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Abstrakt 

Diplomová práce Povinné předškolní vzdělávání v České republice – úspěch či selhání? 

se zabývá předškolním vzděláváním a nerovnostmi ve vzdělávání v ČR, zejména mezi 

dětmi před nástupem do prvních tříd základních škol. Cílem práce je popsat změnu, která 

nastala se zavedením povinného předškolního vzdělávání v České republice. Dále je pak 

cílem zjistit, zda byla novela zákona č. 178/2016 Sb. zaváděna v souladu s cíli, které 

si jeho političtí tvůrci kladli a určit, zda byl program politiky úspěšný či došlo k jeho 

selhání. K tomu ke v práci využita McConnellova typologii politického úspěchu. 

V následující části jsou na základně rozhovorů s aktéry vzdělávací politiky ve vybrané 

obci popsány různé postoje k problematice implementace dotčené novely. Analýza 

odhaluje problematické oblasti a přínosy povinného předškolního vzdělávání v ČR. 

Posouzením pěti kritérií McConnellovy typologie je identifikován sporný úspěch 

politického programu – Conflicted Program Succeess. Práce odhaluje, z jakých důvodů 

nebyl program politiky při jeho zavádění zcela úspěšný, aby bylo možné identifikovat 

oblasti možné budoucí změny. Následně nabízí varianty, jakým směrem, by se mohlo 

ubírat předškolní vzdělávání v České republice v následujících letech. Návrhy by mohly 

vést ke zmírnění nerovností mezi dětmi před nástupem do prvních tříd. Jednotlivé 

varianty jsou vytvořeny na základě analýzy rozhovorů, příkladů dobré zahraniční praxe 

a sekundárních dat. 

Abstract 

The diploma thesis“Compulsory Pre-school Education in the Czech Republic – Success 

or Failure?”deals with the pre-school education and educational inequality in the Czech 

Republic, mainly among children before entering first classes. The aim of the thesis is to 

describe the change that occurred with the implementation of compulsory pre-school 

attendance in the Czech Republic. Furthermore the aim of the thesis is to find out whether 

the amendment to the Act No. 178/2016 Coll. was implemented in accordance with the 

goals set by legislators, and to determine whether the political program was successful or 

failed – for this purpose the McConnell's typology of political success is used. In 

the following part, on the basis of interviews with educational policy actors, there are 

described the attitudes of various educational policy actors in the selected municipality. 

The analysis reveals problematic areas and benefits of compulsory pre-school education 

in the Czech Republic. By assessing five criteria of McConnell's typology, 
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the controversial success of the political program – the Conflicted Program Succeess – is 

identified. This thesis reveals the reasons why the political program was not completely 

successful in its implementation, in order to identify areas for possible future change. 

Subsequently, it offers possibilities of the direction in which pre-school education in 

the Czech Republic could move in the following years. The proposals could reduce 

inequalities among children before entering first classes. Specific possibilities are created 

on the basis of an analysis of interviews, examples of good foreign practice and secondary 

data. 
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úspěšná implementace, neúspěšná implementace, proces implementace zákona, 

předškolní vzdělávání, povinné vzdělávání, vzdělávací systém České republiky, 

nerovnosti ve vzdělávání 
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implementation success, implementation failure, law implementation process, pre-
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Seznam zkratek 

ČŠI – Česká školní inspekce 

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická 

ČSÚ – Český statistický úřad 

ČR – Česká republika 

ECEC – Early Childhood Education and Care 

EU – Evropská Unie 

ISCED – International Standard Classification of Education  

IV – individuální vzdělávání 

KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová 

KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy 

ODS – Občanská demokratická strana 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development 

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí  

MŠ – Mateřská škola 

MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  

MZČR – Ministerstvo zdravotnictví České republik 

SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání 

STAN – Starostové a nezávislí 

VB – Velká Británie 

ZŠ – Základní škola 
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Úvod 

Vzdělávání má velmi významnou roli v životě každého člověka. Většina dětí v České 

republice započíná svoji vzdělávací dráhu v mateřských školách. Docházka 

do mateřských škol, však byla donedávna dobrovolná. To se změnilo s přijetím novely 

zákona č. 178/2016 Sb., v rámci níž došlo k úpravě délky povinného vzdělávání v České 

republice. Každý rodič je od školního roku 2017/2018 povinen své dítě, které před daným 

školním rokem dosáhlo pěti let, přihlásit k předškolnímu vzdělávání. V předškolním 

vzdělávání by tedy měly od září roku 2017 participovat všechny děti před tím, než 

nastoupí do základních škol. Pokud se rodič rozhodně, že nechce, aby jeho dítě plnilo rok 

povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole, která je uvedena v rejstříku škol, 

může požádat o individuální vzdělávání. V České republice byla již před zavedením 

povinného předškolního vzdělávání poměrně vysoká participace dětí v předškolním 

vzdělávání, která se dlouhodobě pohybovala okolo hranice 90 %. Poté, co novela vešla 

v platnost (školní rok 2017/2018) došlo v případě, že započítáme i individuálně 

vzdělávané děti, k nepatrnému nárůstu pětiletých dětí v předškolním vzdělání. 

  Cílem novely školského zákona bylo zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, 

které je uznávanou hodnotou ve všech demokratických státech neboli snížit nerovnosti 

mezi dětmi před nástupem do prvních tříd, jelikož již tento stupeň vzdělávání hraje 

významnou roli při získávání vztahu ke vzdělávání a má vliv na celoživotní vzdělávací 

dráhu jedince. Povinnost participace by měla usnadnit začátky v primárním vzdělávání 

zejména dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a přispět v budoucnosti 

k vyššímu stupni získaného vzdělání.  

Tato diplomová práce se zaměřuje na zavádění zákona o povinném předškolním 

vzdělávání v jedné z obcí, kde žije velké procento socioekonomicky znevýhodněných 

rodin a dětí. Zabývá se vnímáním pozitiv a negativ, které tato změna přinesla zejména 

pro cílovou skupinu (děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí), a to z pohledu 

vybraných aktérů vzdělávací politiky v daném městě. Přestože statistická data ukazují jen 

neparný nárůst pětiletých dětí v předškolním vzdělání, rozhodla jsem se problematiku 

povinného předškolního vzdělávání zkoumat více do hloubky. Cílem diplomové práce je 

identifikovat, zda byla politika zaváděna úspěšně či došlo k jejímu selhání, k čemuž je 

využito pětistupňové spektrum politického úspěchu dle McConnella (2010a, 2010b), 

konkrétně dimenze politického programu.  
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Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je popsat změnu, která nastala pro vybrané aktéry 

vzdělávací politiky se zavedením povinného předškolního vzdělávání v České republice. 

Konkrétně s jakým změnami se implementátoři politiky (mateřské školy, základní školy 

a jejich zřizovatelé) ve vybrané obci potýkali.  

1. Popsat zavádění povinné předškolního vzdělávání v České republice. 

1.1. Identifikovat cíl zavedení povinného předškolního vzdělávání. 

1.2. Popsat postoje vybraných aktérů ve městě k zavedení povinného předškolního 

roku vzdělávání. 

1.3. Pochopit postoje vybraných veřejně politických aktéru ve městě a jejich kořeny. 

2. Vyhodnotit úspěšnost zavádění povinného předškolního vzdělávání na základě 

McConnellovi typologie politické úspěchu a selhání 

3. Navrhnout varianty, jakým směrem by se mělo ubírat předškolní vzdělávání 

v České republice v následujících letech  

Výzkumné otázky diplomové práce 

1. Jak funguje povinné předškolní vzdělávání v České republice?  

1.1. Jakým způsobem byl implementováno povinné předškolní vzdělávání 

v České republice? 

1.2. Jaký cíl si kladli veřejně političtí tvůrci při zavádění povinného předškolního 

vzdělávání? 

1.3. Jaké postoje k povinnému předškolnímu vzdělávání mají vybraní veřejně političtí 

aktéři? Vidí politiku jako úspěšnou či neúspěšnou? 

1.4. Jak se od sebe liší postoje vybraných veřejně politických aktérů a z čeho tyto 

postoje pramenní? 

2. Došlo k úspěšné implementaci povinného předškolního vzdělávání v České republice 

nebo k jejímu selhání? 

2.1. Byla implementace provedena v souladu s cíli, které si její tvůrci kladly? 

2.2. Dosáhla politika požadovaných výstupů? 

2.3. Došlo k naplnění hodnot vzdělávací politiky? 

2.4. Byly vytvořeny benefity pro cílovou skupinu? 

2.5. Jaká velké byla síla podpory a kritiky?  

3. Jakým směrem by se mělo ubírat předškolní vzdělávání v následujících letech? 
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1 Teoretická východiska 

Tato kapitola se zabývá teoretickými východisky, ze kterých diplomová práce vychází. 

První část pojednává o možných způsobech posuzování politického úspěchu a selhání 

politiky. Vychází především z McConnellova spektra politického úspěchu. Druhá část 

se zabývá existencí nerovností ve vzdělávání a jejich vlivem na vzdělávací dráhu jedince.  

1.1 Úspěšnost politiky a její selhání 

Tato část se zabývá tím, jakým způsobem lze určit, do jaké míry došlo k úspěchu politiky, 

anebo naopak k jejímu selhání. Kapitola se opírá o McConnellovu pětistupňovou 

typologii politického úspěchu, která na úspěch politiky nahlíží z perspektivy veřejné 

politiky. Jedná se o jedno z nejkomplexnějších pojetí tohoto fenoménu. 

Adshead (2012) mluví o tom, že se McConnellovi podařilo vytvořit komplexní definici 

politického úspěchu a také selhání, která zaplnila některé dosavadní mezery problematiky 

určování úspěchu a selhání politik. Dle něj přinesl McConnell nový pohled na neúspěch 

politik. Gray (2011) zase tvrdí, že McConnell přispěl k lepšímu pochopení politického 

úspěchu. Proto z McConnellova pojetí úspěchu a selhání tato práce vychází. 

1.1.1 Dimenze úspěšné politiky 

McConnell (2010a) ve své knize ukazuje, že odlišní veřejně političtí aktéři jsou zapojeni 

do různých fází tvorby politiky. Někteří jsou zainteresování do procesu tvorby politik, 

jiní do jeho programového zavádění anebo se starají o managment a úspěšnost ve volbách 

jejich politické strany (McConnell, 2010a, s. 40-46). Na rozdíl od rámce, který vytvořil 

Bovens společně s Paulem ‘t Hartem a Guyem Petersnem (2001), přidává McConnell 

dimenzi procesu. McConnell (2010a, 2010b, 2015) tedy rozlišuje tři základní dimenze 

neboli rámce podle, kterých je úspěšnost politiky posuzována: proces, program, politika 

(politics). Bovens (2010) připouští, že se jedná o inovativní pojetí, které je pro studium 

fenoménu důležité. Ten však navrhuje, aby hodnocení politik bylo rozděleno na dvě 

kategorie proces a výstupy na něž bude nahlíženo v rámci dvou perspektiv politické 

a programové. To dle něj povede k citlivějšímu rozlišení mezi stupni politického úspěchu 

(Bovens, 2010). 

 Dimenze procesu přidána McConnellem (2010a, 2010b, 2015) se vztahuje 

k počátečním fázím veřejně politického cyklu: – k definování problému, k posuzování 

variant jeho řešení, k rozhodování ve veřejné politice. V rámci procesu je posuzována 
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úspěšnost v průběhu definování problému, posuzování variantních řešení problému, 

schvalování, jednání, rozhodování o podobně a formování konkrétních politik. 

(McConnell, 2010a, s. 40). Další dimenzí je politika ve smyslu (politics). Zaměřuje 

se na vyjednávání, spolupráci a konflikty mezi veřejně politickými aktéry pomocí 

politických institucí (Potůček, 2016, s. 11). Posouzení úspěšnosti (selhání) dimenze 

politiky se pojí s vládou, jejími kroky, rozhodnutími, kapacitou vládnout a usilovat 

o podporu napříč různými aktéry (McConnell, 2010a, s. 49-54).  

Klíčovou dimenzí pro tuto diplomovou práci je dimenze programu, kterou 

McConnell (2010a) popisuje jako tvorbu konkrétního programu politik, při které jsou 

využívány různé kombinace veřejně politických nástrojů a zdrojů 

(McConnell, 2010b, s. 350). Jedná se o fázi implementace dané veřejné politiky, jejíž 

hodnocení se zaměřuje především na to, jaký vliv má program na cílovou skupinu 

či skupiny. Dává konkrétní podobu obecným záměrům veřejné politiky 

(McConnell, 2010b, s. 350). Program se skládá jednak z byrokratické implementace 

a také z implementace konkrétních programových cílů (McConnell, 2010a, s. 47). 

Dimenzi programu se při posuzování úspěchu (selhání) soustředí oproti dimenzi procese 

a politiky na tato kritéria: provedení implementace v souladu s cíli, 

dosažení požadovaných výstupů a výsledků, splnění hlavních hodnot politiky a uznání 

jejich relevantnosti společností, vytvoření benefitů pro cílovou skupinu, sílu získané 

podpory či kritiky vůči podobě programu (McConnell, 2010b, s. 354). 

Program je často z pohledu západních demokracií považován za klíčovou dimenzi 

při posuzování úspěchu (selhání) veřejně politických opatření. Z důvodu, že její výsledky 

mohou být vnímány veřejností a mohou vést k zmínění či řešení problému konkrétních 

zainteresovaných aktérů. Jedinec neposuzuje úspěšnost politiky na základně hodnot 

určité politické ideologie, ale posuzuje úspěch podle toho, co na základě určitých důkazů 

a výsledků, spatřuje jako fungující. V zájmu každé vlády je proto ukázat, že program byl 

vytvořen ve veřejném a celospolečenském zájmu (McConnell, 2010a, s. 45-47). 

1.1.2 Spektrum od úspěchu politiky k jejímu selhání 

Není zcela jednoduché, ani jednoznačně možné posoudit, zda byla určitá politika úspěšná 

nebo došlo k jejímu selhaní. Nalézt definici politického úspěchu je velmi obtížné. 

Hlavním důvodem je, že stěžejní autoři vycházejí z odlišných filozofických předpokladů 

a zaměřují se na různé klíčové oblasti. Dle Fitzgeralda, O'Malleye a Ó Broina (2019, s. 1) 

„politický úspěch vyplývá z dobrých politik, které obvykle vycházejí z dobrých rozhodnutí, 
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které jsou zase výsledkem dobrého rozhodovacího procesu“1(Fitzgerald, 2019, s. 1). 

Nagel (2002, s. 8) se divá na úspěch ze dvou úhlů: z hlediska záměrů tvůrců a dle 

objektivní reality. V případě záměrů je za úspěch považováno, pokud politika dosáhne 

svých cílů. Z pohledu objektivní reality považuje za úspěch, pokud přínosy politik 

po odečtení nákladů jsou maximalizovány nebo jsou alespoň v kladných hodnotách, 

a to bez ohledu na zamýšlené náklady či přínosy.  

Dle fundamentalistů (Hogwood and Gunn 1984) je úspěšnost politiky posuzována 

podle toho, zda politika dosáhla toho, co její političtí tvůrci zamýšleli, její implementace 

proběhla v souladu s cíli a je v souladu se základními lidskými hodnotami. McConnell 

(2010a s. 32-36.) kritizuje fundamentalistický pohled při posuzování úspěšnosti politik, 

jelikož opomíjí okolnosti a pohled ostatních veřejně politických aktérů. Z jejich 

perspektivy se jedná se o skutečnost, kterou nelze subjektivně posuzovat. Dle McConnell 

(2010a s. 31, 36-39) je anti fundamentalistický/ konstruktivistický pohled na úspěšnou 

politiku opačný. Anti fundamentalistům totiž dle něj záleží výhradně na tom, jakým 

způsobem je úspěšnost vykládána (McConnell, 2010a, s. 31,36-39). Každý jedinec 

či skupina má jiné hodnoty, přesvědčení, sleduje jiné zájmy, a proto považuje za úspěšné 

či naopak neúspěšné různé výstupy politiky (McConnell, 2010b, s. 350-351). 

McConnell (2010a, 2010b) proti tomu namítá, že je zapotřebí tyto dva pohledy 

na úspěch politiky propojit a vytvořit definici politického úspěchu, která bude 

pragmatická a realistická. Definice bude kombinovat pohled na úspěch politiky jako 

skutečnost, která je více hmatatelná, ale zároveň neopomene ani odlišných výklad 

úspěchu mezi různorodými veřejně politickými aktéry. Spojením těchto dvou perspektiv 

vytvořil definici úspěšné politiky „Politika je úspěšná, jestliže dosahuje cílů, které si její 

navrhovatelé stanovili, a zároveň se v jejím průběhu nevyskytla žádná významná kritika 

a/nebo podpora byla prakticky univerzální“2(McConnell, 2010b, s. 351).  

Tato práce z této definice politického úspěchu vychází a na jejím základě posuzuje 

úspěšnost zavedení povinného předškolního vzdělávání v ČR. Tato definice byla pro tuto 

práci zvolena, z důvodu, že na rozdíl od Bovense (2016) neopomíjí objektivní ani 

subjektivní posouzení úspěchu politiky. Bovens (2016) tvrdí, že hodnocení nemůže být 

neutrální.  

 
1 Přeloženo autorkou 
2 Přeloženo autorkou 
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McConnell (2010a) říká, že pokud odpůrci politiky nesouhlasili s jejími 

původními cíli, nebudou vnímat výstupy politiky jako úspěšné. Každá politika bude 

některými veřejně politickými aktéry vnímána jako úspěšná a jinými jako selhávající 

(McConnell, 2010b, s. 351). Zatímco jedné skupině může politika přinášet pozitiva 

a může se ztotožňovat s jejich hodnotami, druhé skupině může přinášet negativa a být 

v rozporu s jejími hodnotami (McConnell, 2010a, s. 39-40). Z tohoto pohledu může 

konkrétní politika dosáhnout úspěchu ve všech třech výše uvedených dimenzích přesto, 

že jí každý veřejně politický aktér nebude považovat za úspěšnou. Ovšem neexistuje 

pouze úspěch či selhání, ale existují stupně mezi těmito dvěma extrémy. Pouze opravdu 

ve výjimečných případech dochází k naprostému politickému úspěchu či selhání v těchto 

třech dimenzích(McConnell, 2010a, s. 54-55). 

Pro pochopení možných výsledků je proto důležité definovat si systematický 

rámec. Ten nám dopomůže identifikovat, v jakých oblastech byla konkrétní politika 

úspěšná a kde naopak selhávala. Při posouzení stupně úspěchu zavádění povinného 

předškolního vzdělávání v České republice je v této práci využíván McConnellův rámec 

možných výsledků politiky, který se skládá z pětistupňového spektra. Jedná se tedy 

o pětistupňovou typologii: „success“ (úspěch), „resilient success“ (odolný úspěch) 

„conflicted success“ (sporný úspěch), „precarious success“ (nejistý úspěch) 

a „failure“ (selhání). V každé politice nalezneme určité nedostatky nebo dokonce selhání. 

Některá jsou menší, zanedbatelná, ale některá jsou naopak významná 

(McConnell, 2010b, s. 345-346).  

Výjimkou není ani zákon o povinném předškolním vzdělávání, proto budou 

v práci odhalovány oblasti, ve kterých bylo dosaženo úspěchu i ty, ve kterých došlo 

k určitému selhání.  
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Tabulka 1Pětistupňové spektrum 
 

 

Zdroj: (Mcconnell, 2011, s. 71) upraveno autorkou 

První stupeň spektra je „policy success“ – úspěch politiky o tomto stupni jsme 

již hovořili výše a vychází z výše uvedené McConnellovi definice politického úspěchu. 

Politika tohoto stupně úspěchu dosahuje pouze výjimečně, jedná se spíše o ideál, kterého 

by chtěl každý tvůrce politiky dosáhnout (McConnell, 2010a, s. 57-58). Jedná se většinou 

o politiky, které nejsou kontroverzní, a ohledně jejich cílů panuje všeobecná shoda napříč 

veřejně politickými aktéry a významná opozice v podstatě neexistuje 

(McConnell,2010b, s. 352-353). McConnell (2010a, s. 57-58) považuje za úspěch 

politiky, pokud vláda udělala přesně to, co si stanovila, byla podpořena platnou ústavou 

a neexistovala téměř žádná kritika ze strany opozice.  

 Druhým stupněm úspěchu je odolný úspěch „resilient/durable success“. Většina 

politik nedostojí mírně nebo nepatrně svých předem stanovených závazků. Oproti 

následujícím stupňům spektra, které jsou blíže k selhání, je politika odolná 

a v budoucnosti nedojde k jejímu selhání (McConnell, 2010b, s. 353). Politika není téměř 

kontroverzní, a proto vůči ní nejsou, v průběhu předkládání návrhů a rozhodování 

o konkrétní podobě, námitky (McConnell, 2010a, s. 58-60). Opozice je ovšem o něco 

vyšší, než její tvůrci očekávali, je však překonána silnější podporou politik 

(McConnell, 2010b, s. 353). Přestože při hodnocení úspěchu nalezneme určitá selhání 

v některých oblastech jako jsou drobné nedostatky v průběhu dosahování cílů, nepatrná 

opoždění, drobná překročení rozpočtu, drobná selhání během rozhodování o konkrétní 

podobě politiky, drobné chyby v komunikaci či malou kritiku, nevedou však k větším 

problémům a nebrání k plynulému procesu při dosahování stanovených cílů. Politiku tedy 

nelze označit za bezchybný příklad úspěšné politiky, ale spíše jako přeživší politiku. 
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Jelikož navzdory malým odchylkám od původního plánu nedošlo k narušení původních 

cílů politiky a univerzálně uznávaných hodnot (McConnell, 2010a, s. 58-60). 

 Uprostřed spektra se nachází sporný úspěch „conflicted success“. V případě, 

že politika dosáhne tohoto stupně úspěchu, musí vláda bojovat a usilovat o zachování 

jeho původní podoby (McConnell, 2010b, s. 355). V tomto stupni spektra 

dochází k silnému zpochybňování úspěchu politiky ze strany odpůrců 

(McConnell, 2010a, s. 60). Politika v určitých oblastech sice naplnila cíle, ale došlo 

k velmi podstatnému odklonu od požadovaných cílů a v jejím průběhu došlo ke značným 

úpravám (McConnell, 2010b, s. 355).  Problém mohl být také již před započetím jeho 

řešení velice kontroverzní. Popřípadě mohlo dojít ke kombinaci obou těchto nedostatků. 

Existuje několik kategorií toho, jakým způsobem může být dosaženo sporného úspěchu: 

mohlo dojít k významným problémům a nedostatkům při naplňování cílů, k podstatnému 

zpoždění, k výraznému překročení rozpočtu či nedostatku zdrojů, k řadě chybných či pár 

velmi špatných rozhodnutí, k významnému selhání v komunikaci anebo velkému nátlaku 

a kritice, jež vedly k tomu, že vláda přijala úpravy a změny pro udržení hlavního záměru 

politiky.  Sporný úspěch lze považovat stále za úspěch, jelikož politické nástroje a normy 

přežily útok. Avšak existuje tu významný konflikt mezi tím, zda politika byla úspěšná 

nebo došlo k jejímu selhání (McConnell, 2010a, s. 60-61). 

Tento stupeň úspěchu odhalil Tétényia (2018) ve své práci zabývající 

se zahraniční rozvojovou spoluprací a humanitní pomocí v Maďarsku. Snažil 

se odpovědět na otázku, zda Maďarsko v této oblasti zahraniční politiky bylo úspěšně či 

neúspěšné a osvojilo si zahraniční pravidla a normy. Odhalil, že přestože 

v předcházejících letech, zejména vlivem EU, došlo v Maďarsku k obnovení mezinárodní 

pomoci, zejména díky přijetí nového zákona o mezinárodním rozvoji v roce 

2016 („international development law“). Používané způsoby pomoci však neodpovídají 

zcela tomu, co je doporučováno mezinárodní humanitní organizací. Protože maďarská 

vláda například stále využívá vázanou pomoc. Dle něj tedy tato politika dosáhla 

konfliktními úspěchu (Tétényi, 2018).  

Čtvrtým stupněm spektra úspěšné politiky je „precarious success“ – nejistý neboli 

vratký úspěch. Jedná se o politiku, která se pohybuje na hraně selhání 

(McConnell, 2010b, s. 355). Politika má řadu významných nedostatků a odchylek 

od původních cílů. Navzdory tomu v ní můžeme nalézt řadu nepatrných úspěchů. 

Ohledně budoucnosti politiky vznikají ostré konflikty a politika přitahuje značnou 
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pozornost. Dokonce její zastánci diskutují o tom, zda je politika dále životaschopná 

(McConnell, 2010a, s. 60-62). Kritika a opozice vůči politice mají převahu nad jejími 

zastánci (McConnell, 2010b, s. 355). Vratký úspěch může obsahovat deficity v mnoha 

oblastech a ohledech. Může dojít k malému nebo dokonce žádnému posunu směrem 

k dosažení požadovaných cílů. Dále může dojít k časovému opoždění, kvůli němuž 

dochází k menšímu či většímu pozastavení implementace politiky. Mohou chybět 

dostatečné zdroje, proto nemůže dojít k realizaci politiky. Může se také jednat o neustále 

se opakující chybná, anebo významně špatná rozhodnutí, která vedou až k poškození 

reputace politiky, která posléze jen velmi těžko dosahuje svých cílů. Vratký úspěch může 

být způsoben také častými selháními v komunikaci, které na politiky vrhají špatný obraz, 

díky čemuž je velmi obtížné dosáhnout pokroku a stanovených cílů. U toho stupně 

úspěchu může dojít k silné a všudypřítomné kritice, kdy vláda usiluje o udržení 

základních cílů a směrování politiky. Přičemž výsledkem je významný ústupek 

či přeměna podoby politiky (McConnell, 2010a, s. 60-62). Z těchto důvodů nejistý 

úspěch vždy stojí na hraně selhání a jeho případný úspěch je pouze krátkodobý 

(McConnell, 2010b, s. 355). 

Baggott (2012) posuzoval úspěch a neúspěch politiky v oblasti veřejného zdraví 

ve Velké Británii u dvou předešlých vlád. Přestože odhalil určité pokroky v oblasti 

veřejného zdraví jako snížení počtu kuřáků, úmrtí na rakovinu a kardiovaskulárních 

onemocnění, sporné výsledky byly zjištěny u snížení obezity, nezdravého stravování 

a sexuálního zdraví. Navíc došlo k naprostému selhání u autonehod, zneužívání alkoholu 

a nerovnostech v poskytování zdravotní péče. Hodnota veřejného zdraví nebyla Brity 

univerzálně uznána jako důležitá. Implementace programů veřejné zdravotní politiky 

nebyla provedena špatným způsobem. Medializace problematiky veřejného zdraví byla 

silná a bránila vládě určit si prioritní cíle. Vznikala řada kontroverzí tykajících poměru 

státního zásahu a individuální volby a odpovědnosti. Proto politika veřejného zdraví 

ve VB dosáhla nejistého úspěchu (Baggott, 2012). 

Na úplném konci spektra je selhání – failure. Nalezneme mnoho definic, co lze 

považovat za selhání politik. Proto stejně jako je tomu u úspěchu, jen velmi obtížně 

nalezneme jasnou definici toho, co znamená selhání politik. Dunleavy (1995) například, 

definuje selhání jako: „politickou katastrofu neboli významné, podstatné a nákladné 

selhání, které je způsobeno opomíjením vlády či provizí“3. Poukazuje na to, že existují 

 
3 Přeloženo autorkou 
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důkazy politického selhání, ale političtí tvůrci tyto znamení a kritiky ignorují, jelikož 

chtějí zachovat jimi zvolenou politiku (Dunleavy, 1995, s. 52). Hogwood a Gunn popisují 

ve své knize selhání politiky jako: „politiku, která vůbec nebyla zavedena, jak bylo 

zamýšleno nebo došlo k neúspěšné implementaci, jelikož politika byla schválena, ale 

vzhledem k okolnostem nedocílila požadovaných výsledků a výstupů“4(Hogwood, 1984). 

Stone zase považuje za neúspěch politiky, pokud nevede k vyřešení problému, nejedná 

ve veřejném zájmu a nevede k vyšší demokracii (Stone, 2002). Politické selhání může 

mít také souvislost s pravidly. Může dojít k tomu, že současná pravidla mohou být použita 

pro novou situaci. Přestože však dříve fungovala, momentálně se ukazují jako nevhodná. 

Nebo instituce obdrží nové požadavky, ale nemohou se snadno odnaučit používat stará 

pravidla (Considine, 2005, s. 120-121). Bovens a ’t Hart (2016) politické selhání označují 

jako politické fiasko. V rámci jedné ze svých prací (1996) analyzují dvacet šest 

politických fiasek a snaží se nalézt důvody, proč došlo k jejich selhání. Došli k závěru, že 

to zda politiky selhala může být jedinci či skupinami jedinců vnímáno odlišně. Dle jejich 

názoru, pokud by byly důvody více konkrétní může snáze dojít k nějakému zásahu 

ze strany vlád. Podle nich vlády postupem času začali implementovat takové množství 

politik, že zákonitě musejí některé z nich selhávat. Odhalili, že vlády nejsou schopny 

reagovat na vzniklé problémy (Begley, 2019, s. 190 -191).  

McConellova (2010 b, s 357) definice selhání politiky je v podstatě zrcadlem jeho 

definice politického úspěchu. „Politika selhává, jestliže nedosahuje cílů, které si její 

navrhovatelé stanovili, a zároveň se v jejím průběhu vyskytuje významná kritika a/nebo 

podpora prakticky neexistuje“5. Dle McConnella (2010a) dochází k selhání politiky 

v případě, kdy byla politika natolik neúspěšná, že se jí nepodařilo dosáhnout žádných cílů, 

které si její političtí tvůrci stanovili. Politika má dále celou řadu odpůrci a její zastánci 

ve své podstatě již neexistují (McConnell, 2015, s. 221). Její tvůrci jsou nyní ochotni 

uznat, že s ohledem na výstupy došlo k selhání politiky. Samozřejmě také oponenti 

politiky souhlasí s tím, že politika selhala, jelikož se již od samého počátku s jejími cíli 

neztotožňovali. Na druhou stranu musíme poznamenat, že jen u velmi nepatrné části 

politik dochází k naprostému selhání, kdy není dosaženo žádného pokroku 

(McConnell, 2010a, s. 62). Proto u tohoto stupně spektra můžeme nalézt drobné úspěchy 

při dosahování cílů nebo malé benefity pro cílovou skupinu (McConnell, 2010b, s. 357). 

 
4 Přeloženo autorkou 
5 Přeloženo autorkou 
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Tento stupeň spektra neboli selhání odhalila ve své disertační práci Hiekischová (2018), 

která se zabývala posouzením stupně úspěchu organizační reformu úřadů práce. Tato 

reforma selhala ve všech třech dimenzích, přestože autorka odhalila nepatrné úspěchy 

politiky (Hiekischová, 2018, s. 192) 

Neúspěch není tedy tak jednoznačný nebo jistý, jak by se mohlo na první 

pohled jevit. Přestože nikdo nepochybuje, že dochází k selhávání politik 

(McConnell, 2015, s. 231). Do tohoto stupně se obvykle dostanou politiky, které 

se pohybovaly na hraně selhání tedy na stupni vratkého úspěchu. K selhání politiky může 

dojít během jejího zavádění, anebo dokonce před tím, než vůbec započne její 

implementace (McConnell, 2010a, s. 62-63). Politika může selhat hned v několika 

kategoriích napříč politickými dimenzemi. Například se nepovede postavit stabilní 

koalici, drobné zamyšlené výstupy jsou zastíněny celou řadou kontroverzních selhání 

přitahujících pozornost, které brání dosahování tížených výsledků politiky, nebo politický 

přínos pro opozici předčil vládní přínos a další (McConnell, 2015, s. 233-335). Selhání 

může být také zapříčiněno silným mediálním zájmem nebo nízkým stupněm 

byrokratického zájmu (McConnell, 2010b, s. 357). Selhání politik může na druhou stranu 

přinášet poučení, která dopomohou k lepšímu výsledku v nadcházejících politikách. 

Ovšem toto se stává pouze zřídka. Poučení z chyb může být jedním z důvodů, proč 

se studie a analytici selháním zabývají (Bovens, 2016, s. 662).  

1.1.3 Úspěšnost implementace a její selhání 

Předchozí kapitola se obecně zabývala možnými stupni úspěchu politiky. Je však nutné 

si uvědomit, že stupeň úspěchu se v jednotlivých dimenzích (proces, program, politika) 

mohou lišit, přestože se jedná o stejnou politiku. Tato práce posuzuje stupně úspěšnosti 

programu týkajícího se předškolního vzdělávání dle McConnellovy typologie. Tato 

kapitola bude jednotlivá stupně spektra podrobněji rozebírat.  

 Dimenze programu se týká tvorby vládních politik. Vláda se za pomoci 

konkrétních programů snaží dosáhnout cílů. Vládní zásah či reforma politiky by měla být 

uznána veřejností (McConnell, 2015, s. 236). Konkrétní program kombinuje různé vládní 

zdroje a nástroje mezi něž patří zákony, veřejné výdaje, osvětové kampaně, daňové 

pobídky, uživatelské pobídky, granty, sankce a další (Potůček, 2016, s. 67-79). Samotný 

program může dosahovat různého stupně úspěchu (McConnell, 2010a, s. 66). 

