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V listopadu 2020 proběhlo na Masarykově univerzitě spolu s Ústavem zdravotnických informací
a statistiky dotazníkové šetření o šíření koronaviru v mateřských školách v ČR. Zajímalo nás, jak si ve
srovnání s nimi vedou lesní školky. V první polovině února 2021 jsme oslovili členy ALMŠ se žádosti
o vyplnění dotazníku sestaveného stejnou metodikou za období od 1. září 2020 do vánočních prázdnin. Šetření se zúčastnilo
162 tříd z 90 lesních klubů (LK) a ze 49 lesních MŠ (LMŠ). Právní forma lesních školek byla na podzim z pohledu opatření
zásadní pro povolení či zákaz provozu. Dotazování realizovala a výsledky zpracovala společnost Michal Beneš - Consulting.

Karanténa v klasických mateřských školách a lesních školkách
Studie Masarykovy univerzity zjišťovala šíření koronaviru v klasických MŠ v první a druhé polovině
října 2020. Ze zjištěných dat za lesní školky za stejné období vyplývá, že LMŠ i LK jsou výrazně méně
zasažené karanténou něž klasické MŠ.
Podíl školek V KARANTÉNĚ v 1. a v 2. polovině října
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Počty lesních školek v karanténě jsou v jednotkách, tzn. z celkového počtu jich bylo zavřených jen průměrně 7%. Karantény
v lesních školkách kopírovaly křivku karantén v MŠ. V dalším
období tato křivka již na rozdíl od klasických MŠ nestoupala.
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Poznámka ke grafu: Uplatnili jsme přísné pravidlo, podle kterého je za školku
v karanténě považována každá LMŠ nebo každý LK, ve kterém byla ařspoň
1 třída alespoň jeden provozní den v týdnu v karanténě. Graf končí 44. týdnem,
protože v 45. týdnu ALMŠ obdržela vyjádření ředitele právního odboru
Ministerstva zdravotnictví, podle kterého nesmí být lesní kluby v provozu.
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Proč nebyly lesní školky
v provozu?
Pouze 4% z celkového počtu 162 lesních tříd nebylo v období od
1. 9. 2020 do konce října (do konce 44. týdne) v plném provozu.
Ptali jsme se, z jakých důvodů měly tyto školky zavřeno.

Poznámka ke grafu: jiné provozní důvody byly dotazovanými upřesněny jako nedostatek dětí kvůli opatrnosti rodičů, nedostatek personálu, prevence nebo
pak různé provozní důvody (nejčastěji prázdniny, plánované sanitární dny).

Souhlasné stanovisko KHS k provozu
13% lesních klubů mělo souhlasné stanovisko místně příslušné hygienické
stanice k plnému provozu v období od 1. 9. 2020 do konce října.
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Advokační aktivity ALMŠ jsou podpořeny z programu ACTIVE CITIZENS FUND, který je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 a který v ČR spravuje Konsorcium,
které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko
ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

