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1. Podpora lesních MŠ a klubů
Dlouhodobé záměry
- podpora vzniku nových kvalitních lesních MŠ/LK
- podpora kvality a udržitelnosti stávajících LMŠ/LK (motivace k certifikaci)
- oslovování existujících LMŠ mimo ALMŠ k členství
- podpora a vzdělávání průvodců, pedagogů předškolních dětí, koordinátorů
a ředitelů lesních klubů a MŠ
- používat, propagovat, učit používat, aktualizovat, zhodnocovat produkty
projektů ALMŠ (ePrůvodce Standardy kvality, Infobalíček)
- mapování potřeb členů (zpětná vazba mezi strategiemi a praxí, statistiky a
analýzy dat)
- posilovat pocit sounáležitosti členovů a jejich porozumění přínosům silné
sítě (v ČR i v Evropě jsme v tomto unikátem a má to své výsledky)
Záměr: Vnitřní komunikace
- regionální zástupkyně (Skupina pro kvalitu) komunikují mezi sebou i v
rámci “svého” regionu
- realizujeme hodnocení dopadu ALMŠ a jeho propagace
- trvale sledujeme a zohledňujeme vyváženost poskytování služeb
lesním klubům a mateřským školám

2. Skupina pro kvalitu a certifikace
Dlouhodobé záměry
- revidovat Standardy kvality (1x za 4 roky);
- podporovat členy na cestě ke kvalitě (certifikaci) formou materiálů
(Infobalíček, ePrůvodce Standardy kvality) a přímého kontaktu
(školení, konzultace a mentoring);
- podpora udržitelnosti Skupiny pro kvalitu (počet členů, dovednosti,
frekvence scházení)
- Standardy kvality (kvalitativní otázky vzdělávacího procesu) mají
vyjasněný vztah s legislativou vymezenými kritérii rejstříku MŠMT
(formální, provozně-technické parametry), záměrně to nejsou stejné
věci, ale vzájemně se podporují;
- propagovat a vysvětlovat význam Standardů kvality dovnitř i směrem k
veřejnosti (např. sdílet příběhy certifikovaných LK/LMŠ);
- podporovat certifikované LK/LMŠ v udržení kvality (propagace,
odborná podpora)

3. Finanční a organizační stabilita ALMŠ
Dlouhodobé záměry
- financování chodu ALMŠ je udržitelné;
- krok za krokem postupujeme k finanční soběstačnosti (členské
příspěvky pokrývají základní fungování ALMŠ)
- dlouhodobě budovat firemní fundraising
- nabízet kvalitní a bezkonkurenční služby z řad týmu ALMŠ a externích
odborníků (semináře, vzdělávací programy, kurzy, exkurze …),
- nadále vyhledávat grantové možnosti a žádat o vybrané granty
(zaměření na příležitosti, které jsou plně v souladu s cíli ALMŠ)
- reflektujeme nastavení komunikace uvnitř týmu, aktivně používáme
Chartu komunikace (čerpáme z nenásilné komunikace - každý je
zodpovědný za své potřeby)
- tým ALMŠ má jasné vedení (pravidelné schůzky, agendy, strategické
plánování, vyjasněné kompetence, potřeby, sebehodnocení),
- vzájemná opora a informovanost mezi výkonným týmem ALMŠ, Radou
a Skupinou pro kvalitu (poradní orgán ALMŠ)
- pravidelné setkávání širokého týmu ALMŠ z regionů (sever, západ,
východ, jih, střed)
- tým ALMŠ o sebe pečuje a předchází vyhoření (např. supervize a
koučing, další vzdělávání)

4. Legislativa a advokační strategie
Dlouhodobé záměry
- jakožto součást občanské společnosti jsme součástí rozhodovacích
procesů v intencích zdravého rozumu;
- prosazujeme subsidiaritu, podporujme ústavní hledisko na moc územní
samosprávy vs. státní správy ve prospěch nezávislosti a svrchovanosti
obou;
- usilujeme o transparentnost a spravedlnost úředního posuzování
provozu lesních klubů a MŠ;
- pravidelně a dlouhodobě mapujeme potřeby směrem pro advokační
strategii;
- usilujeme o implementaci vzdělávání v přírodě do strategických
dokumentů.
a) pro lesní MŠ (rejstřík MŠMT)
- dál pracovat na tom, aby legislativa umožňovala vstup co nejvíce
kvalitních organizací praktikujících přírodní pedagogiku do rejstříku
MŠMT
- reflektovat již nastavené parametry pro rejstřík
- reflektovat činnost ve vztahu ke Standardům kvality
- doporučovat postup 1. certifikace, 2.vstup do rejstříku
b) pro lesní kluby (mimo rejstřík MŠMT)
- hlídat a zlepšovat podmínky pro existenci lesních klubů
- pomáhat reflektovat svou činnost ve vztahu k legislativnímu prostředí a
profesionalitě své práce skrze Standardy kvality, tak aby byly v bezpečí
organizace i děti
c) legislativa EU - zlepšovat nastavené podmínky pro vzdělávání v přírodě

5. Tvorba a udržování aliancí
Dlouhodobé záměry
- jsme součástí síťujících organizací
- společně vyjednávat a komunikovat společně s jinými organizacemi
- přitáhnout pozornost k našim tématům společnými akcemi s partnery;
- aktivně pracovat na tom, aby ALMŠ byla respektovanou organizací,
která bude pro aliance partnerem;
- pasivně podporovat “kruh lesních škol” (lesní základní školy) mimo
ALMŠ, tj. skupiny zaměřené na pokračování vzdělávání v duchu LMŠ.

6. Rozvoj mezinárodní spolupráce
Dlouhodobé záměry

-

-

-

inspirovat se (zvát osobnosti), být příkladem (účast na mezinárodních
akcích), spolupracovat na stejné věci
mezinárodní spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi jako je
ALMŠ s cílem výměny know-how ve vzdělávání pedagogů, zajímavých
metodik, forem sebepéče (programy Erasmus, V4)
právo dětí na přírodu na globální úrovni,
regionální mezinárodní spolupráce s cílem koordinovat legislativní
podmínky pro vzdělávání v přírodě, které jsou definovány na úrovni
EU, ovlivňování způsobu implementace EU legislativy do ČR v
oblastech, které se týkají kontaktu dětí s přírodou
strategická partnerství se zahraničními subjekty

7. Podpora oboru
Dlouhodobé záměry
- podpora oboru či předmětu “pedagog lesní MŠ” na úrovni SŠ a VŠ
studia,
- připojit se k některé z aktivit, která usiluje o vznik svobodné
pedagogické vysoké školy,
- zapojujeme se do hnutí inovativních škol,
- vyvolávat diskusi k inovativní pedagogice na nižších vzdělávacích
stupních
- prohlubovat nabídku kvalitních vzdělávacích kurzů šitých přesně na
míru vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou

8. Dobré jméno lesních školek a ALMŠ (externí PR)
Dlouhodobé záměry
- posilovat značku ALMŠ
- členové a členky Rady ALMŠ, Skupiny pro kvalitu a osobnosti z
lesních školek jsou vzorem, inspirací
- ALMŠ vědomě sděluje své hodnoty
- veřejnost má pravdivý obraz o lesních školkách
- propagace činnosti ALMŠ a akcí Školy lesem
- spravujeme sociální sítě
- hodnocení dopadu ALMŠ a jeho propagace