McConnell (2010a, 2010b, 2015) při určení stupně úspěchu posuzuje několik kritérií: 

provedení implementace v souladu s cíli (záměry), dosažení požadovaných výstupů, 
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naplnění uznávaných hodnot, vytvoření benefitů pro cílovou skupinu a síla získané 

podpory (McConnell, 2015, s. 233-335). Tabulka 2 popisuje, v jaké míře musí být 

dosaženo jednotlivých kritérií dle stupně úspěchu.  

Tato kritéria budou v práci využita při posuzování stupně úspěchu (selhání) 

novely školského zákona č.178/2016 Sb., která zavedla povinné předškolní vzdělávání 

v České republice. Proto je důležité zaměřit se na tato kritéria v souvislosti s touto 

novelou zákona. Nejdůležitějším cílem úpravy předškolního vzdělávání bylo dle tvůrci 

a podporovatelů politiky snížit nerovnosti mezi dětmi před nástupem do prvních tříd 

a dosáhnout toho, aby všechny tyto děti prošly institucí předškolního vzdělávání 

a zmírnily se nerovnosti mezi nimi na počátku primárního vzdělávání6. Vedlejším cílem 

novely bylo snížení počtu odkladů školní docházky7. Požadovaným výsledkem bylo 

zvýšení participace dětí v předškolním vzdělávání, v ideálním případě dosáhnout toho, 

aby všechny děti navštěvovali v posledním roce předškolní vzdělávání8.  

Cílem zákona bylo snížení nerovností dětí před nástupem do základních škol 

(Stenografický zápis 39. schůze, 2016). Změna by měla dle důvodové zprávy mít 

pozitivní dopad zejména na děti ze sociálně zvýhodněného prostředí, jelikož participace 

v mateřské škole má pozitivní vliv na jejich další vzdělávací dráhu (Sněmovní tisk 611). 

Proto na tuto skupinu ve své práci nahlížím jako na cílovou populaci, která formovala 

podobu dané politiky jako například Schneider a Ingram (1993)9. Za benefity lze v tomto 

případě považovat vyrovnání nerovnoměrného vývoje dětí. Nehledě na tuto skutečnost 

se politika dotýká i řady dalších aktéru, proto mě budou zajímat dopady politiky na 

liniové pracovníky a jejich vnímání této změny. Protože, jak už bylo uvedeno výše každá 

skupina může vnímat úspěch či selhání odlišným způsobem. Nejdůležitější hodnotou této 

politiky bylo zajištění rovného přístup ke vzdělávání. Konkrétně šlo o zmírnění 

vzdělávacích nerovností dětí při nástupu do prvních tříd. V rámci posouzení podpory 

a opozice se zaměříme na různé aktéry vzdělávací politiky – poslance, odbornou 

veřejnost, zřizovatele MŠ, pedagogy MŠ a ZŠ.  

  

 
6 Viz Stenografický zápis 39. schůze, 2016 a Kapitola 3.1.2 
7 Viz Stenografický zápis 33. schůze, 2015 a Kapitola 3.1.2 
8 Viz Stenografický zápis 33. schůze, 2015 a Kapitola 3.1.2 
9Tuto teorie nebudu v práci aplikovat.  
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Tabulka 2Politika jako program: Spektrum od úspěšné politiky po její selhání 

Úspěšný program  Odolný úspěch Sporný úspěch 
Nejistý /vratký 

úspěch 
Selhání  

Implementace 
proběhla v souladu 
se záměry 

Implementačních 
záměru bylo z velké 
míry dosaženo, 
navzdory drobným 
vylepšením nebo 
odchylkám 

Jedná se o smíšený 
výsledek, s určitým 
úspěchem, který je 
ovšem doprovázen 
neočekávanými a 
kontroverzními 
problémy 

Došlo k drobnému 
posunu směrem k 
implantaci, jak bylo 
zamýšleno, ale je 
sužován vážnými 
selháními, 
projevujícími se 
vysokou kontroverzí 
a je těžké se jim 
ubránit 

Implementace 
selhala při 
provádění záměrů 

Dosáhl 
požadovaných 
výsledků 

Výsledky byly z velké 
míry dosaženy, 
navzdory určitým 
deficitům 

Existuje určitý 
úspěch, ale jedná se 
o neúplný úspěch 
zamýšlených 
důsledků, jelikož je 
vyvažován 
nechtěným 
výsledky, která 
vytvářejí velkou 
kontroverzi  

Malých zamyšlených 
výsledků bylo 
dosaženo, ale jsou 
překonány 
kontroverzí a 
zviditelněnými 
případy nebo došlo 
k selhání při 
vytváření výsledků 

Došlo k selhání při 
dosahování 
požadovaných 
výsledků 

Došlo k vytvoření 
benefitů pro cílovou 
skupinu 

Objevilo se pár 
deficitů a určitých 
neobvyklých 
případů, ale cílové 
skupině to přineslo z 
velké míry 
zamýšlené benefity 

Nalezneme částečné 
benefity, ale ne tak 
rozšířené a hluboké, 
jak bylo zamýšleno 

Malé benefity jsou 
doprovázeny a 
zastíněny škodami, 
které přinesli 
skupině, která měla 
benefitovat. Stejně 
jako zviditelněné 
příběhy o 
nespravedlnosti a 
přežívání  

Došlo k poškození 
konkrétní cílové 
skupiny 

Naplnily se hodnoty   
politiky 

Ne všechny výsledky 
byly žádoucí, ale 
byly dostatečně 
blízko, aby položily 
silné důkazy pro 
naplnění hodnot 

Částečné dosažení 
cílů, které bylo 
ovšem doprovázeno 
selháními 
přitahujícími 
pozornost např. 
přetrvávající 
plýtvání, přestože 
hodnotou je 
efektivita 

Pár drobných 
úspěchů sužovaných 
nechtěnou mediální 
pozorností např. 
případ plýtvání a 
možného skandálu, 
kdy hodnotou je 
efektivita 

Jasná neschopnost 
splnit hodnoty 
politiky 

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění prakticky 
neexistovala a/nebo 
existovala v 
podstatě univerzální 
podpora 

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění je silnější, 
než se 
předpokládalo, ale 
podpora je silnější  

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění je na 
stejné úrovni jako 
její podpora 

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění je 
překonána malou 
úrovní podpory 

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění prakticky 
univerzální a/nebo 
podpora defacto 
neexistuje 

Zdroj: (McConnell, 2010b, s. 354)upraveno a přeloženo autorkou 
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Nyní budou jednotlivé stupně úspěchu programu podrobněji rozebrány, 

aby mohlo snáze dojít k určení stupně úspěchu zákona vztahujícího se k zavedení 

povinného předškolnímu vzdělávání v České republice. 

 Nejlepším stupněm spektra je „naprostý“ úspěch politického programu (program 

success). Dosáhnout tohoto úspěchu je možné v případě, že opatření, která vláda přijala, 

povedou k výsledkům, které si její tvůrci předem stanovili (McConnell, 2010b, s. 353). 

Úspěšný program je ve své podstatě obrazem toho, co si vláda stanovila, 

že prostřednictvím zvoleného programu dosáhne. V rámci programu nebyly odhaleny 

žádné nedostatky (McConnell, 2010a, s. 68). Implementace proběhla v souladu 

se záměry, způsob implementace následně vedl k tomu, že bylo dosaženo požadovaných 

výsledků. Z těchto výsledků těžila cílová skupina či skupiny.  Indikátorem úspěšného 

programu je také uspokojení uznávaných hodnot dané veřejné politiky. Program získal 

univerzální podporu a opozice prakticky neexistovala (McConnell, 2010b, s. 353-354). 

Dokonce ani aktéři, kteří nahlíží na řešenou problematiku z jiné perspektivy a považují 

za lepší odlišné řešení, program nekritizují.  U programu nedochází k administrativním 

chybám ani k mediálnímu šílenství (McConnell, 2010a, s. 68). 

 Odolný úspěch („resilient program success“) je programem, který lze označit jako 

přeživší (McConnell, 2010b, s. 355). Jedná se tedy o druhý nejlepší stupeň úspěšnosti, 

kterého program může dosáhnout (McConnell, 2010a, s. 69). V programu nalezneme 

nedostatky, které nejsou bezvýznamné, ale neohrozí jádro úspěchů 

(McConnell, 2010b, s. 355). Implementace proběhla v souladu cíli, ale v jejím průběhu 

se objevily drobné chyby a odchylky. Navzdory určitým deficitům, bylo celkově 

požadovaných výsledků dosaženo. Cílové skupině přinesl program předpokládané 

výhody, ovšem objevilo se pár nedostatků a určitých neobvyklých případů. Došlo 

k naplnění uznávaných hodnot v konkrétní oblasti politiky, přestože ne všechny výsledky 

byly žádoucí. Opozice vůči cílům programu, jeho hodnotám a zvolenému způsobu pro 

jejich naplnění byla větší, než se očekávalo, ale podpora byla i přesto silnější 

(McConnell, 2015, s. 233-234). Oproti prvnímu stupni se jedná o stupeň úspěchu, který 

je daleko dosažitelnější. Pro samotné tvůrce politiky se všeobecně jedná velmi uspokojivý 

výsledek programu (McConnell, 2010a, s. 70). 

 U sporného úspěch („conflicted program success“) výsledky programu zcela 

neodpovídají tomu, co bylo tvůrci politiky zamýšleno (McConnell, 2010b, s. 355). 
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Nenaplnilo se vše, v co političtí tvůrci doufali (McConnell, 2010a, s. 70). Navrhovatelé 

se potýkají s významným časovým zpožděním, značnými nedostatky při dosažených cílů, 

s nedostatky zdrojů a komunikačními selháními (McConnell, 2010b, s. 355). Jedná 

se o smíšený výsledek, jelikož některé části byly implementovány úspěšně a došlo 

k částečnému naplnění požadovaných výsledků. Zároveň však došlo k neočekávaným 

a nechtěným selháním a výsledkům (McConnell, 2015, s. 233). Program tedy vytváří 

kontroverzi, burcuje opoziční politické strany a nutí vládu obhajovat hlavní hodnoty a cíle 

programu (McConnell, 2010b, s. 355). Výsledky sice částečně přinesly cílové skupině 

benefity, ale vlivem významných selhání, ne v takové míře, jak bylo očekáváno. Přestože 

došlo k částečnému dosažení cílů, objevily se příklady selhání přitahující pozornost. 

Opozice vůči programovým cílům, hodnotám a způsob implementace je na stejné úrovni 

jako jejich podpora (McConnell, 2015, s. 234). Z těchto důvodů, kdy program dosáhne 

sporného úspěchu, velmi často dochází k následným revizím a úpravám 

(McConnell, 2010b, s. 355). Na druhou stranu přináší alespoň trochu uspokojení, jelikož 

nedochází ke zhoršování problému, které by mohlo vést až ke katastrofě 

(McConnell, 2010a, s. 70). 

 Vratký úspěch („precarious program success“) přináší nepatrné úspěchy, ale 

výstupy zdaleka neodpovídají původním záměrům a přináší významné konflikty 

(McConnell, 2010b, s. 355). Díky implementaci programu bylo dosaženo minimálního 

progresu a několika očekávaných, i když malých výsledků. Ty jsou však doprovázeny 

vážnými selháními a případy, které brání dosažení požadovaných výsledků. Jen velmi 

obtížně může být podoba programu zachována. Skupině, které měl program přinést 

výhody, přináší spíše problémy.  Někteří jedinci se dokonce potýkají s nespravedlností, 

anebo jim program přináší větší problémy, než měly před jeho zavedením. Drobné 

úspěchy jsou zastíněny selháními, která přitahují nechtěnou mediální pozornost. Opozice 

vůči programovým cílům, hodnotám a způsobům pro jejich dosažení daleko překročila 

sílu podpory (McConnell, 2015, s. 233-234). Dokonce její zastánci a navrhovatelé 

pochybují o jeho možné budoucnosti. Pro politické tvůrce tak program dopadl špatně 

(McConnell, 2010a, s. 71). Jak už bylo zmíněno, často předchází úplnému selháni nebo 

konci politického programu (McConnell, 2010b, s. 355-356). Nicméně pokud je program 

detailně, pečlivě zpracován a jednotlivá selhání detailně analyzována, může být před 

naprostým selháním zachráněn výraznou reformou a změnou (McConnell, 2010a, s. 71).  
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Na konci spektra se nachází selhání programu („pogram failure“). Selhání 

programu znamená, že implementace neproběhla v souladu se záměry, nedosáhla 

požadovaných výsledků, nepřinesla prospěch cílové skupině či na ní měla dokonce 

negativní vliv, nenaplnila hodnoty, které uznává konkrétní veřejné politika a nezískala 

téměř žádnou podporu a/nebo kritika byla opozice byla velmi silná 

(McConnell, 2015, s. 236). Přestože došlo k selhání programu, může v něm najít drobné 

střípky úspěchu. Celkově jde ale o selhání, jelikož program nesplnil, co od něj bylo 

očekáváno (McConnell, 2010a, s. 72). Ovšem nejedná se pouze o to, že vláda nedosáhla 

toho, co zamýšlela. Selhání programu může ohrozit také politiky a polické strany, které 

program podporovali (McConnell, 2010b, s. 357). Zde můžeme vidět, že přestože 

v jednotlivých dimenzích může stejná politika dosáhnout odlišného stupně úspěchu, 

mohou se naopak tyto dimenze vzájemně ovlivňovat.  

1.2 Nerovnosti ve vzdělávání 

Tato kapitola se věnuje nerovnostem ve vzdělávání. Nejprve se zabývá nerovnostmi 

ve vzdělávání na obecné úrovni. Následně se zaměřuje na nerovnosti ve vzdělávání 

v České republice, zejména u dětí předškolního věku. Cílem kapitoly je ukázat důležitost 

snižovaní nerovnosti ve vzdělávání již od jeho počátků. Tedy důvody, 

proč by se vzdělávací politika tímto fenoménem měla zabývat.  

Existuje mnoho důkazů, že vzdělávání vytváří nerovnosti ve společnosti, jelikož 

získané vzdělání následně významně ovlivňuje postavení jedince ve společnosti 

(Havlík, 2007, s. 93). S pojmem nerovnost se velmi úzce pojí pojem spravedlnost. 

Spravedlnost ve vzdělání je jedním ze dvou požadavků demokratických vzdělávacích 

systémů. Každému jedinci by tedy mělo být poskytnuto jednak kvalitní vzdělání, 

ale zároveň přístup ke vzdělání na základě jejich dovedností a schopností 

(Matějů, 2006, s. 21). Spravedlnost ve vzdělávání lze chápat jako rovnost příležitostí. 

Rovnost příležitostí je dokonce ukotvena v Listině základních práv a svobod. Absolutní 

rovnost ale neexistuje, a proto si musíme stanovit, co je považováno za únosnou míru 

nerovnosti. Proto jsou používány pojmy rovnost v přístupu ke vzdělávání a rovnost 

podmínek ve vzdělávání, které berou v potaz určité nerovnosti. Ovšem musí být 

dodržovány stejné podmínky, pravidla a kvalita pro všechny. Důležité je tedy všem 

jedincům, v našem případě žákům, poskytnout stejné materiální podmínky a péči. 

V zájmu jedince je tyto poskytnuté příležitosti využít, co možná nejvíce. Tento přístup 
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může vést k tomu, že dochází k ospravedlňování vznikajících nerovností. Existuje však 

i jiný pohled na rovnost příležitostí, který považuje za nejdůležitější kritérium zajištění 

rovných výsledků. Poukazuje na důležitost zmenšování nerovnosti na počátku 

vzdělávání. Neznamená to ovšem, že by všichni žáci měli dosahovat stejných výsledků, 

ale že by každý žák měl dosáhnout alespoň určité úrovně (Matějů, 2010, s. 23-27).  

Poskytnutí rovného přístupu je považováno za jeden z klíčových cílů vzdělávacích politik 

(Matějů, 2006, s. 21).   

 Otázkou zůstává, kde tyto nerovnosti ve vzdělávání vznikly. Na to se snažilo 

nalézt odpověď mnoho teorií. Některé z nich tvrdí, že jsou přenášeny z rodičů na děti. 

Jako jeden z možných důvodů je předkládána dědičnost. Ovšem možnosti jedince nejsou 

jediným vysvětlujícím faktorem vzniku nerovností (Kreidl, 2008, s. 27-29). Velkou roli 

zde hrají také důvody sociální (například vliv jeho blízkého okolí) a ekonomické (nižší 

finanční prostředky v rámci rodiny). Nerovnosti ve vzdělávání jsou patrné zejména 

u etnických menšin (Giddens, 2013, s. 787). Jiné teorie se na problematiku dívají 

z odlišného úhlu a za důvod vnikajících nerovností považují distribuci vzdělávání 

ve společnosti (Kreidl, 2008, s. 30-32). Za důvod vnikajících nerovnosti je také 

považována podoba vzdělávacího systému (Straková, 2010, s. 21).  Nejčastěji se rozlišují 

dvě základní teorie: socializační a alokační model. Socializační model považuje 

za primární motivaci a možnosti. Jejich síla je formována okolím, ve kterém jedinec žije. 

Nejčastěji jsou vlivem tedy kamarádi či rodina (Matějů, 2010, s.40 42). Velká část dětí 

dosáhne stejného vzdělání jako jejich rodiče (Giddens, 2013, s. 435). Alokační model 

oproti tomu považuje za klíčový faktor instituce. Důležité je tedy to, co jsou schopni 

jednotlivé instituce dítěti nabídnout a co ho naučit. Záleží proto na tom, k jak kvalitním 

institucím má dítě přístup a není tedy determinována jeho chutí k učení či jeho nadáním 

(Matějů, 2010, s. 40-42). 

Počátky vzdělávání mají vliv na celoživotní dráhu jedince a jeho přístup 

k získávání vyššího stupně vzdělávání. Existuje také souvislost mezi úspěšností 

v jednotlivých stupních vzdělávání. Důležité je také získání kladného vztahu 

ke vzdělávání, zde hraje vliv samotné zkušenosti s výukou, ale také rodina, sociální 

zázemí je jedince a dostupnost vzdělávání (Matějů, 2010, s. 358-360). Vztah rodiny 

ke vzdělávání determinuje motivaci dítěte k získání vzdělávání a do jisté míry určuje také 

jeho úspěšnost (Havlík, 2007, s. 88).Vyšší stupeň dosaženého vzdělání umožňuje jedinci 

nalézt kvalifikovanější místo na trhu práce, které je ve většině případů zohledněno 
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finančně. Nedílnou a podstatnou součástí vzdělávání je také neformální vzdělávání, které 

je však úzce propojeno s předešlým získáním formálním vzděláváním. Z výše uvedených 

důvodů je tedy velmi důležité zajistit rovný přístup ke vzdělávání již od jeho prvopočátků 

(Matějů, 2010, s. 358-360). Dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí 

se dostává menší podpory ze strany rodiny (Straková, 2010). Škola může zmírnit 

negativní dopady na dítě, pokud z nějakého důvodu rodiny neplní některou ze svých 

funkcí a pomůže u dítěte rozvíjet jeho možný potenciál (Havlík, 2007, s. 75). Přesto 

se ve školách nejen v ČR stále objevují problémy segregace a rasismu 

(Giddens, 2013, s. 803). 

1.2.1 Nerovnosti v předškolním vzdělávání v České republice 

Česká republika se začala zabývat rovností ve vzdělávání v polovině 90.let minulého 

století. Problematika rovnosti ve vzdělávání se začala objevovat ve vzdělávacích 

dokumentech. Jedním z přelomových českých vzdělávacích dokumentů zabývají 

se spravedlivým přístupem ke vzdělávání byl strategický dokument Bílá kniha z roku 

2001. Cíle, které si tento dokument kladl, nebyly ovšem zcela naplněny a nelze 

jednoznačně vyhodnotit, zda došlo ke zlepšení rovného přístupu ke vzdělávání v České 

republice. Způsob měření rovnosti ve vzdělávání totiž není jednoduchý úkol, ale to není 

předmětem této práce.10 

Spousta mezinárodních srovnávacích studií ukazuje, že se Česká republika   

potýká s poměrně vysokou nerovností v přístupu ke vzdělávání. Jedná se zejména 

o vylučování romských či handicapovaných dětí z hlavního proudu vzdělávání. Česká 

republika se dále dlouhodobě potýká s problémem nedostatečného poskytování 

předškolního vzdělání a péče11. Dalším problémem jsou časté odklady povinného 

primárního vzdělávání  (Ivatts, 2015, s. 10). V České republice je oproti jiným státům 

odklad povinné školní docházky poměrně běžnou a rodiči často využívanou praxí 

(Starting strong V, 2017, s. 54). Výzkumy ukazují, že vzdělávání dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí je velmi úzce spjato s výchovou v rámci rodiny. Právě u těchto 

dětí jsou již počátky vzdělávání klíčové. Proto je jejich participace v předškolním 

vzdělávání důležitá (Páchová, 2018, s. 132). Účast v předškolním vzdělávání pomáhá 

zmenšit sociální a kulturní nerovnosti před nástupem dětí do základních 

 
10 Více o problematice měření nerovnosti můžete nalézt například: MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a 
Arnošt VESELÝ. Nerovnosti ve vzdělávání: od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 
2010. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-032-2. 
11 Zde se jedná zejména o problém umisťování dětí mladší 3 let. 
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škol. Jedná se často potřeby dětí, které nebyly naplněny v rámci rodiny 

(Zpráva o stavu romské menšiny 2019, s. 27 ).  

Z výzkumů také vyplývá, že učitelé spatřují již během zápisu do základních škol 

velké rozdíly mezi dětmi, které navštěvovaly a nenavštěvovaly předškolní vzdělávání. 

Děti, které neabsolvovaly předškolní vzdělávání, tedy již do prvních tříd nastupují 

s určitým rozdíly a potřebami, které jen obtížně dohání (Páchová, 2018, s. 132). 

S problematikou nerovností ve vzdělávání v České republice se potýkají zejména, jak už 

bylo uvedeno výše, děti s vyloučených lokalit a etnických menšin. V České republice jsou 

jednou z nejvíce ohrožených skupin sociální exkluzí Romové (Kakos, 2016, s. 69). 

Existuje více faktorů, které mají vliv na vzdělávání dětí ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí jako: adaptace na školu, vztah ke škole, profesní aspirace, 

klima na škole. V případě, že se zaměříme na adaptaci dětí na školu, zjistíme, že 

u romských dětí nastává problém zejména během prvních let primárního vzdělávání.  Děti 

ze socioekonomicky znevýhodněných prostředí nejsou velmi často na nástup do prvních 

tříd připraveny a mají horší jazykové znalosti. Tento problém pramení zejména z jejich 

rodin, a jelikož v minulosti nebylo předškolní vzdělávání povinné často, v žádné 

předškolní instituci neparticipovaly. Velkou roli v dohnání získaných nerovností hraje 

přístup pedagogů. Jelikož dětem chybí základní hygienické návyky, neumí správným 

způsobem držet tužku anebo se neumí dobře začlenit do třídního kolektivu. Problematická 

ovšem bývá také spolupráce s rodiči či samotné zázemí v rámci rodiny, které se projevují 

i v dalších stupních vzdělávání romských dětí. (Matějů, 2010, s. 110-112, 117-120). 

Zejména v případě, že se hodnoty instituce a rodiny rozcházejí (Havlík, 2007, s. 75). 

Problém je i nedostatečný počet stimulantů (hraček, knih) v socioekonomicky 

znevýhodněných rodinách, které dopomáhají k rozvoji schopností dítěte. Všechny tyto 

problémy vedou k tomu, že dítě nemá v první třídě stejnou startovací čáru a dochází 

k odlivu těchto dětí do základních škol speciálních (Ivatts, 2015, s. 34-35). 

 Existují způsoby, jak děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí lépe 

začlenit do společnosti a tím zmírnit jejich nerovnosti ve vzdělávání: mezi klíčové 

způsoby je zařazena participace v mateřské škole či přípravné třídy a poskytnutí asistenta 

pedagoga. Právě návštěva mateřské školy má pozitivní vliv na další vzdělávací dráhu dětí 

ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí (Matějů, 2010, s. 124-125). Dle 

závěrečné zprávy Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků 

základních škol v okolí vyloučených romských lokalit (2009, s. 33) vytvořenou společností 
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GAC pro MŠMT, dětem, které mateřskou školu navštěvovaly, roste šance na dokončení 

základní školy. Klíčovým momentem je první ročník základních škol, kdy se zejména 

děti, které do té doby neparticipovaly v žádné vzdělávací instituci, setkávají se spoustou 

nových věci. Děti mají spoustu nenaplněných potřeb z hlediska návyků, pravidel 

a schopností, oproti svým vrstevníkům. Možné nerovnosti mohou děti dohnat pomocí 

přípravných škol (Matějů, 2010, s. 124-125). V případě, že učitel v mateřské škole či 

přípravné třídě umí s dítětem s vyloučených lokalit správně pracovat, může do jisté míry 

naplnit jeho potřeby, které nebyly neplněny v rodině (Ivatts, 2015, s. 40). Situace ohledně 

účasti v mateřských školách a podoba přípravných ročníků se do jisté míry změnila se 

zavedením povinného předškolního vzdělávání (školní rok 2017/2018) jak si ukážeme 

v následujících kapitolách.  

V České republice nedochází k systematickému sběru dat ohledně participace dětí 

ze znevýhodněného prostředí (Ivatts, 2015, s. 10). Některé studie ukazují, že v roce 

2010 navštěvovalo mateřské školy okolo 40 % romských dětí (Matějů, 2010, s. 124). Jiná 

studie hovoří o tom, že poslední rok před nástupem k primárnímu vzdělávání 

participovala v roce 2009 necelých 50 % romských dětí (Ivatts, 2015, s. 11). V roce 

2018 byl v České republice na základě kvalifikovaných odhadů podíl romských dětí 

v mateřských školách 2,1 %. V případě, že se zaměříme pouze na mateřské školy bez 

povinného předškolního vzdělávání, je tento podíl ještě o něco nižší 

a to 1,37 %. (Zpráva o stavu romské menšiny, 2019, s. 27). Pokud tato čísla 

porovnáme s podílem romských dětí v základních školách (podíl romských dětí 

v základním vzdělávání = 3,7 %), je účast v mateřských školách nižší 

v nepovinném předškolním vzdělávání o 2,33 %, a pokud započítáme také povinné 

předškolní vzdělávání o 1,6 % nižší. Můžeme tedy vidět, že účast romských 

dětí v předškolním vzdělávání je stále nižší než v základním vzdělávání. 

Z důvodu, že by podíl vzhledem k demografickým údajům měl být alespoň podobný 

(Zpráva o stavu romské menšiny, 2019, s. 27-28).  

S problémem nerovností ve vzdělávání se České republika potýká doposud. 

Nedávno dokonce Amnesty International kritizovalo české vzdělávání kvůli diskriminaci 

Romů a také za přetrvávající existenci segregačních vzdělávacích institucí. Kritizovala 

zejména to, že školy pro děti s lehkým mentálním postižením navštěvuje velké procento 

romských dětí. Tuto kritiku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy odmítá s tím, 

že se snaží všem dětem poskytnout, co možná nejlepší vzdělávání. Dle mluvčí MŠMT 
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Lendové (2020): „by opatření mělo umožnit co nejvíce žákům, aby mohli navštěvovat 

školu v místě, kde žijí, aniž by se musela jejich rodina stěhovat nebo aby žáci museli žít 

mimo jejich bydliště“. Podobné problémy ohledně segregace Romů ve vzdělávání 

odhalila také v roce 2019 Agentura pro sociální začleňování (Romea, 2020). 

Rodiče se čím dál více zabývají také výběrem základní školy pro své dítě, 

a to zejména rodiče s vyšším dosaženým vzděláním a ti, kteří žijí ve větších městech 

z důvodu širší nabídky. To se ovšem netýká socioekonomicky znevýhodněných rodin, 

které nemají takovou možnost výběru. Ukazuje se, že ekonomicky lépe situované rodiny 

se snaží hledat mateřské i základní školy s co nejmenším počtem romských dětí. Dle 

Zvláštní zprávy o začleňování romských dětí do předškolního vzdělávání a péče (2015) 

romské rodiny umisťují raději děti do škol, které navštěvují převážně romské děti. 

Vychází při tom často z předpokladů či vlastní zkušenosti, že k dětem v tomto proudu 

vzdělávání bude přistupováno více individuálně. Všechny tyto důvody vedou k segregaci 

v českém vzdělávacím systému (Ivatts, 2015, s. 28-29). Zpráva české školní inspekce 

z roku 2019 hovoří o tom, že dětem a jejich rodinám jsou ve většině mateřských škol 

poskytovány rovné příležitosti ke vzdělávání. Přesto ve svých doporučeních určených pro 

zřizovatele uvádí, že by mělo docházet k motivaci a podpoře participace dětí 

ze socioekonomicky znevýhodněných rodin v mateřských školách a cíleně vyhledávat 

rodin, které tak nečinní (Zatloukal, 2019, s. 38, 40). 

Nerovnosti na počátku studia mohou ovlivnit vztah dítěte ke vzdělávání a tím 

i jeho celoživotní vzdělávací dráhu. Zejména na děti ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí, jak odhalila studie zmíněná výše, má participace 

v předškolním vzdělávání pozitivní vliv. Ukázalo se, že děti ze socioekonomického 

prostředí, které navštěvovaly mateřskou školu, mají větší šanci dokončit základní školu. 

Zajištění rovnosti je tedy jednou z priorit vzdělávací politiky. Česká republika 

se s problémem nerovností dlouhodobě potýká, z tohoto důvodu se političtí tvůrci 

rozhodli, že za pomoci výše uvedené novely školského zákona sníží nerovnosti mezi 

dětmi před nástupem do prvních tříd.  
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2 Metody a data 

Vzhledem k tématu své práce a cílům, které si ve své diplomové práci kladu, rozhodla 

jsem se provést případovou studii. Případová studie je považována za jednu z vhodných 

dokonce ideálních metod při zkoumání určitého fenoménu v rámci institucí osob 

a sociální skupinu (Chrastina, 2019, s. 11).  „Případová studie umožňuje posktnout 

hloubkový obraz problému (oblasti, tématu), který se zkoumá a popisuje v rámci širšího 

prostředí a kontextu“ (Chrastina, 2019, s. 49). Jedná se o kvalitativní výzkum, který 

popisuje změny, které nastaly pro vybrané aktéry vzdělávací politiky (implementátory) 

v souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání v České republice.  

2.1 Data a jejich sběr 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodla provést polostrukturované rozhovory 

s vybranými aktéry vzdělávací politiky v konkrétním městě. Z důvodů zachování 

anonymity respondentů bylo město anonymizováno a byly použity fiktivní názvy obce 

a její části.12 Město bylo vybráno, jelikož pro svůj historický vývoj, zde žije velké 

procento sociálně slabších rodin, jak si ukážeme později13. Cílem zákona bylo snížení 

nerovností před nástupem do základních škol.14V kapitole 1.2.1 bylo ukázáno, že nejvíce 

ohroženou skupinou vzdělávacími nerovnostmi jsou děti ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí15. Proto bylo pro výzkum vybráno právě dané město. V rámci 

sběru dat jsem uskutečnila rozhovory s vybranými aktéry vzdělávací politiky. Konkrétně 

se jednalo o liniové pracovníky: s řediteli mateřských škol, učiteli mateřských škol 

a přípravných tříd, učiteli základních škol a s vedoucí oddělení školství, kultury 

a sociálních věcí na městském úřadě. Tito aktéři byli vybráni, jelikož se jedná 

o implementátory povinného předškolního vzdělávání. Celkem jsem uskutečnila osm 

polostrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry vzdělávací politiky ve městě 

(viz Tabulka 3). 

Součástí sběru dat byl také terenní výzkum uvnitř intituce, konkrétně mateřské 

školy. Poznatky, které jsem sesbírala v průběhu své praxe (terénního výzkumu), jsem 

využila při tvorbě tematických okruhů a otázek scénářů rozhovorů. Scénář rozhovoru 

 
12 Viz kapitola 4.1 
13 Viz kapitola 4.1 
14 Viz Stenografický zápis 39. schůze, 2016 
15 Viz Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018 (2019) 
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obsahoval šest tematických okruhů s podotázkami (viz Příloha č. 2).  Jednotlivé scénáře 

se od sebe lišily podle toho, pro jakého veřejně politického aktéra byly určeny. Všechny 

tematické okruhy byly během všech rozhovorů probrány, ovšem v odlišném pořadí 

a odlišném znění otázek, jelikož byly přizpůsobovány průběhu rozhovoru. 

