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ABSTRAKT 

Diplomová práce na téma Předškolní vzdělávání, výchova a péče v Nizozemsku přináší 

vhled do fungování institucí, které v Nizozemsku pečují o děti ve věku od 0 do 6 let. 

V teoretické části jsou shrnuty základní informace o Nizozemsku spolu s podmínkami 

fungování rodinné politiky. Hlavní část teoretické části je věnována charakteristice 

vzdělávacího systému a jednotlivých druhů institucí, které zajišťují vzdělávání, výchovu 

a péči o děti v předškolním věku. Kromě principu fungování institucí je zde objasněno 

legislativní ukotvení předškolního vzdělávání spolu s personálním zajištěním chodu 

institucí. Na závěr teoretické části je pojednáno o aktuálních otázkách a problémech 

předškolního vzdělávání v Nizozemsku.  

V empirické části diplomové práce jsou představeny případové studie čtyř předškolních 

institucí v Nizozemsku, kde každá z nich reprezentuje jeden typ institucionální péče o dítě 

v předškolním věku. Každá zkoumaná instituce je podrobně analyzována z hlediska 

strukturní i procesuální stránky jejího fungování. Cílem práce je zmapovat, popsat 

a komparovat čtyři typy institucionální péče o dítě v předškolním věku v Nizozemsku. 

K tomu byly využity metody: obsahová analýza dokumentů, polostrukturované rozhovory 

s vedoucími pracovníky a pedagogy vybraných institucí a nezúčastněné pozorování. 

Veškeré informace získané zmiňovanými metodami byly analyzovány pomocí kategorií 

a následně komparovány jak mezi sebou, tak s vybranými kritérii k hodnocení 

předškolních zařízení stanovenými Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Předškolní vzdělávání, výchova a péče, Nizozemsko, případová studie, srovnávací 

pedagogika  



ABSTRACT 

The topic of this thesis is Early Childhood Education and Care in the Netherlands. It brings 

the insight in the institutions for children up to six years old in the Netherlands. The 

theoretical part summarizes basic information about the Netherlands together with the 

conditions of family policy. The main portion of the theoretical part is devoted to the 

description of the educational system and characteristics of the various types of institutions 

that provide early childhood education and care of pre-school children. In addition to the 

principle of the functioning of institutions, the thesis explains the legislative anchoring of 

pre-school education together with staffing of institutions. The final part of the theoretical 

chapter discusses current issues and problems of pre-school education in the Netherlands. 

In the empirical part of the thesis it presents case studies of four pre-school institutions in 

the Netherlands; each of them represents a particular type of institutional care for a pre-

school child. Each institution studied in detail, in its structural and processual aspects. The 

aim of this work is to map, describe and compare all four types of institutional care for 

preschool age children in the Netherlands. The following methods were used: content 

analysis of documents, semi-structured interviews with executives and educators of 

selected institutions and non-participating observations. All the information obtained was 

analyzed with the help of specific categories and compared with each other as well as 

selected pre-school assessment criteria set by the Dutch Education Inspectorate. 
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Early Childhood Education and Care, Netherlands, Case Study, Comparative Pedagogy
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Úvod  

V dnešní době si všechny vyspělé země světa uvědomují důležitou roli předškolního 

vzdělávání jako základu pro celoživotní učení. Investice do předškolního vzdělávání se 

totiž prolínají do dalších oblastí společenského života. Cílem každé jednotlivé země by 

mělo být vytvořit takové podmínky, ve kterých bude fungovat kontinuita práce pedagogů 

s požadavky rodičů a vývojem dětí. Aby mohl vzdělávací systém efektivně fungovat, musí 

být práce vzdělávacích institucí ukotvena v obecně platných a závazných legislativních 

i kurikulárních dokumentech, které budou udávat podmínky a rámcově také pojetí jejich 

vzdělávací práce.  

Pro účely předkládané diplomové práce Předškolní vzdělávání, výchova a péče 

v Nizozemsku je důležité definovat věkovou skupinu dětí v předškolním věku. 

Předškolní věk bývá v českých podmínkách vnímán převážně jako období od tří do šesti 

let. Z širšího hlediska ale zahrnuje období od narození dítěte po nástup do primárního 

vzdělávání, přičemž celé toto období můžeme dělit na mladší předškolní věk do tří let 

a starší předškolní věk (Koťátková, 2014, s. 13–14). Shodně definuje tento pojem 

i Evropská komise (EU, 2019). V Nizozemsku se oficiálně výchova a vzdělávání v raném 

dětství zaměřuje na věk od 2,5 do 4 let (EURYDICE, 2018a), neboť v pěti letech má dítě 

ze zákona povinnost zahájit docházku do primární školy. Vzhledem ke specifiku fungování 

skupin 1 a 2 základní školy, které jsou určeny pro děti ve věku 4–6 let a jsou 

v nizozemském vzdělávacím systému označeny jako pre-primární vzdělávání (ISCED 02), 

se autorka práce rozhodla využívat označení předškolní vzdělávání i pro tento typ instituce, 

potažmo pro věk 0–6 let věku dítěte. 

Cílem diplomové práce je zmapovat, popsat a komparovat typy institucionální péče pro 

děti předškolního věku na území Nizozemska. V teoretické části práce se autorka zabývá 

nejprve obecnými informacemi o Nizozemsku, kde zároveň poskytuje čtenáři rychlý 

exkurz do novodobé historie této tolerantní země. Na to plynule navazuje podrobný popis 

rodinné politiky, která se v Nizozemsku vyznačuje poměrně krátkou mateřskou dovolenou. 

Matky se potýkají s vnitřním dilematem – zda se vrátit do zaměstnání, mít stálý příjem 

a umístit dítě do centra denní péče, nebo pečovat o dítě na úkor sníženého životního 

standardu díky nižším finančním příjmům rodiny. Tyto souvislosti pomohou k pochopení 
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rozmanité nabídky předškolní péče v Nizozemsku. Teoretická část diplomové práce proto 

představí strukturu nizozemského vzdělávacího systému a následně charakterizuje typy 

institucionální péče o dítě do 6 let věku. Dále se věnuje problematice kurikulárního 

vymezení pedagogické práce jednotlivých druhů institucionální péče a kvalifikaci 

pedagogických pracovníků, kteří zde působí. V poslední kapitole teoretické části popsala 

autorka aktuální problémy předškolního vzdělávání, které jsou předmětem současných 

diskusí mezi odbornou, politickou i laickou veřejností. 

Praktická část diplomové práce vychází z metod komparativní pedagogiky 

a kvalitativního pojetí výzkumu. Cílem empirické části je analýza a následná komparace 

specifik fungování čtyř vybraných institucí, které jsou typologicky odlišné a zabezpečují 

výchovu, vzdělávání a péči pro děti mezi 0 a 6 lety. Designem empirického šetření je 

vícepřípadová studie (multiple case study). Autorka provedla nejprve rozsáhlou obsahovou 

analýzu dokumentů z vybraných předškolních institucí. Dalším zdrojem bylo nezúčastněné 

pozorování a polostrukturované rozhovory s vedoucími pracovníky a pedagogy ve 

vybraných institucích.  

Předkládaná diplomová práce přináší komplexní přehled o typech institucí poskytujících 

předškolní vzdělávání, výchovu a péči v Nizozemsku. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Nizozemsko  

Nizozemsko (Nederland), častokráte také označované jako Holandsko, leží 

v severozápadní Evropě a je jednou ze čtyř zemí tzv. Nizozemského království (Koninkrijk 

der Nederlanden – Nederland, skládající se ze 12 provincií a 3 ostrovních zemí v Karibiku: 

Aruba, Curaçao a Sint Maarten). Je tedy federativní konstituční monarchií s jednotnou 

hlavou státu. Nizozemsko leží na pobřeží Severního moře v západní Evropě. Na východě 

sousedí s Německem a na jihu s Belgií. Se svou rozlohou 41 528 km2 (která je z více jak 

18 % tvořena vodní plochou) a více jak 17 miliony obyvatel patří Nizozemsko k nejhustěji 

osídlenému státu Evropské unie a k jednomu z nejhustěji osídlených států celého světa 

(510 obyvatel na 1 km2) (CBS StatLine, 2019c). Ve městech žije až 90 % všech obyvatel 

a více než 40 % žije v oblasti zvané Randstad, městské aglomeraci Amsterdamu, 

Rotterdamu, Haagu a Utrechtu (Netherlands Bureau for Tourism and Congresses, 2019). 

Hlavním městem je Amsterdam, ale královna, parlament a nizozemská vláda sídlí v Haagu. 

Úředním jazykem je nizozemština a obyvatelé provincie Frísko mají možnost zvolit si 

kromě nizozemštiny i fríštinu, která je jediným oficiálně uznaným regionálním jazykem. 

Nizozemci také velmi často ovládají jazyky jako je němčina a angličtina. Demografický 

vývoj Nizozemska je silně ovlivněn migračním přílivem z jiných zemí. Od roku 1950 

vzrostl počet obyvatel o polovinu, tvořenou především přistěhovalci ze středomořských 

států, východní Evropy a bývalých nizozemských kolonií. Důvody jejich migrace měly 

často politický i ekonomický podtext. Dodnes se do Nizozemí stěhuje přes 100 000 lidí 

ročně. Současných téměř 17 milionů obyvatel tvoří výrazně multietnickou společnost, 

přičemž 95 % z nich má nizozemskou státní příslušnost, ale místní původ již pouhé tři 

čtvrtiny. Imigranti přicházející v posledních letech pocházejí převážně z Turecka, Sýrie, 

Afghánistánu či Pákistánu (Průcha, 2017, s. 135). Přestože je Nizozemsko považováno za 

multikulturní a velice tolerantní zemi, v posledních letech přibývá sociálních problémů 

spojovaných často právě s imigranty. Jedná se o problémy v oblastech jako je školství, trh 

práce a zvyšování kriminality.  
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1.1 Demografie 

 Jak již bylo výše zmíněno, na území Nizozemska žije více než 17 milionů obyvatel, 

aktuálně je to 17 322 433 (CBS StatLine, 2019a) a populace v posledních deseti letech 

prokazatelně roste, což dokazuje i následující graf. 

Graf č. 1: Růst populace na území Nizozemska v posledních 10 letech (2009–2019). 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z CBS.nl – Růst populace (CBS StatLine, 2019a). 

Vzhledem k tomu, že Nizozemsko odjakživa platilo za otevřenou a přístupnou zemi, bylo 

vždy žádanou a migranty vyhledávanou oblastí. Největší vlnu přistěhovalců zažilo 

Nizozemsko v druhé polovině minulého století, kdy se vláda snažila zaplnit potřebná 

pracovní místa hlavně gastarbeitery1 z Turecka a Maroka. Bezproblémové soužití ale 

netrvalo dlouho. V posledních letech přibývá problémů s přistěhovalci, které se vláda snaží 

řešit například přísnějšími podmínkami pro získání nizozemského státního občanství, 

důrazem na výuku nizozemského jazyka a kultury a zdůrazňováním společenských hodnot 

(např. tolerance). Imigrační úřady se staly běžnou součástí letišť i přístavů. Aktuálně je 

v Nizozemsku téměř 24 % obyvatel s migračním původem, což rozhodně není 

                                                 
1 Cizinec dlouhodobě pracující v hospodářsky vyspělejší zemi, než je jeho vlast. 
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zanedbatelné číslo (CBS StatLine, 2019d). Pro lepší představu přílivu imigrantů 

v posledních deseti letech slouží následující graf. 

Graf č. 2: Růst počtu imigrantů na území Nizozemska v posledních 10 letech (2009–

2019). 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z CBS.nl – Růst populace (CBS StatLine, 2019b). 

Složení společnosti podle náboženského vyznání je následující: až 44 % populace jsou 

nevěřící, 29 % katolíci, 19 % protestanti, 6 % muslimové, 1 % hinduisté a 1 % budhisté 

(Netherlands Bureau for Tourism and Congresses, 2019). Nizozemská společnost je 

považována celkově za kreativní, pragmatickou a otevřenou i k otázkám potratů, eutanazie, 

užívaní lehkých drog či homosexuálů a transsexuálů. Nic z toho není přímo podporováno, 

ale ani zakazováno, pokud to neobtěžuje a neohrožuje zdraví ostatních občanů. Tolerance 

vůči všemu odlišnému či neobvyklému se dá považovat za charakter Nizozemců, který se 

prolíná mimo jiné i do vzdělávací politiky, a to do všech úrovní vzdělávacího systému. 
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1.2 Novodobá historie 

Pro účely této práce se autorka rozhodla stručně nastínit novodobou historii Nizozemska, 

kdy se zdá být nutností jako první zmínit samotný vznik Nizozemského království 

a následně zdůraznit události převážně 20. století s ohledem na problematiku vzdělávání. 

Historický rámec poskytuje možnost porozumět fungování vzdělávání v jeho společensko-

politických souvislostech. 

Nizozemská historie je velmi bohatá, byla ovlivněna hlavně přístupem k moři, což 

Nizozemsko determinovalo jako výrazného aktéra při upevňování moci skrze námořní 

flotily. Nešlo pouze o válečné a expanzní konflikty, ale také o obchodní styky a výrazné 

obchodní expedice do zámořských oblastí. Základy monarchie, existující dodnes, byly 

položeny v roce 1815, kdy bylo vyhlášeno Nizozemské království v čele s králem 

Vilémem I. Oranžským. Do roku 1830 byla jeho součástí i Belgie, která se ale odtrhla 

z důvodu rozdílného náboženství, jazyka i preferovaného způsobu obživy. Následovalo 

období překotných sociálních i hospodářských změn. Stále rostoucí zaměstnanost žen 

vedla po roce 1850 k zakládání prvních institucí pečujících o děti již od dvou a půl let 

(Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 9). V následujících desetiletích začalo vznikat stále více 

předškolních zařízení fungující na pedagogických principech Pestalozziho, Fröbela 

a následně i Montessori.  

V první světové válce zůstalo Nizozemsko neangažované a obchodovalo s oběma stranami, 

ale druhá světová válka a okupace nacistickým Německem měla neblahý dopad jak na 

ekonomickou, tak hospodářskou, sociální, a hlavně morální stránku země. Po válečném 

strádaní se ale Nizozemci pustili do obnovy své země a v padesátých letech 20. století 

začalo Nizozemsko pozvolna vzkvétat a snažilo se vypořádat s náročnou výzvou – 

spoutání moře a zabránění neustálým povodním ohrožujícím životy občanů (Van Oostrom, 

2008, s. 94–95). V oblasti vzdělávání docházelo k nastavování přijatelné úrovně péče 

o děti, což vedlo ke vzniku různých druhů institucí. V roce 1985 byly předškolní 

vzdělávací instituce pro děti od 4 let integrovány do systému vzdělávání, konkrétně 

v rámci primárního vzdělávání, a s tím byl spojen i výrazný nárůst účasti dětí ve věku 2–4 

let v herních skupinách (Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 9). 
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Nizozemsko se postupně stalo silným aktérem majícím neochvějnou pozici v rámci 

Evropy, o čemž svědčí jeho důležitá role jakožto jednoho ze zakládajících států organizací 

NATO, Evropské Unie, Beneluxu či EHS. Na konci 20. století si Nizozemsko stále více 

uvědomovalo důležitost péče o nejmenší děti, docházelo proto k rozvoji a vylepšování této 

péče a uvědomění si potřeby začleňovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do 

běžného prostředí – bylo realizováno také první testování kvality péče o děti a v neposlední 

řadě v roce 1998 vznikla první katedra zaměřená na vzdělávání budoucích pedagogů 

v oblasti péče o dítě na Amsterdamské univerzitě (Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 10). 

Současné Nizozemsko je považováno za jeden z ekonomicky nejrozvinutějších států 

Evropy.  

Garantem výchovy a vzdělávání dětí od 2 do 4 let je od roku 2002 Ministerstvo sociálních 

věcí a práce (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – SZW) a pro děti 

ohrožené znevýhodněním od roku 2007 Ministerstvo školství, kultury a vědy (Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – OCW) (Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 10). Od 

zavedení povinné školní docházky od 5 do 16 let v roce 1985 prošel nizozemský 

vzdělávací systém mnoha změnami, jedno však zůstalo od počátku 20. století nezměněné: 

od roku 1917 si je státní i soukromé vzdělávání rovné před zákonem. Všichni Nizozemci 

mají stejné právo založit školu či se vzdělávat na základě určitých náboženských, 

ideologických či vzdělávacích přesvědčení (Luijkx a De Heus, 2019, s. 47). Je to i součástí 

Nizozemské ústavy, konkrétně v článku 23, nazvaném Svoboda vzdělávání2 (De 

Nederlandse Grondwet, 2016). Všechny školy jsou financované nizozemskou vládou, 

musejí splňovat určité požadavky a zároveň podléhají i shodným příslušným kontrolním 

úřadům. Jasným cílem státu je garance kvality vzdělávání ve všech typech vzdělávacích 

institucí na území Nizozemska. 

                                                 
2 Podrobnější výklad k jednotlivým odstavcům (Nederlandse Grondrechten, 2019). 
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1.3 Sociální politika 

Pod pojmem sociální politika se skrývá mnoho oblastí, jimiž je možné se zabývat. Jde 

například o integraci, zdravotnictví, penzijní systém, či o rodinnou politiku. Pro účely této 

práce se bude autorka podrobněji zabývat hlavně rodinnou politikou. 

