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Vážený pane řediteli, 

dovoluji se na Vás obrátit jménem členů Asociace provozovatelů dětských skupin (dále 

jen „Asociace“). 

Dne 29. 6. 2022 Váš resort vyhlásil Výzvu č. 5/2022: Přírodní zahrady zaměřenou mimo 

jiné na rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovu předškolních dětí s vyšším 

využíváním kontaktu s přírodním prostředím, přičemž dotaci bylo možné získat na 

vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti s celkovou alokací 

100 mil. korun. Jako Asociace jsme vyhlášení výzvy a její zaměření velmi uvítali, protože 

díky kontaktu s přírodou předškolní děti získají elementární povědomí o okolním světě 

a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvoří si základy pro respektování 

přírodního prostředí a odpovědného postoje k životnímu prostředí a k jeho ochraně, což 

pro další vzdělávání považujeme za klíčové. 

Bohužel musím za členy Asociace vyjádřit i rozhořčení a to se spuštěním informačního 

systému příjmu žádostí o dotaci. Celý systém byl od svého zpřístupnění v 10:00 hodin 

více než hodinu a půl naprosto přehlcen, případně hlásil jednu chybovou hlášku za 

druhou nebo rovnou na desítky minut zkolaboval a nebylo možné se do něj přihlásit. 

V lepším případě systém fungoval ve velmi omezeném režimu a i části formuláře, které 

byly již vyplněné relevantními daty a uložené, se ztratily a žadatel mohl začít 

s vyplňováním znovu. V dnešní době považuji takovýto kolaps informačního systému za 

skandální, a to i vzhledem k tomu, že s obdobnými technickými problémy se systém 

potýkal i při podávání žádostí o dotaci v roce 2019 v rámci Výzvy č. 7, a i k tomu, že celá 



 
alokace byla vyčerpána během necelých tří hodin od spuštění příjmu žádostí, přičemž 

mnoha žadatelům nebyl umožněn přístup k podání žádosti a absolutně nebyl tedy 

dodržen rovný přístup a férové nastavení výzvy. Pro většinu našich členů, kterými jsou 

často neziskové organizace, je získání dotace jediným možným řešením, jak umožnit 

předškolním dětem kvalitní technické a didaktické zázemí pro výuku a vzdělávání ve 

venkovním prostoru. 

Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovoluji požádat o Vaše stanovisko k nastalé situaci 

a vyjádření, jakým způsobem bude situace řešená do budoucna, aby se předešlo 

podobným technickým problémům. Zároveň si Vás dovoluji požádat o vyjádření, zda 

nezvažujete v rámci ukončené Výzvy o navýšení alokace a o financování již připravených 

projektů zahrad, jejichž podání provozovatelům dětských skupin nebylo umožněno. 

Pevně věřím, že tento dopis přispěje k vyvolání nezbytné konstruktivní diskuse 

o nastavení informačního systému a povede ke zlepšení celé situace v rámci vyhlašování 

budoucích výzev. 

S pozdravem 

 

Mgr. Daniela Celerýnová  

předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin 
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