(Hendl, 2008, s. 174). Na začátku každého rozhovoru jsem se snažila získat obecné 

informace, postupně jsem pokračovala ke konkrétnějším otázkám tykajícím se přímo 

povinného předškolního vzdělávání. Rychlost k přechodu k těmto složitějším otázkám 

záležela na otevřenosti jednotlivých respondentů během úvodních otázek 

(Mišovič, 2019, s. 87). V průběhu a po skončení rozvoru jsem zapisovala terénní 

poznámky k tématu. Zaznamenávala jsem pocity, které jsem měla z jednotlivých 

rozhovorů. V průběhu rozhovoru jsem si zaznamenávala nápady, jak lze některé části 

interpretovat. Tyto prvotní poznámky mi dopomohly při samotné analýze rozhovorů, aby 

nedocházelo k opomíjení důlěžitých poznatků a interpretací (Disman, 2007, s. 312). 

 Všem svým respondentům jsem podala informace, za jakým účelem s nimi bude 

prováděn rozhovor a ujistila je, že data budou použita výhradně pro účely diplomové 

práce. Následně jsem jim dala přečíst a podepsat informovaný souhlas, kde mimo jiné 

souhlasili s tím, že mohu rozhovor nahrávat na mobilní telefon (viz Příloha 1). 

Podepsáním informovaného souhlasu jsem se ujistila, že dodržuji etickou zásadu 

dobrovolnosti a seznamuji respondenty s účely výzkumu (Mišovič, 2019, s. 76-77).  

 Ve své práci jsem dále využila sekundární kvantitativní data, sbíraná 

a poskytovaná různými institucemi (Českým statistickým úřadem, Českou školní 

inspekci, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, poslanecké sněmovnou České 

republiky a vládou České republiky) veřejněpolitické dokumenty a odborné diskuze. 

Jednalo se o: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákona č. 178/2016 Sb. kterým se mění 

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Stenografický zápis, 33 schůze, 

Stenografický zápis, 39 schůze, Sněmovní tisk 611 z roku 2017(novela školského zákona), 

hlasování 254 v rámci 42. schůze. Tato data jsem využila k určení konkrétní podoby pěti 

kritérií v souvislosti s povinným předškolním vzděláváním, dle níž McConnell posuzuje 

stupeň úspěšného programu. Identifikovala jsem hlavní cíl tvůrců politiky, jejich 

očekávané výsledky, uznanou hodnotu politiky pro cílovou skupinu, sílu podpory 

a kritiky. 
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2.2 Průběh a okolnosti rozhovorů 

V této kapitole se zaměřím na okolnosti rozhovoru, jelikož zejména 

u polostrukturovaného rozhovoru je zapotřebí uvažovat o vlivu samotného výzkumníka 

a o možném zkreslování faktů ze strany respondentů(Mišovič, 2019, s. 82). Velkou 

výhodou bylo, že jsem v jedné z místních mateřských škol plnila praxi, což mi poskytlo 

velmi dobrou znalost místního prostředí. Praxe mi velmi pomohla během shánění 

respondentů, které prvotně vždy kontaktovala paní ředitelka mateřské školy s prosbou 

o poskytnutí rozhovoru a případném způsoby kontaktování. To mi výrazně pomohlo, 

jelikož téměř všichni potencionální respondenti reagovali poměrně rychle, ochotně 

a vzbudilo to v nich pocit důvěry. Někteří z nich mi při osobním setkání dokonce řekli, 

že pokud bych je kontaktovala sama, nejspíše by nezareagovali, jelikož jim chodí spousta 

podobných proseb o rozhovor či vyplnění dotazníku a oni nemají čas na ně reagovat.  

Tabulka 3Seznam respondentek 

Respondenti – vybraní aktéři vzdělávací politiky ve městě 

Instituce Aktér  Anonymizované jméno 

MŠ Jahoda a MŠ Malina 
ředitelka školy Jaklová 

učitelka MŠ Ivanová 

MŠ Jablíčko ředitelka školy Brožová 

ZŠ Zelená 
učitelka první třída  Turková 

učitelka první třída  Marková 

ZŠ Modrá 
učitelka první třída  Nováková 

učitelka přípravná třída  Plachá 

Obec Lesná vedoucí oddělení školství… Kučerová 

 
Zdroj: Zpracováno autorkou 

 První rozhovor byl uskutečněn s paní ředitelkou MŠ Jahoda, u které probíhala také 

moje výše uvedená praxe. Rozhovor se uskutečnil v její kanceláři a trval téměř hodinu 

a čtvrt. Během rozhovoru jsem získala spoustu nových informací týkajících 

se předškolního vzdělávání. Tento rozhovor mi poskytl nové podněty na otázky pro další 

respondenty. Další dva rozhovory se uskutečnily v základní škole Zelená se dvěma 

učitelkami prvních tříd. První paní učitelku jsem kontaktovala prostřednictvím mailu 

a domluvily jsme se na termínu setkání přímo v základní škole. Rozhovor byl poměrně 

rychlý, trval necelých sedm minut. Během tohoto zdánlivě krátkého času se mi podařilo 
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získat všechny potřebné informace. Po skončení rozhoru mi paní učitelka domluvila další 

rozhovor se svou kolegyní, také učitelkou z první třídy. Rozhovor trval okolo devíti minut 

a paní učitelka mi doplnila některé informace například o spolupráci s mateřskou školou. 

Jako logopedický asistent je jedním z učitelů, který více spolupracuje se spádovou 

mateřskou školou. 

 Další z rozhovorů jsem uskutečnila opět během své praxe, tentokrát s paní 

učitelkou v mateřské škole, která má ve třídě zejména děti předškolního roku. S paní 

učitelkou jsem se díky své praxi znala osobně a rozhovor se odehrával v rámci výuky 

přímo ve třídě předškoláků. Rozhovor probíhal okolo šesti minut, jelikož jsme 

se o některých oblastech bavily již v průběhu praxe. Během rozhovoru jsme se bavily 

zejména o změnách v předškolním vzdělávání a o rozdílech, které mezi dětmi 

nastupujícími pouze k poslednímu roku do MŠ a těmi co v MŠ dlouhodobě participují, 

vnímá. 

 Následně jsem si telefonicky sjednala schůzku s vedoucí oddělení školství, 

kultury a sociálních věcí města. Paní vedoucí mě předem upozornila, že si není jistá, zda 

mi vzhledem tématu bude schopna poskytnout relevantní informace. Rozhovor nakonec 

trval okolo šesti minut, během nichž jsme se dotkly zejména předškolního vzdělávání 

ve městě.  

Další dva rozhovory byly uskutečněny v základní škole Modrá. První rozhovor 

jsem uskutečnila během své návštěvy přípravné třídy, která funguje v rámci základní 

školy. Návštěvu třídy mi zajistila paní ředitelka v rámci praxe. Mojí respondentkou byla 

paní učitelka přípravné třídy, která byla zároveň iniciátorkou založení těchto tříd 

ve městě. Ve třídě jsem strávila dvě vyučovací hodiny a mohla jsem pozorovat, jakým 

způsobem výuka probíhá. Samotný rozhovor trval okolo dvaceti dvou minut. Po skončení 

výuky jsem měla domluvený rozhovor s paní učitelkou první třídy, který trval necelých 

sedm minut. Bavily jsme se o přínosu povinného předškolního vzdělávání, 

o nerovnostech mezi dětmi a spolupráci mezi prvními třídami, přípravnými třídami 

a mateřskou školou. Na závěr jsem uskutečnila rozhovor s paní ředitelkou mateřské školy 

Jablíčko. S paní ředitelkou jsem se sešla přímo v mateřské škole a rozhovor se uskutečnil 

v její kanceláři. Samotný rozhovor trval okolo dvaceti dvou minut. Celkově jsem v MŠ 

strávila přes dvě hodiny, měla možnost seznámit se s jejím chodem a získat další 

informace.  
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2.3 Metody analýzy 

Všechny rozhovory jsem přepsala a provedla drobné jazykové úpravy (změnila jsem 

některá nespisovná slova za slova spisovná a vynechala části, které se nedotýkaly tématu 

(viz Příloha č.3). Z důvodu zachování anonymity respondentek, jsem v rámci přepisu 

změnila jejich skutečná jména na fiktivní a stejně tak jména vzdělávacích institucí, 

ve kterých působí (Viz tabulka 3). Již samotný přepis posloužil k důkladnému seznámení 

s daty a během něj jsem si zaznamenávala prvotní kódy. Následně po transkripci všech 

rozhovorů jsem rozhovory vytiskla, několikrát je přečetla a během četby jsem odpovědi 

respondentů kódovala s využitím otevřeného kódování. Konkrétně jsem využila 

tematické kódování, které je vhodné využít při získávání perspektivy různých veřejně 

politických aktérů na určitý fenomén (Mišovič, 2019, s. 176). Prvotně jsem si vytvořila 

šestnáct kategorií a následně v nich hledala společné jevy. Postupným shlukováním 

témat, u kterých byla odhalena souvislost či podoba, jsem utvořila pět tematických 

oblastí, která jsem následně podrobněji rozebrala a doplnila o citace respondentů 

(Hendl, 2017, s. 217). 

 Následně jsem vyhodnocovala stupeň úspěchu programu dle McConnellovi 

typologie. Odhalovala jsem oblasti, ve kterých bylo dosaženo úspěchu i ty, ve kterých 

došlo k určitému selhání. McConellova definice17 politického úspěchu je kombinací 

pohledu na úspěch politiky jako skutečnosti, která je více hmatatelná, ale zároveň 

neopomíjí ani odlišný výklad úspěchu mezi různorodými veřejně politickými aktéry. 

Proto jsem při posuzování spektra úspěchu použila sekundární data a analýza rozhovorů.  

2.4 Omezení zvolených metod a dat 

Ve své práci jsem si ovšem vědoma jistých limitů, které mnou zvolená data a metody 

mají. Výzkumným designem je kvalitativní případová studie, data tedy nejsou 

reprezentativní a nelze je tedy zobecnit na celou populaci. Ovšem vzhledem ke zvolené 

oblasti, městu, kde žije hodně dětí z etnických menšin, na které novela cílila, mi získané 

informace přinesly dobrý obraz o skutečné situaci týkající se zavedení povinného 

předškolního vzdělávání. Tyto poznatky mi dopomohly k posouzení stupně úspěšnosti 

implementace této novely o povinném předškolním vzdělávání.  

 
17 Viz Kapitole 1.1.2 (McConnell, 2010b, s. 351) 
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V původním plánu bylo uskutečnit ještě rozhovory s rodiči, kteří se rozhodli 

umístit své děti do předškolního vzdělávání pouze kvůli její povinnosti či zvolili formu 

individuálního vzdělávání. Tyto rozhovory by byly velkým přínosem pro moji 

diplomovou práci, bohužel se mi nepodařilo s rodiči rozhovory uskutečnit, jelikož paní 

ředitelka mi na rodiče nemohla poskytnou kontakt a její prosbu o možnost poskytnutí 

kontaktu nereagovali nebo napsali, že jsou zaneprázdnění.  

Velká znalost místního prostředí byla na jedné straně mou velkou výhodou, ale mohla 

zapříčinit i určité nedostatky. Jelikož jsem byla v instituci zainteresovaná, mohlo dojít 

k určitému přejímání hodnot instituce. „Výzkumníkovi může chybět odstup od zkoumané 

reality nebo schopnost nevnímat některé skutečnosti jako samozřejmosti“ 

(Mišovič, 2019, s. 85). Tohoto nedostatku jsem si vědoma a při interpretaci dat jsem 

se snažila být, co nejobjektivnější.  
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3 Předškolní vzdělávání 

Preprimární vzdělávaní neboli v České terminologie předškolní výchova či vzdělávání 

se dle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED označuje jako ISCED 0. 

Jedná se o první článek vzdělávacího systému, jehož účelem je poskytnout dětem přechod 

mezi rodinnou a základní školou (Classifying Educational Programmes, 1999, s. 25).  

První předškolní instituce byly zakládány v letech 1840–1850 v Německu. Zásluhu na 

tom měl německý pedagog Fridrich Fröbel, který tuto vzdělávací instituci pojmenoval 

Kindergarten – dětská zahrada, určil také její podobu a směr nejen v Německu 

(Průcha, 2006, s. 69-71). 

3.1 Předškolní vzdělávání v České republiky 

V České republice je předškolní vzdělávání poskytováno nejčastěji v rámci mateřských 

škol, dále v přípravných třídách, anebo v rámci přípravného stupně základní školy 

speciální (ČSÚ Předškolní vzdělávání, 2016). „Předškolní vzdělávání se organizace pro 

děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let“ (Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 odstavec 1). Jedná 

se o počátek institucionálního vzdělávání, které je dětem poskytováno mimo rodinu. 

Právě již s nástupem do mateřských škol se u dítěte tvoří jeho vztah ke vzdělávání, který 

hraje významnou roli v jeho celoživotní vzdělávací dráze (Greger, 2015, s. 9). Vzdělávací 

instituce přebírají některé funkce, které byly dříve poskytovány v rámci rodiny, zejména 

funkci vzdělávací. Škola a stupeň dosaženého vzdělání hraje významnou roli pro budoucí 

povolání a socioekonomický status (Havlík, 2007, s. 74-75).  

V České republice hrají mateřské školy již dlouho dobu významnou roli 

ve vzdělávání. První mateřská škola u nás byla založena v Praze roku 1869 a postupně 

byly zakládány i v dalších městech po celé České republice. Hlavní cílem tehdejších 

mateřských škol byl zejména tělesný rozvoj dítěte, ale existovaly zde již prvky vzdělávací 

(Průcha, 2006, s. 71-72). Vzdělávání v tomto typu instituce může být započato v České 

republice ve věku dvou let a končí s nástupem do primárního vzdělávání nejčastěji 

po dosažení věku šest až sedm let (Předškolní vzdělávání, 2019). Přednostně mají nárok 

participovat ve své spádové oblasti děti, které před začátkem daného školního roku 

dosáhli věku 4 let (Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 odstavec 2). Od září roku 2018musí být 

dětem, které dosáhly 3 let věku garantováno místo ve spádové mateřské škole 

(Zákon č. 561/20004 Sb. § 34 odstavec 1). 
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Hlavní cíl předškolního vzdělávání je ve všech vyspělých zemích podobný, a to 

připravit dítě na další vzdělávaní, rozvíjet jejich dovednosti, vědomosti a naučit je 

fungovat v kolektivu neboli společnosti (Průcha, 2006). Cílem předškolního vzdělávání 

je také vyrovnat možné nerovnosti mezi dětmi před nástupem do prvních tříd základních 

škol (ČSÚ Předškolní vzdělávání, 2016). Pro dítě je to nejčastěji první přechod, kdy 

z domova nastupuje do vzdělávací instituce (Starting strong V, 2017). Jedná se tedy 

o počáteční socializaci jedince mimo jeho rodinu. Socializace je jednou z velmi 

podstatných funkcí vzdělávání, při které dítě přichází do kontaktu s okolím mimo svojí 

rodinu a začíná si vytvářet obrázek o společnosti, ve které žije a získává přehled o tom, 

co je spolěčensky akceptovatelné a co naopak nikoliv (Kalous, 2006, s. 26). Participace 

v předškolním zařizení má pozitivní vliv při dalších stupních vzdělávání a to zejména pro 

děti, které pocházejí ze znevýhodněného prostředí. Významný vliv na budoucí úspěšnost 

ve vzdělávání má také délka participace v předškolním vzdělávání. Nejlepší výsledky 

ve vzdělávání vykazují děti, které v předškolním vzdělávání participovaly již před 

dosažením 3 let věku (Ivatts, 2015, s. 36). Bohužel zastoupení těchto dětí v mateřsých 

školách není vysoké (Matějů, 2010, s. 124). 

Tento stupeň vzdělávání dlouho fungoval výhradně na dobrovolné bázi. Rodiče 

měli právo rozhodnout, zda jejich dítě bude či nebude navštěvovat předškolní vzdělávání. 

Ve školním roce 2017/2018 vešel v platnost zákon č. 178/2016 Sb., ve kterém je uvedeno, 

že každé dítě je povinno navštěvovat předškolní instituci akreditovanou státem nejméně 

rok před započetím primárního vzdělávání. Existují dva typy, jak lze děti ve třídách 

vzdělávat.  Jedním z nich je školský neboli homogenní systém. V tomto případě jsou děti 

umístěny a následně vzdělávány dle věku, jako je tomu později na základních školách. 

Druhým z nich je rodinný neboli heterogenní, v němž jsou třídy tvořeny dětmi různých 

věkových skupin. Tento způsob vzdělávání se zakládá na principu rodin, jejichž členi jsou 

také různých věkových kategorií (Průcha, 2006, s. 76-77). V České republice 

v současnosti mouho existovat oba systémy členění do tříd, rozhodnutí je ponecháno 

na jednotlivých ředitelích mateřských škol (Předškolní vzdělávání, 2019). 

V poseledních letech dochází stále k nárůstu počtu mateřských škol 

(Zatloukal, 2019, s. 12). Ve školním roce 2018/2019 byl celkový počet mateřských škol 

v České republice 5287. Nejčastějším zřizovatelem mateřských škol v České republice 

jsou obce, dále mohou být zřizovali Kraje, MŠMT, soukromí zřizovatelé, církev a jiné 

resorty (podrobněji viz Tabulka 4) (Školy a školská zařízení, 2019). Přesto je v některých 
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oblastech stále nedostatečná kapacita mateřských škol. Oproti předchozímu školnímu 

roku ovšem došlo ke snížení odmítnutých žádostí na 21, 3 %. Největší podíl dětí 

v mateřských školách tvořily ve školním roce 2018/2019 pěti a šestileté děti 

a to 28,8 %. Děti 6leté a starší tvořili ve stejném školním roce  

podíl 5,7 % (Zatloukal, 2019, s. 13). Tyto děti od školního roku 2017/2018 v mateřských 

školách plní povinné předškolní vzdělávání. Čtyřleté až pětileté děti tvoří 27,5 %, třileté 

až čtyřleté děti 25,6 %. Přestože mohou mateřské školy navštěvovat děti mladší 3 let 

jejich podíl ve stejném školním roce 12, 5 % (Zatloukal, 2019, s. 13).  

 
Graf 1 Podíl dětí v MŠ v ČR 2018/2019 

 

Zpracováno autorkou na základě dat dle ČSI (Zatloukal, 2019) 
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Tabulka 4 Počet mateřský škol v České republice 2018/2019 

Mateřských školy v České republice 2018/2019 

  
  Počet Celkový počet žáků 

Zřizo
vatelé 

Obec 4746 346412 

Kraj 84 2614 

MŠMT 7 159 

Soukromý zřizovatelé 399 12520 

Jiný resort 1 24 

Církev 50 2047 

Celkem  5287 363776 

Zpracováno autorkou na základě dat dle Českého statistického úřadu (Školy a školská zařízení - školní 

rok 2018/2019, 2019). 

 

3.1.1 Povinné předškolní vzdělávání – Zákon č. 178/2016 Sb. 

Povinné školní či předškolní vzdělávání začíná v každém státě v odlišném věku, 

nejčastěji však v 6 letech s nástupem do primárního vzdělávání. Povinná docházka 

v některých státech může začínat již ve 3 letech s nástupem do předškolního vzdělávání18. 

Ve 40 % států19 začíná povinná docházka již v předškolním vzdělávání. 

V polovině států se jedná o poslední rok před započetím primárního vzdělávání 

(Starting strong V, 2017, s. 22). V České republice v tomto ohledu nastala v minulých 

letech změna. Zákonem č. 178/2016 Sb. se změnil „zákon č. 561/2004 Sb., o předškolní, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání“. Zákon vešel v účinnost 

ve školním roce 2017/2018. Novelizací školského zákona č. 178/2016 Sb. byl 

v České republice zaveden povinný předškolní rok. Tento zákon o povinném 

předškolním vzdělávání je platný pro všechny občany České republiky, občany 

Evropské Unie a cizince, kteří pobývají na území státu více jak 90 dní 

(Zákon č. 178/2016 Sb. § 34a odstavec 1). „Dítě, které dosáhlo 5 let věku před daným 

školním rokem je povinné před nástupem do základní školy absolvovat předškolní 

 
18 Například: Maďarsko,Mexiko  
19 Jedná se o 30 států, ve kterých OECD prováděla výzkum: Transitions from Early Childhood Education 
and Care to Primary Education. Mezi nimiž byla také Česká republika 
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vzdělávání“ (Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 odstavec 1). Rodič je povinen přihlásit 

své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v daném kalendářním roce. 

(Zákon č. 178/2016 Sb. § 34a odstavec 2). 

Přesný termín zápisu do předškolního vzdělávání určí a následně zveřejní ředitel 

mateřské školy. Zápisy probíhají každoročně v květnu a to od 2. do 16. května 

(Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 odstavec 2). V případě, že rodič podá přihlášku 

se zpožděním, může být dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání přijato 

za předpokladu, že má mateřská škola volnou kapacitu. Dále může být dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání také v průběhu školního roku, například z důvodu stěhování 

(Předškolní vzdělávání, 2019). K povinnému předškolnímu vzdělávání může být přijato 

dítě, které nebylo řádně očkováno (ČŠI, 2018). Obec, ve které se mateřská škola nachází, 

je povinna předat řediteli seznam všech dětí, které mohou participovat v předškolním 

vzdělávání a jejich údaje (Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 odstavec 4). 

Kvůli novele školského zákona museli zřizovatelé obcí stanovit spádové obvody, 

jako je tomu u základních škol. Pokud dítě nastoupí k plnění povinného předškolního 

vzdělávání  v jiné, než spádové škole je povinností ředitele, co nejrychleji předat tuto 

informaci řediteli MŠ, pod které dítě spádově patří. Zákonný zástupce je povinen dítě 

k předškolnímu vzdělávání přihlásit, pokud tak neučiní, dopouští se přestupku20. 

V případě, že rodina pobývá dlouhodobě v cizině, povinnost participace v předškolním 

vzdělávání se na dítě nevztahuje. Rodič by však měl tento fakt nahlásit spádové mateřské 

škole (Předškolní vzdělávání, 2019). Na základě seznamu dětí poskytnutého zřizovatelem 

ředitel kontroluje, zda se všechny děti spadající do jeho spádové oblasti k předškolnímu 

vzdělávání přihlásily či obdržel informace o jiném plnění. V případě, že ředitel mateřské 

školy zjistí, že některé z dětí není přihlášeno do MŠ, anebo neplní povinné předškolní 

vzdělávání jiným možným způsobem21, je povinen kontaktovat jeho zákonného zástupce, 

aby mohl objasnit, z jakého důvodu tak neučinil. O vzniklé situaci by měl dále 

komunikovat s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD z důvodu, že se může 

jednat o zanedbání školní docházky (MŠMT 2020).  

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérii, která jsou předem 

stanovena ředitelem. Právo na umístění má každé dítě straší 3 let s trvalým bydlištěm 

v dané spadové oblasti (Zákon č. 178/2016 Sb. § 34a odstavec 3). Pokud je v této spádové 

 
20§ 182a školského zákona 
21 Viz níže v této kapitole  
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oblasti nedostatečná kapacita, musí její zřizovatel místo pro dítě zajistit v jiné předškolní 

instituci. Dítě mladší 3 let může být přijato pouze v případě, že má mateřská škola volná 

místa. Následně je na posouzení ředitele, zda je schopen pro dítě vytvořit odpovídající 

podmínky a dítě do mateřské školy přijme (Předškolní vzdělávání, 2019). 

 Povinné předškolní vzdělávání je vykonáváno nejčastěji denní docházkou 

v pracovních dnech (Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 odstavec 4). Povinná denní docházka 

je plněna po dobu minimálně 4 hodin22(Zpráva o stavu romské menšiny, 2019, s. 27). 

Vzhledem k povinné účasti v mateřské škole muselo dojít také ke stanovení způsobu 

omlouvání dítěte z výuky v případě nepřítomnosti. Dle zákona23 musí být způsob 

omlouvání uveden ve školním řádu a jeho přesnou podobu stanoví ředitel MŠ. Ředitel má 

právo požadovat po zákonném zástupci důvod nepřítomnosti dítěte a ten je povinen do tří 

dnů důvod nepřítomnosti doložit (Zákon č. 178/2016 Sb. § 34a odstavec 4). Ze školského 

zákona nevyplývá žádná sankce, pokud je dítě omluveno dle školního řádu. Ředitelé 

tak musí uznat všechny omluvené dny (Předškolní vzdělávání, 2019).  

Dítě může povinné předškolní vzdělávání naplňovat i jinými způsoby. Jedním 

z nich je individuální vzdělávání, které neprobíhá na principu pravidelné školní docházky 

(Zákon č. 178/2016 Sb. § 3a odstavec 5a). Zákonný zástupce si v odůvodněných 

případech může, minimálně tři měsíce před započetím školního roku, zažádat 

o individuální způsob vzdělávání. Tuto žádost doručí řediteli mateřské školy, do které 

bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (Zákon č. 178/2016 Sb. § 3b odstavec 1). 

Zákonný zástupce má pouze oznamovací povinnost o tom, že se rozhodl dítě vzdělávat 

individuálně. Ředitel MŠ na rozdíl od základních škol nemá právo posuzovat vhodnost 

tohoto typu vzdělávání (ČŠI, 2018, s. 10). Ředitel na základě rámcového vzdělávacího 

programu doporučí oblasti, ve kterých by mělo být dítě individuálně vzděláváno. 

Následně od 3. až 4. měsíce po zahájení školního roku musí zákonný zástupce zajistit 

účast na přezkoušení požadovaných znalostí či na jeho náhradním termínu 

(Zákon č. 178/2016 Sb. § 3b odstavec 3). Podoba přezkoušení není stanovena zákonem 

(ČŠI, 2018, s. 4). 

 Nyní se podíváme, jakým způsobem se změnil podíl pětiletých dětí v předškolním 

vzdělávání poté, co bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání. V případě, že 

se zaměříme pouze na děti, pro které se stalo předškolní vzdělávání povinné, tedy dětí 

 
22 Pokud není ve školním řádu stanoveno jinak 
23 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 34a odst. 4 
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starších pěti let před započetím školního roku. Můžeme vidět, že přijetí zákona 

č. 178/2016 Sb. nepřineslo navýšení dětí participujících poslední rok před nástupem 

do základních škol. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, tento zákon vešel v platnost 

v září roku 2017 (školní rok 2017/2018). V daném školním roce (viz Tabulka 5) 

participovalo v předškolním vzdělávání 95,2 % dětí, které dovršily 5 let před započetím 

školní roku. Ovšem pokud se podíváme na předchozí školní rok 2016/2017 zjistíme, že 

podíl dětí této věkové skupiny byl o 1,2 % vyšší a to 96,4 %. Ve školním roce 

2018/2019 došlo opět k menšímu nárůstu na 95,8 %, přesto můžeme vidět, že je podíl 

těchto dětí menší než ve školním roce 2016/2017 (Zatloukal, 2019, s. 14). 

 Ovšem nesmíme opomenout, že do uvedených čísel nejsou započítány děti, které 

plní povinné předškolní vzdělávání prostřednictvím individuálního vzdělávání, a dále 

děti, které žijí s rodiči mimo Českou republiku (Zatloukal, 2019, s. 14). Podíl těchto dětí 

se dle odhadů pohybuje okolo 2 %. Povinného předškolního vzdělání se i přes zavedenou 

povinnost neúčastní okolo 2–3 % dětí, které dosáhly 5. roku věku před daným školním 

rokem (Zpráva o stavu romské menšiny, 2019, s. 28) Ke stejným závěrům došla také 

školní inspekce, která ve zprávě z roku 2019 uvádí, že ne všechny děti naplňují svoji 

povinnost předškolního vzdělávání. Zejména se jedná o děti ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí, pro které to je tato participace velmi důležitá pro jejich 

následující úspěšnost ve vzdělávání (Zatloukal, 2019, s. 39). 

 Česká školní inspekce vydala v roce 2018 také tematickou zprávu Dopady 

povinného předškolního vzdělávání (ČŠI 2018), ve které zhodnotila dopad povinného 

předškolního vzdělávání. Ve zprávě je uvedeno, že do mateřských škol zahrnutých 

do šetření nastoupilo nově 11 % dětí, ale do tohoto čísla jsou zahrnuty i děti, které 

participovaly v jiné mateřské škole. Žádost o plnění povinného předškolního vzdělávání 

formou individuálního vzdělávání podalo při zápisu do první třídy v roce 

2017 12 % rodičů. V první pololetí školního roku 2017/2018 bylo individuálně 

vzděláváno okolo 1500 dětí. Z celkového počtu dětí v předškolním vzdělávání se jednalo 

o 1,2 %. Po zavedení povinnosti participovat v předškolním vzdělávání se počet dětí 

s individuálním vzděláváním zvýšil zejména v Ústeckém kraji. Jedná se o kraj s největší 

počtem dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí (ČŠI, 2018). Ne všichni 

rodiče v daném školním roce splnili povinnost přihlásit své děti k povinnému 

předškolnímu vzdělávání. Dle ČŠI (2018) se nejčastěji s tímto problémem setkali 

v mateřských školách v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji. V některých 
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případech se ani následně nepodařilo přimět k participaci v MŠ. S dodržováním 

pravidelné školní docházky mají problémy zejména mateřské školy v Karlovarském 

a Středočeském kraji.  

Vzhledem k novele některé mateřské školy namísto heterogenních tříd utvořily 

třídy homogenní. V žádné z mateřských škol nedošlo k výraznému nárůstu počtu žáků, 

a proto nemuselo dojít k navýšení pedagogů. Výrazněji došlo k administrativnímu 

zatížení zejména ředitelů MŠ. U některých dětí, které nastoupily do MŠ, se objevily 

problémy s adaptací, návyky (hygiena) a zapojením do kolektivu. Většina ředitelů 

hodnotila začlenění dětí až na některé jako úspěšné. Docházelo také k problémům 

s placením stravného (ČŠI, 2018).  

Tabulka 5 Počet dětí v předškolním vzdělávání 

 

Zpracováno autorkou na základě dat dle Českého školní inspekce (Zatloukal, 2017),(Zatloukal, 2019). 

Graf 2 Podíl 5letých dětí v MŠ 

Zpracováno autorkou na základě dat dle Českého školní inspekce (Zatloukal, 2017), (Zatloukal, 2019). 

 

Dítě má nárok na bezplatné předškolní vzdělávání ve školním roce, pokud před jeho 

započetím dosáhlo věku 5 let, a to v případě, že je zřizovatelem stát, kraj, obec nebo 

svazek obcí. Zákonný zástupce neplatí za dítě školné ani v případě, že dítě plní povinné 

předškolní vzdělávání v přípravné třídě v rámci základní školy. Pokud se zákonný 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

počet  dětí v předškolním vzdělávání 367 603 367 361 362 653 362756 363 776

podíl 5letých dětí v MŠ (v%) z celkové populace 90,5 91, 8 96,4 95,2 95,8

Školní rok
Sledovaný údaj
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zástupce rozhodne pro odklad povinné školní docházky, je tento rok dítěti poskytován 

taktéž bezplatně (Předškolní vzdělávání, 2019). Ve školním roce 2018/2019 byl odklad 

udělen 16,5 % dětí, které měly nastoupit k plnění povinné školní docházky 

(Zatloukal, 2019, s. 14).  

 Veřejné výdaje na předškolní vzdělávání dlouhodobě rostou. Další nárůst byl také 

zapříčiněn povinným předškolním vzděláváním, jelikož jak bylo uvedeno výše, rok 

předškolního vzdělávání je bezplatný a bezplatný se stal od školního roku 2018/2019 také 

rok, kdy je dítěti udělen odklad školní docházky, musela být tato část peněz pokryta 

z veřejného rozpočtu.  Konkrétně je tento rozdíl doplácen zřizovatelem. Mateřská škola 

si každoročně podá žádost o rozpočet na daný školní rok, tedy kolik peněz bude 

potřebovat pro svoje fungování. Od toho si ředitel MŠ odečte školné, které je za každé 

dítě měsíčně placeno zákonnými zástupci.24Měsíční školné není ve všech mateřských 

školách stejné, jeho výši určuje zřizovatel. Průměrná měsíční úplata v mateřských 

školách, jejichž zřizovatel je obec se pohybuje okolo 370 Kč (Zatloukal, 2019, s. 19). 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo veřejné mateřské školy 349 183 dětí. Z toho 

28, 8 % dětí v daném školním roce začalo plnit povinné předškolní vzdělávání 

a 5,7 % dětí mělo odloženou povinnou školní docházku25. Ve školním roce 

2018/2019 bylo bezplatné předškolní vzdělání poskytováno 34,5 % všech dětí 

participujících v předškolním vzdělávání.  

3.1.2 Přijímání novely školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Návrh zákona měnící zákon č. 561/2004 Sb., byl poslancům zaslán 23. 9. 2015 jako 

tisk 611/0(Sněmovní tisk 611, 2017). Návrh obsahoval také změnu týkající se povinného 

předškolního vzdělávání. Během projednávání zákona o zavedení povinné školní 

docházky probíhala řada diskuzí zabývajících se jeho vhodností a efektivitou. K novele 

školského zákona se vyjadřovali poslanci, experti, zejména z oblasti vzdělání a sociálních 

nerovností, psychologové, pracovníci ČŠI, asociace, pedagogové mateřský škol, rodiče 

a další. Objevovaly se argumenty pro i proti přijetí zákona o povinném předškolním 

vzdělávání. 