1.3.1 Rodinná politika 

Rodinná politika v Nizozemsku je formálně charakterizována potřebou rozpoznat, co je 

v nejlepším zájmu dítěte a zajistit podporu rodině a rozvíjet rodičovské dovednosti. Tato 

odpovědnost se dělí mezi několik ministerstev, ale primárně se odehrává na lokální úrovni.  

Mateřská dovolená je jednou z nejkratších v Evropě – celkem 16 týdnu existuje nárok na 

100% náhradu mzdy. Na mateřskou dovolenou lze nastoupit 4 až 6 týdnů před 

očekávaným datem porodu a následně čerpat 12 až 10 týdnů po porodu (Oberhuemer 

a Schreyer, 2017, s. 9). Matky mají samozřejmě garanci zachování pracovního místa 

během těhotenství. Oba rodiče mohou v Nizozemsku nastoupit na rodičovskou dovolenou, 

která ovšem není nijak dotovaná a rodiče nemohou žádat o žádný příspěvek od státu. 

V roce 2013 čerpalo 57 % žen rodičovskou dovolenou a 28 % z nich bylo během této 

dovolené placeno zaměstnavatelem. V tom samém roce čerpalo rodičovskou dovolenou 28 

% mužů a pouze 12 % bylo placeno zaměstnavatelem (CBS StatLine, 2014).  

Zda je či není zaměstnanec v době čerpání rodičovské dovolené placen zaměstnavatelem, 

závisí na smlouvě mezi oběma aktéry. Rozhodující je, zda zaměstnavatel uzavřel 

kolektivní pracovní smlouvu s odbory, která může upravovat podmínky zaměstnání 

a mzdy. V některých pracovních sektorech si totiž právě díky této smlouvě mohou 

zaměstnanci nárokovat určitou procentuální část platu při čerpání rodičovské dovolené. 

Nelze ale hovořit o pravidle platícím pro všechny sektory a všechny zaměstnavatele, jedná 

se o individuální záležitost. Nárok na rodičovskou dovolenou je možné uplatnit nejvýše do 

věku 8 let dítěte, a to po dobu maximálně 26násobku počtu odpracovaných hodin týdně 

a bývá tedy většinou neplacená.  

Od dubna roku 2019 byla přijata směrnice Evropské unie, která stanovuje navýšení placené 

rodičovské dovolené na dobu 2 měsíců (De Goede, 2019). K implementaci do 

vnitrostátních předpisů musí dojít do 3 let. Od roku 2019 mají také partneři nárok na plně 
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hrazenou partnerskou (Geboorteverlof voor partners) dovolenou po narození svého dítěte 

v délce 5 dní místo dvou.  

Vzhledem k tomu, že rodiče dětí nemají garantovanou placenou rodičovskou dovolenou, 

jsou často nuceni umísťovat děti do zpoplatněných center denní péče. Tato centra denní 

péče nebývají plně dotována a rodiče tak čelí prudkému nárůstu nákladů. Z této instituce se 

tak stává luxus, na který ne každá rodina dosáhne.  

Rodiče, kteří v Nizozemsku pracují či studují, mají nárok na příspěvek na péči o děti 

(Kinderopvangtoeslag) do jejich 12 let. Jedná se o příspěvek na péči o dítě v jakékoliv 

registrované instituci, ale jeho získání je závislé na několika faktorech. Od roku 2013 se 

výše příspěvku vypočítává podle příjmu domácnosti, počtu výdělečných osob, počtu hodin 

odpracovaných rodiči i počtu hodin strávených dítětem v pečující instituci, typu instituce 

i hodinové sazbě instituce (Belastingdienst, 2019). Čím nižší je příjem rodičů, tím vyšší 

příspěvek mohou dostat, ale nelze žádat o více než 230 hodin pobytu dítěte v jakékoliv 

instituci za jeden měsíc. Pokud se ovšem o děti starají prarodiče, či jiní příbuzní, nárok na 

příspěvek zaniká. Kromě tohoto příspěvku mohou všechny rodiny žijící v Nizozemsku 

zažádat ještě o příspěvek na dítě (Kinderbijslag), který má pokrýt náklady spojené 

s výchovou dítěte do 18 let. Částka závisí na věku dítěte a na tom, kde dítě žije. Navyšuje 

se za celé období dvakrát a to následovně: 0–5 let 221.49€; 6–11 let 268,95€ a 12–17 let 

316,41€. (SVB, 2019) 

V praxi je podpora rodin nástrojem sloužícím mimo jiné k lepšímu uplatnění rodičů na trhu 

práce. Jde o nalezení rovnováhy mezi prací a péčí o rodinu. Roste rozdíl mezi 

zaměstnanými a nezaměstnanými (častokráte méně vzdělanými) ženami a celkově ženy 

chybějí na vysokých pozicích. To má za následek zvyšující se společenský zájem o tuto 

problematiku. Je potřeba najít efektivní systém podpory rodin, který bude mít pozitivní 

vliv hlavně na vývoj dítěte ale i profesní růst rodičů (SGI, 2018). 
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2 Vzdělávací systém 

Celkovou odpovědnost za vzdělávací systém nese stát, konkrétně Ministerstvo školství, 

kultury a vědy a tzv. státní tajemník pro vzdělávání, kulturu a vědu3. Nizozemský 

vzdělávací systém kombinuje centralizovaný politický rámec s decentralizovanou správou 

a vedením škol. Tento rámec poskytuje standard se široce formulovanými cíli a dohled nad 

dosaženými výsledky, kdy nizozemské školy jsou ve srovnání s ostatními zeměmi OECD 

velmi autonomní v záležitostech týkajících se přerozdělování zdrojů, vytváření osnov 

a hodnocení. Role provinčních úřadů v oblasti vzdělávání je omezena na dohled a úkony 

v právní oblasti. Na lokální úrovni fungují školní výbory složené ze zástupců státních 

a místních orgánu a veřejnosti, které jsou odpovědné za správu škol a přenášení národní 

vzdělávací politiky na konkrétní instituce (Průcha, 2017, s. 136).  

Ministerstvo školství, kultury a vědy poskytuje financování na všech úrovních vzdělávání. 

Vzdělávací instituce mají tedy přístup k finančním prostředkům za předpokladu, že splňují 

standardní kvality vzdělávání a podmínky financování stanovené školským systémem jako 

celkem. Všechny vzdělávací instituce financované vládou dostávají jednorázově každý rok 

určitý finanční obnos (Lumpsum), aby pokryly své osobní a provozní náklady. Vzdělávací 

instituce se mohou samy rozhodnout, jak tyto peníze použijí (Rijksoverheid, 2019c). 

Všechny instituce dostanou stejný finanční obnos spolu s dalšími finančními prostředky 

i na výdaje na konkrétní činnosti. Těmi jsou například vzdělávání v oblasti jazyka 

a matematiky, vědy a techniky, podpora rozvoje nadaných studentů a profesní rozvoj 

zaměstnanců. Cílem tohoto doplňkového rozpočtu je zlepšit vzdělávací výsledky dětí, 

výkon učitelů i vedení škol. 

2.1 Vzdělávací politika 

Jak již bylo výše uvedeno, svoboda vzdělávání je zaručena podle článku 23 nizozemské 

ústavy a zahrnuje svobodu zakládat školy, organizovat výuku a navštěvovat školu na 

základě vlastního přesvědčení studenta. Vzdělávací systém je proto rozmanitý a odráží 

různé pedagogické koncepce a pojetí vzdělávání i náboženská přesvědčení. Z hlediska 

kvality je průměrná úroveň dosaženého vzdělání obyvatelstva vysoká. Ministerstvo 

                                                 
3 Státní tajemník pro vzdělávání, kulturu a vědu bývá pověřen řešením otázek, které mu určí ministr školství, 

kultury a vědy (Ministerie van BZK, 2011). 



17 

 

školství dodržuje politiku, v níž jednotlivé školy zveřejňují výsledky svých žáků (měřeno 

Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání – blíže v kapitole 2.4), což rodičům umožňuje 

zvolit nejlepší nebo nejvhodnější školu pro své děti. Testování CITO4 (CITO, 2019), 

sledování výkonů, snaha o zintenzivnění a zlepšení programů profesionalizace učitelů, 

lepšího přechodu mezi jednotlivými typy škol a kvalitní management na úrovni škol mají 

za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání. Hlavní důraz se v dnešní době klade na ovládání 

nizozemského jazyka, jehož osvojení je základem determinujícím úspěch (neúspěch) dítěte 

v dalších stupních vzdělávání. Dnešní vzdělávací systém se skládá ze základního 

vzdělávání pro děti od 5 (4) do 12 let, středního vzdělávání pro děti od 12 let a vyššího 

vzdělávání, přičemž od 5 do 18 je vzdělávání ze zákona povinné. Od roku 1985 jsou do 

celkového systému základní školy integrována i předškolní zařízení (pro čtyřleté děti). 

2.2 Struktura vzdělávacího systému 

Pro kontextuální přehled se autorka rozhodla stručně představit všechny úrovně 

vzdělávacího systému v Nizozemsku a následně se zaměřit primárně a dopodrobna na 

předškolní vzdělávání. Pro kategorizaci jednotlivých úrovní vzdělávání využila systém 

ISCED (International Standard Classification of Education), který je používán v rámci 

zemí EU. Kromě ISCED (2011) klasifikace Nizozemsko ale používá i vlastní klasifikační 

systém – SOI (Standaard Onderwijs Indeling). Oba systémy reflektují úroveň vzdělání 

i studijní obor, jen u SOI systému definují studijní obor poslední 4 číslice a v systému 

ISCED poslední 3 číslice. Jak již ale bylo zmíněno, pro účely této práce bude používána 

klasifikace ISCED (2011). 

                                                 
4 CITO je nezávislé hodnocení žáků nizozemských základních škol, které podstupují v posledním roce 

povinné školní docházky. Toto testování není povinné, avšak účast bývá kolem 85 %. Testuje se porozumění 

nizozemskému jazyku, matematické dovednosti a všeobecné znalosti. Pro rodiče dětí přecházejících 

z předškolního vzdělávání do škol můžou hrát výsledky těchto hodnocení roli při výběru té „správné“ školy. 
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Obrázek č. 1: Struktura vzdělávacího systému v Nizozemsku. 

 

Zdroj: EURYDICE, 2019. 

ISCED 0 – Vzdělávání a péče v raném dětství: je zaměřeno na podporu emočního, 

kognitivního, fyzického i sociálního vývoje dětí mimo rodinné prostředí. Prostředkem je 

cílené vzdělávání přizpůsobené dané věkové kategorii dětí. ISCED 0 se dělí na dvě úrovně: 

01 = rozvoj vzdělávání v raném dětství; 02 = preprimární vzdělávání (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2018, s. 9). Děti ve věku od 4 do 6 let jsou umísťovány do 

skupin 1 a 2 na základních školách právě v rámci preprimárního vzdělávání. Základní 

vzdělávání je povinné až ode dne dovršení 5. roku dítěte, ale mnoho rodičů využívá 

možnost nástupu již ve 4 letech. Existují ale i zařízení, kam lze umístit dítě nižšího věku. 

Nejvyužívanější instituce pro děti mladší 4let je herní skupina (Peuterspeelzaal), centrum 

denní péče (Kinderdagverblijf) či hostitelský rodič (Gastouder). Každá varianta má svá 

specifika, která budou podrobněji rozepsána níže, každopádně všechny jsou hojně 

využívány, jelikož matky nastupují zpět do zaměstnání obvykle 3 měsíce po narození 

dítěte (Průcha, 2017, s. 137). Všechny instituce mají za úkol i hodnocení dětí, a to 

zpravidla třikrát ročně. Hodnotící formulář obsahuje: (AED Leiden, 2018) 

 základní údaje o dítěti; 

 údaje o instituci, kterou dítě navštěvuje; 

 hodnocení sociálně-emoční stránky vývoje dítěte; 
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 vývoj motoriky; 

 vývoj hry; 

 aktivity v kruhu; 

 držení těla; 

 řeč a jazyk;  

 mateřský jazyk; 

 soběstačnost; 

 počty; 

 chování; 

 a jiné včetně možných komentářů od rodičů a finálního souhlasu k nástupu do 

základní školy (AED Leiden, 2018). 

Tento dokument mají k nahlédnutí i v základní škole, do které dítě nastupuje, což 

umožňuje nastavit efektivnější práci s dítětem vzhledem ke znalostem o jeho dosavadním 

vývoji. 

ISCED 1 – primární vzdělávání: základní školu (Basisschool) navštěvují děti zpravidla 

od 4 let, povinně však od 5 do 16 let – na rozdíl od českého vzdělávacího systému zde děti 

nastupují v den dovršení 5 let věku, tedy v průběhu celého školního roku přicházejí nové 

a nové děti. Dodržování zákona o povinné docházce kontroluje úředník pro povinné 

vzdělávání (Leerplichtambtenaar), který musí být v každé obci minimálně jeden. Školy 

jsou povinné od roku 2017 hlásit všechny absence dětí, které překročily 16 hodin ve 4 po 

sobě jdoucích týdnech výuky (Rijksoverheid, 2019h). Cílem je co nejmenší absence a co 

největší účast ve výuce. Kontrola docházky je ale až od 6 let, protože do té doby mohou 

rodiče požádat o osvobození dítěte z docházky. Omluvitelnými důvody absence pak bývá 

nemoc, či důležité rodinné události, jako je svatba či pohřeb. Rodiče také mohou zažádat 

ředitele školy jednou ročně o mimořádné uvolnění z docházky za účelem rodinné dovolené 

(která není možná v době prázdnin) v maximální délce 2 týdnů. Je-li dítě nepřítomno ve 

výuce a rodič nedoloží řádnou omluvu, potažmo neodůvodní dostatečně důvod 

nepřítomnosti dítěte, může úředník pro povinné vzdělávání udělit finanční pokutu ve výši 

100€ za 1 den. V případě opakující se dlouhodobé absence dochází i k soudnímu stání 

a rodiče mohou být v extrémním případě vzati i do vazby (Ouders & Onderwijs, 2019). 
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Předškolní instituce jsou zpravidla integrované do primárního vzdělávání, fungující na 

podobném principu jako české mateřské školy, označované jako skupina 1 a 2. Může se ale 

stát, že skupina 1 a 2 jsou sloučené v jednu skupinu pro děti ve věku 4 a 5 let. Od začátku 

docházky do skupiny 1 do ukončení ve skupině 8 absolvují děti nejméně 7 520 hodin 

aktivní účasti ve výuce, maximální počet není vládou stanovený. Délka vyučovací hodiny 

se ale nerovná standartní hodině, tedy 60 minutám. Dobu vyučovací hodiny si volí škola 

sama a může být buď 45, 50, 60 nebo 75 minut. Během prvních 4 let docházky na základní 

školu musí děti absolvovat 3 320 vyučovacích hodin – v průměru 830 hodin ročně. 

V následujících 4 letech musí odchodit 3 760 hodin – v průměru 940 hodin ročně. 

Zbývajících 240 hodin si mohou školy rozdělit do první či druhé etapy vzdělání 

(Rijksoverheid, 2019d). Od toho se odvíjí i provozní doba škol, kdy má být ale počítáno 

i s časem na oběd – většinou v délce 1 hodiny. Děti musí mít možnost sníst si oběd ve 

škole, kde bývá často pro tento účel vytvořená speciální místnost. Dohled nad dětmi 

v tento čas nemají učitelé, nýbrž rodiče či najaté speciální organizace (OECD, 2000, s. 75). 

Organizačně spadají základní školy pod kompetenci ministerstva školství, kultury a vědy. 

Základní vzdělávání je upraveno zákonem o primárním vzdělávání (WPO). Na konci 

školní docházky nejsou žáci povinní skládat žádné zkoušky, ale většina škol realizuje 

závěrečné testy CITO, které mají mimo jiné usnadnit přechod dětí do sekundárního 

vzdělávání. Vláda vytvořila jednotný rámcový plán, který je závazný pro všechny základní 

školy bez rozdílu (SLO, 2019). Ty na základě vlastního uvážení zpracují svůj vlastní plán, 

který musí být v souladu s vládním rámcovým plánem, musí být obnovován každé 4 roky 

a široká veřejnost – hlavně rodiče dětí – s ním musí být veřejně seznámeni. Slouží jako 

jeden ze zásadních dokumentů při kontrole Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání. 

V současné době dochází k revizi národních cílů pro primární a sekundární vzdělávání ve 

spolupráci přímo s učiteli, odborovými svazy a širokou veřejností (Curriculum.nu, 2019). 

Hlavním cílem primárního vzdělávání je dostatečně připravit děti na navazující sekundární 

vzdělávání. 

ISCED 2 – nižší a ISCED 3 – vyšší sekundární vzdělávání: obecným cílem 

sekundárního vzdělávání je rozvíjet talent žáků v největší možné míře a připravit je co 
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nejlépe na následující terciární vzdělávání, či na co nejhladší vstup na trh práce. 

V Nizozemsku existují tři typy sekundárních škol:  

 VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, do roku 1998, dříve MAVO 

a VBO) – čtyřletá střední škola studenty nejvíce využívaná (nastupuje až 60 % 

populačního ročníku) (Průcha, 2017, s. 138).  

 HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) – typ pětileté všeobecné střední 

školy připravující především na vyšší odborné studium. Posledním druhem 

sekundární školy je. 

 VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) – šestileté vzdělání primárně 

připravující na studium na vysoké škole a spadající klasifikací do ISCED 3.  

ISCED 4: jedná se o krátké vzdělávací programy, které mají za cíl usnadnit přechod mezi 

dvěma typy vzdělávání, není-li na to student z předchozího studia dostatečně připraven. 

Dochází k rozšíření znalostí absolventa úrovně ISCED 3. 

ISCED 5: první stupeň terciárního vzdělávání, který má ale mnohem praktičtější charakter 

než běžné univerzitní studium. Studenti musí během studia absolvovat praktické stáže 

a celkově je vše více orientováno na přípravu pro vstup na trh práce. Studium připravuje 

často na konkrétní povolání, ale je možnost pokračovat dále i v univerzitním vzdělávání. 

ISCED 6, 7, 8 – terciární vzdělávání: v Nizozemsku je vysokoškolské vzdělávání 

zajišťováno buď státními institucemi, které jsou státem podporovány nebo soukromými 

institucemi, které na tuto podporu nemají nárok. Oddíl 1.3 Zákona o vysokých školách 

a výzkumu (WHW) uvádí tři kategorie uznávaných vysokých škol:  

 univerzity (včetně teologických a humanistických); 

 instituce HBO; 

 otevřené univerzity (především distanční studium, vzdělávání dospělých, cílí na 

rizikovou skupinu obyvatel s migračním původem a mladistvé) (EURYDICE, 

2018c).  

V Nizozemsku je celkem 15 univerzit, které jsou v mezinárodním srovnání na velmi 

vysoké úrovni. Vzhledem k nabídce mnoha studijních programů v angličtině jsou také 

hojně vyhledávané zahraničními studenty (Průcha, 2017, s. 139). 
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2.2.1 Struktura předškolního vzdělávání 

Hlavním úkolem předškolního vzdělávání v Nizozemsku je včasná identifikace a prevence 

jazykových nedostatků a opožděného vývoje u dětí spolu s co nejsnazším zahájením 

povinné školní docházky. Nejen proto se zaměřuje hlavně na děti ve věku od 2,5 do 4 let. 

Z toho plyne i povinnost obcí podniknout právě taková opatření, aby došlo k eliminaci 

těchto rizik. Instituce poskytující předškolní výchovu a péči dětem ve věku od 6 měsíců do 

4 let lze rozdělit na veřejné a soukromé. Veřejné instituce spadají pod správu obcí a jsou 

jimi finančně podporovány a zároveň i kontrolovány. Patří k nim herní skupiny 

(Peuterspeelzaal, angl. play group) a zároveň i tzv. 1 a 2 skupina (Groep 1 en 2), které jsou 

zřizované základními školami (Basisschool). Děti do těchto skupin mohou nastoupit již od 

4 let. Od 5 let je již docházka povinná. Mezi soukromé instituce patří centra denní péče 

(Kinderdagverblijf) či hostitelský rodič (Gastouder).  

Provoz všech zařízení se řídí aktuální poptávkou, na což se snaží všichni aktéři (převážně 

obce) pružně reagovat. Sledováním porodnosti a statistik počtu dětí na lokální úrovni může 

obcím pomoci k přibližnému odhadu počtu dětí v daných věkových kategoriích. Kapacity 

tříd samozřejmě nelze navyšovat víc, nežli dovolují hygienické požadavky, ale je možné 

zřídit nové prostory, které poskytnou dostatek míst pro uspokojení poptávky. Na lokální 

úrovni dochází tedy ke komunikaci mezi představiteli politické moci a zřizovateli 

jednotlivých (státních i soukromých) institucí, které vedou ke společnému cíli – umístění 

všech dětí do předškolních zařízení s ohledem na požadavky rodičů. Obce také odpovídají 

za úroveň kvality vzdělávání v institucích, které jsou na jejich území a podnikají potřebná 

opatření a kontroly, aby úroveň byla co nejvyšší. Při tom obce spolupracují 

s Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání, jehož cílem je snížení regionálních rozdílů 

v oblasti kontroly a úrovně vzdělávacích institucí. O narůstající intenzitě kontrol 

předškolních zařízení a jejím vlivu na jejich kvalitu svědčí i fakt, že v roce 2017 pouze pět 

obcí nedostatečně naplňovalo svou úlohu jakožto kontrolního orgánu předškolních institucí 

(Inspectie van het Onderwijs, 2018).  

Herní skupina (Peuterspeelzaal, angl. play group)  

Herní skupiny jsou přístupné dětem mezi 2–2½ až 4 lety věku dítěte. Jsou otevřené široké 

veřejnosti a často je využívají rodiče, kteří mají možnost se o děti starat větší část dne. 
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Herní skupiny mají totiž dobu provozu omezenou pouze na půl dne, někdy i jen 4 dny 

v týdnu. Jejich fungování závisí na poptávce rodičů i finančních nákladech spojených 

s provozem. Herní skupiny jsou financovány převážně obcemi, ale mnohdy se neobejdou 

bez finanční spoluúčasti rodičů. Výše rodičovského příspěvku je v každé obci jiná.  

Cíl těchto skupin je však všude stejný – sdružovat děti podobného věku, aby rozvíjely své 

sociální, a hlavně komunikační dovednosti prostřednictvím hry a docházelo tak k přípravě 

na nástup do povinného vzdělávání. Národní kurikulární rámec pro práci herních skupin 

v Nizozemsku neexistuje. Tato zařízení pracují na základě některého z hojně využívaných 

a na vládní úrovni kontrolovaných5 vzdělávacích programů, jako je například 

Kaleidoscoop či Pyramid (Government of the Netherlands, 2019). Konkrétně program 

Pyramid pracuje na bázi tzv. herních koutků6, kdy si každé dítě dle vlastního uvážení zvolí, 

co a kde bude dělat. Základem je volná hra, přičemž dospělí fungují jako průvodci, kteří 

mohou hru případně usměrňovat. Pracuje se na základě projektů, kdy učitelé využívají 

práci s knihou, různými typy didaktických her a písní. Tento model se zaměřuje na 

podporu rovnoměrného emočního, motorického i intelektuálního vývoje. Programy, jinak 

také nazývané Předškolní a rané vzdělávání (Voor- en Vroegschoolse Educatie, VVE), cílí 

primárně na lepší podporu dětí ohrožených možným (převážně jazykovým) 

znevýhodněním, ale nemají žádný právní status, nejsou na ně tedy kladeny státem žádné 

požadavky (Slot, 2016, s. 6–7). Jedním z hojně rozšířených programů je Uk & Puk. 

Podněcuje děti v hravém tvoření a prostřednictvím vhodně zvolených činností stimuluje 

řečové a jazykové dovednosti, sociální, emoční, motorické a smyslové dovednosti. 

Celkově program obsahuje 10 témat, přičemž každé téma nabízí 12 aktivit na dobu 

přibližně 6 týdnů (zwijsen, 2019). 

Vedení herní skupiny je mimo jiné i povinno zřídit radu rodičů (stejně tak jako všechny 

ostatní instituce poskytující předškolní vzdělávání). Herní skupiny fungují pro děti pouze 

do 4 let. Ve 4 letech totiž děti většinou přecházejí do první skupiny přidružené k základní 

škole, přestože povinnost nástupu je až v 5 letech.  

                                                 
5 Akreditační komisí pro intervenční programy, Erkenningscommissie Interventies 
6 Práce nápadně připomíná centra aktivit v programu Začít spolu (Začít spolu, 2019). 
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Centrum denní péče (Kinderdagverblijf)  

Tato centra navštěvují děti zpravidla ve věku od 6 týdnů do 4 let, kdy kromě výhody 

brzkého nástupu dítěte (z pohledu věku) je pro rodiče velkou motivací i dlouhá doba 

provozu. Ta může být v pracovním dni až 11 hodin, za rok v celkovém počtu 50 týdnů 

(Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 3). Nejen proto jsou tato centra žádaná a rodiče mnohdy 

registrují své dítě ještě před jeho narozením. Hlavním úkolem center je péče o děti 

zaměstnaných rodičů. Celkový plán činností si zpracovává každé centrum samo. Ani zde 

totiž nefunguje žádný zastřešující kurikulární rámec. Také v centrech denní péče ale čím 

dál častěji pracují s programy VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), což potvrzuje 

i výzkum Paul Leseman a Pauline Slot (2013, s. 49). 

Skupina 1 a 2 základní školy (Groep 1 en 2 op de Basisschool) 

Tyto skupiny fungují podobně jako české mateřské školy. Mají však výhodu v tom, že děti 

se již od malička pohybují v zázemí školy, vídají učitele, starší děti, znají dané prostory 

a prostředí školy. Nástup do povinné školní docházky proto pro ně není takovou radikální 

změnou. Dnem nástupu nemusí být přímo den 4. narozenin dítěte, ale je možné začít 

docházet v rámci adaptace na nové prostředí až měsíc před těmito narozeninami. Vše 

záleží na individuální domluvě rodičů s konkrétní školou. Počet dětí ve třídě se zcela 

logicky průběžně mění, protože děti nenastupují na začátku školního roku, jako je tomu 

v českém vzdělávacím systému, ale i během školního roku po dovršení 4. roku. Nástup ve 

4 letech není povinný, ale většina rodičů této možnosti využívá a děti si taky plynule 

přivykají na pracovní tempo, komunikaci i prostředí ve škole. Děti narozené od ledna do 

září nastupují do skupiny 37 ve věku 6 let. Děti narozené od října do prosince mohou, ale 

nemusí nastoupit do 3. skupiny. O tom, co je v daný moment pro dítě nejlepší, rozhoduje 

škola po konzultaci s rodiči. 

Hostitelský rodič (Gastouder)  

V posledních letech je tzv. hostitelský rodič stále vyhledávanější službou péče o děti. Jedna 

pečující osoba má na starosti maximálně 5 dětí do věku 4 let a zároveň jedno dítě starší 

4 let. Do tohoto celkového počtu dětí se započítávají i vlastní děti, které jsou mladší 10 let 

                                                 
7 Paralelní první třída českého vzdělávacího systému. 



25 

 

– o to se snižuje počet nabízených míst. „Otevírací doba“ je individuální a záleží tak čistě 

na domluvě s poskytovatelem, jak dlouhou dobu pobytu dětí nabídne. Jeho výhodou je 

poskytování služby právě u něj doma. Poskytovatelé této služby musí splňovat následující 

podmínky: (Rijksoverheid, 2019b) 

 Dosažení 18 let. 

 Získání příslušného diplomu vydaného na území Nizozemska.8 Pokud má jiný 

zahraniční diplom, lze ověřit jeho vhodnost odborem konsolidace vzdělávání 

(Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO) (Dienst Uitvoering Onderwijs, 2019). 

 Registrace a certifikát první pomoci zaměřený na děti. 

 Osvědčení o správném chování (VOG): musí ho mít všechny osoby starší 18 let, 

které sdílejí prostory určené pro péči o děti, s nimiž hostitelský rodič pracuje. Lze o 

něj žádat osobně i elektronicky (Justis, 2019a). 

 Musí mluvit holandsky, nebo jiným uznávaným nizozemským regionálním 

jazykem. 

 Registrace v agentuře pečující o děti (Gastouderbureau), která zároveň musí být 

zanesena v národním registru péče o děti (Landelijk Register Kinderopvang) 

(Rijksoverheid, 2019b). 

Každá z výše jmenovaných institucí má svá vlastní pravidla fungování, ale společným 

zájmem je spokojené dítě i spokojený rodič. 

                                                 
8 Zákon citovaný na webových stránkách spravovaných Ministerie van BZK uvádí v článku 10 všechny 

diplomy, které jsou pro hostitelské rodiče uznatelné. (Ministerie van BZK, 2019, Artikel 10) 
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2.2 Legislativní ukotvení 

V oblasti péče o mládež jsou klíčové následující čtyři dokumenty: (Netherlands Youth 

Institute, 2019) 

- Zákon o dětech a mládeži (Jeugdwet, 2015), který stanovuje povinnost obcí 

a místních úřadů snižovat počet dětí ve specializované péči, zvyšovat preventivní 

a včasnou intervenci a podporu využívání sociálních sítí. 

- Zákon o sociální podpoře (Wmo, 2015) ukládá povinnost obcím zajistit sociální 

podporu všech občanů, kteří se podílejí na činnostech společnosti. 

- Zákon o účasti (Participatiewet, 2015) zajišťuje podporu účasti mladých lidí a osob 

s problémy v chování či nerovnoměrným vývojem ve společnosti. 

- Zákon o vhodném vzdělání (Wet Passend Onderwijs, 2014) ukládá všem školám 

povinnost zapojit co nejvíce dětí do hlavního proudu vzdělávání (Netherlands 

Youth Institute, 2019). 

Obecné cíle platné pro všechna zařízení poskytující předškolní vzdělávání a péči jsou 

uvedené v Zákoně o péči o děti (Ministerie van BZK, 2005): nejdůležitější je zdraví 

a bezpečnost dítěte. Tyto cíle jsou garantovány v každém zařízení poskytujícím péči o děti. 

Péči zajišťuje vždy odpovídající počet kvalitních zaměstnanců (odborníků) (Ministerie van 

BZK, 2019, Artikel 50–51). Je přesně stanoven maximální počet dětí určitého věku v dané 

skupině v určitý čas: velikost skupiny se vždy odvíjí od velikosti místnosti, kde je o děti 

pečováno, a podle jejich věkového složení. Pokud do skupiny docházejí děti mladší 

12 měsíců, nesmí jich být ve skupině více než 12; pokud máme skupinu dětí ve věku do 

4 let, nesmí být více jak 16 dětí ve skupině, přičemž ne více než 8 z nich může být mladší 

12 měsíců (EURYDICE, 2018b).  



27 

 

2.3 Kurikulární rámec v předškolním vzdělávání  

2.3.1 Pedagogický rámec – samozvané kurikulum 

Jednotný kurikulární rámec pro předškolní vzdělání na národní úrovni v podstatě 

neexistuje.9 Na základě podnětů odborníků, ministerstev i široké veřejnosti byl agenturou 

BKK (Bureau Kwaliteit Kin-deropvang) vypracovaný takzvaný Pedagogický rámec 

(Pedagogisch kader). Tato nezávislá agentura (založená v roce 2008) cílí na propojení 

všech aktérů: odborníků, rodičů i dětí, je plně podporována Ministerstvem sociálních věcí 

a práce a v jejím zájmu je, aby se jí vytvořené Pedagogické rámce dostaly do širšího 

povědomí a byly pedagogy a jinými pověřenými zaměstnanci efektivně využívány. 

Pedagogický rámec vznikl pro střediska péče o děti ve věku 0 až 4 roky (Singer 

a Kleerkoper, 2009) ale i o děti ve věku 4 až 13 let (Schreuder, Hoex, Boogaard a Fukkink, 

2011). V Zákoně o péči o děti (Ministerie van BZK, 2005) v § 2 a § 3, odst. 49, 50, 51 a 58 

je stanoveno, že instituce poskytující péči o děti musí splňovat následující:  

 spolupracovat s rodiči; 

 zajišťovat bezpečí; 

 stimulovat rozvoj sociálních i osobních kompetencí; 

 přenášet hodnoty a normy společnosti (Ministerie van BZK, 2005, §2–3, Artikel 

49–51, 58).  

Zmiňovaný Pedagogický rámec (Singer a Kleerkoper, 2009), zachází ale více do hloubky 

a představuje mnohem podrobnější a komplexnější návod, jak správně a efektivně pečovat 

o děti do 4 let. Tento dokument definoval konkrétněji hlavní pedagogické zásady: (Singer 

a Kleerkoper, 2009, s. 27–28) 

1. „Fyzické a emocionální bezpečí a pohoda“: je důležité, aby děti navázaly kladný 

emocionální vztah s jedním, nebo více pedagogickými pracovníky. Všechny děti 

musí mít pocit bezpečí a kladného přijetí jak samy za sebe, tak v celé skupině.10 

2. „Spolupráce s rodinou“: vzdělávání dětí je vždy založeno na spolupráci s rodinou. 

                                                 
9 Ačkoliv, jak již bylo výše zmíněno, se na něm Nizozemská vláda snaží pracovat – blíže v kapitole 2.2. 

(Curriculum.nu, 2019) 
10 Emocionální podpora dětí ze strany personálu bývá podle posledních výzkumů dostatečná (Fukkink, 

2017a, s. 23). 
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3. „Děti se učí hravě a aktivně v souvislosti s tím, co je obklopuje“: děti nejsou 

pasivními pozorovateli, ale aktivními činiteli, kteří si hrou, pozorováním, 

zkoušením, napodobováním a obecně svou účastí spoluvytvářejí svůj společný svět. 

4. „Pedagogičtí zaměstnanci“: jsou taktéž aktivní, protože vytvářejí vhodné podmínky 

a klima pro učení a rozvoj dětí. Poskytují dětem dostatečně pestrou nabídku aktivit, 

které podněcují spontánní učení spolu s hrou a pozitivním kontaktem. 

5. „Holistický přístup“: je důležitý rozvoj všech částí organismu, tedy emoční, 

kognitivní, sociální, motorickou, kreativní i morální. 

