realizují nějaký grantový, či dotační projekt, jehož naplnění je z
důvodu opatření souvisejících s epidemií v ohrožení, odpovědělo 20 % dotazovaných, že ho
realizují. Dalších 20 % odpovědělo, že o něj má požádáno, či jim už plnění bylo prodlouženo
(30 odpovědí).
Celkem bylo v lesních MŠ a klubech, které se zúčastnily průzkumu, zapsáno 2028 dětí, z
toho 602 v lesních MŠ (30 %) a 1426 dětí v lesních klubech (70 % z celkového počtu).
Denní kapacita je celkem 1482 dětí, z toho 486 v lesních MŠ (33 %) a 996 dětí v lesních
klubech/ zahradní/ přírodní školce (67 % z celkového počtu).

Většina školek má dobré až velmi dobré vztahy s úřady (61,6 %), a pouze 8,1 % z
dotazovaných považuje vztahy s úřady za špatné. Případně se objevovaly odpovědi, kdy
úřady nejevily o školky zájem, i když je školky samy kontaktovaly (přibližně 5 % z
dotazovaných). Zároveň 98 % z dotazovaných nevnímá, že by na ně úřady měly
nadstandardní požadavky.

Počet odpovědí: 99

Jaká je situace průvodců?
Opatření, které byly školky nuceny přijmout, se přímo dotýkalo nejen dětí a rodičů, ale
především pracovníků, a těch, kteří se na fungování školky podíleli. V nejstabilnější situaci
jsou průvodci v pracovním poměru, jistoty pracovníků mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) a
externisté (OSVČ) jsou velmi omezené. V lesních MŠ a klubech bylo před epidemií
zaměstnáno na pracovní smlouvu celkem 220 průvodců, z toho 115 v lesních MŠ a 105 v
lesních klubech/zahradních/přírodních školkách, apod. (počet odpovědí 78).
S tím souvisí další otázka, a to, zda mají školky na výplaty pro průvodce. Pokud bychom dali
dohromady kategorie “ne”, “na omezenou dobu” a “částečně”, pak by 43,2 % školek a klubů
nemělo prostředky na vyplácení mzdy. V kategorii ostatní (8,1 %) pak školky zmiňovaly, že
čekají, zda dostanou podporu od státu (program Antivirus), případně zde byly školky a kluby,
které nemají zaměstnance v pracovním poměru.

Počet odpovědí: 111

Níže jsou některé z odpovědí:
Narušily se vztahy s rodinami dětí, za březen dostanou rodiče 50% slevu, za duben 100%,
průvodci nemají mzdu. Jak to bude dál, nevím.
Mám obavu z budoucnosti - nebyl den otevřených dveří, nedostali se k nám potenciální
zájemci a nám odchází 9 předškoláků. Teď jsme v pohodě, ale co bude dál je nejisté.
Bojíme se, že děti rodičů, kteří jsou OSVČ a přišli teď o práci, nebudou moci po otevření
posílat dál děti do školky, nezaplatí to.
Zatím dobrý, ale co bude dál? Spíše než okamžitých následků (naše komunita drží skvěle)
se obáváme dlouhodobých následků - lidi na to nebudou mít, budou mít strach se uvázat k
takové platbě…
Obava z narušení vztahů –
 ztráta přímé komunikace... "jak to zamává s lidma?!" i když
ředitelka vyzývá k diskuzi; objevily se špatné reakce rodičů.
S příspěvky rodičů zvládneme rozpustit příspěvky od rodičů mezi pedagogy a vydržet,
neplatíme odvody a máme rezervu. Řešíme i to, jestli nepřerušíme provoz na příští rok
úplně, rodiče jsou většinou na MD a vypadá to, že budou řešit finance. "Nemám nikoho, kdo
by organizačně zajistil školku, já odcházím dělat pěstouna."
Z celkového čísla lesní MŠ a kluby propustí celkem 30 – 37 průvodců (14 – 17 %). Zde se
situace liší podle typu školky, kdy většina lesních MŠ pravděpodobně propouštět zatím
nebude (20 z 26 dotazovaných), s tím, že uvidí, jak se bude situace dále vyvíjet. Naopak
lesní kluby mají v plánu propustit 26 – 31 průvodců (25 – 30 % z celkového počtu).
Propouštění se bude odvíjet také podle toho, jaká podpůrná opatření nabídne stát.

Počet odpovědí: 78 (zahrnuto číslo 55 - počet školek, které nebudou propouštět)

Naopak u průvodců na pracujících na dohodu je větší pravděpodobnost, že pokud stát
nezavede žádná podpůrná opatření, dojde k jejich propuštění. Celkem pracovalo na dohody
209 průvodců.

Počet odpovědí: 77

Z dotazování se ukazuje, že 44 % školek propustí 92 průvodců na DPP nebo DPČ. Tento
typ smlouvy je specifický v tom, že pokud průvodci nepracují, nemají ani nárok na mzdu.

Počet odpovědí: 78

Pokud bychom vzali v potaz rozdělení na lesních školky a kluby, pak lesní MŠ propustí 50 %
průvodců pracující na dohodu (21) a lesní kluby propustí 43 % průvodců (71).

Počet odpovědí: 78

Tato opatření souvisí se sníženými příspěvky, které školky od rodičů dostávají, kdy valná
většina školek příspěvky sama snížila (72 %). Pouze 10 % z dotazovaných je plánovalo
nechat v plné výši. Snížení na dobrovolné bázi (7,6 %) pak například znamenalo, že rodiče
byli požádáni o solidaritu se školkou, podle svých možností 25 – 75 % školkovného),
případně některé školky nabídli rodičům možnost neplatit, pokud sami mají finanční
problémy, ale poprosili o finanční podporu ty rodiče, kteří si to mohli dovolit.

Počet odpovědí: 79

Nejčastěji pak školky snížily příspěvky o méně než 50 % (36,8 %). Kategorie „jiné“ obsahuje
kategorie jako “odstupňování podle počtu dní, kdy byla školka zavřená”, nebo “v závislosti
na podpoře státu” a “nevíme”.
Reakce rodičů byly různé – někteří nechtěli platit vůbec nic (výjimečná reakce), jiní slevu za
školné nepřijali, a někteří se dokonce nabídli, že zaplatí za ty, co nemohou. Většinou se
však rodiče snažili školku podpořit, pokud to bylo možné.

Počet odpovědí: 57

Školky a kluby obecně pociťují největší dopady koronavirové krize na snížení příspěvků od
rodičů. S tím souvisí také v některých případech nutnost propouštění, případně snížení
mzdy nebo pozastavení jejího vyplácení. Pokud bychom vzali v potaz souvislost mezi
úbytkem příspěvků a nedostatkem prostředků na vyplácení mezd, pak by se jednalo o 54, 7
% školek a klubů, které se s tímto potýkají. 33 % školek pak v době dotazníkového šetření
nevnímala zásadní dopady krize na jejich fungování.

Počet odpovědí: 106

Vzhledem k výrazně omezenému fungování školky, se práce průvodců orientovala jiným
směrem. Nejčastěji se pak jednalo o péči zázemí, školkové dokumenty a online komunikaci
s dětmi a rodiči.

Počet odpovědí: 102