Při předkládání vládního návrhu uvedla tehdejší ministryně školství mládeže 

a tělovýchovy Kateřina Valachová tyto důvody, proč by mělo být zavedeno povinné 

 
24 Jak bylo uvedeno výše viz kapitola 3.1.1 netýká se dětí, které participují v povinném předškolním 
vzdělávání.  
25 Dle dat České školní inspekce (Zatloukal, 2019) 
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předškolní vzdělávání: „v souvislosti a zcela v souladu s trendy v rámci vzdělávání 

v rámci Evropské unie zavádíme také tzv. povinný předškolní rok vzdělávání v období 

od 5 do 6 let dítěte. Co se týká této povinnosti, pak bych jenom chtěla upozornit na to, že 

se nejedná o obdobu povinné školní docházky, tak jak ji známe následně od 6 let věku, ale 

jedná se o povinné předškolní vzdělávání, které v tuto chvíli využívá 90 % dětí, a stejně 

tak se tedy jedná o možnost, kterou upravujeme, volit také alternativu tohoto vzdělávání 

pro oněch 10 % dětí, či jejich rodičů, které tento systém nevyužívají“ 

(Kateřina Valachová). Dále uvedla, že dalším důvodem pro zavedení zákona, je vysoký 

počet odkladů povinné školní docházky v ČR, který se díky povinné předškolní docházce 

sníží (Stenografický zápis 33. schůze, 2015).  

 Nejsilnějším argumentem pro zavedení povinného předškolního vzdělávání, který 

během projednávání v poslanecké sněmovně zazníval bylo snížení nerovností před 

nástupem do základních škol (Stenografický zápis 39. schůze, 2016). V důvodové zprávě 

návrhu zákona měnící zákon č. 561/2004 Sb.  je uvedeno, že zejména na děti ze sociálně 

zvýhodněného prostředí má participace v předškolní vzdělávací pozitivní vliv. 

MŠMT argumentovalo tím, že zákon povede k větší rovnosti a zmenší počet odkladů 

školního vzdělávání. Zástupce MŠMT Petr Bannert se nebál ani problému s kapacitami 

MŠ, které dle něj budou zajištěny ze strany zřizovatelů (EDUin, 2015). Paní učitelka 

mateřské školy Blanka Zámečníková v rámci  zasedáníKulatého stolu SKAV a EDUin 

(2015) zdůrazňovala pozitivní vliv předškolního vzdělávání na socializaci dítěte a možný 

stupeň dosaženého vzdělání dětí.  

 Řada veřejně politických aktéru zastávala opačný názor, tedy že zavedení 

povinného předškolního vzdělávání nepomůže vyrovnat šance na vzdělávání dětí 

ze socioekonomicky znevýhodněných rodin (EDUin, 2015). Jednou z prvních diskuzí na 

toto téma, během které zazněly důvody, proč není zavedení povinného předškolního 

vzdělávání vhodné, bylo zasedání kulatého stolu SKAV a EDUin. Bylo uvedeno, že 

neexistují přesná čísla, kolik procent dětí tento druh státní intervence opravdu potřebuje. 

V roce 2015, v průběhu projednávání návrhu zákona na základě kvalifikovaného odhadu 

ČŠI, žilo v ČR okolo 4-5 % dětí v socioekonomicky znevýhodněném prostředí. Někteří 

odborníci (Litherová, Mertin, Drál‘) měli výhrady zejména k plošnému zavedení. Podle 

jejich názoru je zacílená podpora a motivace pro tyto děti efektivnější (Kartous, 2015). 

Pro vyšší úspěšnost dětí ve vzdělávání je dle SKAV aktérů důležitá podpora rodin 

už od narození dítěte. Roli rodiny povinné předškolní vzdělávání nenahradí a dítěti tedy 
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nepomůže. Jako problematickou dále spatřují například nedostatečnou kapacitu 

některých mateřských škol. Navrhují zavést povinnost jen pro některé děti, které 

například neovládají český jazyk a podobně, jako je tomu například v Lichtenštejnsku 

(SKAV, 2015). 

Nesouhlas a argumenty proti přijetí zákona se ozývaly také v poslanecké sněmovně. 

Například poslankyně Věra Kovářová projevila obavy ohledně výdajů „Povinnost 

předškolního vzdělávání bude mít dopady také do obecních a krajských rozpočtů. A já 

si nemyslím, že úplně malé“ (Stenografický zápis 33. schůze, 2015).  Svůj nesouhlas 

se zavedením povinného předškolního vzdělávání vyjádřil i poslanec Herbart Pavera 

za TOP 09, který přínos předškolního vzdělávání považuje za individuální(Stenografický 

zápis 39. schůze, 2016).  Dle SKAV (2015) či poslankyně za ODS Jana Černochové 

(Stenografický zápis 39. schůze, 2016) by rozhodnutí a zodpovědnost měla stále zůstávat 

na rodičích a tato pravomoc by jim neměla být odebrána.  

Odborná veřejnost (zástupci SKAV, ČŠI, Step by Step ČR, FF UK) se dále shodla, 

že dětem, které si přináší určité nenaplněné potřeby z rodinného prostředí a mají problém 

se v prvních třídách zapojit do vzdělávání, zavedení povinného předškolního roku 

nepomůže. Navíc to bude mít dopad i na rodiny, které intervenci státu nepotřebují. Uvedli, 

že v mateřských školách neparticipuje okolo 9 % populace dotčeného věku. Dle jejich 

názoru se jedná o děti, které pochází právě ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale 

jejich zákonní zástupci nespatřují v návštěvě mateřské školy význam a dále se jedná 

o rodiny, které jsou nábožensky založeny a vyznávají jiný než hlavní proud vzdělávání 

(Kartous, 2015). Mezi odpůrce zákona patřil například psycholog Václav Mertin, který 

spatřoval problematiku povinného předškolního roku zejména v jeho naplňování v rámci 

mateřský škol. Jelikož pro vývoj dítěte je podle něj v tomto období stěžejní rodina, a navíc 

jeden rok je velmi krátké časové období na pomoc dětem, které to opravdu potřebují.  

Navzdory výše uvedeným výhradám byl zákon poslaneckou sněmovnou přijat 

(Sněmovní tisk 611, 2017) za přítomnosti 176 poslanců. Pro přijetí zákona hlasovalo 

96 poslanců, jednalo se o vládní strany (ČSSD, ANO, KDU-ČSL) a zákon podpořili 

poslanci za ÚSVIT. Proti návrhu zákona hlasovalo 66 poslanců (KSČM, 

TOP 09 a STAN, ODS nezařízený člen) (42. schůze, 254. hlasování, 2016). Následně 

došlo ke schválení návrhu zákona senátem (usnesení č. 402). Poté byl postoupen 

k podepsání prezidentu republiky, který návrh zákona nepodepsal. Navrácení 

prezidentem proběhlo 24. 5. 2016 a Poslanecká sněmovna setrvala na původní podobě 
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zákona, který byl navracen prezidentem republiky. Zákon byl vyhlášen 8. 6. 2016 v částce 

68 pod číslem 178/2016 Sb. V účinnost vešel 1. 9. roku 2016 (Sněmovní tisk 611, 2017). 

Můžeme vidět, že opozice a kritika ohledně zavedení povinného předškolního 

vzdělávání byla v průběhu projednávání silná. Zákon nezískal podporu napříč veřejně 

politickými aktéry. Argumenty proti zavedení zákona převyšovaly argumenty pro jeho 

zavedení a návrh zákona byl vetován prezidentem ČR. Zákon přesto prošel poslaneckou 

sněmovnou zejména díky podpoře vládních stran. Tato práce se bude zabývat tím, jestli 

kritika brání úspěšné implementaci a jaký postoj k politice zaujímají implementátoři 

ve vybrané obci.  

3.1.3 Přípravné třídy 

Alternativou pro plnění povinného předškolního vzdělávání jsou dále přípravné třídy. 

Tyto třídy fungují v rámci základních škol (Zpráva o stavu romské menšiny, 2019, s. 27). 

Zřizovatelem mohou být kraje či obce (ČSÚ Předškolní vzdělávání, 2016). Jejich 

fungování musí být odsouhlaseno krajským úřadem (Greger, 2015, s. 17).  Dále může být 

zřizovatelem registrovaná církev a náboženská společnost, v tomto případě musí pro 

založení získat souhlas MŠMT (Zákon č. 561/2004 Sb. § 47 odstavec 1). Aby dítě mohlo 

být do přípravné třídy základní školy umístěno, musí přihlášku do tohoto typu školského 

zařízení podat zákonný zástupce dítěte a musí také získat doporučující stanovisko 

školského poradenského zařízení. Ředitel školy následně rozhodne o jeho zařazení 

do přípravné třídy (Zákon č. 561/2004 Sb. § 47 odstavec 2). Existují ovšem případy, kdy 

jsou děti do těchto tříd umisťovány z důvodu přeplněné kapacity v prvních třídách, což 

může mít negativní vliv na jejich integraci a vyloučení z hlavního proudu vzdělávání 

(Ivatts, 2015, s. 12). Tvorba vzdělávacích programů pro přípravné třídy vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Do přípravných tříd 

jsou často umisťovány děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nejen vzhledem 

k segregačním dopadům se jejich efektivita ukazuje přinejmenším sporná. Jelikož 

v prvních letech děti, které absolvují přípravnou třídu, vykazují lepší studijní výsledky 

než děti, které participovaly v mateřské škole. Ovšem postupně v průběhu celé základní 

školy naopak dosahují horších výsledků (Greger, 2015, s. 17). Největší efekt na děti má 

tedy přípravný ročník v prvních třídách, v průběhu času se však vytrácí 

(Ivatts, 2015, s. 35). 

Mezi školními roky 2005/2006 a 2014/2015 počet žáků v přípravných třídách 

neustále rostl (ČSÚ Předškolní vzdělávání, 2016). Postupně však dochází ke snižování 
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počtu tohoto typu tříd a také žáků. A to zejména z důvodu, že od 1. 9. 2015 mohly tento 

typ předškolního vzdělávání navštěvovat pouze děti starší 5 let. V předchozích letech byl 

tento typ předškolního vzdělávání určen výhradně pro sociálně znevýhodněné děti. 

Smyslem přípravných tříd má být vyrovnání vývoje u dětí před nástupem plnění povinné 

školní docházky (Zatloukal, 2017, s. 19). Jelikož jsou tyto přípravné třídy součástí nejen 

základních škol, ale také základních škol speciálních, velmi často docházelo k tomu, že 

děti po jejich absolvování odcházely plnit povinnou školní docházku mimo hlavní 

vzdělávací proud. Nejvyšší koncentraci přípravných tříd zřizovaných v rámci základních 

škol nalezneme v blízkosti sociálně vyloučených lokalit. Velký podíl lidí žijících v těchto 

lokalitách tvoří Romové, a to okolo 87 % (Ivatts, 2015, s. 10-11). 

Jak už bylo uvedeno v souvislosti se zavedením povinného předškolního 

vzdělávání, došlo ke snížení počtu přípravných tříd. K dalšímu snížení jejich počtu došlo 

právě vlivem výše uvedené novely (Zákon č. 178/2016 Sb.). Od školního roku 

2018/2019 jsou přípravné třídy určeny přednostně pro děti s odkladem povinné školní 

docházky. Dále by u dětí přijímaných do přípravných tříd mělo být zohledněno, jestli 

participace v přípravné třídě pomůže vyrovnat jejich vývoj (Zatloukal, 2017, s. 19). 

Zatímco v roce 2014/2015 navštěvovalo přípravné třídy 3819 dětí 

(ČSÚ, Předškolní vzdělávání, 2016). Ve školním roce 2017/2018 participovalo 

v přípravných třídách 3400, tedy 2,6 % dětí (ČŠI, 2018, s. 5). Ve školním roce 2018/2019 

v přípravných třídách participovalo 3132 dětí. V České republice bylo v daném školním 

roce 267 přípravných tříd. (Zatloukal, 2019, s. 14). Přestože celkově přípravných tříd 

v ČR ubývá, ve zkoumané obci byly v tomto školním roce (2019/2020) v rámci jedné 

ze základních škol, otevřeny nově dvě přípravné třídy. Přípravné třídy v obci nebyly 

založeny z iniciativy obce, jakožto zřizovatele, jak si ukážeme níže.  

3.1.4 Lesní mateřské školy versus lesní kluby 

Tato kapitola se zabývá rozdíly mezi institucemi, ve kterých lze, a ve kterých nelze plnit 

povinné předškolní vzdělávání. Konkrétně je k tomu využit příklad lesních mateřských 

škol a lesních klubů. Jeden lesní klub se také nachází ve vybrané obci a děti, které 

navštěvují tento lesní klub a zároveň se na ně vztahuje povinnost participovat 

v předškolním vzdělávání, využívají možnost individuálního vzdělávání v některé 

z mateřských škol ve městě. V této kapitole bude vysvětleno, proč děti souběžně 

participují ve dvou různých vzdělávacích institucích.  
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Lesní mateřské školy jsou typické tím, že většina činností se odehrává venku. 

(Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 odstavec 9). Jedná se tedy o typ mateřské školy, která je 

specifická tím, že se výuka neodehrává uvnitř budovy, ale nejčastěji v blízkosti lesa. 

Na pozemku se nachází určitý typ obydlí, například jurta či maringotka, kde se nachází 

zázemí školy (ALMS, 2020). „Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou“ 

(Zákon č. 561/2004 Sb. § 34 odstavec 9). První lesní mateřská škola byla v České 

republice založena v roce 2008 a následně docházelo k jejich rozšiřování po celé České 

republice. Asociace lesních mateřských škol se následně snažila získat akreditaci a stát 

se plnohodnotnou předškolní institucí. Tuto akreditaci se podařilo asociaci získat v roce 

2016. V současnosti je evidováno okolo 150 lesních mateřských škol či lesních klubů 

(ALMS, 2020). 

Musíme však rozlišovat mezi tím, zda se jedná o lesní mateřskou školu či lesní 

klub. Nejvýznamnějším rozdílem mezi těmito dvěma předškolními institucemi je 

v možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání. V mateřské lesní škole je 

naplňování možné, jelikož je definována zákonem. Na její chod finančně přispívá stát 

(obec, krajský úřad) a rodiče prostřednictvím úplaty za školkovné (Legislativa, 2020). 

Na chod lesní mateřské školy dohlíží školní inspekce a krajská hygienická stanice. Dále 

musí být zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. V jednání jsou stále předpisy 

týkající se stravovaného v LMŠ (ALMS, 2020). Tento typ MŠ ovšem nemůže být 

spádovou mateřskou školou (Zákon č. 561/2004 Sb. § 179 odstavec 3). 

Oproti tomu v lesním klubu nelze tuto povinnost plnit, jelikož není definován 

legislativou určenou pro mateřské školy a řídí se pravidly a požadovanou kvalitou 

asociace lesních mateřských školek (Legislativa, 2020). Dle školského zákona je můžeme 

zařadit mezi zájmové vzdělávání (Zákon č. 561/2004 Sb. § 111). V tomto případě mají 

rodiče možnost souběžně přihlásit dítě k individuálnímu vzdělávání v jiné mateřské škole, 

která je zapsaná v rejstříku. Její chod je financován prostřednictvím příspěvků od rodičů 

a z dalších soukromých prostředků (Legislativa, 2020). Oproti lesním mateřským školám 

nedochází k pravidelné kontrole ze strany státní správy. Lesní kluby mají proto větší 

volnost v aktivitách vytvářených pro děti (ALMS, 2020). Oba dva tyto typy předškolních 

institucí vytváří svůj školní vzdělávací plán na základě rámcového vzdělávacího plánu 

pro předškolní vzdělávání26(Legislativa, 2020).  

 
26 U lesního klubu není její dodržování garantováno ČSI (ALMS, 2020) 
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3.2 Pre-primarní vzdělávání v jiných státech 

Každý stát má poněkud odlišný vzdělávací systém a jinou dobu povinné školní docházky. 

Zatímco v některých státech je pre-primární vzdělávání dobrovolné a záleží na rozhodnutí 

rodičů, zda své dítě umístí do vzdělávacího procesu ještě před započetím primárního 

vzdělávání (jako tomu bylo v České republice do září 2017).  V jiných státech je tento 

stupeň vzdělávání součástí povinného vzdělávání, spadá pod primární vzdělávání anebo 

jako tomu je v současnosti v České republice je povinnost navštěvovat pre-primární 

vzdělávaní jen po určitou dobu. Tato kapitola se zabývá fungováním tohoto stupně 

vzdělávání v jiných státech. Vybrány jsou státy EU, ve kterých funguje předškolní 

vzdělávání odlišným způsobem. Konkrétně byly vybrány Estonsko, Francie, Nizozemsko 

a Finsko. Estonsko je příkladem země, která se v minulosti dlouhodobě potýkala s velmi 

nízkou participací dětí v předškolním vzdělávání, přestože již v roce 1999 bylo, obdobně 

jako v ČR, zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let. Francie je známá 

snahou poskytnout možnost vzdělávání každému. I díky tomu v předškolním vzdělávání 

participuje téměř každé dítě. Oproti tomu Nizozemsko a Finsko jsou příklady zemí, které 

zavedly v různé formě nulté ročníky v rámci primárního vzdělávání. Tyto příklady budou 

v práci využity jako příklady dobré praxe při tvorbě návrhů variant budoucí podoby 

předškolního vzdělávání v České republice.  

3.2.1 Estonsko 

Kvalita vzdělávání je pro Estonce velmi důležitá. V roce 2017 tvořil podíl HDP 

na vzdělávání 5,9 % oproti průměru států EU, který v daném roce byl 

4,9 % (Education and Training, 2018). Předškolní vzdělávání je od roku 

2008 spolufinancováno státem, což přispělo k větší participaci dětí ze socioekonomicky 

znevýhodněných rodin (Ježková, 2014, s. 44). Participace žáků v předškolním vzdělávání 

tedy ve věku od 4 do 7 let byla v roce 2017 92,6 %, což je podprůměrná hodnota 

v porovnání s průměrem v zemích EU. V roce 2017 v zemích EU byla v průměru 

participace dětí této věkové skupiny 95, 3 % (Education and Training, 2018). Cílem 

Evropské unie je, aby v tomto stupni vzdělávání participovala alespoň 95 % této věková 

populace.  

 Rodiče mohou své dítě umístit do zařízení péče o děti, pokud dosáhne 1,5 roky 

věku. Ovšem obec je povinna zajistit dítěti místo v předškolním vzdělávání, pokud 

dosáhne 4 let (Education and Training, 2018). Od podzimu roku 1999 byl v Estonsku 

zaveden povinný tzv. přípravný rok před započetím základního vzdělávání pro pětileté 



   

 

 

 

44 

a šestileté děti. Tento přípravný program probíhá jak v rámci škol mateřských, 

tak základních a finanční náklady na tento rok vzdělávání jsou hrazen ze státního 

rozpočtu. Přesto pokud se podíváme na participaci v předškolním vzdělávání dětí ve věku 

4-6 let v Estonsku v roce 2010 činila 67 %. U mladší populace tedy u dětí do 3 let 

participovala v předškolním vzdělávání 59 % dětí (Ježková, 2014, s. 46-47). Jak můžeme 

vidět výše, v posledních deseti letech, došlo ke zvýšení participace estonských dětí 

v předškolním vzdělávání. Vzdělávací plány (kurikulum) si podobně jako je tomu 

v České republice tvoří jednotlivé vzdělávací instituce, zejména mateřské školy 

individuálně. Státem je stanoveno, jaké dovednosti by si děti v jednotlivé věkové 

kategorii měly osvojit. Třídy jsou v Estonsku převážně homogenní, ale existují 

heterogenní (Ježková, 2014, s. 47).  

3.2.2 Francie 

Francouzský vzdělávací systém je typický svou snahou poskytnout možnost vzdělávání 

každému. Stejná rovnost přístupu ke vzdělávání je poskytována ve Francii i v rámci 

předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání je hrazeno státem i z důvodu, že se snaží 

začlenit děti ze sociálně znevýhodněých rodin (Brdek, 2004, s. 74-77). Zde můžeme vidět 

provázanost s historií, jelikož první instituce péče o děti předškolního věku vznikaly 

ve Francii již v 50. letech 19. století a sloužili především pro děti z chudých dělnických 

rodin. I proto jsem jí říkalo „dětské útulky“. Již v roce 1886 byly ve Francii založeny 

mateřské školy, které jsou doposud, jak bylo uvedeno výše, hrazeny státem 

(Průcha, 2006, s. 77). Přestože je v současnosti participace dětí na tomto stupni 

dobrovolná, docházka do předškolního vzdělávání je mezi státy EU nejvyšší a dosahuje 

téměř 100 % (Šťastný, 2017, s. 68-69). 

 Mateřskou školku – école maternelle mohou navštěvovat děti od 2 let do 6 let, 

dokud nenastoupí do primárního vzdělávání. Francie se snaží, aby tyto dva stupně 

vzdělávání na sebe vzájemně navazovaly. I z tohoto důvodu jsou mateřské školy součástí 

primárního vzdělávání. Ve Francii tedy neexistují předškolní instituce a děti navštěvují 

stejnou vzdělávací instituci od 2 do 11 let. Přestože zde neexistuje samostatná instituce 

předškolního vzdělávání, primární vzdělávání se dělí na tři části na základě věku dítěte 

(Průcha, 2006, s. 78-79). Vyšší stupeň – grande section je určen pro děti pětiletí a šestileté 

a slouží zejména jako příprava na primární vzdělávání – école élémenataire (elementární 

školy) (Šťastný, 2017, s. 69). Francie se snaží tento stupeň vzdělávání neopomíjet také 

kvůli snazší zpětné participaci matek na trhu práce (Průcha, 2006, s. 79).   
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3.2.3 Nizozemsko 

Nizozemský vzdělávací systém je dle odborníků OECD jeden z nejvíce efektivních 

na světě (Průcha, 2017, s. 140). Nizozemí je specifické tím, že děti jsou velmi brzy 

zařazeny do primárního vzdělávání. Hlavním důvodem a cílem bylo propojení a snazší 

přestup dětí mezi těmito stupni vzdělávání. Povinné vzdělávání nizozemských dětí může 

začínat tedy již ve 4 letech, a to nástupem do primárního vzdělávání (Zormanová, 2015). 

V Nizozemsku navštěvují děti 8 let základní školu řídící se stejným kurikulem. Základní 

školy jsou určeny pro děti od 4 do 12 let. Ovšem povinnost navštěvovat školu vzniká 

až po dosažení 5 let věku dítěte, ale to si tuto povinnost může začít plnit již ve 4 letech. 

Základní školy bychom tedy mohli považovat jak za instituce předškolního, tak 

primárního vzdělávání. Vzdělávací plány pro první dva roky povinného vzdělávání jsou 

srovnatelné s programy pro předškolní vzdělávání v jiných evropských státech. Oproti 

jiným evropským zemím je zde vysoké zastoupení soukromých škol. 

Pouze u 30 % základních škol je zřizovatelem obec a u 70 % je zřizovatelem soukromý 

subjekt (Průcha, 2017, s. 137).  

 Z tohoto důvodu nenalezneme v Nizozemsku klasickou instituci podobnou 

mateřským školám v České republice. Děti od 2 do 4 let navštěvují instituci 

„pauterspeel/zaal“, která připomíná něco mezi jeslemi a mateřskou školou. Děti raného 

věku od 6 měsíců do 4 let mohou navštěvovat tzv. skupiny péče o děti 

(Průcha, 2017, s. 137). V této instituci je pedagogem většinou jeden z rodičů dětí. 

V Nizozemsku jsou v porovnání s Českou republikou hojně využívány instituce raného 

vzdělávání, jelikož rodičovská dovolená je zde krátká (Zormanová, 2015). Matky začínají 

obvykle zpětně participovat na trhu práce již ve 3 měsících věku dítěte. Proto participace 

dětí mladších 4 let v těchto institucích v roce 2015 byla 97, 6 % (Průcha, 2017). 

3.2.4 Finsko 

Finsko je známo pro svou vysokou úroveň vzdělávacího systému (Brdek, 2004, s. 66). 

Hlavním principem finského vzdělávání je podobně jako ve Francii rovný přístup 

ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny bez rozdílů. Všechny stupně vzdělávání jsou 

bezplatné. Za předškolní vzdělávání se ve Finsku považuje poslední rok před započetím 

primárního vzdělávání. Jedná se tedy převážně o děti šestileté. Zde je zajištěna bezplatná 

doprava ze vzdálenějších oblastí, vzhledem ke geografickému rozložení osídlení 

ve Finsku, učebnice, ale také strava (Průcha, 2015, s. 49).  
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Participace dětí mladších 6 let v rámci vzdělávání a péče v raném věku není 

ve Finsku oproti jiným zemím EU vysoká (Průcha, 2006, s. 80-81). Ve věku do 3 let 

v roce 2013 participovalo v institucionální péči 26 % dětí, u 4letých dětí to bylo téměř 

50 % a u 5letých více jak 90 %. Vzdělávání a péče v raném věku (mezi 1-6 rokem věku 

dítěte) spadalo do roku 2013 pod jiná ministerstva, a to Ministerstva sociálních věcí 

a zdravotnictví. V roce 2013 byl tento stupeň vzdělávání ISCED 0 začleněn do národního 

vzdělávacího systému a je součástí ministerstva vzdělávání (Průcha, 2015, s. 57-59). 

Zřizovateli předškolních institucí jsou města a obce, ty však nebyly schopny pokrýt celou 

poptávku. V některých finských městech proto bojovali s nedostatečnou kapacitou 

předškolních zařízení (Průcha, 2006, s. 81).  

V současnosti má každé dítě právo na umístění do mateřské školy nebo jiného 

zařízení poskytují tento druh péče a vzdělávání. Děti mohou začít participovat již 

v 1. roku věku (Průcha, 2015, s. 57-58). Vzdělávání a péče v raném věku probíhá v rámci 

dvou institucí: v dětských centrech a v domácích mateřských školách. Většina dětí 

participujích v předškolním vzdělávání navštěvuje dětská centra, která bychom mohli 

přirovnat k českým mateřským školám. Domací mateřské školy fungují na principu, 

že kromě svého dítěte se matka stará během dne i o další děti. Obě tyto instituce jsou 

podporovány obcemi (Průcha, 2006, s. 81). Rozdíl mezi těmito dvěma institucemi je 

zejména v počtu dětí, ve vzdělávacích plánech a v kvalifikovanosti pedagogického 

dozoru (Průcha, 2015, s. 58).  

Samotné předškolní vzdělávání dětí od 6 do 7 let před započetím povinného 

vzdělávání je uskutečňováno jak v rámci mateřských (80 %), tak základních škol (20 %). 

Přestože participace dětí v tomto stupni vzdělávání, nazývaného jako „předškola“, bylo 

vyšší než na předchozím stupni (vzdělávání a péče v raném věku – ECEC27), rozhodla 

se finská vláda zavést v roce 2015 předškolní rok povinný. V roce 2015 byla participace 

šestiletých dětí v předškolním vzdělávání okolo 98 % (Průcha, 2015, s. 57-58).  

 

3.3 Přechod mezi pre-primárním a primárním vzděláváním 

Primární vzdělávání je následujícím stupněm po předškolním vzdělávání a v rámci 

mezinárodní klasifikace je označováno jako ISCED1 – jedná se o první stupeň základních 

škol. Tento stupeň je započat v jednotlivých zemích odlišně, a to v rozpětí od 4 do 8 let 

 
27 Early Childhood Education and Care 
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věku dítěte (Classifying Educational Programmes, 1999, s. 29). V České republice je 

zákonný zástupce povinný přihlásit dítě k primárnímu vzdělávání v případě, že dítě před 

začátkem daného školního roku dosáhlo věku 6 let. Podat přihlášku musejí i rodiče, kteří 

si přejí dítěti podat žádost o odklad povinné školní docházky. Osobní přítomnost dítěte 

při zápisu není zákonem vyžadována. K povinnému školnímu vzdělávání musí dítě 

nastoupit nejdéle v roce, ve kterém dovrší 8 let věku. Povinná školní docházka 

je vykonávána převážně v rámci základních škol. V porovnání s mateřskými školami 

je počet základních škol v ČR nižší (Předškolní vzdělávání, 2019). 

Přechod do základní školy je pro dítě velmi zásadní změnou. Jedná se o druhý 

významný přechod v jeho životě, jelikož první nastal s nástupem do předškolního 

vzdělávání z rodinného prostředí. Jedním z možných způsobů, jak ulehčit dětem tuto 

změnu, je předešlá znalost prostředí a spolupráce mezi MŠ a ZŠ. Hlavními důvody pro 

zajištění snazšího přechodu jsou zachování pozitiv předešlé participace v předškolním 

vzdělávání a lepší adaptace na základní školu. V neposlední řadě snazší přechod vede 

k zachování rovných výsledků ve vzdělávání (Starting strong V, 2017, s. 13-18, 50). Proto 

by tento přechod neměl být ze strany veřejně politických tvůrců opomíjen.  

Ve zhruba polovině států28 je předškolní vzdělávání součástí primárního 

vzdělávání a v druhé cca polovině jsou tyto instituce odděleny. V malém procentu států 

nalezneme oba typy (Starting strong V, 2017, s. 22-23). V českém prostředí se jedná 

o přechod mezi mateřskou školou, případně přípravnou třídou a základní školou. V České 

republice tedy nalezneme oba dva typy přechodu. Spolupráce mezi institucemi však dle 

zprávy české školní inspekce z roku 2017 fungovala spíše na formální úrovni a netýkala 

se všech vzdělávacích institucí. Pokud spolupráce probíhala, zaměřovala se především na 

získání důvěry dětí ke škole prostřednictvím seznamování se základní školou 

a potencionálními spolužáky. Nejčastěji způsob spolupráce, byly návštěvy dětí 

z MŠ v ZŠ. Naopak téměř vůbec nedochází ke spolupráci mezi pedagogy MŠ a ZŠ, kteří 

navzájem neznají podobu rámcových vzdělávacích plánů (Zatloukal, 2017, s. 15-16). 

Oproti tomu zpráva české školní inspekce z roku 2019 hovoří o tom, že si pedagogové 

uvědomují důležitost tohoto přechodu a snaží se na ní vědomě cílit. Činnosti, které 

pomáhají k lepší adaptaci dětí, realizovalo 92,9 % dotazovaných základních škol. 

Se základní školou spolupracovalo 64,6 % dotázaných mateřských škol. Efektivněji 

 
28 Jedná se o 30 státu, ve kterých OECD prováděla výzkum: Transitions from Early Childhood Education 
and Care to Primary Education. Mezi nimiž byla také Česká republika  
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probíhá tato spolupráce v menších obcích či školách, které fungují v rámci jedné 

organizace, dále ve školách alternativních (Zatloukal, 2019, s. 36-37,66).  
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4 Postoje aktérů k povinnému předškolnímu 
vzdělávání 

V rámci sběru dat byly provedeny rozhory s vybranými aktéry vzdělávací politiky 

ve zvolené obci. Konkrétně se jednalo o učitele a ředitele mateřských škol, učitele 

přípravných a prvních tříd základních škol a zástupce obce.30 Sebraná data byla 

analyzována za pomoci kódování.  Práce využívá analýzu k popisu změny, která 

s přijetím povinného předškolního vzdělávání nastala pro implementátory politiky. Dále 

k popisu, porovnání a pochopení postojů těchto vybraných aktéru vzdělávací politiky. 

Analýza dat je následně využita při posouzení úspěšnosti zavádění povinného 

předškolního vzdělávání na základě McConnellovi typologie.  

4.1 Charakteristika vybraného města a vzdělávacích 
institucí 

V této kapitole jsou popsány charakteristiky a specifika vybraného města, které jsem pro 

zachování anonymity respondentů nazvala Lesná (viz kapitola 2), a jeho institucí. 

Následně jsou podrobněji popsány vzdělávací instituce, s jejichž zástupci byly 

uskutečněny rozhovory.  

Město je známo jako bývalý vojenský újezd, který byl oficiálně zrušen koncem 

roku 1991, kdy se začalo řešit, jakým způsobem bude město využito. Předneseno bylo 

mnoho návrhů, ale žádný z nich nebyl nikdy realizován, zejména kvůli ekologické stopě, 

která tu po armádě zůstala. (Historie)36. Z důvodu, že nebyl uskutečněn žádný z plánů 

na využití oblasti, docházelo na území k rozkrádání majetku, který byl nakonec 

rozprodán. Problémem, který tato situace zapříčinila, bylo zkupování budov obcemi 

z okolí, které do budov umisťovaly socioekonomicky znevýhodněné občany ze svých 

měst. Ve městě proto v současnosti žije velký počet socioekonomicky znevýhodněných 

rodin, u kterých je procento participace v předškolním vzdělávání nižší, než je průměr 

v ČR37(Historie města).38 

 
30 Podrobněji viz kapitola 2 
36 Přesný odkaz není z důvodu anonymizace města uveden a v případě potřeby bude autorkou poskytnut 
na vyžádání 
37 Viz kapitola 1.2.1 
38 Přesný odkaz není z důvodu anonymizace města uveden a v případě potřeby bude autorkou poskytnut 
na vyžádání 
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Se skupováním budov ve městě souvisí také velmi rychlý nárůst počtu obyvatel39. 