6. „Autonomie a blízký vztah“: je respektována individualita a samostatnost každého 

dítěte, ale zároveň jsou děti zapojovány do každodenních aktivit celé skupiny, 

každý má právo participovat a přispívat k celku. 

7. „Respekt vzájemné rozdílnosti“: pedagogové mají být vzorem svým chováním 

k sobě navzájem, mají učit děti, jak pozitivně řešit vzájemné rozdílnosti z pohledu 

věku, pohlaví, sociokulturního původu či zdravotního postižení. 

8. „Zachování kontinuity“: pedagogové se vzdělávají v oblastech vývoje dětí 

potřebných pro plynulý přechod na základní vzdělávání (Singer a Kleerkoper, 

2009, s. 27–28). 

V tomto Pedagogickém rámci (Singer a Kleerkoper, 2009) jsou ale také velmi podrobně 

definovány základní dětské potřeby a způsoby jejich naplňování. Jsou zohledněny potřeby 

učit se a rozvíjet se; emocionální; sociální; motorická; smyslová; jazyková a komunikační; 

kreativní a také vizuální: (Singer a Kleerkoper, 2009, s. 41–46) 

1. „Učit se aktivně a úplně participovat“ – je potřeba využít neutěšitelnou touhu dětí 

poznávat svět kolem sebe, učit se. Jejich vytrvalost a snaha něco dokázat má být 

efektivně využívána jako hnací motor k objevování, podněcování zvídavosti 

a zapojení jedince do tohoto procesu. Je důležité i sdílení radosti z úspěchu 

s pedagogy či ostatními dětmi. Jakákoliv zkušenost má posouvat dítě dál. 

2. „Učit se zkoušením a objevováním“ – děti se učí hlavně metodou pokus–omyl 

a postupně se snaží hledat souvislosti a vztahy mezi jednotlivými pokusy, začínají 

chápat vztah mezi příčinou a následkem (Piagetovo pojetí učení dítěte). Dítě se 

prostřednictvím observace učí, vnímá, co se kolem něj děje, a pak tyto pro něj 

důležité momenty přenáší i do své fantazie, potažmo do své vlastní hry. Mimo to 
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testuje své limity, snaží se na to, co ho obklopuje, dívat z mnoha pohledů. Některé 

pokusy mu ale bohužel znemožňuje gravitace. 

3. „Učit se hrou“ – hra je přirozeným způsobem učení, kde si děti procvičují všechny 

základní dovednosti (sociální, emocionální, morální, kognitivní a komunikační). 

I v Pedagogickém rámci je rozlišováno několik typů her: (Singer a Kleerkoper, 

2009, s. 41–46) 

 pohybová hra (organizovaná i samovolná – skákání, lezení, plazení, běh),  

 rolová hra (přejímají roli rodičů/osob ve známém prostředí – obchod, u 

doktora, přehrávání situace, ve kterých se ocitli a které v nich zanechaly 

nějaký dojem – ať už pozitivní, či negativní), 

 didaktická hra (s cíleným rozvojem motoriky, smyslů, kognitivního 

myšlení), 

 explorativní a konstruktivní hra (rozmanitost používaných materiálů) 

(Singer a Kleerkoper, 2009, s. 42–43). 

4. „Pozorovat a napodobovat“ – nápodoba je pro vývoj dítěte klíčová, učí se vlastně 

samo. Hra ale může být i dobrým prostředkem komunikace, vzájemného 

porozumění a empatie. Napodobují se jak děti navzájem, tak bývá často 

napodobováno chování učitele. Je dobré si uvědomit, že jako vzor musí pedagog 

zvolit vhodný vzorec chování a být správným příkladem. Důležité je rozlišovat, co 

je dobré a co zlé. Děti pak dokáží napodobovat správný příklad chování od jiného 

dítěte, které pedagog pochválil. Mohou také odtušit, co se nesetká s pochvalou ze 

strany pedagoga. Dítě tak samo postupně odhadne, které vzorce chování jsou 

považovány za správné. 

5. „Učit se opakováním a rituály“ – opakování a rituály představují pro malé děti 

jistotu a bezpečí, které je potřeba podporovat. Pedagog cíleně vytváří adekvátní 

vztah s dětmi. Na základě neustálého opakování denního režimu a jiných rituálů 

pak získávají děti pocit bezpečí, pocit známého, jistého a stále se opakujícího. Vědí, 

která aktivita bude následovat a mají tak radost z toho, že to znají. Den je pro ně 

mnohem více předvídatelný. Je samozřejmě nutné, aby docházelo i k různým 

obměnám, ale lepší jsou změny pozvolné – hlavní je o nich mluvit a děti na ně 
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připravovat. Díky tomu jsou pak děti i v pokročilejším věku mnohem lépe 

přístupné změnám, které mohou mít již závažnější charakter. 

6. „Mít vlastní tempo“ – každé dítě se vyvíjí jinak a je třeba poskytnout mu dostatek 

prostoru a podnětů, aby se vyvíjelo rovnoměrně ve všech oblastech. Pedagog musí 

umět vhodně pracovat individuálně s každým dítětem a nezaměřovat se hlavně na 

dosažení konkrétního výsledku. 

7. „Pomáhat a učit se svou vlastní aktivitou“ – děti mají neskonalou touhu „dělat vše 

samy“. Zpočátku je ale třeba jim pomáhat a učit je dělat věci tak, aby je pak mohly 

opravdu dělat. Patří sem sebeobsluha, oblékání i stravování. To vše je pro děti 

výzvou. Chtějí být samostatné, ale někdy je participace pedagoga nezbytná, ba 

dokonce žádoucí. S postupem času už může stačit pouze slovní pomoc, ale v tomto 

případě i cesta, která pomáhá zvyšovat sebevědomí dětí a posiluje pocit 

sounáležitosti ve skupině, je cíl. 

8. „Jazyk je nositelem zkušeností“ – jazyk je klíčový pro komunikaci mezi dětmi 

i mezi pedagogy a dětmi. Pokud dítě samo ještě nemluví, může již chápat význam 

slov, a je proto potřeba volit vhodný slovník a být mu dobrým mluvním vzorem. 

Občas je potřeba dávat jasné a konkrétní instrukce, aby byl obsah slov pro děti 

srozumitelný. Například slovo „zlobit“ může být pro některé děti slovem značně 

abstraktním. Je tedy vhodné se vyjadřovat co nejpřesněji. 

9. „Vyjadřování prožitků mnoha způsoby“ – existuje mnoho způsobů, jak mohou děti 

vyjádřit své prožitky a je žádoucí, aby jim byly tyto způsoby adekvátně nabízeny. 

Příkladem je kreslení, malba, hlína, modelína, pohyb, fotografování, budování, 

hraní, či sdílení zkušeností s ostatními. Děti jsou tvůrčí a pro jejich správný rozvoj 

je důležité tuto kreativitu vhodně stimulovat (Singer a Kleerkoper, 2009, s. 41–46). 

Autorka považuje za důležité zmínit ještě jednu kapitolu z Pedagogického rámce (Singer 

a Kleerkoper, 2009), která se zabývá pedagogickými cíli a hlavně kompetencemi. 

V českém Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (2018) je 5 

klíčových kompetencí (k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, 

činnostní a občanské), které představují soubory předpokládaných dovedností, vědomostí, 

schopností, postojů a hodnot klíčových pro osobní rozvoj a uplatnění jedince (MŠMT, s. 

9–10). V nizozemském vzdělávání je na kompetence ale poněkud jiný pohled. Nikoliv 
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v tom, co kompetence představují, zde se představa shoduje, ale v tom, kolik kompetencí je 

a jaké to vůbec jsou. Rozlišuje se sedm kompetencí, které autoři transformovali do řeči 

dítěte: (Singer a Kleerkoper, 2009, s. 62–64) 

1. „Podívej, jaký jsem (emocionální kompetence)“ – dítě by mělo mít povědomí o své 

identitě, pohlaví, věku, je potřeba, aby mělo důvěru v samo sebe, ale i oporu 

v podobě pedagoga, který dítě motivuje k řešení problémů, zkoumání svého okolí 

a budování vztahů.  

2. „Podívej, děláme to společně (sociální kompetence)“ – děti si uvědomují své místo 

v rodině, ve skupině ostatních dětí i v celkové společnosti. Pedagogové podporují 

pocit sounáležitosti, nastavují vhodné komunikační zrcadlo, podporují k participaci 

na společné práci, ať už jde o úklid, hru či společné tvoření. Děti pak vnímají okolí, 

které je obklopuje, a svědomitě se o něj starají a umí zacházet vhodně se živou 

i neživou přírodou.  

3. „Podívej, to umím sám, povedlo se mi to (motoricko-smyslová kompetence)“ – děti 

mají tendenci se neustále neuspořádaně pohybovat, kdy zvládnutí vlastní lokomoce 

je jedním ze zásadních milníků v jejich vývoji. Umět chodit, běhat, skákat, zvládat 

překonávat různé překážky a obecně se samovolně pohybovat v prostoru je pro děti 

něco nedocenitelného. Pedagog může, a měl by, tento pohyb podněcovat 

a koordinovat například prostřednictvím pohybových her či hudebních rozcviček. 

Smysly zraku, sluchu a hmatu jsou v této kompetenci klíčové. 

4. „Podívej, já cítím, myslím a objevuji (kognitivní kompetence)“ – děti chtějí 

a potřebují rozumět světu kolem sebe, k čemuž jim slouží všechny smysly.11 Na 

místě je využívání volné i řízené činnosti, kdy mají děti k dispozici dostatečnou 

vzdělávací nabídku, umožňující jejich rozvoj v oblasti logického myšlení. 

5. „Poslouchej, já to umím říct sám (jazyková a komunikativní kompetence)“ – nejen 

řeč, ale i gesta, zvuky či oční kontakt jsou nositeli komunikace. Řeč je potřeba 

rozvíjet a pedagog by měl být správným mluvním vzorem. Samotný projev je ale 

minimálně stejně důležitý jako umění naslouchat a využívat i jiné komunikační 

zdroje.  

                                                 
11 Tuto potřebu uvádí i doc. Koťátková (2014, s. 24-25). 
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6. „Podívej, já jsem milé a dobré dítě (morální kompetence)“ – umět vyjadřovat své 

emoce je stejně důležité, jako respektovat emoce ostatních. Vždy je ale dobré 

nastavit si určitá pravidla, které projevy emocí jsou ve skupině přípustné a jak se 

případně s nepříjemnou situací nebo emocí (například vztek či zloba) vyrovnat. 

Žádná emoce není špatná, jen některé je potřeba umět ovládat. To se děti postupně 

učí. Vhodným nástrojem mohou být například třídní pravidla. Vždy je potřeba mít 

ale na paměti odlišnost každého dítěte, která by ale neměla být vnímána negativně. 

Protože i když jedí děti jiné jídlo, mají jinou barvu pleti, nebo mluví odlišným 

jazykem, všechny si nejraději společně hrají. Jen je potřeba si tyto odlišnosti 

objasnit, vysvětlit proč jsou a naučit respektu mezi sebou navzájem. 

7. „Podívej, já mohu zpívat, tančit a něco dělat (expresivní a vizuální kompetence)“ – 

pro sebevyjádření můžeme použít tanec, zpěv, hudbu obecně, malbu, kresbu a jinou 

manuální tvorbu, či stavbu a budování. Je mnoho cest, které mohou posloužit tomu, 

že se dítě naučí vnímat své tělo, myšlenky, pocity či prožitky a pedagog by měl být 

tím nejpovolanějším průvodcem na této cestě (Singer a Kleerkoper, 2009, s. 62–

64). 

Dále je v dokumentu zpracováno mnoho dalších témat, jako je například diferenciace práce 

v různých typech dětských skupin (podle věku, velikosti, druhu místnosti), vhodná 

komunikace s rodiči i dětmi podle jejich věku, plán observace a evaluace dětí, vhodný 

denní rytmus a návrhy na činnosti rozvíjející dovednosti a schopnosti dětí.  

Učení je podle Pedagogického rámce (Singer a Kleerkoper, 2009) přirozená věc ve vývoji 

dětí a jejich vnitřní motivace je hnacím motorem pro jejich pokrok. Nejen pedagogové, ale 

i rodiče jsou zde od toho, aby podporovali vývoj dětí tak, aby se z nich staly svéprávné 

bytosti schopné obstát v dnešní společnosti. Je proto třeba si uvědomit, jak efektivně a co 

nejvíce přirozeně ovlivňovat tento vývoj a k tomu by měl právě zmiňovaný Pedagogický 

rámec (Singer a Kleerkoper, 2009) sloužit. Jeho vytvoření bylo bezpochyby krokem tím 

správným směrem, protože je přínosné z hlediska podpory kvality institucionální výchovy 

mít nějaké obecně závazné kurikulum. To může nabízet bezpočet možností pro práci, ale 

dávat i jasné mantinely, jakým směrem se ubírat, aby všichni dosáhli společného cíle 

(European Commission/EACEA/Eurydice, 2019, s. 12). 
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2.4 Kontrolní orgány vzdělávacího systému 

Jak již autorka uvedla, vzdělávací instituce na lokální úrovni disponují velikou autonomií, 

přesto ale podléhají určitým kontrolám. Hlavním účelem kontroly vzdělávacího systému je 

zajištění požadované úrovně do takové míry, aby byly naplňovány cíle vzdělávací politiky. 

Následující kapitola podrobně pojednává o takové kontrole v Nizozemsku. Pro lepší 

představu čtenáře shrne autorka informace o činnosti a průběhu inspekce a zaměří se 

posléze na kritéria hodnocení předškolního vzdělávání. 

V oblasti vzdělávání působí Nizozemský inspektorát pro vzdělávání, který je odpovědný za 

inspekce a kontroly škol a předškolních vzdělávacích zařízení. Jeho cílem je podněcovat 

aktivitu obcí za účelem zkvalitňování služeb vzdělávacích zařízení, jejich provoz a zpětnou 

vazbu spolu s potřebnými informacemi o chodu daných zařízení. Zároveň ale kontroluje, 

zda obce plní své povinnosti a vyžaduje-li to situace, může dojít i na intervenci.  

Své úkoly definuje inspektorát následovně: (Inspectorate of Education, 2019a) 

 „vybízí školy a vzdělávací instituce, aby udržovaly a zlepšovaly kvalitu nabízeného 

vzdělávání; 

 hodnotí kvalitu vzdělávání jednotlivých vzdělávacích institucí a vzdělávacího 

systému Nizozemska jako celku, spolu s jeho vývojem; 

 komunikuje vhodným způsobem se všemi jeho cílovými skupinami a zúčastněnými 

stranami; 

 informuje o své činnosti veřejnost.“ (Inspectorate of Education , 2019a). 

Pro inspektorát je důležité, zda vzdělávací instituce (školní či předškolní) odpovídá obecně 

stanoveným kritériím, ale také aktivita, která nad rámec vylepšuje její úroveň a kvalitu. 

Přestože se od roku 2007 provádějí každoroční kontroly s cílem zjistit, která zařízení 

splňují/nesplňují požadované standardy, hloubková inspekční činnost probíhá vždy jednou 

za čtyři roky, pouze vyžadují-li to okolnosti i vícekrát do roka.12  

Po proběhlé inspekci mohou být školní zařízení označována jako:  

 nedostačující – nesplňuje všechny zákonem požadované normy;  

 dostačující – splňuje všechny zákonem požadované normy; 

                                                 
12 Nejpravděpodobnější průběh je k nahlédnutí jako Příloha 1. 
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 dobré – splňuje všechny zákonem požadované normy. 

Poslední jmenované se nevyhodnocuje přímo z výsledků inspekce, ale na vyžádání školy. 

Rozhodující pro udělení tohoto hodnocení jsou vlastní ambice a cíle vzdělávacího zařízení, 

které se daří naplňovat a vedou k ještě většímu pozvednutí úrovně vzdělávání.  

Předškolní zařízení dosáhnou pouze na hodnocení „může být lepší“, z důvodu absence 

závazného kurikula, které by určovalo kritéria hodnocení. Nesplňují-li předškolní instituce 

zákonné normy a požadavky, mohou se pokusit o nápravu, případně jim může být udělena 

pokuta, nebo dokonce zákaz provozu (GGD Nederland en VNG, 2013). 

V roce 2017 vytvořil Nizozemský inspektorát pro vzdělávání dokument nazvaný Inspekční 

rámec (Inspectorate of Education, 2017), ve kterém stanovuje svou činnost, průběh 

inspekce, ale hlavně shrnuje přehledně oblasti hodnocení, které determinují kvalitu 

vzdělávacího zařízení. Oblasti hodnocení jsou:  

 vzdělávací proces; 

 školní klima; 

 výsledky vzdělávání; 

 zajištění kvality a rozvoje; 

 finanční management; 

 jiná zákonné požadavky (jednání zařízení, dobrovolné rodičovské příspěvky atd.).  

Každá z těchto oblastí má i další podoblasti, které obsahují následující:  

 čeho musí zařízení dosáhnout; 

 v čem se může realizovat nad rámec všeobecně závazných požadavků; 

 inspektorátem interpretované zákonné požadavky.  

Například oblast hodnocení „vzdělávací proces“ obsahuje podoblasti: opatření, perspektivy 

rozvoje, didaktika, dodatečná podpora a supervize, kooperace, testovaní a pokrok 

(Inspectorate of Education, 2017, s. 15–25). 