Zatímco v roce 1995 žilo ve městě 1744 stálých obyvatel, o pět let později v roce 

2000 stoupl jejich počet na 3971. Toto číslo během následujích let stále rostlo.V roce 

2005 stoupl počet stalých obyvatel na 6606 a v roce 2010 se jejich počet blížil 

k 10 000. Poslední dostupné udáje z roku 2018 ukazují, že ve městě žilo 11 834 stalých 

obyvatel (ČSI).40S tím, jak rychle rostl počet obyvatel, bylo město nuceno reagovat na 

potřeby rodin a dětí. Jelikož se jednalo o velmi mladou populaci, začalo se město potýkat 

s nedostatečnou kapacitou vzdělávacích institucí pro děti. Ve městě proto došlo 

k zakládání nových mateřských a základních škol. V současnosti se zde nacházejí dvě 

základní a čtyři mateřské školy, jak si ukážeme níže, jejichž zřizovatelem je město. 

 

Graf 3 Vývoj počtu obyvatel v obci 

Zpracováno autorkou na základě dat dle Českého statistického úřadu.  

S odhledem na novelu zákona o povinném předškolním vzdělávání byla ve městě 

zavedena spádovost pro mateřské školy. „…asi před třemi lety město vydalo obecně 

závaznou vyhlášku, ve které stanovilo spádovost“ (Kučerová). V současnosti má obec 

Lesná dva spádové obvody. Do prvního obvodu spadají děti s trvalým bydlištěm v Dolní 

Lesné a Dubském Vrchu, nacházejí se zde MŠ Jablíčko a ZŠ Zelená. Do druhého obvodu 

 
39 viz Graf 1 
40 Přesný odkaz není z důvodu anonymizace města uveden a v případě potřeby bude autorkou poskytnut 
na vyžádání 
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spadají děti s trvalým bydlištěm v Horní Lesné a v Bukovině,  nachází se zde MŠ Jahoda, 

MŠ Malina, MŠ Borůvka a ZŠ Modrá. Více spádových obvodů na základě ulic nebylo 

dle paní Kučerové možné jednoduše určit, jelikož jak je vidět na mapě níže (obrázek 1), 

mateřské školy (MŠ Jahoda, MŠ Malina a MŠ Borůvka) v části Horní Lesná se nacházejí 

v těsné blízkosti. Takže děti mohou na základě spádovosti patřit do všech třech 

mateřských škol v Horní Lesné. Rodiče tak často podávají přihlášku do více mateřských 

škol současně, což se ukázalo jako ne zcela efektivní z hlediska kontroly povinného 

předškolního vzdělávání. 

Ve městě se dále nachází lesní klub Ptáček, jelikož se jedná se o lesní klub, 

nemohou zde děti plnit povinné předškolní vzdělání, jak bylo uvedeno v kapitole 

3.1.4. Jedná se o celodenní centrum, které je určeno pro děti od 2,5 let do 6. Ve městě 

Lesná funguje od roku 2010 (webové stránky klubu)42. Ve městě se nachází dále dvě 

soukromé instituce předškolního vzdělání, ovšem soukromé mateřské školy nejsou 

předmětem této diplomové práce, proto se jimi nebudu dále zabývat.  

 

Obrázek 1 Mapa obce 

Zdroj: Google Maps, maps.google.cz – upraveno autorkou  

Rozhory byly uskutečněny ve čtyřech vzdělávacích institucích a na úřadu obce, 

jak můžeme vidět v tabulce 6. Nyní jsou jednotlivé vzdělávací instituce popsány, aby 

přispěly k lepšímu pochopení místního prostředí a situaci ve městě 

 
42 Přesný odkaz není z důvodu anonymizace města uveden a v případě potřeby bude autorkou poskytnut 
na vyžádání 



   

 

 

 

52 

Tabulka 6 Respondentky 

Instituce Aktér  Anonymizované jméno 

MŠ Jahoda a MŠ Malina 
ředitelka školy Jaklová 

učitelka MŠ Ivanová 

MŠ Jablíčko ředitelka školy Brožová 

ZŠ Zelená 
učitelka první třída  Turková 

učitelka první třída  Marková 

ZŠ Modrá 
učitelka první třída  Nováková 

učitelka přípravná třída  Plachá 

Obec Lesná vedoucí oddělení školství… Kučerová 

Zdroj: zpracováno autorkou  

V MŠ Jahoda se nachází čtyři třídy o celkové kapacitě 112 žáků. Kapacita MŠ je 

každý rok plně obsazena. V roce 2018 se od základní školy Modrá oddělila mateřská 

škola Malina a momentálně tvoří s MŠ Jahoda jednu příspěvkovou organizaci. Obě MŠ 

tedy mají stejnou paní ředitelku. MŠ Malina má také čtyři třídy s celkovou kapacitou 

95 dětí. Každý rok je do obou mateřských škol přijímáno přibližně 50 nových dětí. 

Z výpovědí vybraných aktérů vzdělávací politiky ve městě vyplynulo, že se MŠ Jahoda 

je velmi populární mateřskou školu ve městě. Zájem o navštěvování MŠ Jahoda je vysoký 

a spousta žádostí o přijetí musí být každoročně zamítnuta. V letošním školním roce 

2019/2020 bylo v MŠ Jahoda zamítnuto 85 žádostí o přijetí.  

Druhá mateřská škola Jablíčko má ve městě dlouholetou tradici, byla založena 

v roce 1957. V MŠ Jablíčko je šest tříd celkovou kapacitou 120 dětí. Počty přijímaných 

dětí se pohybují mezi 30 a 60 ročně. Jedná se o populární školku ve městě zejména u lidí, 

kteří ve městě žijí po generace. Mateřská škola není schopna pojmout všechny děti ze své 

spádové oblasti, dispozice budovy však neumožňuje navýšení kapacity. Dětem, které se 

z kapacitních důvodů do mateřské školy nedostanou je zajištěno místo ve druhé spádové 

oblasti.45Základní škola Zelená má také ve městě dlouholetou tradici. Jedná se o školu 

s dvěma prvními třídami a celkovým počtem 488 žáků. Základní škola Modrá je nově 

postavenou školou, jejíž kapacita byla dlouhodobě navyšována. V roce 2017 byla 

kapacita školy 1500 žáků. V současnosti se jedná o jednu z největší základních škol 

 
45 Město má v současnosti dostatečnou celkovou kapacitu mateřských škol, proto není problém umístit 
děti do větší mateřské školy Borůvka s celkovou kapacitou 308 dětí (webové stránky města).  
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v České republice. Ve školním roce 2019/2020 bylo otevřeno 5 prvních tříd. Součástí 

základní školy jsou i dvě přípravné třídy (webové stránky města a škol)46. 

Přípravné třídy vznikly ve městě v letošním školním roce. Za jejich vznikem stojí 

zejména iniciativa jedné z nynějších učitelek přípravných tříd. Její nápad nijak nesouvisel 

s přijetím povinné školní docházky, ale přiznává, že to jistým způsobem dopomohlo 

k získání podpory ze strany zřizovatele. Dle původního plánu mělo dojít k otevření pouze 

jedné přípravné třídy, ale vzhledem k vysokému počtu zájemců se nakonec otevřely třídy 

dvě. Rodičům, kteří se rozhodli pro odklad školní docházky, byla nabídnuta možnost 

přípravných tříd.  

4.2 Změny vnímané implementátory – pedagogy MŠ 

Zavedení povinného předškolního vzdělávání nemělo vliv pouze na cílovou skupinu, tedy 

děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, ale změny se dotkly také zřizovatelů 

škol, pedagogů mateřských a základních škol, jakožto implementátorů novely školského 

zákona. V následující části se podíváme, o jakých změnách se zástupci implementátorů 

(respondentky) nejčastěji zmiňovali a jakým způsobem je vnímají. 

Změnu, kterou vnímají všichni dotázaní pedagogové mateřských škol, 

v souvislosti s legislativní změnou zákona č. 561/2004 Sb., je započetí participace 

některých děti, které dříve v předškolním vzdělávání neparticipovaly. Jedná se o děti, 

na které se vztahuje povinnost participace v posledním roce předškolního vzdělávání. Dle 

mých respondentek se jedná každoročně jen o pár případů, z nichž někteří rodiče volí 

individuální vzdělávání. Každý rok se v mateřské škole Jahoda a Malina jedná o cca 5 dětí 

v každé školce, které nastoupí pouze na poslední rok. V tomto školním roce 

2019/2020 k plnění povinného předškolního vzdělávání nastoupilo 11 dětí v obou 

školkách dohromady. V mateřské škole Jablíčko je toto číslo v průměru nižší a letos 

pouze k plnění povinného předškolního vzdělávání nastoupilo 1 dítě a 1 přestoupilo 

z důvodu stěhování. Podle paní ředitelky Jaklové to může být způsobeno tím, že se MŠ 

Jablíčko nachází ve spádové oblasti, kde žijí zejména starousedlíci a není tu tolik dětí ze 

socioekonomicky znevýhodněných rodin, jako je tomu v druhé spádové oblasti. 

Do spádové oblasti MŠ Jablíčko však patří místní dětský domov. Děti z dětského domova 

dříve v mateřské škole neparticipovaly, ale to se změnilo se zavedením povinného 

 
46 Přesný odkaz není z důvodu anonymizace města uveden a v případě potřeby bude autorkou poskytnut 
na vyžádání 
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předškolního vzdělávání. Přestože do té doby probíhalo jejich vyučování a příprava na 

přechod na základní školu v rámci dětského domova. „Vzhledem k tomu, že vešel v 

platnost tento zákon, že tedy všichni musí absolvovat povinné předškolní vzdělávání, tak 

nám chodí řádně k zápisu s těmi dětmi a pak vlastně v září ty děti nastoupí k povinnému 

předškolnímu vzdělávání. Ty mladší děti k nám z domova nedávají. Opravdu plní to 

povinné předškolní vzdělávání“ (Brožová). 

K zápisu do posledního povinného roku předškolního vzdělávání přichází dle 

respondentek nejčastěji děti z etnických menšin či děti, které přechází z jiné mateřské 

školy. „Ale to, že k zápisu přichází až jako předškoláci, jsou většinou děti z romských 

rodin, anebo třeba děti čerstvě přistěhovaný, že předtím chodily do jiné školky 

a přistěhovaly se“ (Jaklová). Dle paní ředitelky Jaklové děti etnických menšin mateřskou 

školu nenavštěvují dříve zejména ze dvou důvodů. První důvod spatřuje v příslušnosti 

ke komunitě, která je velmi pospolitá a nepovažuje tedy participaci v předškolní instituci 

za důležitou. Jako druhý důvod vnímá finanční zátěž pro rodiny, jelikož pokud dítě 

navštěvuje mateřskou školu a nevztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání, musí 

za ně hradit rodiče školné. Předškolní děti ani děti s odkladem povinné školní docházky 

školné nehradí. Jediné položky, které hradí, jsou strava a účast na kulturních akcích. Paní 

Jaklová uvedla, že zde občas dochází k problému neplacení stravného. Pokud se jedná 

o předškoláka, který navštěvuje povinný rok a rodiče nehradí, vzniká problém s jeho 

stravováním. Strava v MŠ Jahoda a MŠ Malina je poskytována jinou organizací, která 

v případě vzniklého dluhu neposkytne dítěti stravu. „Takže oni řeknou, nedáme jim jídlo, 

já řeknu, ale musí chodit do školky“ (Jaklová). V tomto případě musí paní ředitelka 

rodičům říct: „doneste si z domova jídlo, a to prostě taky není správný“ (Jaklová). Podle 

ní jídlo poskytované prostřednictvím školky podléhá pravidlům, a pokud nemá dítě 

nějakou speciální dietu, mělo by se primárně stravovat s ostatními dětmi.  

Zajímavým zjištěním bylo, že byla do posledního povinného předškolní roku 

přijata holčička, jejíž maminka podávala přihlášku i v minulých letech. Ovšem 

v minulosti musela paní ředitelka přihlášky odmítnout, jelikož dívka nebyla řádně 

očkovaná. „Neočkované děti se nesmějí brát, do pěti let se nesmějí brát, ale od pěti 

se musí brát“ (Jaklová). Podle názoru paní ředitelky MŠ Jahoda a Malina stojí vyhlášky 

o povinnosti být očkovaný a o povinném předškolním vzdělávání proti sobě. Na jedné 

straně stojí MZČR, které se snaží přimět rodiče, aby své děti očkovali a MŠMT, jehož 

snahou je přimět všechny děti participovat v předškolním vzdělání. 
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Další respondentkami vnímanou změnou, která nastala s přijetím novely 

o povinném předškolním vzdělávání, je omlouvání dětí z výuky v době jejich 

nepřítomnosti. Dříve museli rodiče děti omlouvat zejména z důvodu, aby dětem 

nepropadala zaplacená strava. V současnosti, pokud dítě navštěvuje povinné předškolní 

vzdělávání, je rodič povinen doložit omluvenku s důvodem jeho nepřítomnosti. Určení 

podoby a způsobu omlouvání je v kompetenci ředitele mateřské školy a není v obou 

mateřských školách stejný.  

V obou mateřských školách omlouvá dítě z výuky jeho zákonný zástupce. „Takže 

to omlouvá rodič a na nás je, abychom posoudili, jestli to dítě se omlouvá moc nebo málo, 

jestli je skutečně nemocné nebo si to ten rodič vymýšlí. Pokud by se nám to nezdálo tak 

ho můžeme nahlásit na sociálce“ (Jaklová). Ředitelé museli vymyslet způsob 

zaznamenávání omluvenek. V MŠ Jahoda a MŠ Malina musí rodič doložit omluvu 

z výuky písemně a učitelé ji pak zakládají do omluvných sešitů, které mají ve třídách. 

V mateřské škole Jablíčko vyřešili omlouvání dětí pomocí omluvných listů, která 

zůstávají ve škole. Nejdříve tedy rodič, informuje paní ředitelku o neúčasti dítěte 

telefonicky a pak je povinen se do pěti dní dostavit do školky a zapsat omluvenku 

do omluvného listu. „Omluvný list máme tady my ve školce a rodiče přijdou sem a tady 

to dítě písemně omluví do toho omluvného listu“ (Brožová). V případě, že se nejedná 

o nemoc, ale o plánovanou neúčast, musí rodič podat žádost o plánované uvolnění dítěte 

předem paní ředitelce, které ho následně schválí. Většinou se jedná o plánované dovolené 

či návštěvy prarodičů.  

Pedagogové MŠ (Jaklová, Ivanová, Brožová) uvedly, že většinou s omluvenkami 

ani s omlouváním dětí problémy nejsou. Rodiče se snaží být podle nich ukáznění a nosit 

omluvenky a většina dětí chodí do mateřské školy pravidelně. „Jsou tady někteří trochu 

problémovější rodiče, co třeba neomlouvají děti nebo nedocházej tak často, tak někteří 

se hlídají, aby opravdu nosili omluvenky…“ (Ivanová). Všechny respondentky 

(z mateřských škol) se shodly, že se jedná zejména o administrativní změnu, která 

se netýká pouze jich samotných, ale také rodičů. Rozhovory ukázaly, že omlouvání 

z výuky se nejeví jako problematické a v obou mateřských školách systém omlouvání 

funguje, přestože se podoby omlouvání liší. Pro ředitele tedy znamenalo omlouvání 

z výuky nutnost učinit úpravy ve školním řádu, aby rodiče přesně věděli, jakým způsobem 

mají postupovat, pokud jejich dítě nebude přítomno v mateřské škole. Učitelé musejí 

hlídat, zda všechny děti řádně participují v povinném předškolním vzdělávání.  
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Třetí vnímanou změnou je možnost individuálního předškolního vzdělávání. 

Strávit rok předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy je povinné, ale rodič 

může zvolit individuální formu vzdělávání. V praxi to znamená, že rodič je povinen dítě 

do mateřské školy přihlásit a přiložit k tomu žádost o individuální vzdělávání. Ředitelé 

následně individuální vzdělávání schválí, což znamená, že se dítě nepočítá do stavu 

(kapacity) a mateřská škola na něj nedostává žádné peníze. „… já ho nemám ve stavu, 

protože kapacita je 112 a tyto děti jsou nad stav. Nedostáváš na ty děti žádné peníze“ 

(Jaklová). Počet dětí s individuálním vzděláváním se každý rok mění. V jedné MŠ mají 

v letošním školním roce tři děti a ve druhé žádné. V minulých letech, ale měly také dvě 

a tři děti.  

V případě obou mateřských škol si o individuální vzdělávání žádali rodiče, jejichž 

děti navštěvují lesní klub Ptáček, který však jak bylo uvedeno výše51, není zapsán 

v rejstříku škol, proto její navštěvování nemůže být akceptováno jako plnění povinného 

předškolního vzdělávání. Dále se jedná o děti, jejichž rodiče jezdí s cirkusem, takže děti 

nemohou pravidelně navštěvovat mateřskou školu. V mateřské škole Jahoda mají, a již 

v minulosti měly, individuální vzdělávání romské děti, jejichž rodiče nechtějí, aby dítě 

navštěvovalo mateřskou školu. Setkali se i s případy, kde si rodiče myslí, že dětem 

mateřská škola nic nedá, a proto se děti rozhodli vzdělávat doma.  

Ředitelky jsou povinné ověřovat jejich způsobilost a připravenost pro nástup 

do prvních tříd52. Toto ověřování ředitelé MŠ označují jako přezkoušení. Způsob 

a podobu si každý ředitel mateřské školy volí sám. Obě ředitelky se během přezkoušení 

řídí rámcovými vzdělávacími plány. Přezkoušení probíhá v obou MŠ jednou ročně, a to 

na podzim. V termínu určeném řediteli MŠ se dítě musí dostavit na přezkoušení, případně 

na jeho náhradní termín. Ukázalo se, že paní ředitelky si každá zvolila odlišný způsob 

ověřování. V mateřské škole Jablíčko zapojí děti ráno do běžného chodu, tedy vezme je 

do třídy mezi ostatní děti. „…vezmeme je pohrát a už sleduji, jak je schopno se zapojit, 

vyjít s kamarády, jestli se stydí, nestydí, mluví semnou nebo jenom s dětmi“ (Brožová). 

Následně si vezme dítě stranou. Dítě jí nakreslí obrázek, otevřou si knížku, kde popisují 

obrázky. Tímto způsobem zjišťuje, jestli je u dětí vše v pořádku a budou jim moci 

ponechat individuální vzdělávání. „Když přišly ty děti na přezkoušení, tak tam bylo 

 
51 Viz kapitola 3.1.4 
52 Viz zákon č. 561/2004 Sb. § 34 
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všechno v pořádku. Tam nebyl důvod vůbec jakoby rodičům něco říkat nebo jim zrušit 

individuální vzdělávání a aby nastoupily k denní docházce“ (Brožová).  

Paní ředitelka MŠ Jahoda a Malina zvolila poněkud odlišný způsob ověřování. 

Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech53 ověřuje 

za přítomnosti rodičů ve své kanceláři.  Říká, že každé dítě je jiné, a proto se v tomto 

ohledu snaží řídit svými zkušenostmi. Uvedla, že to není jednoduché: „… to dítě přijde, 

v životě mě před tím nevidělo, přijde do cizího prostředí a já tady na něj prostě spustím 

nebo měla bych ho nějakým způsobem přezkušovat, a to je hrozně náročný, protože, aby 

to dítě získalo k tobě důvěru a začala s tebou nějak komunikovat, tak já tady dělá různé 

fintičky přes hračky, přes knížky…“ (Jaklová). „Bylo tady prostě dítě romský, který 

zazpívalo spoustu písniček, komunikovalo semnou a který třeba v životě nevidělo knížku. 

Mělo prostě jednu nějakou knížku a tu si půjčili někde od sousedů, protože já jsem řekla, 

ať přijdou s knížkou. Takže to dítě se zase vůbec nestydělo, hezky mluvilo, ale zpívalo jak 

blázen tady jo, nakreslilo mi obrázek, podepsalo se, ale nevidělo knížku“ (Jaklová). 

Ovšem pak jsou děti, které jsou dle ní sečtělé, ale bojí se mluvit. Děti z lesních školek dle 

jejího názoru zase znají moc dobře přírodu, ale neumí chvilku sedět na jednom místě 

a chybí jim určité kulturní a společenské návyky. Každé dítě je podle ní jiné a z tohoto 

důvodu se snaží posuzovat zejména celkovou zralost a schopnost. Dále potom, zda dítě 

určitým způsobem nestrádá. Zatím se nesetkala se situací, kdy by dítě nemohlo jít 

k zápisu, anebo mu musela doporučit ukončení individuálního vzdělávání. „Naopak 

některý ty děti byly lepší než děti, co mámě ve školce jako ne z hlediska vědomostí, ale 

z hlediska připravenosti odpoutat se od maminky, jako jít do světa“ (Jaklová). Některým 

rodičům dala určitá doporučení, například že by měli s dítětem více zpívat, chodit 

do kolektivu stejně starých dětí a podobně.  

Respondentky vnímají volbu individuálního vzdělávání jako možnost vyhnout 

se záměrům politiky zapojit děti ze socioekonomicky znevýhodněných rodin 

do předškolního vzdělávání. Přestože se ani jedna z ředitelek nesetkala s dítětem, kterému 

by musela doporučit54 ukončit individuální vzdělávání, nevnímají tuto alternativu 

předškolního vzdělávání jako vhodnou pro všechny. Na individuální vzdělávání nahlížejí 

spíše jako na nutnou byrokracii, která jim přináší více povinností.  

 
53 Viz zákon č. 561/2004 Sb. § 34 odstavec 3 
54Ředitel mateřské školy může dítěti ukončit individuální vzdělávání pouze v případě, že se nedostaví na 
přezkoušení a na náhradní termín Viz zákon č. 561/2004 Sb. § 34b odstavec 4 
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Mateřské školy se na implementaci zákona o povinném předškolním vzdělávání 

musely připravit. Se sháněním informací, jakým způsobem bude povinné předškolní 

vzdělávání probíhat, neměly mateřské školy problém. Povinné předškolní vzdělávání 

bylo podle respondentek velmi medializovaným tématem, o jehož záměru se mluvilo 

poměrně dopředu. Přesto zde vznikaly nejasnosti o jeho konkrétní podobě například 

o podobě a formě individuálního vzdělávání a způsobu omlouvání a podobně. Tyto přesné 

informace zástupci mateřských škol získávali účastí na konferencích zabývajících 

se touto tématikou. Všechny potřebné informace získali v dostatečném předstihu, aby 

se na něj mohli připravit a některé změny z toho plynoucí zapracovat do školního řádu. 

Tabulka 7 Změny vnímané implementátory (mateřskými školami), v souvislosti s přijetím 

povinného předškolního vzdělávání 

Změny vnímané implementátory (MŠ) 

Zvýšení participace dětí v předškolním vzdělávání v řádu jednotek: romské děti, děti z 
dětských domovů, nově přistěhovalé, alternativně vzdělávané děti (IV) 

Nutnost omlouvání dětí z MŠ – specifikace školní řád 

Možnost využití individuálního vzdělávání v MŠ – přezkoušení školní řád 

Zvýšení administrativní zátěže a pracovních povinností v MŠ 

Možnost přijetí neočkovaného dítěte do povinného předškolního vzdělávání 

Zdroj: zpracováno autorkou  

4.3 Přínosy participace v předškolním vzdělávání vnímané 
vybranými aktéry 

Kapitola 4.2 odhalila jako implementátory vnímanou změnu nepatrné navýšení 

participace dětí v místních mateřských školách. Přestože pedagogové nevnímali tento 

nárůst jako znatelný, v průběhu rozhoru často zmiňovali pozitiva, které participace 

v předškolním vzdělávání dětem, zejména těm nově příchozím, přináší. Na pozitivním 

přínosu participace v předškolním vzdělávání se shodly všechny respondentky. Pozitivní 

posun a vliv u některých dětí zaznamenaly učitelky základní školy Zelená. Podle nich 

jsou děti, které participovaly v mateřské škole lépe připraveny na povinnou školní 

docházku. Někteří učitelé prvních tříd zaznamenali u dětí lepé rozvinutou matematickou 

představivost, a naopak žádný posun v jazykových dovednostech, zejména pak 

v logopedických problémech dětí. Rozdíl vidí v tom, že děti, které v předešlých letech 
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nenavštěvovaly mateřskou školu, se v první třídě se spoustou věcí setkávaly poprvé. 

Oproti tomu děti, které do první třídy přicházejí z MŠ, se dle nich musí 

vyrovnávat s menším počtem nových věcí. Často se dle nich jednalo o děti z etnických 

menšin, ve většině případů Romů. V rozhovorech se opakovaly čtyři skupiny dovedností, 

které učitelé mateřských i základních škol očekávají u dětí, které nastupují do prvních tříd 

(viz tabulka 8). Očekávané výstupy v rozhovorech porovnávaly mezi dětmi, které 

v MŠ dlouhodobě participují a dětmi, které v MŠ plní pouze povinné předškolní 

vzdělávání.  

První skupinu, která je učiteli očekávána jsem označila jako sociální dovednosti. 

Respondentky se shodly na tom, že některé děti, které nastoupí do mateřské školy pouze 

k plnění povinného předškolního vzdělávání, mají problém se začleněním do kolektivu. 

Důvody proč tomu tak je, jsou podle nich různé. Děti nejsou zvyklé na kolektiv a kontakt 

s ostatními dětmi, který mimo mateřskou školu není dle pedagogů tolik pravidelný, 

a většinou se stýkají pouze s dětmi ze stejné sociální skupiny. Předškolní vzdělávání je 

pro ně tedy přípravou na školu, během které mohou dohnat určité potřeby, které nebyly 

naplněny v rodinném prostředí, „například ty sociální vztahy nebo nějaké ty návyky 

základní, co třeba zapomněly z rodiny trošičku doučit, tak určitě ta školka pomohla. 

A celkově klima, že se děti přece jen naučily fungovat v kolektivu, dodržovat nějaká 

pravidla“ (Marková).  

Druhou učiteli očekávanou skupinou dovedností bylo identifikováno respektování 

režimu, pravidel a autorit, jak můžeme vidět i v předešlé výpovědi paní učitelky Markové. 

Učitelé v mateřských školách jsou pro děti často první autoritou mimo rodinu. V MŠ děti 

musejí začít respektovat nová pravidla „…školka je specifická v tom režimu a ty děti třeba 

nejsou zvyklý na nějaký ten režim…“ (Jaklová). „…teď se chvíli hraje, chvíli 

se pracuje…“ (Turková). Dle respondentek participace v předškolním vzdělání naučila 

děti, ale také jejich rodiče ranní rutině, kdy odchází dítě do mateřské školy a rodič si ho 

poté vyzvedne. „Takže já si myslím, že je dobré, že už se naučili chodit do školky a naučili 

se ten ranní rituál. Že to dítě odevzdali a pak si ho zase vyzvedli“ (Marková). 

Respondentky vnímají naučení režimu v mateřské škole za přínosné z důvodu, že děti 

jsou zvyklé se odpoutat se od rodiny. Dle učitelek základních škol (Marková, Turková) 

vznikaly problémy, pokud se odloučení stávalo poprvé v první třídě. U některých dětí to 

mělo vliv na pozornost a soustředění během výuky.   
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Třetí skupinou učiteli očekávaných dovedností byla identifikována sebeobsluha 

a samostatnost dítěte. Tento předpoklad zmínily explicitně v rozhovorech pouze dvě 

respondentky. „My jsme kolikrát museli v první třídě učit děti mýt si ruce a tak dál a tak 

dál“(Marková). „Ale největší problém je v té samostatnosti…“ (Brožová). Tento 

předpoklad byl ale mezi učiteli v mateřských školách zmiňován během mé praxe. 

Učitelky často upozorňovaly na samostatnost dětí u oběda, kdy si děti samy chodily pro 

jídlo. Dále při předávání informací mezi třídami. Například, když potřebovaly předat 

určitou informaci do jiné třídy či ředitelny, pověřovaly tímto úkolem děti a zdůrazňovaly, 

že tímto způsobem se je snaží naučit samostatnosti, aby se nebály se zeptat a uměly si věci 

samostatně bez dospělé osoby zařídit.  

Čtvrtým identifikovaným předpokladem, který učitelé od dětí před nástupem 

do prvních tříd očekávají, jsou dovednosti a schopnosti na úrovni odpovídající věku 

dítěte. Školní vzdělávací plán je tvořen podle dovedností dětí dle věku. „Každé dítě 

v určitém věku dokáže nějaké dovednosti a ta úroveň, ta náročnost se vlastně zvyšuje 

akorát. Takže od nejlehčího po to nejtěžší. Od celku ke konkrétnímu“ (Ivanová). „Malé 

děti stříhají čáry, kruhy. Velký děti teď předškoláci stříhají vlaštovku, ta vlaštovka je 

členitá má ocásek, křídla, zobák“ (Jaklová). Každému dítěti pak dle respondentek mohou 

chybět určité konkrétní dovednosti. „neumí držet tužku, poprvé v životě vidí nůžky, barvy, 

protože doma to s nimi ty maminky nedělají, protože řeknou já se bojím dávat mu nůžky, 

vy jim dáváte nůžky, ježíš barvy ne to by mi doma ušpinilo všechno. Takže zatím, co tady 

tu děti od tří let modelují, malují, všechno, tak ty děti třeba vůbec“ (Jaklová). Rozdíly 

mezi dětmi mi učitelé mateřských škol ukazovali prostřednictvím portfolií. Nejčastěji 

byla učitelkami zmiňovaná kresba postavy. Zdůrazňovaly, že děti, které navštěvují 

předškolní vzdělávání dlouhodobě, mají ve svých portfoliích postavy, které mají správný 

počet prstů a nechybějí jim žádné části lidského těla, což dle jejich názoru nesouvisí 

s jejím výtvarným nadáním. Kresby poté porovnávaly s dětmi, které začaly navštěvovat 

mateřskou školu pouze v rámci povinného předškolního vzdělávání. Upozorňovaly, že 

jejich kresbám často chybí části obličeje nos.  Zmiňovaly, že na některé děti to má 

i psychický dopad „…mají stres z toho, že ty ostatní to umí a já to neumím. Jo, takže my 

samozřejmě sedíme a musíš mu dát něco jednoduššího … je to i víc práce pro tu učitelku“ 

(Jaklová).  
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Tabulka 8Očekávané dovednosti dětí při nástupu do prvních tříd učiteli ZŠ a MŠ 

Očekávané dovednosti dětí při nástupu do prvních tříd učiteli ZŠ a MŠ 

Sebeobsluha (hygienické návyky) a samostatnost  

Sociální dovednosti – fungování v kolektivu 

Dovednosti a schopnosti na úrovni odpovídající věku dítěte kreslení, stříhání, apod 

Respektování pravidel, řádu a autorit 

Zdroj: zpracováno autorkou  

Pedagogové mateřských škol se shodují, že některé děti ovšem nejsou schopné 

za jeden rok v mateřské škole dohnat všechny předpoklady, které jsou od dětí očekávány 

při nástupu do prvních tříd. „Je to znát, protože ty děti, co sem chodí už tu delší dobu, tak 

už jsou zaběhnutý, už vědí, jsou zvyklý na ten kolektiv, jsou zvyklý na fungování té třídy, 

školky. A ty děti, co sem přijdou, se nesetkaly s tolika vrstevníky“ (Ivanová) „…teď, 

co nám chlapeček nastoupil až jako předškolní přímo z rodiny, tak mu ten rok nebude 

stačit. Bude to na odklad. Jenom ten jeden rok je málo“ (Brožová).  Za klíčové považují 

sociální prostředí a rodinu, ze které dítě do mateřské školy přichází. Podle nich se rodiče 

ze sociálně slabých rodin dětem v ohledu vzdělávání tolik nevěnují, naopak jsou rodiče, 

kteří věří, že jsou děti schopni připravit na základní školu lépe než MŠ, svým dětem čtou 

a pracují s nimi na jejich rozvoji. Z těchto důvodů je dle respondentek dětem, které 

do mateřské školy chodily pouze v rámci povinného předškolního vzdělávání, často 

doporučen odklad povinné školní docházky.  

Mateřská škola může dítěti odklad školní docházky pouze doporučit. Pokud 

se pedagogům v mateřské škole zdá, že by pro dítě bylo vhodnější setrvat o rok déle 

v mateřské škole, může rodiči doporučit, ať tuto možnost zváží. „Děláme i třeba 

konzultaci, že si ty rodiče si přišli po Vánocích se zeptat na dítě, jak funguje ve školce, 

protože oni to vidí doma a my to vidíme v tom kolektivu, jak funguje v celku“ (Jaklová). 

V případě, že se rodič rozhodne pro odklad, musí mít vždy posouzení z pedagogicko-

psychologické poradny. Na zápis tedy většinou chodí rodiče uvažující o odkladu již 

s posudkem a pedagogové na základních školách jim mohou doporučit, jestli je dle nich 

odklad pro dítě vhodný či nikoliv. Finální rozhodnutí o odkladu je vždy na rodičích. 