Veškerá inspekční činnost končí vypracováním inspekční zprávy a jejím uveřejněním. Tím 

má být zachována transparentnost hodnocení a závěrů Nizozemského inspektorátu pro 

vzdělávání.  
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2.4.1 Rámec hodnocení a standardy pro předškolní vzdělávání 

Závazný kurikulární dokument pro předškolní vzdělávání neexistuje. Inspekce se při 

inspekční činnosti nemá fakticky z právního hlediska o co opřít a nemůže dané zařízení 

klasifikovat jako nedostačující, ale (jak již bylo zmíněno) pouze jako může být lepší. 

Hodnocení úrovně předškolního vzdělávání také není zdaleka tak obsáhlé, ale jde 

v několika málo oblastech více do hloubky. Celkově se ale inspekce zaměřuje na těchto 

sedm oblastí: (Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 8) 

1. „zapojení rodičů;  

2. personální obsazení;  

3. zdraví a bezpečnost;  

4. budovy a vybavení; 

5. velikost skupin a poměr zaměstnanci/děti; 

6. pedagogický přístup a praxe; 

7. management včetně možných stížností“ (Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 8). 

V rámci dokumentu vypracovaného Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání jsou 

definovány tři okruhy definující kvalitu předškolního vzdělávání: (Inspectorate of 

Education, 2017, s. 43) 

1. vývojový proces vzdělávání; 

2. vývojové výsledky pro předškolní vzdělávání; 

3. zajištění kvality a rozvoje (Inspectorate of Education, 2017, s. 43). 

Každý z těchto okruhů má několik podoblastí, jež stanovují klíčové otázky. Na ty je třeba 

si při hodnocení předškolních zařízení odpovědět. Pro empirickou část předkládané práce 

si autorka vybrala takové otázky, které mohou být využity jako kritéria k hodnocení 

zkoumaných předškolních zařízení a budou zároveň korespondovat se specifickými 

výzkumnými otázkami13 (Inspectorate of Education, 2017, s. 43–47): 

                                                 
13 Otázky k definování kvality zařízení v rámci první oblasti – vývojový proces jsou k nahlédnutí jako 

Příloha 2. 
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 „Poskytuje předškolní zařízení komplexní péči odpovídající úrovni vývoje dítěte, 

nebo úrovni, na níž se má dítě postupně dostat? 

 Plánují a strukturují pedagogičtí pracovníci svou práci s ohledem na informace, 

které o dětech mají? 

 Zprostředkovává předškolní zařízení externí péči (nebo doporučení či registraci 

v externí péči) pokud ji samo není schopné zajistit? 

 Stanovuje si předškolní zařízení vlastní záměry v různých vývojových oblastech 

v souladu s charakteristikami dětské populace? 

 Diskutuje předškolní zařízení pravidelně o svých ambicích a dosažených 

výsledcích?“ (Inspectorate of Education, 2017, s. 43–47). 

V předškolních institucích působí jako kontrolní orgán ještě Obecní zdravotnická služba 

(Gemeentelijke Gezondheidsdienst), která přichází neohlášeně, využívá dotazníkovou 

formu šetření spolu s rozhovory, pozorováním a kontrolními seznamy a veškeré závěry 

zveřejňuje. Zaměřuje se hlavně na zdraví a bezpečnost, velikost skupiny, kvalifikaci 

zaměstnanců i probíhající program (Oberhuemer a Schreyer, 2017, s. 8). 

Samotná předškolní zařízení jsou povinna provádět každoroční autoevaluaci, kdy hodnotí 

aspekty, jako je spoluúčast rodičů, znalosti a dovednosti zaměstnanců, kvalita programu, 

úroveň vzdělávání o životním prostředí a schopnost reagovat na individuální potřeby dětí. 

To vše jim pomáhá efektivně posoudit jejich kvalitu a silné a slabé stránky. Plán, který si 

každá instituce vypracovává sama, slouží jako vodítko a zpětná vazba samotné instituci, 

zda naplňuje to, co si sama předsevzala.  

Úkolem nizozemského předškolního vzdělávání je připravit dítě co nejlépe na primární 

vzdělávání, usnadnit mu tento velký životní krok a položit tak základ pro budoucí život 

dítěte (Úř. Věst. C 189, 2019, s. 4). Inspekční činnost kvality a úrovně vzdělávání 

v základních školách je velmi efektivní kontrolní mechanismus, který může být vnímán 

jako garance kvality vzdělávacího zařízení. V předškolních zařízeních tato garance 

prozatím chybí, což je způsobeno hlavně absencí kurikula, které by bylo pro všechny 

předškolní instituce závazné a které by sloužilo jako výchozí bod pro stanovení kritérií 

hodnocení jednotlivých zařízení pro inspekční činnost. Výsledky vzdělávání jsou ale 
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průběžně sledovány jak v rámci Nizozemska, tak i v porovnání s ostatními zeměmi 

například v rámci Evropy. 

2.5 Pedagogové  

Pro výkon pozice pedagoga jsou důležité předpoklady ukotvené v národních dokumentech. 

Diplom na úrovni vzdělání ISCED 3–4, tedy tříleté vyšší sekundární odborné vzdělání je 

vyžadován od: 

 pedagoga působícího v centru denní péče (Kinderdagverblijf), tedy pracujícího 

s dětmi ve věku 3 měsíce až 4 roky; 

 pedagoga působícího v herní skupině (Peuterspeelzaal), tedy pracujícího s dětmi ve 

věku 2 ½ až 4 roky.  

Vzdělání na úrovni ISCED 3 je pro práci v obou institucích dostačující, ale mnohem více 

pracovníků již disponuje vzděláním na úrovni ISCED 4. V nizozemském vzdělávacím 

systému hraje roli kromě klasifikace ISCED i klasifikace EQF (European Qualifications 

Framework).14  

Pro věkovou skupinu dětí 0–4 roky musí mít pedagogický pracovník (Pedagogisch 

Medewerker, Leidster) tedy ukončené tříleté odborné vzdělávání v oblasti pedagogiky, 

které je na úrovni ISCED 3 či 4 a EQF 3. Během studia je povinnost absolvovat několik 

pracovních stáži, které slouží studentům k reálnému pohledu na práci v centru péče o děti. 

Při takové stáži musí mít studenti osvědčení o správném chování (VOG). Díky stážím 

dochází k praktické aplikaci vědomostí nabitých při teoretické výuce předmětů jako je 

pedagogika, sociální komunikace, sport, dramatická výchova a různé hry (ROC MN, 

2019). Takto vzdělaný pedagog může pracovat centru denní péče i v herní skupině – 

ISCED 01.  

V dotazníkovém šetření mezi pedagogickými zaměstnanci pečujícími o děti od 0 do 4 let 

v roce 2012 uvedlo 56 % respondentů, že má dosažené vzdělání na úrovni ISCED 3 

a zbylých 44 % na úrovni ISCED 4 (Fukkink, 2017b, s. 5). Jako pozitivní lze hodnotit, že 

pedagogové mají intenzivnější zájem dosáhnout vzdělání vyšší úrovně, tedy ISCED 4. 

Všichni srovnatelně ale potřebují osvědčení o správném chování (VOG) (Justis, 2019b). 

                                                 
14 Blíže k nahlédnutí jako Příloha 3. 
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Toto osvědčení neurčuje člověku úroveň kvalifikace, nýbrž je základním požadavkem pro 

uzavření pracovní smlouvy, stejně jako v českém pracovním právu výpis z rejstříku trestů. 

Ze statistického hlediska je v řadách pedagogů rapidně více žen. Na 92 % pedagogů jsou 

rodilí Nizozemci v průměru pracující ve vzdělávacím sektoru 8,9 let a s věkovým 

průměrem 33,2 let15 (Fukkink, 2017b, s. 5). 

Pro věkovou skupinu 4–5 let má mít pedagogický pracovník - učitel (Leerkracht) odborné 

bakalářské studium (Pedagogisch Academie voor het basisonderwijs – PABO), které je na 

úrovni ISCED 6 a EQF 5. Nebo může mít ukončené vysokoškolské bakalářské studium 

(akademische PABO), které je na úrovni ISCED 6 a EQF 6. S oběma variantami studia 

může pedagog pracovat na základní škole s dětmi ve věku 4–12 let (4–5 let – ISCED 02) 

(Fukkink, 2017b, s. 6–8). Právě proto, že pedagog může vzdělávat děti až do věku 12 let, je 

studium mnohem obsáhlejší a náročnější. Studenti musí absolvovat několik stáží během 

studia a zároveň také úspěšně obstát v národním matematickém testu (Wiscat) a testu 

odborné způsobilosti jazyků. Protože činí tyto testy mnoha studentům obtíže, rozhodly se 

je některé školy použít jako součást přijímacích zkoušek (HS Leiden, 2019). Na této úrovní 

vzdělávaní dětí působí kromě učitelů i vzdělávací asistenti, kteří musí absolvovat 3leté 

vyšší sekundární odborné kurzy ve vzdělávací práci na úrovni ISCED 4, aby mohli 

pracovat s dětmi ve věku od 4 do 12 let (Fukkink, 2017b, s. 4). Jedna čtvrtina čtyřletého 

studia představuje praktickou stáž v konkrétních institucích. Někdy mají studenti i možnost 

pracovat v daných institucích na částečný úvazek, což udržuje jejich kontakt s aktuálním 

prostředím tříd a oni tak mohou lépe reflektovat současné trendy a změny při práci s dětmi. 

(Oberhuemer a kol., 2010, s. 333) 

Pro pedagogy v předškolním vzdělávání je požadavek na získání úrovně EQF 3, kterou 

disponuje většina z nich. Rozdíl mezi úrovní 3 a 4 je v poměru prezenčního studia 

a praktické stáže. U úrovně 3 zabírá 60 % celkového studia přímá účast ve výuce, zatímco 

na úrovni 4 přibližně 20 %. Pro práci v předškolním vzdělávání ale nelze dosáhnout vyšší 

úrovně vzdělání, než je stupeň 5 a 6 (pedagogové působící ve skupině 1 a 2 základní 

školy), zatímco v České republice je možné v předškolní pedagogice získat i úroveň 7 

(Fukkink, 2017b, s. 6–7). 

                                                 
15 Informace jsou z roku 2012.  
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Základním kvalifikačním studiem však vzdělávání pedagogů nekončí. Ministerstvo 

sociálních věcí a práce vytvořilo v roce 2012 plán pro zlepšení kvality péče o děti, na což 

navázal i Národní úřad pro kvalitu péče o děti (BKK) (Fukkink, 2017b, s. 10). Jejich 

společným požadavkem bylo poskytování dalšího vzdělávání pedagogům. Za cíl si kladli 

zlepšení pedagogické komunikační schopnosti. Mnohá školení hradí zaměstnavatel 

a některé školy mají dokonce několikrát do roka stanovené studijní dny, kdy jsou školy 

zavřené a pedagogové jsou uvolněni na vzdělávací kurzy. Školení se zaměřovala například 

na vývoj vzdělávání, hru, učení objevováním, multikulturní vzdělávání, socioemocionální 

vývoj, jazykový vývoj, observaci a dokumentaci (Oberhuemer a kol., 2010, 335). 

V Nizozemsku existovaly do roku 2018 tři úrovně pracovního zařazení učitelů v základním 

vzdělávání – úroveň LA, LB a LC16. Ty byly ale nahrazeny paralelně názvy L10, L11 

a L12 (PO-Raad, 2018a, s. 82). V současné době jsou celostátně používána následující 

označení: (PO-Raad, 2018b, s. 1-6)  

 pedagog na úrovni L10 vykonává základní vzdělávání a splňuje všechny 

požadavky, které jsou na učitele kladeny. Svou práci vykonává svědomitě, zcela 

samostatně a aktivně se vzdělává. 

 Pedagog v kategorii L11 je nazýván tzv. specialistou na určitou problematiku, je 

vedoucím projektu, nebo se výrazně zapojuje do vizí a rozvoje školy. Pro ostatní 

pedagogy může být pedagogickým i didaktickým poradcem, ale nepodílí se na 

řízení školy. 

 Úroveň L12 zosobňuje pedagoga, který se zabývá hlubšími výzkumy 

pedagogických postupů, jejich přínosu a případně i implementací nových metod do 

stereotypních vzdělávacích obsahů. Podílí se dlouhodobě na řízení školy (PO-Raad, 

2018b, s. 1-6). 

A v neposlední řadě stojí za zmínku i plat, který se při práci na plný úvazek může 

pohybovat v rozmezí od 1 900€ do 2 600€ hrubého měsíčně v závislosti na délce 

pedagogické praxe (Fukkink, 2017b, s. 13). V roce 2014 byl plat začínajícího učitele 

v Nizozemsku 36 097 USD, zatímco průměr zemí OECD byl 29 494 USD, což je o více 

než 20 %. Průměrný plat českých předškolních učitelů (ISCED 02) je v tomto žebříčku pod 

                                                 
16 Jedná se o definice platové třídy, do které je pedagog primárního vzdělávání zařazen. 
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hodnotou 20 000 USD (OECD, 2016, s. 8). Přesto je pedagogická komunita v Nizozemsku 

nespokojená se svým finančním ohodnocením, což čas od času vede k vyhlášení stávek, 

kdy pedagogové požadují výraznější nárůst svých platů. 

Aby mohl být ale pedagog dobrým pedagogem, musí ovládat i své emoční i komunikační 

dovednosti, a to ať už při jednání s dětmi, tak s rodiči i se svými kolegy či 

nad/podřízenými. Podle uznávané nizozemské autorky Helma Brouwers (2016, 190–194) 

v publikaci Kiezen voor het jonge kind17 existují tři důležité vlastnosti18, kterými by měl 

správný pedagog disponovat: 

1. „Citlivost“ – naladění na pocity dítěte, vnímání a porozumění jejich náladám 

způsobeným vnějšími i vnitřními okolnostmi (to je úkolem pedagoga). Pomoci 

dítěti jeho pocity vysvětlit, naučit se s nimi pracovat a umět je ovládat. Ať je to 

smutek z odloučení od rodičů, nebo že mu kamarád vzal oblíbenou hračku, či 

radost z úspěšného obutí bot, všechny pocity jsou v pořádku, jen je třeba umět 

s nimi dobře pracovat. Pokud dítě cítí, že mu pedagog rozumí, umí lépe vyjadřovat 

své pocity a dochází k prohloubení vztahu mezi ním a pedagogem. Pedagog ovšem 

za každé situace musí mít pod kontrolou své emoce. 

2. „Reaktibilita“ – schopnost reakce by měla být z obou stran (ze strany dítěte i ze 

strany pedagoga) vyvážená. Pedagog by měl projevovat zájem o dítě, o jeho pocity, 

prožitky, dojmy, a to jak verbálně, tak i neverbálně. Pokud se řeč těla neshoduje 

s tím, co pedagog verbálně říká, může se dítě ještě více uzavřít a komunikace tak 

může selhat. Je třeba, aby se to, co pedagog říká, shodovalo s jeho přesvědčením. 

Děti jsou na to velmi citlivé. 

3. „Aktivní naslouchání“ – aktivním poslechem je možné snáze rozpoznávat 

a reagovat na pocity druhých. Díky správnému rozpoznání pocitů pak může 

pedagog i adekvátně reagovat na chování dětí (štěstí, strach, smutek, zloba). Je 

třeba hledat motiv daného projevu chování, ne hned moralizovat, kritizovat či si 

jednostranně vykládat danou situaci. Klíčové je ptát se „Proč?“, kdy ale není 

důležité nutit dítě k přemýšlení, ale aby řeklo to, co chce doopravdy říci (Brouwers, 

2016, 190–194). 

                                                 
17 Výběr pro malé děti.  
18 Například roli pedagoga při hře blíže popisuje Marilyn Fleer a Bert van Oers (2018, s. 1128). 
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Je důležité si uvědomit, jak velké požadavky jsou na pedagogy v dnešní době kladeny. Měl 

by disponovat kompetencemi: interpersonální, pedagogická, didaktická, organizační, 

spolupracující (ať už v týmu nebo s okolím), a sebereflektivní ale také komunikativní 

a svým způsobem manažerskou dovedností (Zeven Competenties, 2019). Za svou práci 

pak pedagog očekává od zaměstnavatele potřebnou podporu jak v rámci finančního 

ohodnocení, tak i morální a psychické podpory či zaměstnaneckých benefitů. Protože 

spokojený učitel je jedním ze základních předpokladů pro spokojené dítě. 

2.6 Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

Nizozemské vzdělávání je otevřeno všem a stejně tak, jako jsou Nizozemci velice 

tolerantní a otevření lidé, i nizozemské vzdělávání zdůrazňuje rovnost všech příležitostí 

i žáků a jeho cílem je začlenit všechny bez rozdílu. Pro děti, které nemohou navštěvovat 

běžné školy, jsou zřízena regionální expertní centra (také běžně nazývané speciální školy), 

která se dělí do 4 skupin: (Rijksoverheid, 2019f) 

 školy pro děti se sníženou schopností vidění, slepé, či s jinými vadami; 

 školy pro hluché, částečně slyšící děti a děti s těžkými komunikačními vadami, 

mohou mít i další vady; 

 školy pro mentálně postižené, děti s těžkými poruchami učení a chronicky nemocné 

s mentální poruchou, mohou mít i další přidružené vady; 

 školy pro mentálně postižené děti s poruchami chování (Rijksoverheid, 2019f). 

Pro mladší děti s mentálním či vícenásobným postižením fungují dětská denní centra 

(Kinderdagcentrum – KDC, Rijksoverheid, 2019a), kde jsou děti zpravidla od 2 do 18 let, 

někdy i mladší (Infonu, 2019). Skupiny dětí bývají menší a mají k dispozici mnoho 

odborníků, jako je například logoped, fyzioterapeut či psycholog. Většina těchto center 

nabízí i různé terapie, jako je ergoterapie, muzikoterapie či canisterapie (Infonu, 2019). 

Mimo to fungují samozřejmě i soukromé instituce nabízející odbornou lékařskou péči o 

děti, ale náklady na docházku bývají velmi náročné. 

Hodnocení nároku na speciální podporu se skládá z prověření: 

 somatického stavu; 

 kognitivního vývoje; 
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 úrovně jazyka, motivace, komunikace i koncentrace; 

 emočního a sociálního vývoje; 

 rodinné situace i kulturního zázemí (Rijksoverheid, 2019a). 

Tyto úkoly má na starosti multidisciplinární tým složený ze zaměstnanců navštěvované 

školy i externích odborníků (musí být přítomni alespoň dva experti, z čehož jeden musí být 

odborník na speciální vzdělávání či psycholog). Je-li vyhodnoceno, že má dítě nárok na 

speciální podporu, je možnost si zvolit místo vzdělávání dle vlastního výběru. Od roku 

2003 se totiž změnilo financování a (jsou-li splněny náležité podmínky) je možné, aby si 

rodiče s dětmi vybrali vzdělávací zařízení (European Agency, 2018). Finanční prostředky 

pak proudí do této konkrétní instituce, přičemž rodiče se mohou podílet na rozhodování 

o využití finančních prostředků, aby byly maximálně uspokojeny potřeby dítěte. 

U dětí mladších pěti, respektive čtyř let, probíhá diagnostika v instituci, do které dochází, 

která ale není nijak normovaná. Zpravidla probíhá tato diagnostika dvakrát do roka a je 

čistě na dané konkrétní instituci, jak často, jakou formou a zda vůbec se diagnostice 

věnuje. Bohužel garance péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 

v předškolním vzdělávání je na vládní úrovni opomíjena, o čemž svědčí i webová stránka o 

speciálním vzdělávání na oficiálních vládních stránkách (Rijksoverheid, 2019f). Důvodem 

je, že formální vzdělávání pro děti do čtyř let není poskytováno, docházka je povinná až od 

pěti let, tedy není vypracována obecně platná legislativa, která by jasně a obecně 

determinovala práci s dětmi mladšími pěti let, natož práci s dětmi se SVP 

(SLO/EUROPEAN AGENCY, 2019, s. 6). Jediné, co nizozemská vláda uvádí na svých 

stránkách, je možnost využít lékařská centra denní péče (Medisch kinderdagverblijf), která 

je možné využít pro děti ve věku 0–7 let s fyzickými, psychickými či sociálními problémy 

(Rijksoverheid, 2019i).  

V posledním desetiletí rostla tendence zapojovat stále více dětí se SVP do běžných 

vzdělávacích institucí a stejně tak i roste počet těchto žáků integrovaných do běžného 

vzdělávacího procesu. Jako reakci na stále větší množství dětí s nedostatečně rozvinutými 

dovednostmi a znalostmi (hlavně nizozemského jazyka) realizuje vláda programy pod 

názvem Předškolní a rané vzdělávání (Voor- en Vroegschoolse Educatie, VVE). Tato 

cílená pomoc se zaměřuje na zapojení dětí ohrožených školním neúspěchem. 
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Charakteristiky stanovené na vládní úrovni a podle nichž se určuje, zda má dítě na tuto 

podporu nárok, jsou: (Nederlands Jeugdinstituut, 2019) 

 „úroveň vzdělání obou rodičů; 

 země původu matky; 

 délka pobytu matky v Nizozemsku; 

 průměrná úroveň vzdělání matek v instituci; 

 míru zadluženosti rodičů (Nederlands Jeugdinstituut, 2019).! 

Každá obec si definuje kombinaci těchto charakteristik jinak a rodiče si tyto informace 

mohou ověřit na oficiálních stánkách příslušné obce. Účast v tomto programu ale nadále 

zůstává na dobrovolné úrovni (Rijksoverheid, 2019m). 

Ať už se ale dítě vzdělává kdekoliv, má nárok na plné přizpůsobení podmínek vzdělávání 

vzhledem k jeho individuálním potřebám. Klíčová je komunikace rodičů s pedagogy 

a vedením vzdělávacího zařízení a také komunikace pedagogů se specialisty, kteří mohou 

být k dispozici přímo na daném zařízení, nebo ochotni ke konzultaci ve speciální škole, 

a dalšími organizacemi odpovědnými za správný vývoj dítěte (např. zdravotnická 

organizace) (SLO/EUROPEAN AGENCY, 2019, s. 55–56). 

Kontinuum mezi speciálními vzdělávacími institucemi a běžnými vzdělávacími institucemi 

s postupem času roste. Běžné vzdělávací instituce zařazují děti se SVP do běžných tříd, 

nebo vytvářejí speciální skupiny pro tyto děti. Některé instituce se zase specializují na 

určitou problematickou oblast a jiné intenzivně spolupracují se speciálními školami. 

Hlavním garantem této péče bývají obce, které v případě potřeby poskytují mimo jiné 

i finanční pomoc (Rijksoverheid, 2019g). Co mají ale všechna vzdělávací zařízení 

společné, je zájem dítěte, uspokojování jeho potřeb v co nejvyšší možné míře a jeho 

duševní i fyzická pohoda. 
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3 Aktuální problémy předškolního vzdělávání 

Ačkoliv je tato kapitola nazvaná aktuální problémy předškolního vzdělávání, autorka by 

ráda podotkla, že problémy ve vzdělávání jsou velmi úzce propojené a navazují na sebe 

napříč jednotlivými úrovněmi vzdělávání. Nelze tedy explicitně vymezit problémy 

předškolního vzdělávání, ale spíše problémy soudobé nizozemské společnosti ovlivňující 

ať už přímo či nepřímo předškolní vzdělávání. v podstatě všechny takové problémy již 

byly v práci zmíněny. 

Otázka migrace je hojně diskutovaným tématem v celé společnosti, kdy Nizozemsko, 

jakožto otevřená a tolerantní země, vždy s otevřenou náručí přijímala obyvatele 

s migračním původem. V posledních letech ale vysoký počet těchto lidí způsoboval 

komplikace jak na pracovním trhu, tak právě v oblasti vzdělávání. Děti s migračním 

původem často neovládají nizozemský jazyk, ve kterém ale probíhá výuka jak 

v předškolním, tak v navazujících stupních vzdělávání. Špatná jazyková vybavenost má 

pak za následek špatné studijní výsledky dětí, což může mít i psychosomatické následky a 

v nejhorším případě vést až k předčasnému ukončení vzdělávání. Nizozemská vláda si je 

tohoto problému vědoma, a proto podnikla příslušné kroky k prevenci a včasnému 

rozpoznání jazykových i jiných nedostatků. Nejen k tomu může sloužit například 

preventivní program PAD (Programma Alternatieve Denkstrategieën), který je cílený na 

práci s dětmi ve věku 4 až 12 let a má primárně stimulovat sociálně-emoční stránku vývoje 

dítěte.19  

V poslední době přibývá počtu dětí s diagnostikami různých obtíží a je celoevropská snaha 

tyto děti zařazovat do běžného vyučovacího procesu. Ne všechny země jsou ale na inkluzi 

připravené. Z rozhovoru s ředitelem základní školy De Vos vyplynulo, že učitele aktuálně 

trápí vysoký počet dětí se SVP (viz. Příloha 24 otázka 7). Problémem není ale jen jejich 

vysoký počet, kdy každé dítě vyžaduje vyšší míru individuálního přístupu, ale i fakt, že 

pedagog působí v takové třídě sám – bez nároku na asistenta (SLO/EUROPEAN 

AGENCY, 2019, s. 54–55). Práce se tak stává psychicky náročnější, s čímž úzce souvisí 

i množství administrativních úkonů, kterými jsou pedagogové zaměstnáváni. Ti poté mají 

požadavky na vyšší platové ohodnocení. 

                                                 
19 Program PAD cílí na 4 oblasti – blíže k nahlédnutí jako Příloha 4. 
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Důležité je v každém případě to, aby školy a vzdělávací instituce obecně naplňovaly úkol, 

proč byly založeny – aby rozvíjely dispozice dětí, předávaly znalosti, informace, kulturní 

hodnoty a normy, podporovaly dovednosti a talent dětí tak, aby se staly samostatnou 

a svébytnou bytostí schopnou obstát v budoucím životě ve společnosti. (Onderwijsraad, 

2008). S tím je vždy nejlepší začít již v raném věku, tedy v institucích poskytujících 

předškolní vzdělávání a péči. 

4 Závěr teoretické části 

Nizozemsko je demokratická země s bohatou historií, která si zakládá na svých hodnotách. 

Mezi ty nejvíce skloňované patří svoboda, rovnost, solidarita a dodržování lidských práv 

(Rijksoverheid, 2017). Všechny instituce poskytující péči o děti musí tyto hodnoty 

nizozemské společnosti implementovat do své pedagogické práce (blíže kapitola 2.3.1). 

Přesto poskytuje vzdělávací systém jistou míru plurality a rozmanitosti. Z hlediska 

legislativního ukotvení jsou některá pravidla závazná a musí být dodržována všemi typy 

institucionální péče. Na to dohlíží Nizozemský inspektorát pro vzdělávání. Jedná se hlavně 

o oblasti zdraví a bezpečnosti dětí. Dohled při vzdělávacích činnostech zajišťuje vždy 

pedagogický personál, který disponuje odpovídající úrovní dosaženého vzdělání, osobními 

dovednostmi i odbornými kompetencemi vhodnými pro práci s dětmi, které mohou, ale 

nemusí vyžadovat speciální přístup (práce s dětmi se SVP). Na závěr teoretické části 

zpracovala autorka problémy v oblasti předškolního vzdělávání, které dnešní nizozemská 

politická, odborná i laická veřejnost diskutuje. Je důležité, aby vzdělávací systém byl 

schopný pružně reagovat na výzvy, které se se objevují a úzce souvisí i s jinými oblastmi 

společenského života.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Kontext realizace výzkumného šetření 

V teoretické části práce byl představen kontextuální rámec nizozemského vzdělávacího 

systému s podrobným zaměřením právě na předškolní vzdělávání, jeho strukturu, 

legislativní ukotvení, financování i kurikulum. Autorka ještě před zahájením výzkumu 

disponovala hlubšími znalostmi situace v Nizozemsku, neboť zde má přímé rodinné vazby. 

Již od dětství byla v úzkém kontaktu s nizozemskou kulturou, mentalitou, jazykem 

i vzdělávacím systémem. Nejen tyto vazby, ale i profesní a studijní zaměření autorky spolu 

s atraktivitou problematiky, byly motivací pro uskutečnění výzkumu, který je předkládán 

v této práci.  

V rámci empirické části autorka zpracovala případové studie čtyř předškolních institucí 

v Nizozemsku, přičemž každá z nich reprezentuje jeden typ institucionální péče o dítě 

v předškolním věku. Cílem empirické části je analyzovat a komparovat specifika 

fungování vybraných institucí, k čemuž bylo využito designu vícepřípadové studie 

(multiple case study) a kvalitativních výzkumných metod – obsahová analýza dokumentů, 

nezúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory. 

Lokálně jsou všechny vybrané instituce z jedné oblasti, konkrétně z města Voorschoten, 

nacházejícího se v provincii Jižní Holandsko a spadajícího do oblasti Randstad. Výhodná 

poloha mezi městy Leiden a Haag a rozmanitá občanská vybavenost včetně britské školy 

v Nizozemsku (The British School in the Netherlands) a nedaleké americké školy v Haagu 

(American School of the Hague) determinují toto město jako lukrativní místo pro život 

a vzniká tak předpoklad na vyšší počet dětí z jinojazyčného (konkrétně anglicky 

mluvícího) prostředí.  

Zástupcem státního poskytovatele péče o děti od 4 let je základní škola (Openbare 

basisschool) de Vos. Reprezentantem herních skupin (Peuterspeelzaaal) je instituce Olleke 

Bolleke, která se nachází ve stejné budově, jako výše jmenovaná základní škola. Ze 

soukromého sektoru byly zvoleny dva typy institucionální péče. Prvním je centrum denní 

péče (Kinderdagverblijf) De Hummelhof, kde pečují o děti od 11 týdnů až do 12 let 

(připodobněno českým družinám). Provozovatel, organizace Norlandia, nabízí kromě péče 



47 

 

o děti i péči o seniory a působí ve Švédsku, Norsku, Finsku, Polsku i Německu. Poslední je 

hostitelský rodič (Gastouder) Kinderopvang De Koolmees, kde rodičem je paní Tanja 

Niersman. Tento typ se nejvíce podobá českému typu předškolní instituce mikrojesle, 

protože se služba odehrává přímo v domě hostitelského rodiče, který program plně 

přizpůsobuje malému počtu dětí a také potřebám rodičů. Domluva je zde velmi 

individuální a variabilní. 

6 Vymezení problému výzkumu a cíle výzkumu  

V Nizozemsku neexistuje žádný závazný kurikulární dokument, který by jednotně 

definoval úroveň kvality, průběhu a výstupů předškolního vzdělávání. Především kvůli 

tomu je rozdílná úroveň všech typů institucionální péče. Pro potřeby této práce byly 

vybrány čtyři instituce reprezentující 4 typy institucionální péče o dítě v předškolním věku. 

Cílem empirické části je analýza a následná komparace specifik fungování vybraných 

institucí. Tento cíl koresponduje i s hlavní výzkumnou otázkou a hranice celého výzkumu 

následně vymezují specifické výzkumné otázky. 

6.1 Výzkumné otázky  

Hlavní výzkumná otázka zní: 

 Jakými specifiky se z hlediska strukturního nastavení a pedagogické práce 

vyznačují vybraná typologicky odlišná předškolní zařízení v Nizozemsku? 

Specifické výzkumné otázky jsou: 

1. Jaké jsou strukturní podmínky ve sledovaných předškolních zařízeních (věcné 

podmínky, životospráva, organizace, řízení, personální a pedagogické zajištění, 

spoluúčast rodičů)?  

2. Jak probíhají výchovně-vzdělávací procesy ve vybraných předškolních zařízeních 

a čím se odlišují v jednotlivých typech sledovaných zařízení?  

3. Jaká jsou specifika vzdělávání dětí se SVP?  

4. Jak je formulováno kurikulum ve sledovaných předškolních zařízeních?  

5. Jak předškolní zařízení reagují na aktuální problémy a výzvy v předškolní oblasti 

v Nizozemsku? 
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6.2 Metodologie a zdroje dat 

6.2.1 Použité metody zkoumání 

Praktická část diplomové vychází z metod komparativní pedagogiky a kvalitativního pojetí 

výzkumu. Komparativní pedagogika aplikuje srovnávání v oblasti vzdělávání, respektive 

jeho dílčích komponentů, díky čemuž je možné identifikovat faktory ovlivňující vzdělávací 

systémy a vše co s nimi souvisí, případně nalézt společné problémy/shody/rozdíly 

a dosáhnout tak případně v dané oblasti zlepšení (Walterová, 2015, s. 14).  

Pro účely této práce byly pomocí specifických výzkumných otázek formulovány jednotlivé 

oblasti výzkumu a výzkumné kategorie. Tyto kategorie byly využity nejen pro vzájemnou 

komparaci sledovaných čtyř typů institucí, ale také pro prezentování výsledků analýzy 

v textu empirické části diplomové práce. V rámci kvalitativního přístupu autorka využila 

charakteristické trojí vymezení, jak ho zmiňuje Švaříček a Šeďová (2014), tedy vybrala si 

téma, analyzovala a interpretovala data a zhodnotila závěry výzkumu.  

Každá jednotlivá instituce byla zpracována jako případová studie, kde se autorka snažila 

zachytit a popsat složitost jednotlivých typů institucionální péče o dítě. Autorka 

předpokládá, že důkladným prozkoumáním jednoho zástupce daného typu instituce 

porozumí čtenář i principům fungování jiných institucí stejného typu. Na základě výsledků 

zkoumání může dojít ke srovnání i s jinými případy a k posouzení validity výsledků 

(Hendl, 2016, s. 102). 

Data získávala autorka několika metodami: obsahovou analýzou dokumentů, 

nezúčastněným pozorováním a polostrukturovanými rozhovory. V první fázi ověřovala 

data a informace z primárních i sekundárních dokumentů, které byly povětšinou úředního 

charakteru nebo z virtuálních či archivních dat (Hendl, 2016, s. 208). Aby byl co nejvíce 

eliminován vliv v pozorovaném prostředí, zvolila autorka metodu nezúčastněného 

polostrukturovaného pozorování. Jako podklad pro realizaci pozorování vytvořila 

pozorovací arch, který je k nahlédnutí jako Příloha 7. Na základě hlavní výzkumné otázky 

a specifických výzkumných otázek spolu bylo vytvořeno schéma rozhovoru, tedy 

tazatelské otázky, které jsou k nahlédnutí jako Příloha 5 a 6. Autorka zde uplatnila 

pyramidový model (Švaříček, Šeďová, 2014, s. 159–170). Na všechny otázky nebylo 
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odpovězeno při první návštěvě jednotlivých institucí. Následovalo zpracování dat a na 

základě toho autorka opětovně navštívila dané instituce, aby podklady pro výzkum byly 

kompletní a relevantní. 