„…pokud dítě bude super výborný a rodič si bude přát odklad za každou cenu, tak si ten 
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odklad může si ten odklad vymoci. Pokud bude to dítě super špatné a rodič si bude přát, 

aby nastoupilo do školy, pokud na to věkově je, tak do té školy nastoupí“ (Jaklová). 

Přestože finální rozhodnutí učiní rodič, který může učinit opačně, než je dítěti 

doporučováno, je druhý předškolní rok zdarma a úplatu rodič nehradí. 57„i když dostanou 

odklad, tak mají nárok mít druhý rok zdarma“ (Jaklová). Ovšem předtím, než vešla 

novela o povinném předškolní vzdělávání v platnost (školní rok 2017/2018), mělo dítě 

nárok pouze na jeden bezplatný rok v instituci předškolního vzdělání58. „První rok byl 

bezplatný a následující rok museli rodiče zase platit školné“ (Brožová). 

V případě, že se rodiče rozhodnou pro odklad povinné školní docházky, může 

zvolit jinou alternativu než další rok v MŠ a může dítě přihlásit do přípravné třídy.  Dle 

paní učitelky této třídy jsou třídy určeny pro: „děti, které potřebují individuální 

a zvýšenou intervenci“ (Plachá). Každé z dětí má vytvořený odborný plán péče, jeho 

pokroky jsou zaznamenávány do portfolií, podobných jako v mateřské škole. Ve třídě 

jsou dle slov paní učitelky pouze dvě děti, které nepotřebují speciální přístup. „Jinak je 

tady cizinec, jsou tady dvě děti s opravdu vážnou dyslálií, jsou tady děti, které mají 

problémy se sebehodnocením, sebe projevením ve třídě jsou, soustředěním, který 

tu speciální péči opravdu potřebují“ (Plachá). Často se dle ní jedná o děti z etnických 

menšin a sociálně znevýhodněného prostředí.  

Prostory, ve kterých probíhá výuka, však nepovažuje paní učitelka za ideální. 

„Takže tady ráno je přípravka a odpoledne družinka, proto jsou ty prostory ne úplně 

ideální pro přípravku“ (Plachá). Největší rozdíl oproti mateřské škole vnímá 

v individuálním přístupu, kdy určitou část výuky věnuje konkrétnímu dítěti a pracuje 

s ním na jeho potřebách. „Mám každý den vyšetřených 40 minut, který věnuji 

té individuální práci“ (Plachá). Paní učitelka se podle svých slov snaží o kombinace hry 

a výuky. Za pozitivní přínos vnímá možnost postupnějšího přechodu do režimu 

základních škol. „V 8 hodin začne výuka, kdy udržujeme takovéto ze základní školy, kdy 

děti jsou v lavicích, pozdravíme se, zkontrolujeme náležitosti…“ (Plachá).  

Pět respondentek vnímá přípravné třídy jako vhodný mezistupeň mezi mateřkou 

a základní školou pro některé děti. Podle nich pro některé děti s odkladem školní 

docházky není mateřská škola přínosem, ale zároveň na základní školu nejsou dostatečně 

připraveny. „Protože jsou děti, které, já tomu říkám, že se potřebují dotáhnout, že my 

 
57Viz školský zákon č. 561/2004 Sb., § 123 odstavec 2 ve znění účinném od 1.9. 2017 do 31. 8. 2018 a   
58 Viz školský zákon č. 561/2004 Sb., § 123 odstavec 2 ve znění účinném od 1.1. 2017 do 1.9. 2017 
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už jim tady nemáme co nabídnout. Protože my je tady s odkladem necháme mezi 

předškoláky, kde je třeba dva odklady a osmnáct předškoláků, tak oni si vlastně opakují 

to, co se učily loni“ (Brožová).  Respondentky vnímají jako pozitivní možnost seznámení 

se s režimem školy, budovou i pedagogy. Děti pravidelně využívají školní tělocvičnu, 

kterou v dalším roce budu navštěvovat v hodinách tělesné výchovy. Většina z nich chodí 

na oběd do školní jídelny. Naučí se tedy podle paní učitelky Plaché postupně v daném 

režimu fungovat a lépe udržovat pozornost.  

 Paní učitelka věří, že se všem dětem podaří, přestože některé se potýkají 

s vážnějšími diagnózami, během tohoto přípravného roku dohnat nenaplněné potřeby 

a budou moci v příštím roce nastoupit bez problémů do prvních tříd. „Tak už teď dám 

ruku do ohně za to, že až na dvě děti, u těch si nejsem stoprocentně jistá, tak ty děti budou 

v první třídě úplně suprácký, že to doženou“ (Plachá). Jedna z respondentek se dokonce 

domnívá, že určitý druh mezistupně by měly absolvovat všechny děti. Následný přechod 

do primárního vzdělávání by dle ní byl pro děti jednoduší a postupný. „perfektně 

se seznámí a další rok jim k tomu přibude vzdělávání a nemají najednou stres z nového 

prostředí a do toho se učit“ (Jaklová). Průběh rozhovoru odhalil, že její názor 

na přípravné třídy pramení z jejího vnímání mateřské školky, jejíž funkcí dle ní nemá být 

primárně vzdělávání: „V průběhu času se postavení mateřských škol změnilo, protože 

chtěli nějaký lidi, aktivisti a odborníci ve vedení, aby se i mateřské školy staly vzdělávacím 

článkem. Takže od určitého roku, teď nevím z hlavy se stala, nevím, jestli 2004, se stala 

nebo možná ještě dříve se stala mateřská škola prvním vzdělávacím článkem, tedy 

vzdělávací soustavy. Tím pádem se změnil i pohled na mateřskou školu, takže se sem 

berou děti ne proto, že by to byla pomoc maminkám, který chodí do práce, ale proto, že 

je to první článek vzdělávací soustavy. Což mě úplně, úplně mi to jako nesedí, protože 

si myslím, že tady by si mělo prostě hrát a zpívat a cítit se jako dobře a myslím si, že když 

se to dětství urychlí, že bychom do nich tady hustili nějaké vzdělávání.“ (Jaklová). Proto, 

aby přípravné třídy mohly být zavedeny plošně, by bylo zapotřebí připravit vhodné 

podmínky. Jednak zajistit vhodné prostory v rámci základních škol, dostatek tříd 

a pedagogického personálu.  

Výpovědi respondentek (pedagogů MŠ a ZŠ) ukázaly, že vnímají participaci 

v předškolním vzdělávání jako pro děti přínosnou. Rozhovory ukázaly, že z pohledu 

pedagogů mateřských i základních škol by bylo nejlepší, aby všechny děti participovaly 

v předškolním vzdělávání.  Nemusí nutně znamenat, že všechny děti, které neprošly 
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mateřskou školou, jsou na nástup do prvních tříd méně připraveny, jelikož na děti má vliv 

také rodinné prostředí. Největší potřebu participovat v předškolním vzdělávání proto 

spatřují u dětí etnických menšin. Dle výpovědí respondentek u těchto dětí dochází často 

k odkladu povinné školní docházky, jelikož se jim během jednoho roku nepovede 

vyrovnat všechny nerovnoměrnosti vývoje nebo učiteli předpokládané dovednosti 

a schopnosti při nástupu do prvních tříd. S odkladem školní docházky ovšem musí 

souhlasit rodič. Využívanou alternativou odkladu jsou ve městě přípravné třídy. Podle 

některých respondentek se jedná o způsob předškolního vzdělávání, který může dětem 

usnadnit přechod do primárního vzdělávání.  

4.4 Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi ve městě 

Rozhory odhalily, že spolupráce mezi mateřskými a základními školami je velmi užitečná 

v mnoha ohledech. Dle respondentek se jedná o jeden z klíčových faktorů, který 

dopomáhá ke snadnějšímu přechodu a adaptaci dětí z předškolního do základního 

vzdělávání. Spolupráce funguje na dobrovolné bázi a iniciativě vzdělávacích institucích 

ve městě. Proto je míra spolupráce mezi mateřskými a základními školami mezi 

jednotlivými spádovými oblastmi ve městě odlišná. 

Ukázalo se, že v jedné spádové oblasti probíhá spolupráce na dlouhodobé 

a pravidelné bázi. Spolupráci může usnadňovat fakt, že se ve spádové oblasti nachází 

pouze jedna spádová mateřská škola. Vliv na spolupráci má dle respondentů také 

dlouholetá tradice obou škol. Vybraní učitelé a ředitelé, jak mateřské, tak základní školy 

se účastní porad, při nichž je probírána také vzájemná spolupráce. Spolupráce probíhá 

mnoha různými formami. Jednou z nich jsou logopedická vyšetření dětí v mateřské škole, 

které prování logoped základní školy. Následně je rodičům předána doporučující zprávu 

a na jejím základě se mohou rozhodnout navštěvovat logopedii. „Přednostně je to pro 

předškoláky, ale když jsou tam děti, který rodiče vědí, že tam nějaký logopedický problém 

je a chtějí přijít a my mámě kapacitu volnou, tak bereme i mladší žáky“ (Turková). 

Logopedie probíhá v budově základní školy a dítě má tedy možnost zvykat si na nové 

prostředí před započetím školní docházky. Na prostředí základní školy si mohou 

předškolní děti zvykat při pořádání společných kulturních akcí.  

Existují zde také projekty podporující spolupráci a snazší přechod dětí 

do primárního vzdělávání. Jedním z nich je projekt Kamarád: „základní škola sem vodí 

děti s osmých tříd, protože pak jako deváťáci v září vítají prvňáčky, mají je tam na starost, 
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nějak je tam uvádí do chodu té školy“ (Brožová). „budoucí deváťaci provádí ty budoucí 

prvňáky celým tím prvním rokem“ (Turková). V rámci tohoto projektu děti z mateřské 

školy, které byly přijaté v následujícím roce do prvních tříd, v době odpolední výuky 

navštěvují v základní škole tzv. „přípravky“. Ve škole s nimi pracuje jejich budoucí paní 

učitelka a vzájemně se poznávají. „Takže oni ty děti už poznají svoji třídu dříve, než je 

září, poznají svojí paní učitelku a poznají děti, se kterýma budou ve třídě“ (Brožová). 

Přestože je účast dobrovolná navštěvují „přípravku“ téměř všechny děti. Tato aktivita 

vznikla na podnět základní školy. Před začátkem nového školního roku tedy paní učitelky 

z prvních tříd, znají děti, jejich schopnosti a dovednosti. Mohou se proto na výuku 

připravit s ohledem na potřeby dětí. Učitelé budoucích prvních tříd se pravidelně účastní 

výuky v MŠ.   „…když máme podnět, že je tam nějaké dítě, které bude mít nějaké výukové 

problémy nebo bude třeba na asistenta pedagoga, tak tam chodíme častěji…“ (Turková). 

Respondentky vnímají tuto spolupráci mezi mateřskou a základní školou jako užitečnou 

při doporučování odkladů školní docházky. V případě, že jsou paní učitelky ze základní 

školy v kontaktu s předškoláky, jsou schopny lépe posoudit jejich zralost a připravenost 

na základní školu 

 Ve druhé spádové oblasti dochází ke spolupráci v menší míře. Přestože jsou zde 

dle respondentek z obou stran. Důvodem nižší četnosti vzájemné spolupráce se jeví více 

mateřských škol v jedné spádové oblasti a velkým počtem žáků v základní škole. 

Respondentky uvedly, že u tak velké základní školy je problémem organizace školy 

samotné, a proto nezbývá tolik času na koordinovanou spolupráci s mateřskými školami. 

Přesto k určitému druhu spolupráce mezi institucemi dochází, zejména při zápisových 

aktivitách. „To znamená, že děti se jdou podívat do té školy, předškoláci, jdou se podívat 

do jídelny, do tělocvičny, do tříd a účastní se třeba hodiny vyučovací. Dostanou, jsou 

rozstrkaný do těch lavic s těma dětma, kde sedí ten prvňáček a něco společně 

dělají“ (Jaklová). Dle respondentek (Jaklové, Novákové a Ivanové) je tento druh 

spolupráce významný pro adaptaci dětí v prvních třídách. Dále se v mateřských školách 

(Jahoda a Malina) pořádají třídní schůzky pro rodiče předškolních dětí. Do mateřské 

školy dorazí paní učitelky, které budou mít v následujícím školním roce první třídy 

a seznamují rodiče s fungováním základní školy, řeknou jim, co mohou od nástupu 

do základní školy očekávat. Dříve do mateřské školy docházeli také starší žáci ze základní 

školy, jako v druhé spádové oblasti. „…chodili deváťáci do těch tříd k těm dětem a hráli 
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si s nimi, aby zase ty děti pak neměly strach z těch velkých“ (Jaklová). Důvodem 

nepokračování spolupráce jsou dle ní zejména časové možnosti základní školy.   

Všechny respondentky se shodly na tom, že spolupráce mezi vzdělávacími 

institucemi může mít pozitivní vliv na adaptaci dítěte při přechodu do první třídy. Dalším 

faktorem usnadňujícím adaptaci byla respondentkami identifikována možnost chodit 

do stejné třídy s kamarády. Proto základní školy umožňují rodičům k přihlášce přiložit 

jména dětí, se kterými by chtěli, aby jejich dítě chodilo do třídy. Při rozdělování do tříd 

se na to základní školy snaží přihlížet, ne vždy však jsou schopny požadavkům vyhovět. 

„víme, že tady je někdo na někoho fixovaný a kdyby se ve škole roztrhly tak by to třeba to 

dítě špatně neslo“ (Brožová). V ZŠ Modrá byly snahy o rozdělování dětí do prvních tříd 

v podle toho, jakou mateřskou školu navštěvovaly, ale docházelo k tomu, že třídy nebyly 

vyrovnané. Proto od tohoto záměru základní škola ustoupila.  Dle paní učitelky Novákové 

jsou děti z MŠ Jahoda více hlučné, ale na druhou stranu mají velké znalosti o přírodě 

a jsou samostatné. Děti z MŠ Borůvka jsou více klidné, ale nejsou tolik samostatné. 

Z rozhovorů tedy vyplývá, že nerovnosti mezi dětmi pramení také z odlišností mezi 

mateřskými školami a jejich přístupu k předškolnímu vzdělávání.  

Problém ve spolupráci, který respondentky v rozhovorech často zmiňovaly, nastává 

ohledně možnosti předávání informací a výstupů předškolních dětí. V mateřských 

školách je každému dítěti při započetí jeho participace vytvořen záznamový arch, 

do kterého v průběhu školního roku pedagog zaznamenává pokrok. Podobu 

záznamového archu61 a jeho přesný obsah si každá mateřská škola vytváří sama. Tato 

portfolia dětí musí být uschována v mateřské škole a ta je nemůže předat škole základní. 

„Ono je to hodnocení trochu k ničemu, ale musí se dělat. Protože my ho nemůžeme dát 

do první třídy… mnohdy mi třeba volali ty ředitelky, že jo hele tohle dítě tohle takhle. 

Jenomže jsou zase informace, který já nesmím předávat“ (Jaklová). V praxi si informace 

o dětech předávají pedagogové tajně, většinou v případě, že se u dítěte objeví problém. 

„To si jako tak tajně voláme, aby jí to pomohlo, protože nevěděla, jak se má chovat, jaký 

to dítě je. Tak já jsem říkala, jako hele musíš mu dát čas to je dítě prostě nedůvěřivé, ono 

začne, ale chtěli ho vrátit zpátky z první třídy do školky…“ (Jaklová). Dle paní ředitelky 

se však může jednat o dítě, které má problém s důvěrou, adaptace na nové věci mu trvá 

déle a pokud by se navrátilo zpět do předškolního vzdělávání, za rok by v první třídě 

bojovalo se stejnými problémy. Ředitelky uvedly, že záznamové archy mohou být 

 
61 Příklad podoby záznamového archu naleznete v příloze č. 4 
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předány rodičům a je na jejich zvážená, zda je poskytnou učitelům v prvních třídách. 

„My si myslíme, že by to bylo fajn. Ale bohužel cesta je: my dáme rodiči, a zda rodič 

předá paní učitelce nebo nepředá to už je na něm“(Brožová).  

Mezi mateřskou a základní školou tedy nedochází k žádnému přímému 

(oficiálnímu) předávání informací o dětech62. Respondentky by přitom možnost 

předávání informací uvítaly. Dle jejich názoru by předávání informací mohlo usnadnit 

přechod nejen samotným dětem, ale také učitelům prvních tříd. Pokud by učitelé měli 

informace o tom, jakým způsobem je s konkrétním dítětem zapotřebí pracovat, aby 

dosáhlo, co možná nejlepších výsledků, mohlo by jim to pomoci při práci s nimi, zejména 

po jejich příchodu do prvních tříd. Věděli by také, jaké konkrétní potřeby mají jednotlivé 

děti, mohly by k nim přistupovat individuálněji a uzpůsobit tomu podobu výuky. Navíc 

dětem by tento přístup mohl usnadnit adaptaci na nové prostředí. Předávání informací 

o žácích by bylo dobré učinit také u dětí z přípravných ročníků. Paní učitelka z přípravné 

třídy v tento způsob spolupráce doufá: „…my tady v té přípravce máme ty děti docela 

dobře otypované, třeba jak by pak mohly spolu do první třídy a tak dále“ (Plachá). 

Nehledě na to, že jsou přípravné třídy součástí základních škol, spolupráce mezi nimi 

a prvními třídami je prozatím minimální. Obě strany přiznaly, že na spolupráci je 

zapotřebí do budoucna zapracovat. Na druhou stanu letošní rok jsou zde přípravné třídy 

poprvé a spolupráce se tedy postupně buduje. „Oni jsou tu letos prvním rokem, takže se to 

musíme vypilovat, zlepšit tu spolupráci“ (Nováková). Případnou efektivitu přípravných 

třídě nelze v tomto konkrétním případě prozatím posoudit, jelikož jejich 

výsledky a pokroky budou moci vyhodnotit další školní rok, poté, co děti 

nastoupí do prvních tříd.  

  

 
62 Viz povinnosti pedagogických pracovníku „zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní 
údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,“ (Zákon 561/2004 
§22b) 
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Tabulka 9 Přínosy a omezení spolupráce mezi MŠ a ZŠ 

Přínosy spolupráce 

Adaptace na prostředí ZŠ 

Adaptace na kolektiv a pedagogy ZŠ 

Schopnost posouzení zralosti dítěte (odkladu) učitelem ZŠ 

Lepší připravenost učitelů prvních tříd 

Důvody omezení spolupráce  

Legislativní omezení – nemožnost předávání informací a výstupů dětí  

Neaktivita ze strany vzdělávacích institucí 

Zdroj: zpracováno autorkou  

 

4.5 Kontrolní mechanismus povinného předškolního 
vzdělávání a jeho nedostatky 

Na základě rozhovorů se všemi respondentkami jsem zjišťovala, jakým způsobem 

dochází ke kontrole povinného předškolního vzdělávání. Kdo tedy dohlíží na to, zda 

všechny děti ve městě nastoupily k plnění povinného předškolního vzdělávání. Proces 

kontroly je znázorněn na obrázku 2. Započíná tím, že zřizovatel obec Lesná na základě 

údajů poskytnutých matrikou předá jednotlivým ředitelům mateřský škol jmenný seznam 

dětí, které patří do jejich spádové oblasti. „To znamená, že je požádám, matriku, aby mi 

prostě vyjela seznamy dětí v určitém věku. To znamená od dvou do pěti a pak jsou vlastně, 

zvlášť předškoláci, kteří buď spadají do spádového obvodu jedna, nebo do spadového 

obvodu dvě“ (Kučerová). V mateřské škole Jablíčko je vzhledem k tomu, že se v jedné 

spádové oblasti nachází pouze jedna školka, kontrola, zda všechny děti nastoupily 

k plnění povinného předškolního vzdělávání, snazší. Do druhé spádové oblasti ovšem 

spadají tři budovy, ale u dvou z nich (MŠ Jahoda a MŠ Malina) se jedná o jednu 

příspěvkovou organizaci. Proto jak už bylo zmíněno výše, mají stejnou paní ředitelku. 

V tomto případě přijde paní ředitelkám seznam stejných dětí určitých věkových skupin, 

které patří do stejné spádové oblasti. Jak bylo uvedeno výše, rodiče mohou podat 

přihlášku do všech třech školek. Jsou-li děti přijaté do více mateřských škol, tak je 

rozhodnutí na nich, do které jejich dítě nastoupí. 

Kontrola, zda opravdu všechny děti ve městě nastoupily k plnění povinného 

předškolního vzdělávání, by podle zřizovatele měla dále probíhat za pomoci komunikace 

ředitelů mateřských škol. „…je to potom o ředitelkách škol, nevtahuje se do toho jako 

zřizovatel. To znamená, že oni podle těch seznamů zjistí, jestli to dítě, jako oni mají 
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seznamy všech dětí, toho předškolního věku s tím, že oni si mezi sebou dají vědět, jestli 

všechny ty děti do toho předškolního vzdělávání chodí, anebo mají zajištěno to 

individuální vzdělávání, což mohou mít i v tom předškolním věku“ (Kučerová). Pokud se 

rodič rozhodne, že bude dítě navštěvovat jinou než spádovou mateřskou školu, měl by dle 

paní Kučerové kontaktovat ředitele spádové mateřské školy. Paní ředitelce MŠ Jahoda se 

doposud tímto způsobem omluvili rodiče jednoho dítěte. Vedoucí oddělení školství 

uvedla obce Lesná, že měla také pár případů, kdy jí některá z pražských mateřských škol 

kontaktovala, s tím, že dítě s trvalým bydlištěm v Lesné navštěvuje, a tedy i plní povinné 

předškolní vzdělávaní u nich. „Já tu informaci přepošlu školkám, v té spádovosti“ 

(Kučerová). Rozhovory ovšem odhalily skutečnosti, že komunikace ohledně nástupu 

všech dětí do mateřských škol mezi ředitelkami mateřských škol probíhala pouze první 

rok, poté co novela vešla v platnost. Momentálně si tedy ředitelky mateřských škol 

informace, které děti k nim nastoupily, navzájem neposkytují. Zřizovatel neprovádí 

zpětnou kontrolu a má tedy milné představy o podobě a fungování kontrolního 

mechanismu. 

Obrázek 2 Schéma kontroly povinného předškolního vzdělávání63 

Zdroj: zpracováno autorkou  

Druhý možný způsob kontroly povinného předškolního vzdělávání, který byl 

za pomoci rozhovorů odhalen, je zápis do prvních tříd. Každý rodič je povinen své dítě 

přihlásit do základní školy a tím pádem se zúčastnit zápisu dětí do prvních tříd. Zápisu 

se účastní nejčastěji učitelé z prvních tříd nebo jiní pedagogové, rodiče a děti 

 
63 Červeně jsou ve schématu znázorněny vazby, které reálně neprobíhají 
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předškolního věku. Základním školám jsou zřizovatelem poskytnuty seznamy dětí, které 

by měly přijít k zápisu do prvních tříd. „My máme většinou seznamy, které děti sem 

přijdou a většinou nám to ty rodiče řeknou, ze které školky sem ty děti přijdou“ (Marková) 

Na těchto seznamech není, ovšem uvedeno, jakou mateřskou školu dítě navštěvovalo. 

Všechny dotázané učitelky se shodly, že v rámci zápisu do první tříd se dětí či jejich 

rodičů ptají, jakou mateřskou školu navštěvují. „Ptáme se dětí, už ten zápis začíná 

rozhovorem s těma dětma. Jako jméno, kde bydlí a jestli chodí do školky a co ve školce 

se děje, co tam děláte…“ (Nováková). V Dolní Lesné se velkou výhodou jeví znalost 

prostředí a už výše zmíněná vzájemná spolupráce mezi základní a mateřskou školou. 

„Většina těch dětí vlastně spádově do nějaké školky patří a s tou školkou my úzce 

spolupracujeme, takže víme“ (Turková). 

Rozhovory odhalily, že ve městě probíhá kontrola povinného předškolního 

vzdělávání dvěma způsoby ex ante (seznamy dětí poskytované zřizovatelem) a ex post 

(zápisy do prvních tříd). Ani jeden kontrolní mechanismus však nejde označit jako plně 

fungující, jelikož nezaručí, že opravdu všechny děti k předškolnímu vzdělávání 

nastoupily. Žádná z respondentek se však s případem dítěte, které by neplnilo povinnost 

participovat v předškolním vzdělávání, osobně nesetkala. Na jedné straně to může být 

tím, že opravdu všechny děti s trvalým bydlištěm ve městě k povinnému předškolnímu 

vzdělání nastoupily. Na straně druhé to mohla způsobit neexistence účinného kontrolního 

mechanismu plnění povinného předškolního vzdělávání ve městě. Pokud si ředitelé 

mateřský škol nepředají informace, které dítě ze seznamu k nim nastoupilo, může se stát, 

že některé dítě bude opomenuto, jelikož zřizovatel seznamy dětí zpětně nekontroluje.  

4.6 Shrnutí poznatků z analýzy rozhovorů 

Analýza rozhovorů odhalila, že implementátoři (MŠ) zákona o povinném předškolním 

vzdělávání se museli zejména na počátku jejího zavádění vyrovnat s řadou změn. Jednou 

z vnímaných změn je příchod nových dětí do posledního roku docházky do MŠ. Dle 

respondentek se však jednalo pouze o pár případů, z nichž ještě někteří rodiče zvolili pro 

své děti individuální vzdělávání. Nejčastěji se jedná o děti z etnických menšin 

(respondentkami uváděnými jako Romy), děti z dětského domova a děti s alternativní 

formou vzdělávání, zejména děti z lesních klubů. Rodiče děti z lesních klubů však hlásí 

k individuálnímu vzdělávání. Tento způsob vzdělávání využívají také některé romské 

děti. Ředitelé MŠ musí u dětí kontrolovat připravenost pro nástup do prvních tříd, proto 
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museli stanovit způsob, jakým bude toto ověřování probíhat, jelikož jeho podoba není 

legislativně ukotvena69. Individuální vzdělávání ovšem respondentky nepovažují 

za vhodnou formu vzdělávání pro všechny děti. Dle jejich názoru mohou tímto způsobem 

obcházet povinnost děti, na které byla novela zacílena, tedy děti ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí. Individuální vzdělávání vnímají jako nutnou byrokracii. 

Stejný pohled byl u respondentek identifikován u omlouvání předškolních dětí z výuky, 

které podle nich znamenalo zvýšení administrativy pro učitele MŠ, ale také rodiče. 

Omlouvání dětí z výuky bylo ovšem identifikováno jako neproblematické.  

 Analýza ukázala, že pedagogové MŠ nahlížejí na některé změny negativně, 

jelikož pro ně samotné znamenaly navýšení pracovních povinností. Přesto z jejich 

výpovědí bylo patrné, že participaci v předškolním vzdělávání považují za přínosnou. 

Pozitivně vnímají přínos učitelky prvních tříd, jelikož díky povinnému předškolnímu 

vzdělávání pracují s vyrovnanější skupinou. Všechny respondentky se tedy shodly 

na pozitivním přínosu participace v předškolním vzdělávání, která dle nich vede k lepší 

připravenosti dětí na povinnou školní docházku. Odhaleny byly čtyři skupiny 

předpokladů, které pedagogové MŠ a ZŠ od dětí před nástupem do prvních tříd očekávají 

(viz tabulka 8). Mezi dětmi, které dlouhodobě participují v MŠ a těmi, které nastoupí 

pouze k plnění povinného předškolního vzdělávání, vidí pedagogové mateřských škol 

nerovnosti. Některým dětem se podle respondentek tyto nerovnosti povede vyrovnat, ale 

pro některé je jeden rok krátká doba. Vliv na to má dle respondentek zejména rodina, 

ze které dítě do MŠ přichází. Dětem, které nastoupí pouze k povinnému předškolnímu 

vzdělávání je často udělován odklad školní docházky. Pro některé děti se jeví jako vhodná 

alternativa odkladu participace v přípravné třídě, kde je větší prostor pro individuální 

přístup.  

 Užitečnou byla v analýze odhalena spolupráce mezi mateřskými a základními 

školami. Respondentky se shodují, že se jedná o jeden z faktorů pomáhajících dětem při 

přechodu do prvních tříd. Tato spolupráce funguje v České republice na dobrovolné bázi 

a ochotě institucí. Z toho důvodu se její intenzita může v každé spádové oblasti lišit, jak 

analýza potvrdila. Spolupráce je navíc znesnadněna ze strany legislativy, jelikož mezi 

vzdělávacími institucemi nemůže docházet k předávání informací o dětech70. Mateřská 

 
69 Viz zákon 561/2004 §34   
70 Viz povinnosti pedagogických pracovníku „zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní 
údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 
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škola zaznamenává pokroky dětí, ale záznamy do základní školy předat nemůže. Přestože 

je spolupráce předpokladem pro úspěšný přechod dětí mezi před-primárním a primárním 

vzděláváním a může pomoci nejen dětem, ale také učitelům není ze strany státu 

podporována.   

Kontrolní mechanismus, kterým je ověřováno, zda všechny děti nastoupily 

k plnění povinného předškolního vzdělávání, byl identifikován jako nefunkční.  Přestože 

zřizovatel určil spádové oblasti a poskytuje mateřským školám seznamy spádových dětí, 

není zaručeno, že všechny děti do mateřské školy nastoupí. Zřizovatel totiž předpokládá, 

že ve spádové oblasti, kde se nachází více MŠ, dochází ke komunikaci a spolupráci 

ohledně přijatých dětí. Tedy pokud mateřské školy zjistí, že k nim nenastoupily děti, 

kterých se týká povinné předškolní vzdělávání, měly by kontaktovat druhou mateřskou 

školu a zjistit, jestli dítě není přihlášeno k předškolní docházce u nich. Následně pokud 

by dítě nebylo přihlášeno v žádné mateřské škole, kontaktovat rodiče, případně 

OSPOD71. Ke spolupráci mezi MŠ však nedochází. Žádná z respondentek se však 

nesetkala s případem dítěte, které nenastoupilo k plnění povinného předškolního 

vzdělávání, což ovšem může být způsobeno nedostatky kontrolního mechanismu.  

Analýza odhalila, že zavedení povinného předškolního vzdělávání se dotklo 

vybraných aktérů vzdělávací politiky různým způsobem. Pro ředitele MŠ novela 

znamenala především větší administrativní zátěž. Jejich vnímání novely lze však označit 

jako rozporuplné. Na jedné straně nahlíží na změnu jako na navýšení byrokracie 

a administrativy. Na straně druhé vnímají participaci v předškolním vzdělávání jako 

efektivní. Učitelé mateřských škol nevnímají tuto změnu tolik citelně, i přesto jim přibyly 

některé povinnosti a práce. Musejí více sledovat, zda všechny děti v mateřské škole 

participují, musí evidovat a kontrolovat omlouvání dětí z výuky. Dále mají více práce 

s dětmi, které nastoupí pouze k plnění povinného předškolního vzdělávání, jelikož často 

potřebují více individuální přístup. Zřizovatelů se změna týkající se povinného 

předškolního vzdělávání výrazně nedotkla. Museli určit pouze spádové oblasti 

a každoročně žádat matriky o seznamy dětí, které následně předají ředitelům mateřských 

škol. Největší přínos novely byl vnímán učitelkami prvních tříd. Dle nich dopomohla 

participace všech dětí k vyrovnání nerovností před nástupem do prvních tříd, což jim 

zejména na počátku školního roku usnadňuje práci.  

 
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,“ (Zákon 561/2004 
§22b) 
71 Viz MŠMT 2020 (Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání (duben 2020). 
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Cílem zákona bylo snížení nerovností před nástupem do základních škol.72 

V kapitole 1.2.1 bylo ukázáno, že nejvíce ohroženou skupinou vzdělávacími nerovnostmi 

jsou děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí73.  Proto lze za cílovou skupinu 

považovat právě děti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Analýza odhalila, 

že ve městě se díky novele podařilo podchytit děti zejména z etnických menšin (romské 

děti), které v předchozích letech v MŠ neparticipovaly. Dle respondentů děti, které by 

dříve předškolní instituci nenavštěvovaly, jsou na přechod do základní školy lépe 

připraveny. Přínos pro cílovou skupinu lze považovat za pozitivní. Ovšem, jak bylo 

uvedeno výše, vzhledem k nedostatkům kontrolního mechanismu není zaručeno, že 

se novela dotkla všech dětí. V případě, že se zaměříme na předškolní děti, které již dříve 

participovaly v mateřských školách či navštěvovaly lesní kluby, potažmo jejich rodiny, 

zjistíme, že právě na ně měla změna spíše negativní dopady. Zatímco dříve mohly jezdit 

na dovolenou či k příbuzným během školního roku bez větších omezení, v současnosti 

musí o toto povolení zažádat. Ze strany ředitelů však nedochází k zamítnutí těchto žádostí. 

Stejné je to v případě omluvenek, které jsou potřeba písemně doložit. U těchto dětí 

se jedná zejména o administrativní zátěž pro jejich rodiče. Speciálním případem jsou děti 

navštěvující lesní kluby, jelikož se nejedná o instituci zapsanou v rejstříku škol, není 

možné v ní naplňovat povinné předškolní vzdělávání. Rodiče těchto dětí často volí 

individuální vzdělávání, což znamená, že se musí dostavit na přezkoušení. V tom případě 

se nejedná o děti, které by nenavštěvovaly žádnou vzdělávací instituci, jen jejich rodiče 

zvolili jiný než hlavní vzdělávací proud.  