6.3 Harmonogram výzkumu  

Celková doba výzkumu zahrnovala období od konce kalendářního roku 2017 téměř do 

konce kalendářního roku 2019.  

V 1. fázi výzkumu, respektive předvýzkumu, autorka sledovala kontext a vazby 

předškolního vzdělávání v Nizozemsku, ověřovala své znalosti s relevantní literaturou 

a předjednávala možné návštěvy v různých typech institucionální péče o dítě v konkrétní 

oblasti. Součástí této fáze byla i intenzivní několikadenní návštěva univerzitní knihovny 

Leidenské univerzity, kde autorka na základě dřívější rešerše literatury získávala potřebná 

data pro jednotlivé zkoumané oblasti a porovnávala je zároveň se svými prvotními 

znalostmi. Získala tak komplexní podklady pro zpracování teoretické části. Tato fáze 

probíhala v první polovině roku 2018. 

2. fáze výzkumu byla realizována před koncem nizozemského školního roku 2017/2018. 

Byly ověřovány získané informace na lokální úrovni v konkrétních institucích. Na základě 

výsledků první fáze výzkumu si autorka vytvořila přehled zkoumaných oblastí, tedy soubor 

kategorií, které byly východiskem pro zpracování pozorovacích archů a tazatelských 

otázek v rozhovorech. Ty posléze využila pro realizaci prostřednictvím nezúčastněného 

pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s učiteli a řediteli/vedoucími manažery 

jednotlivých institucí. V každé instituci strávila autorka 3–5 dní podle možností 

jednotlivých institucí. 

V poslední 3. fázi byly v rámci hlavních témat výzkumu komparovány informace ze sběru 

dat pomocí obsahové analýzy dokumentů jednotlivých zařízení spolu s informacemi 

z rozhovorů a pozorování. V průběhu této fáze vyvstávaly ještě určité nejasnosti a otázky 

v určitých oblastech a zároveň byly některé oblasti re-konceptualizovány. Všechny 

problematické části byly ale ověřeny v průběhu poslední 1–2denní návštěvy jednotlivých 

zařízení v první polovině roku 2019, a autorka tak mohla na základě zpracované 
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triangulace zdrojů dat popsat jednotlivé typy institucionální péče v Nizozemsku a validovat 

svůj výzkum (Hendl, 2016, s. 151). 

7 Specifika práce ve vybraných předškolních zařízeních v Nizozemsku  

V následující kapitole budou postupně podrobně popsány vybrané instituce podle oblastí, 

jak je definovaly specifické výzkumné otázky spolu s konkretizovanými podoblastmi: 

 strukturní podmínky; 

o řízení; 

o personální a pedagogické zajištění; 

o organizace; 

o vnitřní a vnější prostory; 

o životospráva; 

o spoluúčast rodičů; 

 průběh výchovně-vzdělávacích procesů; 

o vývoj dítěte; 

o plánování; 

o program dne; 

o metody a formy práce; 

o pokroky dětí; 

o odlišnosti; 

 specifika vzdělávání dětí se SVP; 

 kurikulum; 

 reakce na aktuální problémy a výzvy v předškolním vzdělávání. 

Autorka bude propojovat informace z oficiálních materiálů, z nezúčastněného pozorování, 

respektive vypracovaných pozorovacích archů a ze zpracovaných polostrukturovaných 

rozhovorů. Na závěr budou všechna zařízení komparována právě podle zmiňovaných 

oblastí. 

7.1 Peuterspeelzaal Olleke Bolleke – herní skupina 

Herní skupina Olleke Bolleke je součástí organizace Stichting Kinderspeelzaal 

Voorschoten, která právě ve městě Voorschoten spravuje šest takovýchto herních skupin. 
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Organizace funguje od roku 1969 (Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten, 2019a). Ve 

vedení působí hlavní manažerka. Pod sebou má zástupce, kteří se zaměřují na oblasti 

personální, procesuální či didaktické, ale částečně zpracovávají i administrativu a zároveň 

dohled nad danými oblastmi v jednotlivých institucích. V jednotlivých herních skupinách 

Olleke Bolleke dlouhodobě žádný takový manažer přítomný není. Autorka vedla rozhovor 

se zástupkyní pro otázky pedagogické, výchovné a podporu rozvoje a s jednou třídní 

učitelkou, která pracuje jako jediná v této skupině od pondělí do čtvrtka. 

7.1.1 Strukturní podmínky v zařízení Olleke Bolleke 

Jak již bylo výše uvedeno, celou organizaci vede hlavní manažer, jehož náplní práce je 

zajistit chod jednotlivých herních skupin převážně z administrativního hlediska. Autorce se 

podařilo vést rozhovor se zástupkyní pro otázky pedagogické, výchovné a podporu 

rozvoje, která samu sebe označuje jako mezičlánek (viz Příloha 8, otázka 5a). Její hlavní 

náplní práce je podpora pedagogických pracovníků ve všech herních skupinách při 

naplňování pedagogického plánu, komunikaci s rodiči a také přímá pedagogická činnost 

s dětmi. Je autorkou aktualizované verze Plánu chodu organizace v oblasti ochrany zdraví 

a bezpečnosti pro rok 2019 v konkrétní herní skupině – Olleke Bolleke (Stichting 

Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018a). Tento plán musí být v souladu s Pedagogickým 

plánem chodu organizace (Pedagogisch beleidsplan 2019) a zaměřuje se primárně na 

definici rizik a na to, jaká byla podniknuta opatření, aby byla tato rizika eliminována. 

Pedagogický tým se zaměřuje na cílený rozvoj kvality pedagogické práce, proto se 

každých šest týdnů schází pedagogická rada, aby se pedagogové obohatili navzájem 

a mohli konzultovat společně problémy, postřehy i podněty k práci s dětmi i rodiči (viz. 

Příloha 9 otázka 5a). Pedagogové se i navzájem nahrávají. Tyto nahrávky následně 

rozebírají a sdílejí zkušenosti a dojmy.  

Každý den dohlížejí na děti dvě aprobované učitelky (s minimálním vzděláním na HBO, 

tj. úroveň ISCED 3), které se střídají podle pravidelného rozpisu. Děti tak vždy vědí, který 

den budou přítomné jaké učitelky, což jim dává určitý pocit jistoty. Při práci s dětmi se 

dodržuje „princip čtyř očí“, který je zmiňován v obou plánech chodu organizace (Stichting 

Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 7; Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018a, s. 

8) – v zásadě nikdy nemůže být pedagog s dětmi sám, což je striktně dodržováno (viz. 
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Příloha 10, kategorie Překrývání učitelů). Od pedagogů se očekává profesionální přístup 

jak při komunikaci s dětmi, tak s rodiči i se svými kolegy. Klima školy a spolupráce mezi 

pedagogy je hodnoceno jako velmi pozitivní, což je důležité pro to, aby se zde mohli cítit 

dobře jak rodiče, tak děti (viz. Příloha 8 otázka 8g a Příloha 9 otázka 6h). 

Provozní doba herní skupiny Olleke Bolleke je od pondělí do čtvrtka od 8:15 do 12:15. Je 

tomu z toho důvodu, že rodiče, kteří tuto službu využívají, nemají v současnosti o pěti 

denní provoz zájem. Většina dětí chodí pouze na dva či tři dny, takže složení třídy se 

v týdnu mění. Počet ovšem zůstává – maximálně 16 dětí v jeden den.  

Organizace přímé pedagogické činnosti probíhá pouze ve třídě a na zahradě. Pedagogové 

s dětmi nikdy neopouštějí areál, protože jim to nedovolují časové ani personální možnosti 

(viz. Příloha 8 otázka 3c a Příloha 9 otázka 3d). Děti opouštějí skupinu nejpozději ve 12:15. 

Herní skupinu Olleke Bolleke tvoří jedna skupina s maximálním možným počtem 16 

přítomných dětí. K dispozici má vnitřní prostory jedné veliké třídy (podmínkou je 

alespoň 3,5m2 na dítě), která se nábytkem a jeho uspořádáním dělí na několik částí – herna, 

kuchyňka, pracovní stůl, komunitní kruh či klidný koutek. Celá místnost vytváří podnětné 

prostředí pro hru dětí. Součástí prostoru je i kuchyň sloužící učitelkám pro přípravu 

svačiny a malý stolek s počítačem pro splňování administrativních úkolů. Vybavení je 

přizpůsobené věku dětí a je vyrobeno z kvalitního, převážně dřevěného materiálu. Prostory 

jsou z hlediska požární bezpečnosti pravidelně kontrolovány a veškeré nebezpečné 

materiály a látky (čistící, výtvarné, ...) jsou umístěny mimo dosah dětí. Tak to vyžaduje 

i pedagogický plán chodu organizace aktualizovaný v roce 2018 (Stichting Kinderspeelzaal 

Voorschoten, 2018b, s. 21–22).  

Vnější prostor představuje malé oplocené betonové hřiště s krytým pískovištěm a pevně 

ukotvenou prolézačkou se skluzavkou. K dispozici jsou dětem i tříkolky, auta a různé 

plastové hračky na písek, které jsou v uzamykatelné venkovní kůlně. Veškeré vybavení 

a zařízení prostoru herny koresponduje s výše zmiňovaným plánem (Stichting 

Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 25). Z rozhovorů vedených se zaměstnanci 

organizace vyplývá, že jsou s vybavením i prostory spokojení, že jsou podle nich 

dostačující pro práci s dětmi a splňují svou funkci. Je-li potřeba nové vybavení, je 
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vyčleněna potřebná částka z rozpočtu organizace, která hospodaří s financemi od obce, 

jelikož není soukromou institucí (viz. Příloha 8 a 9, otázky 1). 

Ve skupině se děti stravují pouze dopoledne – kolem 10:00 mají svačinu – ovoce, které 

nosí rodiče (každý týden 1 kus ovoce) a po pobytu venku kolem 11:00 si děti dávají krekr 

s pitím. Pokud trpí dítě nějakou alergií, mohou rodiče nosit alternativy k běžným svačinám 

(viz. Příloha 8 a 9, otázky 2). Vedení skupiny si ale zakládá na omezování spotřeby cukru, 

proto nyní podávají dětem jako nápoj pouze vodu (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 

2018b, s. 22–23). 

Na chodu každé herní skupiny se podílí i rada rodičů. Je ze zákona dáno, že každá 

pečovatelská instituce musí takovouto komisi zřídit (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 

2018b, s. 28–29). Komise se podílí na chodu skupiny, protože jde nejen o děti, ale také o 

přání rodičů, kteří se touto cestou mohou vyjadřovat a jejich požadavky mohou být 

konzultovány, případně zapracovány do plánu chodu instituce. Kromě toho se rodičovská 

rada podílí i na organizaci různých akcí, jako jsou oslavy Mikuláše či Vánoc, trhy, oslavy 

a jiné (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 7). 

7.1.2 Průběh výchovně-vzdělávacích procesů v zařízení Olleke Bolleke 

Ačkoliv jsou všichni pedagogové adekvátně vzdělaní, zahrnuje Pedagogický plán 

i podrobně rozepsaný vývoj dítěte ve věku od 2 do 4 let (Stichting Kinderspeelzaal 

Vorschoten, 2018b, s. 11–17). Ten slouží pedagogům jako vodítko, jaké stanovit cíle 

a obsahy a jaké metody používat.  

Činnosti pedagogové plánují maximálně měsíc dopředu a nejsou vázáni žádným jiným 

dokumentem, než jsou dva výše zmiňované plány. Program se přizpůsobuje aktuálnímu 

složení skupiny, ročnímu období, svátkům a jiným významným událostem, a především 

rozpoložení dětí (viz. Příloha 8 otázka 4c–d). Pokud jsou mezi dětmi takové, které špatně 

ovládají nizozemštinu, nebo je jejich vývoj pomalejší, využívají zpravidla jednu ze dvou 

doporučených metod (metoda Puk & Ko – blíže v kapitole 2.2.1). Například program Puk 

používá pro komunikaci s dětmi maňáska, který se snaží děti naučit základní pojmy 

v nizozemštině.  
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V plánování programu dne musejí pedagogové respektovat i předepsaný denní režim 

(Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 2019; viz. Příloha 7 otázka 3a a Příloha 8 otázka 3; 

viz. Příloha 10, kategorie Program dne):  

 „08.15 – 08.45: děti přicházejí a chvíli si hrají s rodiči v různých centrech; 

 08.15 – 10.00: volná hra pod dohledem a s případnou stimulací pedagoga; 

 10.00 – 10.15: svačina, kdy si děti vybírají z talíře plného ovoce, který připravují 

pedagogové; 

 10.15 – 11.00: volná hra či různé druhy činností dle zájmu dítěte, případně i pobyt 

venku; 

 11.00 – 11.30: řízená frontální činnost v kruhu – práce s knihou, písně, básně; 

závěrem každé dítě dostane krekr; 

 11.30 – 12.15: dle počasí pobyt venku nebo volná hra uvnitř; 

 11.45 – 12.15: vyzvedávání dětí“ (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 2019). 

Při řízené činnosti jsou využívány knihy, básničky, říkanky a pohybové hry na různá 

témata. Pedagogové se snaží postupovat systematicky a komplexně připravit děti na nástup 

do skupiny 1 a 2 základní školy, která je v téže budově. Jejich přístup je individuální, 

přičemž je diferenciován přístup k mladším a starším dětem. Převládající forma práce je 

individuální, alespoň jednou denně je práce organizována skupinově. Přítomnost dvou 

pedagogů umožňuje rozdělení dětí na mladší a starší, jeli to pro nějakou konkrétní činnost 

efektivnější.  

Vývoj dítěte i adekvátnost nabídnutých činností, metod a forem práce ve vztahu 

k jednotlivým dětem je systematicky sledována. Pedagogové využívají observačního 

formuláře, do kterého zaznamenávají pokroky dětí v průběhu pobytu ve skupině a které 

jsou následně k dispozici i pedagogům ve skupinách 1 a 2.  

Odlišnost oproti jiným institucím nabízejícím péči o dítě vidí zaměstnanci organizace 

převážně v jejich individuálním přístupu zaměřeném na vzdělávání děti, nikoliv pouze na 

péči ve smyslu hlídání dětí. Jejich práce s dětmi je sice krátkodobá – pouze v dopoledních 

hodinách – o to efektivněji ale cílí na přípravu dětí pro nástup do školy. 
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7.1.3 Specifika vzdělávání dětí se SVP v zařízení Olleke Bolleke 

Herní skupina Olleke Bolleke je místo, kde se mohou a mají děti rozvíjet. Někdy to jde 

přirozeně a někdy je potřeba většího úsilí a pomoci. Vzdělávací politika celé instituce je 

proinkluzivní (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 7–8). To znamená, že se 

zde nebrání umístění i dětí s postižením či znevýhodněním. V tomto případě je důležitá 

komunikace mezi rodiči, učiteli, vedoucími pracovníky ale i specialisty. Pro přehlednost 

byla vypracována tzv. Sociální karta, která mapuje všechny možnosti, na koho se můžou 

jednotlivý aktéři obrátit (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 20). 

V herní skupině Olleke Bolleke neexistuje žádný předpis ani norma pro práci s dětmi se 

SVP, každý případ se řeší individuálně a je postavený na komunikaci všech zúčastněných 

(viz. Příloha 8 otázka 4k). Pokud herní skupina není schopná zajistit bezpečný pobyt dítěte 

se SVP, je možné jeho účast odmítnout (viz. Příloha 7 otázka 7). Vždy jde o bezpečnost 

a zohlednění všech – dítěte se SVP, ostatních dětí i pedagogů. 

7.1.4 Kurikulum v zařízení Olleke Bolleke. 

Neexistuje žádný oficiální kurikulární dokument, který by byl závazný pro všechny herní 

skupiny na území Nizozemska (viz. Příloha 7 otázka 6 a Příloha 8 otázka 4a). Organizace 

provozující herní skupinu Olleke Bolleke vydala ale vlastní dokument, tzv. Pedagogický 

plán chodu organizace aktualizovaný v roce 2018 (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 

2018b). Tento dokument stanovuje vize a cíle, které jsou společné pro všechny herní 

skupiny zřizované organizací Stichting Kinderspeelzaal Voorschoten. Cíle byly převzaty 

od profesorky Marianne Riksen–Walraven a jsou celkem čtyři: 

 „poskytování pocitu emocionálního bezpečí; 

 poskytování příležitostí rozvíjet osobní kompetence; 

 poskytování příležitostí rozvíjet sociální kompetence; 

 nabízet dětem příležitosti k poznání norem, hodnot a kultury společnosti“ (Stichting 

Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 5). 