  

 
72 Viz Stenografický zápis 39. schůze, 2016 
73 Viz Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018 (2019) 
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5 Hodnocení novely – zhodnocení úspěchu vzhledem 
k programovým kritériím 

V předchozí kapitole jsme analyzovali klíčové oblasti, nyní se podíváme, jak úspěšně 

se povedlo tvůrcům politiky nastavit program a jeho nástroje, aby mohl být úspěšně 

zaveden do praxe. Tato kapitola se soustředí zejména na pět oblastí, které jsou 

posuzovány v rámci McConnellovy typologie: provedení implementace v souladu s cíli, 

dosažení požadovaných výstupů, splnění hlavních politických kritérií, vytvoření benefitů 

pro cílovou skupinu a síla opozice. McConnellova definice 75politického úspěchu je 

kombinací pohledu na úspěch politiky jako skutečnosti, která je více hmatatelná, ale 

zároveň neopomíjí ani odlišný výklad úspěchu mezi různorodými veřejně politickými 

aktéry. Proto budou při posuzování spektra úspěchu využity sekundární data 

(zejména statistiky) a také analýza rozhovorů, které odhalila odlišné vnímání politiky 

mezi aktéry. Dle McConnella (2010b) může být politika některými vnímána některými 

aktéry jako úspěšná a jinými jako aktéry jako neúspěšná, jelikož záleží na tom s jakými 

hodnotami se ztotožňují. V rámci analýzy rozhovoru došlo k identifikaci problémových 

oblasti, ale zároveň pozitiv spojených se zavedením povinného předškolního vzdělávání. 

Již to nám ukazuje, že program nemohl být zcela úspěšný, ale nedošlo ani k jeho 

naprostému selhání. O ideálu neboli o prvním stupni spektra Policy Success nelze 

v souvislosti s tímto zákonem hovořit.  

Pro posouzení stupně úspěchu se musíme zaměřit na jednotlivá kritéria úspěšného 

programu politiky. Prvním z nich je provedení implementace v souladu se záměry. 

Nejdůležitějším cílem úpravy předškolního vzdělávání bylo dle tvůrců a podporovatelů 

politiky zmírnit nerovnosti mezi dětmi na počátku primárního vzdělávání76. Analýza 

rozhovorů ukázala, že se ve vybraném městě podařilo podchytit několik případů dětí, 

zejména romských, které by před zavedením povinnosti v předškolním vzdělávání 

neparticipovaly. Realizace některých kontrolních mechanismů byla ovšem identifikována 

jako ne zcela úspěšná. Rozhovory odhalily, že se přes to žádná z respondentek 

nesetkala s dítětem, které by po zavedení povinného předškolního vzdělávání 

nenavštěvovalo mateřskou školu. Důvodem však může být neexistence stoprocentně 

 
75 Viz Kapitole 1.1.2 (McConnell, 2010b, s. 351) 
76 Viz Stenografický zápis 39. schůze, 2016 a Kapitola 3.1.2 
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fungujícího kontrolního mechanismu, jelikož pokud se v jedné spádové oblasti nachází 

více mateřských škol, musí u nich docházet k vzájemné spolupráci. Pokud si informace 

o přijatých dětech navzájem neposkytnou, může dojít k tomu, že některé dítě nebude 

v předškolním vzdělávání participovat. Dílčí cíl, který si politický program kladl, bylo 

zamezení počtu odkladů povinné školní docházky77. Ten se ovšem nepodařilo naplnit, jak 

ukazují statistická data. Zatímco ve školním roce 2016/2017 bylo procento dětí 

s odkladem školní docházky 12,34 %  (Údaje o zápisech do 1. ročníku, 2017) ve školním 

roce 2018/2019 procento stouplo na 16,5 % (Zatloukal, 2019). Důvodem může být, jak 

odhalila analýza rozhorů, že některým dětem se za jeden rok v předškolním vzdělávání 

nepovede dohnat všechny nerovnosti. Proto jim je často udělen odklad školní docházky. 

V případě snížení počtu odkladů se nejedná o vhodně zvolený nástroj spíše naopak vedl 

ke zvýšení počtu těchto případů.  

Tabulka 10 První kritérium úspěšného programu 

Zdroj: (McConnell, 2010b, s. 354)upraveno a přeloženo autorkou 

Pokud se nyní podíváme na jednotlivé stupně spektra (viz tabulka 10) 

identifikujeme v případě tohoto kritéria sporný úspěch – Conflicted program success. 

„Jedná se o smíšené výsledky, s určitým úspěchem, který je doprovázen neočekávanými 

a kontroverzními problémy“ (McConnell, 2010b, s. 354). Nenaplnila se tedy očekávání 

politických tvůrci a všechny děti nezačaly v předškolním vzdělávání participovat 

(McConnell, 2010a, s. 70). Analýza sice odhalila, že některým dětem se díky povinnému 

předškolnímu vzdělávání podařilo vyrovnat některé nerovnosti způsobené vývojem, což 

lze považovat za úspěch. Ovšem nastavení kontrolní mechanismu se ukázalo jako 

problematické, a navíc došlo k nárůstu dětí s odkladem školní docházky. Tyto nedostatky 

lze považovat za určitá selhání a problémy programu.  

 
77 Viz Stenografický zápis 33. schůze, 2015 a Kapitola 3.1.2 

Úspěšný program  Odolný úspěch Sporný úspěch 
Nejistý /vratký 

úspěch 
Selhání  

Implementace 
proběhla v souladu se 
záměry 

Implementačních 
záměru bylo z velké 
míry dosaženo, 
navzdory drobným 
vylepšením nebo 
odchylkám 

Jedná se o smíšený 
výsledek, s určitým 
úspěchem, který je 
ovšem doprovázen 
neočekávanými a 
kontroverzními 
problémy 

Došlo k drobnému 
posunu směrem k 
implantaci, jak bylo 
zamýšleno, ale je 
sužován vážnými 
selháními, 
projevujícími se 
vysokou kontroverzí a 
je těžké se jim ubránit 

Implementace selhala 
při provádění záměrů 
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Druhým kritériem pro úspěch je dosažení požadovaných výsledků. Požadovaný 

výsledek v tomto případě úzce souvisí s předešlým kritériem, jelikož požadovaným 

výsledkem bylo zvýšení participace, v ideálním případě zajistit, aby 100 % participovala 

v posledním roce předškolního vzdělávání. V tomto případě se zaměříme zejména 

na statistická data. Tato data ukazují (viz tabulka 4, graf 2), že ke zvýšení participace 

po zavedení povinného předškolního vzdělávání (školní rok 2017/2018) nedošlo, jelikož 

zatímco ve školním roce 2016/2017 byl podíl 5letých dětí 96,4 % v následujících dvou 

letech byl podíl nižší - 95,2 % a 95,8 %. Což se nejeví jako úspěch, do tohoto čísla nejsou 

ovšem započítány děti s individuálním vzděláváním. Data ČŠI (2019) uvádí, že podíl dětí 

s individuálním vzděláváním je okolo 2 %. Podíl 5letých dětí, které vůbec neparticipují 

v předškolním vzdělání se tedy dle dat ČŠI (2019) pohybuje okolo 2-3 %. To 

by znamenalo, že k nepatrnému nárůstu došlo. Ve městě se ovšem s žádnými dětmi 

nenavštěvujícími MŠ nesetkali, ovšem to může být způsobeno výše uvedenými 

nedostatky kontrolního mechanismu. Rozhovory ovšem odhalily, že některé děti, které 

dříve MŠ nenavštěvovaly, začaly po zavedení povinného předškolního vzdělávání 

participovat v mateřských školách ve městě . 

Další otázka je ovšem nastavení podoby individuálního vzdělávání, jelikož nikde 

není specifikováno, jakým způsobem by mělo probíhat ověřování ze strany mateřských 

škol. Navíc pokud dítě dorazí na přezkoušení a ředitel usoudí, že by pro dítě bylo 

vhodnější navštěvovat MŠ a rodič s tím souhlasí, musí mu být ředitelem nalezeno místo, 

jelikož se nepočítá do kapacity MŠ. Pro pravidelnou denní docházku se může v průběhu 

roku rozhodnout rodič a ředitel musí opět dítě k denní docházce přijmout. S tím se ovšem 

moje respondentky prozatím nesetkaly.   
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Tabulka 11 Druhé kritérium úspěšného programu 

Úspěšný program  Odolný úspěch Sporný úspěch 
Nejistý /vratký 

úspěch 
Selhání  

Dosáhl požadovaných 
výsledků 

Výsledky byly z velké 
míry dosaženy, 
navzdory určitým 
deficitům 

Existuje určitý 
úspěch, ale jedná se o 
neúplný úspěch 
zamýšlených 
důsledků, jelikož je 
vyvažován 
nechtěným výsledky, 
která vytvářejí velkou 
kontroverzi  

Malých zamyšlených 
výsledků bylo 
dosaženo, ale jsou 
překonány 
kontroverzí a 
zviditelněnými 
případy nebo došlo k 
selhání při vytváření 
výsledků 

Došlo k selhání při 
dosahování 
požadovaných 
výsledků 

Zdroj: (McConnell, 2010b, s. 354)upraveno a přeloženo autorkou 

V případě, že se podíváme na jednotlivé stupně spektra (viz tabulka 11), konkrétně 

tedy na druhé kritérium, identifikujeme opět sporný úspěch – Conflicted program success. 

„Existuje určitý úspěch, ale jedná se o neúplný úspěch zamýšlených důsledků, jelikož 

je vyvažován nechtěným výsledky, které vytvářejí velkou kontroverzi“ 

(McConnell, 2010b, s. 354). Za určitý úspěch lze považovat, že některé děti, jak ukázala 

analýza a také statistická data, začaly v předškolním vzdělávání participovat. 

Kontroverzním tématem je nastavení individuálního vzdělávání a kontrola povinného 

předškolního vzdělávání. Výsledky tedy nenaplnily očekávání tvůrců politiky. 

Třetím kritériem pro úspěch je vytvoření benefitů pro cílové skupiny. Cílová 

skupina, které měla tato změna přinášet benefity, byly děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Za benefity lze v tomto případě považovat zmírnění nerovností, se kterými 

se děti ze znevýhodněného prostředí mohly na počátku primárního vzdělávání setkávat. 

Přesto u některých dětí došlo k vyrovnání jen části učiteli očekávaných dovedností 

a schopností při nástupu do prvních tříd. Dlouhodobá funkce těchto benefitů se však 

přinejmenším jeví jako nejistá. V kapitole zabývajících se nerovnostmi bylo důležitým 

kritériem pro snížení nerovností ve vzdělávání identifikováno získání pozitivního vztahu 

ke vzdělávání, který se jen obtížně získává pomocí příkazů. Dohnání některých potřeb 

může přinést pouze krátkodobé benefity pro cílovou skupinu. Důležité je změnit jejich 

celkový pohled na vzdělávání, ukázat jim jeho prospěšnost a pozitivně je motivovat.  

 

.  
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Tabulka 12 Třetí kritérium úspěšného programu 

Úspěšný program  Odolný úspěch Sporný úspěch 
Nejistý /vratký 

úspěch 
Selhání  

Došlo k vytvoření 
benefitů pro cílovou 
skupinu 

Objevilo se pár 
deficitů a určitých 
neobvyklých případů, 
ale cílové skupině to 
přineslo z velké míry 
zamýšlené benefity 

Nalezneme částečné 
benefity, ale ne tak 
rozšířené a hluboké, 
jak bylo zamýšleno 

Malé benefity jsou 
doprovázeny a 
zastíněny škodami, 
které přinesli skupině, 
která měla 
benefitovat. Stejně 
jako zviditelněné 
příběhy o 
nespravedlnosti a 
přežívání  

Došlo k poškození 
konkrétní cílové 
skupiny 

Zdroj: (McConnell, 2010b, s. 354)upraveno a přeloženo autorkou 

Z pohledu stupně úspěšnosti se jedná znovu o sporný úspěch – Conflicted program 

success (viz tabulka 12). „Nalezneme částečné benefity, ale ne tak rozšířené a hluboké, 

jak bylo zamýšleno“ (McConnell, 2010b, s. 354).  V případě povinného předškolního 

vzdělávání je benefitem částečné vyrovnání nerovnoměrného vývoje dětí, ale jedná 

se o benefity, které budou pro cílovou skupinu mít krátkodobý přínos. Důležité je změnit 

celkový pohled rodin etnických menšin na vzdělávání a ukázat jim jeho prospěšnost 

a pozitivně je motivovat, aby dosáhli co nejvyššího stupně vzdělání. Pozitivní pohled 

ovšem rodiny nezmění tím, že jim bude něco přikázáno.  

Čtvrtým kritériem úspěchu je naplnění kritéria (hodnot) politiky. Hlavním 

kritériem bylo zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, jakožto jeden z nejdůležitějších 

požadavků všech demokratických vzdělávacích systémů. Konkrétně šlo o zmírnění 

vzdělávacích nerovností při vstupu do primárního vzdělávání – nástup do prvních tříd. 

Aby toto kritérium mohlo být dostatečně naplněno, musela by zde fungovat spolupráce 

mezi mateřskými a základními školami. Ta je pouze dobrovolná, a proto se v jednotlivých 

spádových oblastech liší. Spolupráce je navíc limitována ze strany legislativy, jelikož 

nemůže docházet k předávání informací o dětech80, které by dle pedagogů mateřských 

a základních škol dopomohly k lepší adaptaci dětí v prvních třídách. To ve svém důsledku 

může bránit ke snížení nerovností mezi dětmi při nástupu do prvních tříd.  

 

 

 

 
80 Viz povinnosti pedagogických pracovníku „zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní 
údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,“ (Zákon 561/2004 
§22b) 
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Tabulka 13 Čtvrté kritérium úspěšného programu 

Úspěšný program  Odolný úspěch Sporný úspěch 
Nejistý /vratký 

úspěch 
Selhání  

Naplnily se hodnoty   
politiky 

Ne všechny výsledky 
byly žádoucí, ale byly 
dostatečně blízko, 
aby položily silné 
důkazy pro naplnění 
hodnot 

Částečné dosažení 
cílů, které bylo ovšem 
doprovázeno 
selháními 
přitahujícími 
pozornost např. 
přetrvávající plýtvání, 
přestože hodnotou je 
efektivita 

Pár drobných 
úspěchů sužovaných 
nechtěnou mediální 
pozorností např. 
případ plýtvání a 
možného skandálu, 
kdy hodnotou je 
efektivita 

Jasná neschopnost 
splnit hodnoty 
politiky 

Zdroj: (McConnell, 2010b, s. 354)upraveno a přeloženo autorkou 

Zaměříme-li se na posouzení stupně úspěchu (viz tabulka 13) odhalíme u tohoto 

kritéria, že se jedná o – Conflicted program success. „Částečné dosažení cílů, které bylo 

ovšem doprovázeno selháními přitahujícími pozornost (McConnell, 2010b, s. 354). 

Za částečné dosažení cílů lze považovat částečné zmírnění vzdělávacích nerovností 

při vstupu do primárního vzdělávání. Přestože je cílem usnadnit dětem přechod 

do prvních tříd, existují zde legislativní omezení spolupráce mezi mateřskou a základní 

školou, jejichž odstranění by dle pedagogů mohlo vést ke snazší adaptaci dětí na školu.  

 Posledním, pátým kritériem pro posouzení stupně úspěchu je existence či síla 

opozice a podpory. V kapitole 4.1.2 zabývající se přijetím zákona bylo uvedeno, že 

kritiky ze strany opozice a odborné veřejnosti vůči novele o zavedení povinného 

předškolního vzdělávání se objevovaly již v průběhu jednání a poté i během samotné 

implementace. Kritizován byl například dopad na rodiny, které nepotřebují intervenci 

státu, problém kapacit mateřských škol, který má vliv na rozpočty obcí, sebrání práva 

volby rodičům, posouvání dětských povinnosti do dřívějšího věku, či plošnost zavedení. 

Již v lednu 2018 byl Václavem Klausem mladším za ODS předložen pozměňovací návrh 

zákona 178/2016 Sb., který by rušil povinné předškolní vzdělávání. V odůvodnění je 

uvedeno, že pro povinnost předškolního vzdělávání neexistuje žádný rozumný důvod 

(Sněmovní tisk 61/0). Proti tomuto návrhu bylo vládou dne 23. 2. 2018 vydáno 

nesouhlasné stanovisko. Zrušení povinného předškolního vzdělávání poslaneckou 

sněmovnou neprošlo. S povinným předškolním vzděláváním nesouhlasila jedna z mých 

respondentek, konkrétně paní ředitelka mateřské školy, která si myslí, že by měla 

fungovat na dobrovolné bázi. Z důvodu, že původním cílem mateřských škol není 

vzdělávání, ale pomoc pracujícím matkám a tento cíl by měl být zachován.  
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Tabulka 14 Páté kritérium úspěšného programu 

Úspěšný program  Odolný úspěch Sporný úspěch 
Nejistý /vratký 

úspěch 
Selhání  

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění prakticky 
neexistovala a/nebo 
existovala v podstatě 
univerzální podpora 

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění je silnější, 
než se předpokládalo, 
ale podpora je silnější  

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění je na stejné 
úrovni jako její 
podpora 

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění je 
překonána malou 
úrovní podpory 

Opozice vůči 
programovým cílům, 
hodnotám a 
prostředkům 
využitých k jejich 
zavádění prakticky 
univerzální a/nebo 
podpora defacto 
neexistuje 

Zdroj: (McConnell, 2010b, s. 354)upraveno a přeloženo autorkou 

 V případě, že se podíváme na jednotlivé stupně spektra (viz tabulka 14) 

identifikujeme opět sporný úspěch – Conflicted program success. „Opozice vůči 

programovým cílům, hodnotám a prostředkům využitých k jejich zavádění je na stejné 

úrovni jako její podpora“ (McConnell, 2010b, s. 354). Opozice vůči povinnému 

předškolnímu vzdělávání stále existuje a snaží se o její zrušení, ale její podpora není 

dostatečně silná, aby došlo ke zrušení této politiky. 

 Novela školského zákona ohledně povinného předškolního vzdělání se na základě 

výše uvedené pětistupňové typologie od McConnella nachází okolo třetího mezistupně – 

Conflicted Success (viz tabulka 15). Změna zavádějící povinné předškolní vzdělávání 

neodpovídá tomu, čeho chtěli jejím zavedením političtí tvůrci dosáhnout 

(McConnell, 2010b, s. 355). Tedy novela nevedla k výraznému zvýšení participace dětí 

ze znevýhodněného prostředí, k dlouhodobému snížení nerovností a snížení počtu 

odkladů povinné školní docházky. Vláda musela obhajovat hlavní hodnoty a cíle 

programu, jelikož docházelo ke kritikám ze strany oponentů (McConnell, 2010b, s. 355). 

Na druhou stranu některým dětem ze znevýhodněného prostředí se v rámci povinného 

předškolního vzdělávání povedlo zmírnit jejich nerovnosti a usnadnit jim nástup 

do prvních tříd. Tuto pozitivní změnu pocítili nejen ony, ale také učitelé prvních tříd.  

Tabulka 15 Pětistupňové spektrum – sporný úspěch 

Zdroj: Zdroj: (Mcconnell, 2011, s. 71) upraveno a přeloženo autorkou 
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6 Diskuze a možná budoucí podoba předškolního 
vzdělávání v ČR 

Dosažení sporného stupně (Conflicted Success) spektra vede často k revizím a úpravám 

(McConnell, 2010b, s. 355). Z těchto důvodů se nyní zaměříme na to, jakým směrem by 

se tyto změny, na základě provedené analýzy, měly ubírat. Ukázalo se, že systém 

nefunguje stoprocentně a existuje mnoho nedostatků, které by bylo zapotřebí změnit 

a věnovat jim určitou pozornost. Způsobů, jak toho dosáhnout je více, ale nyní 

se zaměříme na 3 odlišné scénáře, které by mohly vést k zmírnění nerovností mezi dětmi 

při vstupu do prvních tříd.   

 První variantou je zachování současné podoby povinného předškolního 

vzdělávání, u kterého je potřeba učinit změny, který by mohly vést k vyššímu stupni 

úspěchu. Dopomohou tedy dětem zejména ze znevýhodněného prostředí vyrovnat jejich 

nerovnoměrnosti vývoje a k snazšímu přechodu dětí mezi předškolním a základním 

školou. Prvním z nich by mělo být zavedení kontrolního mechanismu, zda všechny děti 

povinně nastoupily předškolnímu vzdělávání. Zde by bylo zapotřebí dobře zmapovat 

situaci, o jak velké procento dětí se jedná. Dále určit, kdo kontrolu bude provádět, zda 

zřizovatel například za pomoci zpětné vazby s mateřskými školami.  Zasláním seznamů 

dětí v MŠ zřizovateli, který by následným porovnáním zjistil, zda všechny děti opravdu 

v předškolním vzdělávání participují. Dalšími možnými orgány kontroly by mohla být 

česká školní inspekce, kraj či vytvoření registru s pomocí zdravotních pojišťoven. Druhou 

problémovou oblastí bylo identifikováno individuální vzdělávání. Zde by mělo dojít 

k vyjasnění toho, za jakých podmínek dítěti může být povolen tento způsob předškolního 

vzdělávání. Zabývat se možnostmi za jakých okolností může ředitel individuální 

vzdělávání přerušit, pokud u dítěte odhalí určité nenaplněné potřeby. Klíčovým faktorem 

usnadňujícím dítěti přechod mezi stupni vzdělávání byla identifikována spolupráce. 

Ze strany státu či konkrétně zřizovatele by mělo docházet k větší podpoře této spolupráce. 

Změna by dále měla nastat v předávání informací o dětech a jejich individuálních 

potřebách například za pomoci záznamových archů či vyhotovení určitého slovního 

hodnocení. Učitelé v prvních třídách by věděli, jaké děti jim do první třídy nastoupí. 

Mohly by k dětem přistupovat více individuálně, což by usnadnilo dětem tento klíčový 

přechod a zmírnilo tak jejich případné potřeby. Zde by bylo důležité nastavení podoby 

výstupů, aby nedocházelo k labelingu. 
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Otázku, kterou si musíme přesto položit je, zda bylo povinné předškolní 

vzdělávání dobrým nástrojem, který dopomohl zmenšit nerovnosti mezi dětmi před 

nástupem do prvních tříd, což bylo jeho primárním cílem. Přestože participace 5letých 

dětí v předškolním vzdělávání je dlouhodobě vysoká, jak můžeme vidět 

na Grafu 2 v kapitole 3.1.1, rozhodli se tvůrci pomocí zákonného nástroje k jejímu 

zvýšení a dosáhnout tak větší rovnosti ve vzdělávání. To se jeví jako nejasný cíl vzhledem 

k participaci, která byla již dříve velmi vysoká. V případě, že podíváme na jiné členské 

země EU například Estonsko, které povinnost posledního roku předškolního vzdělávání 

zavedlo v roce 1999, byla participace v předškolním vzdělávání před zavedením velmi 

nízká, a ještě v roce 2010 participovalo v předškolním vzdělání pouhých 67 % dětí 

ve věku 4-6 let. Největší nárůst byl zaznamenán poté, co předškolní vzdělávání v roce 

2008 začalo být spolufinancováno státem a v roce 2017 byl podíl dětí této věkové kohorty 

v předškolním vzdělávání již 92,6 %. Ve Franci je předškolní vzdělávání financováno 

státem a je poskytováno dětem od 4 do 6 let. Participace dětí v předškolním vzdělávání 

ve Francii dosahuje téměř 100 %. Předškolní vzdělávání je součástí primárního 

vzdělávání.  

V případě, že bychom se inspirovali příklady dobré zahraniční praxe, konkrétně 

již zmíněnou Francií, může být druhou variantou změny, která povede k zmírnění 

nerovností mezi dětmi před nástupem do základních škol, bezplatnost celého 

předškolního vzdělávání, ne pouze posledního roku. Z analýzy vyplynulo, že jeden rok je 

pro dohnání všech potřeb dětí poměrně krátký čas. Jednalo by se ale pravděpodobně 

o velmi nákladnou změnu. Variantou nezatěžující tolik státní rozpočet by mohla být 

cílená podpora. Otázkou zůstává, zda by více zacílená podpora jako například finanční 

motivace formou bezplatného předškolního vzdělávání pro děti ze znevýhodněného 

sociálního prostředí, nebyla efektivnější a nepřinesla větší úspěšnost. V případě, že by 

podpora byla cílená a bezplatnost předškolního vzdělávání by se týkala dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, další motivací participace by mohlo být zajištění dopravy 

do mateřských škol, zejména z vyloučených lokalit, příspěvky na kulturní akce pořádané 

v rámci školy či zajištění bezplatného stravování, jako je tomu na základních školách. Jak 

ukázala analýza rozhovorů, pedagogové vnímají, že placení stravného a kulturních akcí 

je u dětí ze sociálně slabších rodin v některých případech velmi problematické. A to 

zejména u dětí, které nastoupily pouze k plnění povinného předškolního vzdělávání. Zda 
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by tyto kroky mohly zmírnit nerovnosti ve vzdělávání, by bylo třeba prozkoumat více 

do hloubky.  

Třetí možnou variantou, jak zamezit nerovnostem mezi dětmi a dopomoci jim 

k snazší adaptaci, je založení přípravných tříd v rámci základních škol pro všechny děti. 

Příkladem, kde systém tzv. nultého ročníku funguje, je Finsko. Poslední předškolní rok 

je povinný a odehrává se v rámci základních škol. Podobný systém funguje například 

v Nizozemí, kde je od 5 let předškolní vzdělávání povinné a je součástí základních škol. 

Na rozdíl od jiných zmíněných zemí je zde vysoký podíl soukromých vzdělávacích 

institucí, přesto je zde participace dětí ve vzdělávacích institucích již od počátku vysoká. 

V roce 2015 participovalo ve vzdělávání 97,6 % dětí mladších 4 let.  

V České republice již nyní existují přípravné třídy, které jsou určeny pro děti 

s odkladem. Rozhovory odhalily, že pro některé děti se jedná o vhodný způsob, jak 

vyrovnat nerovnosti před započetím primárního vzdělávání. Tento způsob povinného 

předškolního vzdělávání by mohl být vhodným nástrojem pomoci pro jednodušší adaptaci 

na primární vzdělávání všech dětí. Navíc může pomoci uvolnit kapacitu mateřských škol, 

které by mohly získat místa pro děti mladší 3 let. Pokud by mělo dojít k plošnému 

zavádění přípravných tříd, je zapotřebí zajistit vhodné podmínky. Zajistit třídy v rámci 

základních škol a dostatek pedagogických pracovníků. K tomu by mohly být využívány 

družiny, ale bylo by zapotřebí zjistit jaká je jejich kapacita a zda by tyto prostory byly 

schopné pojmout všechny děti. Možnost zajištění podmínek pro vytvoření přípravných 

tříd by musela být prozkoumána, aby byly zajištěny kvalitní podmínky pro vzdělávání.  
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Závěr 

První velkou změnou v životě dítěte je moment, kdy odchází ze svého rodinného 

prostředí a začíná navštěvovat školu. Dlouhou dobu docházelo k započetí této změny 

nejpozději s nástupem do prvních tříd základních škol. Většina dětí však navštěvovala 

před nástupem do základní školy již školu mateřskou. Rozhodnutí o tom, zda bude dítě 

participovat v předškolním vzdělávání, bylo ponecháno na rodičích. Od září roku 

2017 se však stal poslední rok předškolního vzdělávání pro všechny děti povinný. Každé 

dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne 5let, musí nastoupit do mateřské 

školy. Předškolní instituce poskytují dětem mezistupeň mezi rodinou a školní docházkou. 

Dítě se učí respektovat pravidla a řád mimo jeho rodinu. Zavedením této povinnosti mělo 

v první řadě dojít ke zmenšení nerovností mezi dětmi před nástupem do primárního 

vzdělávání. Političtí tvůrci navíc věřili, že pomůže snížit procento dětí, které mají odklad 

povinné školní docházky.  

Ve své práci jsem se zabývala popisem změn, které nastaly zavedením povinného 

předškolního vzdělávání. Odhalila jsem řadu problematických oblastí, se kterými 

se zainteresování aktéři musí potýkat. Tyto nedostatky zabránily úspěšnému zavádění 

programu do praxe. Neboli zákon nepřinesl to, v co jeho političtí tvůrci doufali. V práci 

jsem za pomoci McConnelova spektra politické úspěchu identifikovala sporný úspěch 

tohoto politického programu – Conflicted Program Success. Lepšího stupně úspěchu 

se nepodařilo dosáhnout, jelikož se během jeho zavádění objevily problémy, které 

zabránily, aby implementace proběhla v souladu se záměry a dosáhla požadovaných 

výsledků. Přestože některé děti ze sociálně znevýhodněného prostředí začaly participovat 

v předškolním vzdělávání, nedošlo k nastavení kontrolního mechanismu, který 

by dohlížel na to, aby všechny děti plnily svoji povinnost. Problém byl odhalen 

ve spádových oblastech, kde se nachází vícero mateřských škol a jejichž ředitelé by měli 

spolupracovat a předávat si informace o dětech, což se v praxi neděje. Druhým způsobem, 

kdy je možné, aby se dítě neúčastnilo pravidelné denní docházky k povinnému 

předškolnímu vzdělávání je individuální vzdělávání. Tento způsob vzdělávání je 

umožněn všem dětem bez udání důvodů. Často dochází k tomu, že individuální 

vzdělávání volí rodiče dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Nepodařilo 

se tedy dosáhnout toho, aby všechny děti prošly institucí předškolního vzdělávání 

a zmírnily se nerovnosti mezi nimi na počátku primárního vzdělávání. 
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Zjistila jsem, že bylo dosaženo určitých benefitů pro děti ze znevýhodněného 

prostředí. Tato pozitiva se však netýkala celé cílové skupiny, jak bylo uvedeno výše. 

Pozitiva se týkala vyrovnání nerovnoměrnosti vývoje dětí tohoto věku. Ukázalo 

se, že participace dětí v mateřských školách může mít na děti ze socioekonomicky 

znevýhodněného prostředí pozitivní vliv. Ten se projeví zejména při nástupu do prvních 

tříd. Učitelé ani žáci nemusí na začátku roku řešit některé nenaplněné potřeby, které si dítě 

mohlo přinést z rodiny. Jedná se zejména o problémy se samoobsluhou (hygiena), 

samostatnost, fungování v kolektivu vrstevníků či dodržování režimu a pravidel. Dále 

se jedná o skupinu určitých dovedností jako stříhání, úchop tužky a podobně. 

Se zmírněním těchto nerovností jim pomohli učitelé mateřských škol. Pedagogové 

mateřských i základních škol se ovšem shodují, že během jednoho roku je velmi obtížné 

vyrovnat všechny rozdíly, které dítě má oproti svým vrstevníkům. Zjistila jsem, 

že z tohoto důvodu je těmto dětem často udělován odklad školní docházky. Díky 

povinnému předškolnímu vzdělávání tedy nedochází k snížení počtu odkladů, jak bylo 

ze strany politických tvůrců zamýšleno. Ukázalo se, že hlavní cíl tvůrců politiky, zmírnit 

nerovnosti ve vzdělávání už v jejich počátcích může být konfliktní vůči vedlejšímu cíli, 

snížení počtu odkladů.  

Identifikovala jsem, že zajištění kritéria rovného přístupu ke vzdělávání nebylo 

splněno, jelikož pro jeho naplnění je podstatná spolupráce mezi mateřskými a základními 

školami. Ta se ovšem mezi spádovými oblastmi liší, jelikož je založená na dobrovolnosti 

a iniciativě jednotlivých aktérů vzdělávací politiky. Navíc je tato spolupráce omezena 

legislativně, neboť nemůže docházet k předávání informací o dětech, které by dopomohlo 

k jejich snazší adaptaci a k individuálnějšímu přístupu ze strany učitelů. Vláda musí 

neustále obhajovat hlavní hodnoty a cíle programu, neboť dochází k její časté kritice 

ze strany opozice, odborné ale i laické veřejnosti. 

Ovšem co jedna skupina veřejně politických aktérů může vnímat jako změnu 

pozitivní, jiná může vidět negativně. Každý jedinec či skupina jedinců určuje úspěch 

podle vlastního přínosu. V případě zavedení povinného předškolního vzdělávání 

zaznamenali přínos pedagogové základních škol. Zejména učitelkám a učitelům v prvních 

třídách ubyly problémy, se kterými se musejí vypořádávat na začátku roku. Některé děti 

nemývaly na začátku roku předpokládané znalosti a dovednosti. Přestože tento dopad 

nemusí prozatím vnímat. Negativní či neutrální dopad vnímají naopak pedagogové 

mateřských škol, kterým změna přinesla více administrativní zátěže a více práce s dětmi, 
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které začnou participovat v posledním roce či jsou vzdělávány individuálně. Negativní 

dopady měla změna také na děti a jejich rodiny, které do té doby participovaly 

v předškolním vzdělání. Pro ně to opět znamená větší administrativu v podobě omluvenek 

a menší svobodu. Výraznou změnu nepocítili zřizovatelé, kteří nemají problém 

s nedostatečnou kapacitou předškolních institucí. Můžeme tedy vidět, že zavedení 

povinného předškolního vzdělávání mělo dopad i na aktéry, na které nebylo opatření 

směřováno.  

Dosažení sporného úspěchu politického programu, často vede ke změnám 

politiky, proto jsem rozhodla navrhnout tři možné varianty změny neboli směry, kterými 

by se mohlo předškolní vzdělávaní v následujících letech ubírat. Tyto změny by mohly 

vést ke zmírnění nerovností mezi dětmi při nástupu do prvních tříd. V rámci první mnou 

navržené varianty by došlo k zachování povinného předškolního vzdělávání, ale došlo by 

ke zlepšení a vyjasnění některých problematických částí: kontrola participace, určení 

kritérií pro udělení individuální vzdělávání, zvýšení a umožnění větší spolupráce mezi 

mateřskými a základními školami. Druhá varianta se týká cílené podpory dětí 

ze znevýhodněného prostředí po celou dobu předškolního vzdělávání. Za pomoci 

bezplatné participace po celou dobu předškolního vzdělávání, zajištění dopravy 

z vyloučených lokalit, bezplatného stravného a příspěvků na kulturní akce pořádané MŠ. 

Třetí navrženou variantou je plošné zavedení přípravných tříd v rámci základních škol, 

které by dětem dopomohly z hlediska adaptace na prostředí a usnadnily jim tak start 

v primárním vzdělávání. Pro tuto variantu je důležité zajištění vhodných podmínek. 

Jednotlivé varianty byly vytvořeny na základě analýzy rozhovorů, příkladů dobré 

zahraniční praxe a sekundárních dat. Vhodnost a možnou efektivitu jednotlivých variant 

by bylo zapotřebí lépe prozkoumat a jejich možnou realizaci podložit daty vyplívajícími 

z názorové analýzy všech dotčených subjektů. Zjištění toho, která varianta by byla 

nejvhodnější a vedla ke zmírnění nerovností mezi dětmi, by mohlo být předmětem dalších 

zkoumání týkajících se předškolního vzdělávání a s tím spojených nerovností v jeho 

počátcích.  
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Summary 

The first big change in a child's life is the moment when he leaves his family 

environment and begins to participate in education. For a long time, this transition began 

at the latest with the entry into the first classes. Nevertheless, most children attended 

kindergarten before entering primary school. The decision about whether the child will 

participate in pre-school education was left to the parents. However, it changed 

in September 2017 and the last year of pre-school education became compulsory for all 

children. Every child who reaches the age of 5 by the beginning of a particular school 

year have to start to attend kindergarten. Pre-school institutions provide children 

an intermediate stage between family and school attendance. A child learns to respect the 

rules and system outside his family. The implementation of this obligation was primarily 

intended to reduce inequalities among children before entering primary education. 

In addition, policy makers believed it would help to reduce the percentage of children 

with a postponement of compulsory school attendance. 

In my thesis I dealt with the description of changes that occurred with 

the implementation of compulsory pre-school attendance. I have identified many problem 

areas that stakeholders have to deal with. These shortcomings prevented the successful 

implementation of the program – in other words the law did not bring what its political 

makers had hoped for. In my thesis, with the help of McConnell's spectrum of political 

success, I identified the controversial success of this political program - the Conflicted 

Program Success. As problems, that prevented the implementation from proceeding 

as intended and achieving the desired results, arose during the implementation, success 

could not be achieved. Although some children from socially disadvantaged backgrounds 

began to participate in pre-school education, no control mechanism was set up to ensure 

that all children fulfilled their duty. The problem has been revealed in catchment areas 

where there are several kindergartens and its principals should cooperate and pass 

on information about children, which is not happening in practice. Another way how 

to avoid regular attendance is through individual education. This way of education 

is possible for all children without giving reasons. Therefore, individual education is 

chosen by parents of children from socio-economically disadvantaged backgrounds. 

Thus, it has not been possible to ensure that all children go through pre-school education 

and that inequalities among them are reduced at the beginning of primary education. 
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I found that certain benefits were achieved for children from disadvantaged 

backgrounds, but these positives did not affect the entire target group, as mentioned 

above. The positives were about catching up with certain needs of children of this age. 

It has been shown that children's participation in kindergartens can have a positive effect 

on children from socio-economically disadvantaged backgrounds. This is especially 

evident when entering first classes. Neither teachers nor children have to deal with some 

unmet needs that a child has brought from his family at the beginning of the year. These 

are mainly problems with self-service, such as hygiene, independence, appropriate 

behavior in a team of peers or following regime and rules. It is also a group of certain 

skills such as cutting, gripping a pencil, etc. Kindergarten teachers helped them 

to alleviate these inequalities. However, kindergarten and primary school teachers agree 

that it is very difficult to catch up with all the unmet needs that a child has - compared 

to his peers - in one year. I have found that for this reason, these children are often 

recommended a postponement of school attendance. Thanks to compulsory pre-school 

education, there is no reduction in the number of delayed primary school enrollments, 

as intended by political makers. It turned out that the main goal of political 

makers - reducing inequalities in education from the very beginning, can be in conflict 

with the secondary goal - reducing the number of delays. 

I identified that ensuring the criterion of equal access to education was not met, 

as cooperation between kindergartens and primary schools is essential for its fulfillment. 

However, cooperation differs among catchment areas, due to the fact that it is based 

on voluntariness and the initiative of particular actors in educational policy. In addition, 

this cooperation is limited by legislation, as there can be no transfer of information about 

children, which would help to facilitate their adaptation and more individual approach 

of parents. In addition, the government must constantly defend the main values and goals 

of the program, as it is often criticized by the opposition, but also by the professional 

public. 

However, what one group of public policy actors may perceive as a positive 

change, another may see negatively. Each individual or group of individuals define 

success according to their own benefits. In the case of the implementation of compulsory 

pre-school education, primary school teachers in particular have benefited from it - due 

to the fact that problems they have to deal with at the beginning of the year has 

diminished. Some children did not have the expected knowledge at the beginning 
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of the year. On the other hand, kindergarten teachers perceive a negative or neutral impact 

of this, as the change has brought more administrative burden and more problems with 

children who start participating in the last year or who are educated individually. 

The change also had a negative impact on children and their families, who until then had 

participated in pre-school education. For them, this again means more administration 

in the form of absent-notes and less freedom. Furthermore, the amendment could have 

an impact on parents who profess an alternative way of education, such as forest clubs, 

home schooling, etc. The founders, who do not have a problem with the insufficient 

capacity of pre-school institutions, did not feel a significant change. We can therefore see 

that the implementation of compulsory pre-school education also had an impact on actors 

who were not targeted by the measure. 

Achieving a controversial success - Conflicted Program Success often leads 

to policy changes, therefore I decided to suggest three possible variants of change 

or directions that pre-school education could move in in the following years. Concerning 

the first option I propose that compulsory pre-school education would be maintained, but 

some problematic parts would be improved and clarified: attendance control, stated 

criteria for individual education, increasing and enabling greater cooperation between 

kindergartens and primary schools. The second option concerns targeted support for 

children from disadvantaged backgrounds throughout pre-school education. With the help 

of free participation throughout the pre-school education, transport from excluded 

localities, meal allowance and financial contributions to cultural events organized 

by kindergartens. The third proposed option is the widespread introduction of preparatory 

classes within primary schools, which would help children in terms of adaptation 

to the environment and thus make it easier for them to start primary education. It is 

important to ensure suitable conditions for this option. Particular variants were created 

on the basis of an analysis of interviews, examples of good foreign practice and secondary 

data. The suitability and possible effectiveness of particular options need to be better 

explored and some additional facts and data should be collected. Finding out which option 

would be the most appropriate and therefore could reduce inequalities among children 

could be the subject of further research on pre-school education and related inequalities 

in its early stages. 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Vzdělávání hraje velmi důležitou roli v životě každého jedince. Pokud opomeneme 

vzdělávání dítěte v rámci rodiny, počátky institucionálního vzdělávání můžeme 

spatřovat s nástupem dětí do mateřských škol. Tento počátek ovšem nebyl až do 

nedávna v rámci České republiky součástí povinného vzdělávání. Změna nastala 

s přijetím novely školského zákona číslo 178/2016 sb. v, v jejímž rámci došlo 

k úpravě povinné školní docházky. V novele je uvedeno, že od září 2017 je každé dítě 

povinno navštěvovat předškolní vzdělávání rok před nástupem do základní školy. 

Novela školského zákona z roku 2016 přinesla tedy změnu ohledně doby povinné 

školní docházky. V rámci novely byl zaveden povinný předškolní rok vzdělávání. 

Povinná školní docházka byla tedy z původně devíti let prodloužena na deset let 

[Zákon č. 562/2004 Sb., § 36 odst. 1]. Moje diplomová práce se budu zabývat 

implementací novely 178/2016 Sb., která se zabývá povinným předškolním 

vzděláváním. Práce se bude dále zajímat o cíle předškolního vzdělávání v České 

republice.  
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B. Cíle diplomové práce 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit, zda byla politika zavádějící povinné předškolní 

vzdělávání v České republice úspěšná či došlo k jejímu selhání. Došlo-li tedy k naplnění 

cílů tvůrců politiky a zvýšila se participace dětí v předškolním vzdělávání v ČR.  Pro lepší 

pochopení okolností implementace bude mým vedlejším cílem popsat proces přijímání 

zákona. Budu se snažit odhalit všechny aktéry, kteří měli na podobu zákona o povinném 

předškolním vzdělávání vliv a popsat jejich působení. 

1. Hlavním cílem mé práce je zjistit, zda byla implementace Zákona 178/2016 Sb., 

konkrétně část zabývající se povinným předškolním vzděláváním, úspěšná či došlo 

k jejímu selhání. K naplnění cíle mě pomohou následující podcíle: 

1.1. Popsat cíle politiky dle jejích tvůrců. 

1.2. Zhodnotit, nakolik došlo k jejich naplnění. 

1.2.1. Popsat a analyzovat míru participace dětí v předškolním vzdělávání 

a možnou změnu, kterou v tomto ohledu přinesla změna 

Zákona č. 562/2004 Sb.  

1.3. Popsat, jak probíhal veřejně politický proces formulace, přijímání 

a implementace Zákona č. 178/2016 Sb.  

C. Výzkumné otázky 

V souvislosti s tím bude mojí snahou odpovědět na následující otázky: 

1. Proběhla novela zákona 178/2016 sb. úspěšně či došlo k jejímu selhání?  

1.1. Pokud došlo k jejímu selhání, jakým způsobem se s tím tvůrci politiky 

vypořádali?  

1.1.1. Jak pevná je kultura implementace v České republice? 

1.2. Došlo k zvýšení participace dětí v předškolním vzdělávání?  

1.2.1. Jakou roli v míře participace dětí v předškolním vzdělávání hrají nerovnosti?  

1.3. Jakým způsobem probíhal proces vytváření politiky tykající se zavádění 

povinného předškolního vzdělávání? 

1.3.1. Jak byl identifikován problém? Kdo a jak vymezil problém? Existovaly 

i alternativní formulace problému? 

1.3.2. Jak bylo vybíráno řešení? Kde se vzal námět na konkrétní opatření? Kdo s ním 

přišel? Existovaly jiné varianty? Jak byly vymezeny cíle? Jak byly posuzovány 

dopady?  
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1.3.3. Jak byla politika přijímána? Jaká byla úroveň připravenosti zákona?  Jak 

probíhala diskuze ohledně rozhodnutí? Kdo byl pro a kdo proti? Existoval 

politický konsenzus mezi veřejně politickými aktéry? Jaké padaly argumenty? 

Jaké mělo přijetí politické pozadí? 

1.3.4. Jakou měl vládní program podobu? Jaké směry, nástroje a zdroje byly využity? 

Jaká byla stabilita socioekonomické situace?  

D. Teoretická východiska 

K tomu, abych lépe pochopila průběh implementace zákona a jeho možné vlivy, popíši 

celý proces tvorby zákona za pomoci fázového modelu veřejně politického procesu dle 

Howletta a Rameshe [Howlett, Perl, Ramesh 2009: 91-109]. Dle McConnella nelze říci, 

zda byla politika pouze úspěšná či neúspěšná. Pokaždé jsou některé její výsledky a 

výstupy méně či více úspěšné. Při posuzování úspěšnosti či selhání politiky se sledují tři 

oblasti: proces, program a politiku. První oblastí je proces politiky, který závisí na 

posuzování vlády, která rozhodnutí přinesou spíše pozitiva nebo naopak negativa. Vláda 

nejprve identifikuje problém, následně posuzuje možné varianty politik, v další fázi může 

docházet k diskuzi a následně je učiněno rozhodnutí. Proces, který záleží na posuzování 

a rozhodování vede buď k úspěchu či neúspěchu dané politiky. Další oblastí je vládní 

program, který utváří konkrétní podobu politiky. Ukazuje, co vláda konkrétně dělá. Jedná 

se kombinaci různých směrů, nástrojů a zdrojů. Třetí oblastí je vládní politika, která 

ukazuje konkrétní podobu zvolené politiky. Konkrétní výběr politického programu 

přináší důsledky, které mají vliv na volební potenciál a ukazují na schopnost řízení 

politické agendy [McConnell 2010: 349-350]. 

K tomu, aby mohla být implementace úspěšně provedena, musí být podle Sabatiera 

naplněny dvě podmínky. První podmínkou je „určitost veřejného prostředí“, musí zde 

existovat konsenzus a jasně vymezené cíle dané politiky. Součástí této podmínky je shoda 

a podpora politiky řadou veřejně politických aktérů, důležitým faktorem je také stabilní 

socioekonomická situace.  Druhou podmínkou je pevná kultura implementace, která je 

zaměřena na cíle veřejného programu. Odlišně proveditelnost implementace posuzuje 

Nagel, který určil šest typů proveditelností, na jejichž základě lze hodnotit její 

připravenost. Dle něj musíme tedy posuzovat proveditelnost technologickou, politickou, 

administrativní, legální, ekonomickou a psychologickou [Veselý a kol. 2007: 317-322]. 

Proto, abych mohla určit, zda byla politika spíše úspěšná či neúspěšná, použiji 

McConnellovu typologii. (viz. Tabulka 1.) 
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Tabulka 1. Politika jako proces: Spektrum od politického úspěchu k neúspěchu. 

 

Popisující pětistupňové spektrum, které nám umožňuje rozlišit mezistupně mezi 

úspěchem a selháním. V případě, že mluvíme o úspěšném programu (process success), 

dosáhla vláda cílů, které si stanovila cílů a dochází k vytváření výhod pro cílovou 

skupinu. Politika dále není téměř kritizována oponenty nebo je její podpora prakticky 

univerzální. Druhým nejlepším výstupem (mezistupněm) je „odolný“ úspěch (resilient 

success). Zde dochází stále k naplňování cílů a úspěšné implementaci, ale díky pružnosti 

dochází k drobným úpravám politiky. Třetím stupněm je konfliktní úspěch (Conflicted 

Success). Vládní opatření dosahují úspěchu jen v některých oblastech, které jsou 

zapříčiněny zejména neočekávanými problémy. Nejistý úspěch (Precarious Success) je 

následujícím mezistupněm, který se již pohybuje na hraně neúspěchu. Zpočátku sice 
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dochází k naplňování některých cílů, ale postupně dochází k převyšování nákladů. 

Dochází, tak často k jejímu ukončení. Na konci stupnice se nachází selhání (Process 

Failture). V tom případě nebylo dosaženo naplnění cílů a je také ohroženo postavení 

samotných tvůrců politiky [McConnell 2010: 351-357]. 

Z důvodu, že jedním z hlavních cílů zavedení povinného předškolního roku bylo 

zvýšení participace dětí v předškolním vzdělávání v ČR. Jehož cílem je zmírnit 

nerovnosti mezi dětmi s nástupem do prvních tříd, využiji i teorie zabývající se 

nerovnostmi ve vzdělávání. Budu vycházet z knih: „Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření 

k řešení“ [Matějů a kol. 2010], „Sociologie výchovy a školy“ [Havlík,  Koťa 2011].Jedním 

z cílů institucionálního vzdělávání je potlačovat kulturní rozdíly [Havlík, Koťa 2011: 89]. 

Získání vzdělání můžeme překonávat nerovnost ve společnosti. Problémem zůstává, že 

nerovnosti se objevují již od narození. Rodina a její socioekonomické postavení mají v tomto 

případě velký vliv na počátky vzdělávání každého jedince. Volba vzdělávací dráhy dítěte 

neboli výběr mateřské či základní školy je ponechán na rodičích [Rudolfová a kol. 2015]. 

E. Výzkumný plán 

Výše uvedených cílů se budu snažit dosáhnout za pomoci kombinace kvalitativního 

výzkumu a kvantitativního výzkumu. Práce se budu opírat jednak o expertní a 

polostruktrukturové rozhovory s aktéry vzdělávací politiky. Především se bude jednat o 

tvůrce politiky. Dále se za pomoci sekundárních dat MŠMT analyzuji, jestli došlo 

k naplnění cílů novely. Došlo-li se zavedením povinného předškolního vzdělávání ke 

zvýšení participace dětí v předškolním K tomu, abych lépe pochopila celý politický 

proces, prostuduji připomínková řízení k novele školského zákona číslo 178/2016 sb. 

Následně budu jednotlivé rozhovory analyzovat pomocí vybrané kvalitativní textové 

analýzy, která mi pomůže odhalit, analyzovat témata a možné problémy, se kterými se 

tvůrci politiky během politického procesu setkávali. Analýza mi dopomůže zjistit, zdali 

došlo k naplnění podmínek, které jsou potřebné k úspěšné implementaci. V práci využiji 

spíše deduktivní přístup k hledání aspektů McConnellovy typologie. Utvořím si kódy, na 

jejichž základě určím, dle typologie od Mcconnella, míru úspěšnosti či neúspěšnosti dané 

politiky podle pětistupňového spektra.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas k diplomové práci na téma „Povinné předškolní vzdělávání v 

České republice – úspěch či selhání?“ 

 

Výzkum probíhá v rámci magisterského studia na Fakultě sociálních věd Karlovy 

Univerzity v Praze. Autorkou diplomové práce a zároveň tazatelkou je Kateřina Cingrová 

studentka oboru veřejné a sociální politiky.  

 

Cílem daného výzkumu je zhodnotit, zda byla politika zavádějící povinné předškolní 

vzdělávání v České republice úspěšná či došlo k jejímu selhání. Došlo-li tedy k naplnění 

cílů tvůrců politiky a zvýšila se participace dětí v předškolním vzdělávání v ČR.  

Konkrétně se bude jednat o případovou studii města. Na tomto konkrétním případu budu 

analyzovat, jak byl ten zákon implementován a chápan na úrovni města, mateřských a 

základních škol.  

 

Aby se tento cíl podařilo naplnit, je zapotřebí získat výpovědi pracovníků mateřských 

škol, základních škol a zástupců města (zřizovatel MŠ A ZŠ) a zjistit, jak vnímají přijetí 

zákona zákon č. 178/2016 Sb. Sběr dat budou probíhat formou polostrukturovaného 

rozhovoru a zúčastněného pozorování.  

 

Rozhovor, který s Vámi bude proveden, bude zaznamenán na diktafon či jako audio 

nahrávka na mobilní telefon. Nahrávka i přepis rozhovoru bude použita výhradně 

k účelům diplomové práce a nahrávka nebude veřejně přístupná.  

 

Souhlasím s poskytnutím rozhovoru Kateřině Cingrová pro výše zmíněné cíle její 

diplomové práce a dobrovolně se stávám účastníkem výzkumu. 

 

Děkuji za pozornost věnované těmto informacím. 

 

V:  

Dne:  

Podpis: 

 

 

Podpis výzkumníka:    

Kateřina Cingrová     

 

 

+420 775 945 802 

katerina.cingrova@seznam.cz 
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Příloha č. 2: Scénáře rozhovorů 

Jednotlivé scénáře se od sebe odlišovaly v závislosti na tom, s kterým aktérem 

vzdělávací politiky ve městě polostrukturovaný rozhovor probíhal.  

Otázky – Povinné předškolní vzdělávání (ředitelé MŠ) 

Utvořila jsem si okruhy s otázkami, kterých jsem se však striktně nedržela a kladla jsem je v 

závislosti na průběhu rozhovoru. 

Úvod – charakteristika mateřské školy 

▪ Mohla byste mi povědět něco o Vaší školce/ školkách? 

▪ Kolik se ve městě nachází školek? 

▪ Jaké je kapacita mateřské školy? 

▪ Kolik je zde tříd, po kolika dětech? – heterogenní x homogenní? 

o (Heterogenní rozdělení a případná souvislost s povinným předškolním 

vzděláváním)? 

Přijímaní k předškolnímu vzdělávání 

▪ Kolik průměrně přijímáte každý rok nových žáků do mateřské školy?  

▪ Kolik dětí z toho nastupuje do povinného předškolního vzdělávání?  

o Kolik takových dětí (děti, kteří nastoupí k plnění povinného předškolního 

vzdělávání evidujete)? 

▪ Máte zde ve školce děti ze sociálně slabších rodin či etnické menšiny?  

o Zvýšila se návštěvnost u těchto dětí? 

▪ Ve třídách máte i děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Navýšil se počet 

těch dětí v souvislosti s plněním povinného předškolního vzdělávání? 

▪ Jakým způsobem probíhá příjímací řízení? 

o Došlo k změně zápisů?  

Změny přinášející povinné předškolní vzdělávání 

▪ Přinesla pro Vás Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zaváděna s 

účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání nějaké změny, případně 

jaké? 

▪ Jakým způsobem jste byli o Novele školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb.  

informování a kde jste získávali informace?  

▪ Podal některý z rodičů dítěte z MŠ žádost o individuální vzdělávání?  

o Pokud ano, o jaké případy jde, jaké rodiče uvedli důvody? 

o Můžete tyto žádosti odmítnout?  

▪ Jakým způsobem probíhají srovnávací zkoušky a v jakých časových intervalech? 
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▪ Jakým způsobem probíhá omlouvání dětí z výuky?  

o třídní kniha?  

▪ Jaké vidíte případná pozitiva či negativa výše zmíněné novely?  

▪ Jakým způsobem zjišťujete, jestli všechny děti, které měly nastoupit od 1. září 

povinně do MŠ, skutečně tak učinily? 

o Oznamují Vám rodiče, že se rozhodli navštěvovat jinou, než spádovou 

mateřskou školu? 

▪ Upravili jste v souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání 

rámcový vzdělávací plán? 

o Kdo vytváří školní vzdělávací programy? 

o Kdo vytvářel hodnotící listy archy dětí? 

o Je povinné vést tyto archy o dětech? 

o Pokud ano, dochází pravidelně k jejich kontrole? školní inspekce? 

▪ Jaký vidíte rozdíl mezi dětmi, kteří absolvují pouze k povinnému 

předškolnímuvzdělávání  a těmi, kteří nastoupí do MŠ dříve? 

▪ Máte pocit, že děti případné potřeby před nástupem do prvních tříd doženou? 

o Kde vidíte největší potřeby těchto dětí? 

Odklad povinné školní docházky 

▪ Kdo doporučí dítěti odklad? Finální rozhodnutí rodič? 

o  Je odklad – další rok předškolního vzdělávání hrazen státem? 

▪ Slyšela jste od přípravných? Pokud ano, jaký na ně máte názor? 

▪ Dáváte školám seznam dětí, které u Vás splnily povinné předškolní vzdělávání? 

nebo vás školy kontaktují?  

Spolupráce MŠ a ZŠ 

▪ Spolupracujete se základními školami? 

o  Mohla byste mi tuto spolupráci blíže specifikovat? 

o Spolupráce se základními školami je pro vás povinností či funguje na 

dobrovolné bázi? 

o V čem Vám tato spolupráce přijde užitečná pro děti? 

Závěr 

▪ Napadá Vás ještě něco, co byste ráda doplnila?  

 
Děkuji za odpovědi a za Váš čas. 
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Příloha č. 3: Ukázka části přepisu rozhovoru 

ROZHOVOR 6  

Respondentka 6 - paní ředitelka MŠ „Jablíčko“ (B) 

K: Já se ještě raději jednou zeptám, jestli to mohu nahrávat? 

B: Určitě. 

K: Nejprve se chci zeptat, jestli byste mi mohla povědět něco o této školce, jak je velká, 

jak dlouho funguje. 

B: Školka funguje od roku 1957, je tady v tuto chvíli šest tříd, ve třídě máme po dvaceti 

dětech. Děti máme většinou rozděleny podle věku. Takže předškolní děti máme zvlášť, 

ty menší máme dole, je to dáno tou budovou jako takovou, protože dole jsou místnosti 

se stálými ložnicemi, tak tam chodí odpočívat ty malé děti a nahoře už ty velké děti 

neodpočívají dlouho tak proto to mámě rozdělené. 

K: Homogenní třídy zde máte od počátku a nemá to žádnou souvislost s ničím je to 

dáno dispozicí té budovy? 

B: Ano. 

K: Zeptám se, kolik ročně přijmete nových žáku?  

B: Cca teď jsme to řešily s paní místostarostkou, dva roky máme méně dětí do školy, 

takže přijímáme kolem 30 až 35 dětí a ten třetí rok se nám to vždy přehoupne a jde 

hodně dětí do školy a přijímáme jich skoro 60, což nás čeká letos. 

K: Čím to je, že jich vždy ob dva roky přijímáte tolik? 

B: Protože to dozraje. 

K: Takže demografickou vlnou? 

B: Tím, že hodně dětí odejde do školy, tak jich hodně mohu přijmout. Takže ono se 

vždycky vlastně tak točí jednou za ty tři roky.  

K: Máte tedy problém s kapacitou školky, že je nedostatečná?  

B: My máme, my bychom pojali určitě víc dětí. Ale zase ta budova tady je nějak 

postavená že jo v těch 50 letech a ta kapacita už se tady rozšířit nedá. 

K: Takže, jak je to zde se spádovostí, jelikož vím, že město je rozdělené na Hornía 

Dolní část? 

B: A my máme celou starou část plus Boží dar, což je bývalé letiště, tak ta, je vlastně 

několik panelových domů a ty spadají také sem. Takže my máme poměrně velký obvod. 

K: A můžu se zeptat, jestli některé děti musíte odmítat? 

B: Některé děti nepřijmeme. 

K: Nepřijmete a tím pádem…? 
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B: Už léta se nám stává, že některé nepřijmeme a nevyhovíme, takže ty děti vlastně 

většinou jdou na mladou do školky a pak když jsou vlastně starší… Rok si to odbydou v 

Borůvce a pak se zase vrací třeba zpátky sem. 

K: Takže vy je přijímáte zpátky, když se vám uvolní kapacita?  

B: Více méně my tříleté děti nepřijímáme, čtyř leté a víš.  

K: Kvůli právě kapacitě? 

B: Ehm 

K: Zeptám se, nastupují nějaké děti vyloženě právě pouze do toho posledního ročníku 

před nástupem do školy? 

B: Většina dětí už chodí od těch 4 let. 

K: Většina chodí a máte ty některé případy? 

B: Ano třeba letos jsme přijali vlastně dvě. Jedna holčička, ale byla z Lučníta se 

nastěhovala sem do Lesné, takže přecházela ze školky do školky, takže vlastně už 

chodila do předškolního zařízení a jeden chlapec nenavštěvoval nikdy školku a 

nastoupil jako povinný ročník předškolní jeden.  

K: Řekli Vám rodiče, z jakého důvodu, jestli tam třeba uváděli důvod, proč to dítě 

nastoupí do toho povinného předškolního vzdělávání a předtím nenastoupil?  

B: Pokud vím, tak byli doma a školku nechtěli.  

K: Jsou ve školce děti ze sociálně slabších rodin či etnických menšin? Protože v Lesné 

jsou. 

B: Tady máme hodně málo, k nám teď dochází i děti z domova, který je tady naproti tak 

ty nám dávají děti na povinné předškolní vzdělávání. Když to nebylo tak nám je sem 

nedávali, ale jakmile to vzešlo v platnost. Takže i oni musí plnit povinné předškolní 

vzdělávání. Takže ty k nám dochází a ty jsou většinou a ty jsou většinou odebrané z 

rodin tyhle děti a pak tu máme jen jednoho. 

K: Takže tam funguje, já tedy úplně nevím, jak fungují dětské domovy, takže oni tam 

do té doby měly něco jako mateřskou školku? 

B: Tam se jim vlastně věnovaly zdravotní sestry, protože tam jsou vlastně jako 

pracovníci zdravotní sestry. Určitě tam nějakou přípravu na školu dělali, ale vzhledem k 

tomu, že vešel v platnost tento zákon, že tedy všichni musí absolvovat povinné 

předškolní vzdělávání tak nám chodí řádně k zápisu s těmi dětmi a pak vlastně v září ty 

děti nastoupí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Ty mladší děti k nám z domova 

nedávají. Opravdu plní to povinné předškolní vzdělávání. 



   

 

 

 

112 

K: Zeptám, se jakým způsobem probíhá to přijímací řízení?  Jestli je to vyloženě jen o 

přihlášce nebo je to jako ve škole na zápisu? 

B: Je to o přihlášce. My je vlastně musí přijmout ty děti k tomu povinnému 

předškolnímu vzdělávání. Tam akorát pokud je tam už nějaké postižení nebo nějaké 

znevýhodnění tak po rodičích vlastně k tomu zápisu chceme už od lékaře nebo z 

poradny, kde mají jaká doporučení, aby přinesli k zápisu. Protože tam se potom třeba 

jedná o asistenty pedagogy, kdyby potřebovaly ty děti, takže k tomu už potřebujeme 

další vyšetření. 

K: Jakým způsobem probíhá vlastně, jak vy vybíráte ty děti, podle jakých kritérií, které 

přijmete? Protože jste říkala, že ta kapacita je omezená. Hlavní kritérium je asi věk? 

B: Od nejstarší po nejmladší.  

K: Věk. 

B: Obvod to je dané, spádovost je dána vyhláškou a plus věk. To myslím, že je ve všech 

školkách stejné.  

K: Přinesla ta novela o povinném předškolním vzdělávání pro vás nějaké změny? 

B: Papíry. Omluvné listy, které jsme dříve neřešily, teď. A jinak nic.  

K: Nemáte pocit, takže asi nějaká ta kapacita se zmenšila, pokud teda ty děti z dětského 

domova jsem chodí?  

B: Ano ty děti z domova nám jakoby ubírají ty místa pro ty děti z toho, ale jinak ne.  

K: Jakým způsobem jste byli o té novele informováni? Z města nebo sami? Já vím, že 

asi informace musíte čerpat sami, ale jestli…  

B: Abych vám řekla pravdu, já už si to nepamatuji. Ale určitě v nějakým to, sledujeme, 

že jo nové vyhlášky a zákony tak to sleduje snad každá paní ředitelka a pak jsem si k 

tomu více méně našla školení. Protože více méně, když se nějaká změna tady objeví tak 

k tomu začne chodit i spousty. školení. Takže to jsem si pak našla školení k tomu.   

K: Podal nějaký rodič žádost o individuální vzdělávání? 

B: Letos nemáme žádné, ale loni jsme měly dvě děti, předloni jsme snad měly tři děti. 

Více méně to bylo z důvodu, že ta rodina je jak bych to řekla jezdí z cirkusem. Takže 

oni vlastně cestují, takže vlastně zvolili tudle tu možnost individuální vzdělávání. Další 

případ byl, že chodily do lesní školky – skřítku tady nebo jak se to jmenuje. A chtěli 

tam zůstat, takže volili a nikdy to nebyli rodiče, se kterými by byl nějaký problém, že 

bychom třeba museli dávat nějaká doporučení. Když přišly ty děti na přezkoušení tak 

tam bylo všechno v pořádku. Tam nebyl důvod vůbec jakoby rodičům říkat nebo jim 
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zrušit individuální vzdělávání a aby nastoupily k denní docházce. Protože to bylo 

všechno v pořádku.  

K: Jak pravidelně probíhá toto přezkoušení? 

B: To je dané vyhláškou o mateřské škole nebo dokonce školským zákonem a je to na 

podzim. Většinou v měsíci listopadu. Máme to ošetřeno ve školním řádu, kde my si 

vlastně s rodiči přesný termín a oni se dostaví na to přezkoušení. 

K: A jakým způsobem to přezkoušení probíhá? 

B: Tak u nás to děláme tak, že děti vezmeme normálně do třídy, vezmeme je pohrát a už 

sleduji, jak je schopno se zapojit, vyjít s kamarády, jestli se stydí, nestydí, mluví 

semnou nebo jenom s dětmi. Tak většinou zvu t rodiče ráno, když si ty děti ještě hrají, 

pak když jdou naše děti na svačinku tak si většinou nechám nakreslit obrázek, kresba 

nám řekne hodně, knížku si otevřeme, pojmenováváme obrázky. 

K: Toto je tedy spíše ve vaší kompetenci než na paní učitelkách, to přezkušování? 

B: Ano dělám to já? 
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Příloha č. 4: Ukázka části záznamového archu 

 

Podrobný přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte 
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 (Poradce ředitelky mateřské školy, 2019) 