Tyto cíle byly stanoveny pro práci celé organizace hlavně s tím záměrem, že činnost 

organizace, tedy péče o děti ve věku od 2 do 4 let, bude doplňovat rodinnou výchovu. 

v Pedagogickém plánu chodu organizace je i jasně definováno 10 bodů cílících na podporu 
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dětí při jejich vlastní aktivitě – například respekt k jedinečnosti dítěte, či podpora vlastní 

iniciativy dítěte (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 26–27). K dispozici je 

pak vedení odbornými a zkušenými pedagogy, kteří jsou rodičům oporou a podporují 

jejich děti v bezpečném prostředí k plnému rozvoji ve všech oblastech.  

Plán kromě definice cílů herní skupiny a důležitosti profesionálního přístupu pedagogů 

obsahuje také podrobný popis vývoje batolat od 2 do 4 let ve všech důležitých oblastech: 

jazyk a řeč, sociálně-emoční vývoj, sociální dovednosti, emocionální dovednosti, 

motorický vývoj, kreativita i kognitivní vývoj. Aby se dítě mohlo rovnoměrně vyvíjet, 

musí být zajištěn pocit řádu a bezpečí, čemuž se věnuje konkrétně kapitola 6 (Stichting 

Kinderspeelzaal Vorschoten, 2018b, s. 21–25). Tento plán samozřejmě reflektuje proměnu 

doby a sám vybízí ke komunikaci mezi zaměstnanci i rodiči ohledně společenských změn 

a výzev – nejen proto je každoročně aktualizován (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 

2018b, s. 5). 

7.1.5 Reakce zařízení Olleke Bolleke na aktuální problémy a výzvy v předškolní 

oblasti v Nizozemsku 

Pedagogický plán chodu organizace sám vybízí všechny aktéry, podílející se na chodu 

herní skupiny, k aktivní komunikaci a reflexi společenských změn. Problémem dnešní 

doby je odlišnost herních skupin od center denní péče – hlavně z pohledu zaměstnaných 

rodičů. Provozní doba center denní péče je pro rodiče mnohem výhodnější. Právě délce 

provozu pak dávají přednost před vzdělávacím obsahem, který mohou nabídnout herní 

skupiny (viz. Příloha 7 otázka 9) na rozdíl od center denní péče.20 Pokles zapsaných dětí do 

státních institucí mezi lety 2014 a 2017 o více než jedno procento není nijak dramatický, 

ale bezpochyby nastiňuje vývoj ve prospěch soukromých institucí. Výzvou pro herní 

skupiny je zachovat si svou úroveň a obstát v komerci válcující dnešní společnost. 

Jako silnou stránku vnímají zaměstnanci herní skupiny svou úroveň vzdělání. Kromě 

ověřených metod Puk a Ko jsou jazykové dovednosti dětí rozvíjeny ještě další metodou 

TINK (Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang = TINK). Čtyři zaměstnanci ze 

všech poboček absolvovali toto školení pro výcvik jazykových a interakčních dovedností 

                                                 
20 Důkazem můžou být i statistická data organizace OECD, kdy v roce 2014 na úrovni ISCED 0 bylo 70,9 % 

všech dětí zapsáno ve státních institucích a 29,1 % v soukromých institucích. V roce 2017 to ale bylo již 69,7 

% ku 30,3 % (OECD.Stat, 2019b). 
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v péči o děti, které je podporováno ministerstvem sociálních věcí a práce (Sardes, 2019). 

Tento program cílí na jazykový rozvoj dětí, který je v dnešní době na nedostatečné úrovni 

a je vnímán jako aktuální problém nizozemské společnosti.  

Na závěr přijde autorce vhodné citovat přirovnání použité pedagožkou „V herní skupině 

dělají rodiče něco pro děti, v centrech denní péče dělají rodiče něco pro sebe.“ (viz. 

Příloha 8 otázka 8). Toto je sice poněkud zužující pohled, protože rodiče nevolí docházku 

do zaměstnání jen kvůli sobě, ale rovněž kvůli finančnímu zajištění své rodiny, tj. i dětí. 

Hlavní úlohou herních skupin je předcházet a zmírňovat nedostatky dětí ve vzdělání, 

zatímco centra denní péče zajišťují hlavně péči o děti zaměstnaných rodičů 

(SLO/EUROPEAN AGENCY, 2019, s. 6). 

7.2 Kinderdagverblijf De Hummelhof – centrum denní péče 

Společnost Norlandia Care Group nabízí své služby ve třech oblastech: péče o děti, péče o 

hotely a péče o seniory. Působí v několika zemích, jako je Norsko, Finsko, Švédsko, 

Německo a Nizozemsko a její hodnoty představuje slovo CARE = Competent + Ambitious 

+ Respectful + Energetic (Péče = kompetentnost + ambice + respekt + energie, pozn. 

autorky). V Nizozemsku zastupuje soukromé poskytovatele péče o děti od 0 do 12 let. Pro 

děti od 0 do 4 let jsou zřizována centra denní péče (Kinderdagverblijf ) a pro děti starší pak 

školní družiny (Buitenschoolse opvang, zkr. BSO). Na území Nizozemska zřizuje 

společnost Norlandia Care Group 27 center denní péče.  

Autorce se podařilo vést rozhovor s vedoucí manažerkou pobočky De Hummelhof v obci 

Voorschoten a jednou učitelkou, která momentálně působí ve skupině dětí starších 3 let 

Wijze Uilen. Má ale zkušenosti i s ostatními odděleními, proto mohla poskytnout autorce 

komplexní náhled do práce učitelky v takovémto typu instituce. 

7.2.1 Strukturní podmínky v zařízení De Hummelhof 

Organizace Norlandia provozuje mnoho center denní péče na území Nizozemska, proto je 

její „organizační strom“ velmi složitý. V příloze 21 je k nahlédnutí organizační strom 

západního regionu organizace Norlandia. Vedoucí manažerka pobočky ale přiznává, že 

má prakticky na starosti 4 pobočky, včetně De Hummelhof (viz. Příloha 13 otázka 5). 

Administrativa ji zaměstnává natolik, že přímou činnost vykonává pouze při nedostatku 
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pedagogického personálu (viz. Příloha 13 otázka 5a–c). Ona sama organizuje 5–7 porad 

během celého roku, na kterých společně s pedagogy konzultují dosavadní průběh chodu 

instituce a sdílejí poznatky a navrhují podněty pro zlepšení jejich fungování a péče o děti. 

Na výsledky její práce dohlíží regionální manažer a celé širší vedení organizace se schází 

několikrát za rok. 

Na profesionálním přístupu svých zaměstnanců k práci si organizace Norlandia zakládá. 

Svědčí o tom i několik interních dokumentů:  

 Školící plán pro péči o děti Norlandia 2018 (Opleidingsplan Norlandia 

Kinderopvang 2018); 

 Personální politika (Personeelsbeleid); 

 Náplň práce pedagogických zaměstnanců s dětmi 0–4 (Functieomschrijving 

Pedagogisch medewerker 0–4); 

 Mapování rizik (Het in kaart brengen van risico’s – Pedagogisch medewerker – 

Procedure); 

 Propagace odborných znalostí (Deskundigheidsbevordering).  

Právě v posledním zmiňovaném dokumentu je uvedeno, že pro garanci kvalitní péče o děti 

je třeba mít kvalitně vyškolené zaměstnance, kteří alespoň jednou ročně absolvují určitou 

formu dalšího vzdělávání (Norlandia b, s. 1). Podle rozhovorů vedených s manažerkou 

i pedagožkou další vzdělávání není povinností. (viz. Příloha 13 otázka 4b a Příloha 14 

otázka 5c) Nejnižší povinné vzdělání je ale na úrovni MBO 4 (odpovídá ISCED 3 nebo 4). 

i zde se při práci s dětmi uplatňuje „princip čtyř očí“, ale není striktně aplikován tak, že by 

po celý den museli být přítomní dva pedagogové. Dokument Dodatek k obecné 

pedagogické politice (Aanvulling bij het algemeen pedagogisch beleid) umožňuje jako 

dodržování tohoto principu i variantu, kdy je pedagog ve třídě sám, ale skrze skleněné 

průhledy jej vidí jiný pedagog z jiného oddělení, rodič či jiný dospělý (Norlandia a, s. 7).  

Oficiální pracovní doba jednoho z pedagogů je 7:30 – 17:00 a druhého z pedagogů 9:00 – 

18:30, z čehož plyne, že se po větší část dne „překrývají“ a měli by být schopni zajistit 

komplexní a v případě potřeby i diferenciovanou péči o děti. Úkolem manažera je 

inspirovat, delegovat, vést, hodnotit a komunikovat se svými zaměstnanci (viz. Norlandia 

e, s. 1), oč se hlavní manažerka pobočky De Hummelhof snaží (viz. Příloha 13 otázka 5e). 
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Svědčí o tom i odpověď jedné z respondentek-učitelek: „My nebýváme kontrolovány, spíše 

dostáváme rady, můžeme konzultovat...“ (viz. Příloha 14 otázka 5i). Celkově je 

z rozhovorů patrné, že spolupráce mezi jednotlivými úrovněmi vedení zařízení funguje, a 

i klima je vnímáno více než pozitivně (viz. Příloha 13 otázka 8g a Příloha 14 otázka 6h). 

Provozní doba centra denní péče De Hummelhof je každý pracovní den od 7:30 do 18:30. 

Z organizačního hlediska funguje centrum denní péče spíše v režimu kalendářního roku. 

Vzhledem k absenci hlavních prázdnin a v podstatě téměř nepřetržitému provozu není rok 

organizován jako běžný školní rok. Centrum denní péče je za celý kalendářní rok zavřeno 

pouze následující dny:  

 Nový rok 1. ledna; 

 Velikonoční pondělí 22. dubna; 

 Svátek Nanebevstoupení Páně 30. května; 

 Letnice 10. června; 

 mezi Vánocemi 24. prosince až 1. ledna 2020 (Norlandia, 2019b).  

Děti ve třídách se v průběhu týdne střídají, například ve třídě Wijze Uilen může být 

maximální počet dětí v jeden den 12, ale v průběhu jednoho týdne se zde vystřídá až 24 

různých dětí (viz. Příloha 14 otázka 4i). Přímou pedagogickou činnost mohou pedagogové 

vykonávat uvnitř budovy, na zahradě, nebo mohou s dětmi opouštět areál například na 

návštěvu místní dětské farmy či na letiště. Pro opouštění areálu jsou ale stanoveny velmi 

přísné podmínky v interním předpisu (Protocol uitstapjes), který vymezuje možné cílové 

destinace výletu, dopravu, potřebné dokumenty a souhlasy zákonných zástupců i počty dětí 

na pedagoga v jednotlivých věkových kategoriích při opouštění areálu instituce – například 

s dětmi ve věku 3 až 4 roky může jít na procházku pedagog pouze tehdy, má-li jeden 

pedagog na starosti maximálně tři děti (Norlandia g, s. 3–4, viz. Příloha 22). 

Centrum denní péče De Hummelhof zajišťuje chod pěti oddělení pro děti ve věku 0–4 let. 

Jedno oddělení je pro děti ve věku 0–2 roky, tři oddělení jsou pro děti ve věku 0–3 roky 

a poslední oddělení je pro děti ve věku 3–4 roky.21 Děti s přibývajícím věkem postupují do 

                                                 
21 Počty dětí v jednotlivých odděleních se dají vypočítat na stránce https://1ratio.nl/bkr/#/ - například při 

možnosti dvou pedagogů ve třídě je možné mít celkem maximálně 9 dětí v následujícím věkovém složení: 

jedno dítě ve věku 0–1 rok, pět dětí ve věku 1–2 roky a jedno dítě ve věku 2–3 roky. Při počtu pěti dětí ve 
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oddělení pro starší, kdy jejich posledním oddělením je třída Wijze Uilen, kde se 

pedagogové zaměřují hlavně na přípravu na nástup do skupiny 1 a 2 na základní škole.  

Vnitřní prostory všech tříd tvoří jedna veliká místnost dělená nábytkem a uspořádáním na 

více částí. Čtyři třídy pro úplně malé děti jsou vybaveny ohrádkami, dětskými sedačkami 

a jiným nábytkem pro tuto věkovou skupinu, který pedagogové plně využívají. Každá 

z těchto tříd má také svou oddělenou ložnici, do které jsou ukládány malé děti ke spánku 

do speciálních bezpečnostních postýlek (Norlandia, 2018a , 2018, s. 15) (viz. Příloha 23). 

Poslední třída Wijze Uilen má malou odpočívárnu, která ale není ve většině případů 

využívána, protože rodiče mají zájem na odbourání spánku starších dětí (viz. Příloha 13 

otázka 3e).  

Pro pobyt dětí venku je k dispozici veliký vnější prostor – zahrada uvnitř bloku budov 

instituce, kterou využívají všechna oddělení centra denní péče a v odpoledních hodinách 

i družina. Vybavení zahrady je přizpůsobeno všem věkovým skupinám a je využíváno 

téměř za každého počasí – cílem je zdravý vývoj dítěte, ke kterému patří pobyt na čerstvém 

vzduchu (Norlandia, 2018a, s. 17). Třída Wijze Uilen využívá svou malou zahrádku, 

kterou má k dispozici přímo u své třídy, nebo společnou zahradu ve vnitrobloku (viz. 

Příloha 15, kategorie Prostory venkovní). S vybavením interiéru i exteriéru jsou 

zaměstnanci spokojení a z rozhovorů je patrné, že není problém při pořizování nového 

vybavení či pomůcek, je-li to opodstatněné (viz. Příloha 13 a 14 otázky 1). 

V centru denní péče je dětem poskytována strava třikrát denně – dopolední a odpolední 

svačina a oběd (Norlandia h, s. 1–2). Stravování probíhá u starších dětí formou volného 

výběru z pestré nabídky ovoce, zeleniny a pečiva, vždy je ale strava studená, nikoliv 

tepelně upravená. Tepelně upravené jídlo podléhá přísnému režimu úprav a kontrole, což 

není vedení organizace schopné zajistit (viz. Příloha 13 otázka 2b). U malých dětí je 

zajišťována strava podle jejich denního režimu a stravovacích návyků. Pro představu 

administrativní zátěže uschovávání potravin je k nahlédnutí Příloha 20 – Registrační list 

skladovaných chlazených produktů. 

                                                                                                                                                    
věku 1–2 roky a pěti dětí ve věku 2–3 roky je možné mít ve skupině s dvěma pedagogy až 10 dětí. Výsledek 

se vždy mění podle složení skupiny (Rijksoverheid, 2019e). 
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Organizace Norlandia přikládá velkou váhu názoru rodičů. V rodičovské radě je proto 

zastoupen vždy jeden rodič z každého oddělení, který následně prostřednictvím nástěnek 

a jiných komunikačních zdrojů informuje ostatní rodiče z jeho oddělení. Tato rada má tedy 

funkci informační, ale i poradenskou. Může se vyjadřovat například k: (Norlandia, 2017b, 

s. 6) 

 pedagogické politice;  

 stravování hlavně s ohledem na bezpečnost a zdraví dětí; 

 otevírací době; 

 změně ceny za poskytování péče o dítě apod. (Norlandia, 2017b, s. 6).  

Díky působení vedoucí manažerky na několika pobočkách je možné její osobní srovnání 

fungování rodičovských rad, kdy sama uvádí: „Záleží na složení, díky správě tolika 

poboček vidím rozdíly. Zde na této lokalitě (pobočce) jsou rodiče ochotní pomoct, podílet 

se na chodu a zlepšovat podmínky, není tomu tak ale všude.“ (viz. Příloha 13 otázka 8d). 

7.2.2 Průběh výchovně-vzdělávacích procesů v zařízení De Hummelhof 

V dokumentu Infoboekje Kinderdagverblijf De Hummelhof je jasně definováno, že se 

pedagogové mají zaměřit na rozvoj fyzický, společensko-emoční, kognitivní a jazykový 

(Norlandia, 2018a, s. 19). Pro účely metodického vedení pedagogů byl vytvořen interní 

dokument Ontwikkeling 0–12 jaar, který mapuje vývoj dítěte v jednotlivých oblastech 

spolu s možnými aktivitami pro rozvoj dané oblasti. Pro stimulaci jazykových a řečových 

dovedností je například možné využívat opět metodu Kuk a Puk, která rozvíjí i sociálně 

emoční a smyslové dovednosti (Norlandia, 2018a, s. 20). 

Své činnosti s dětmi ale pedagogové nemusí plánovat, ani nijak zaznamenávat. „Vedení 

nás nechce zatěžovat administrací“ zaznělo z úst pedagožky (viz. Příloha 14 otázka 4c).  

Program dne je tak maximálně přizpůsobovaný složení třídy, počtu a emocionálnímu 

rozpoložení dětí, oficiálně ale vypadá následovně: (Infoboekje Kinderdagverblijf De 

Hummelhof, 2018a, s. 14–15)  

 „7:30 – 9:00 – příchody dětí a volná hra; 

 9:15 – ovocná přesnídávka pro nejmenší děti a odpočinek; 

 9:30 – aktivity, svačina v podobě ovoce, krekru a pití; 
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 10:15 – hygiena a výměna plen; 

 10:30 – hra, v případě příznivého počasí pobyt na zahradě; 

 11:30 – hygiena, oběd u stolu; 

 12:30 – úklid, ukládání odpočívajících dětí ke spánku – včetně výměny plen; 

 13:00 – spánek malých dětí, starší děti si hrají s hračkami odpovídajícími jejich 

věku, pedagogové se prostřídají na polední pauze; 

 15:00 – vstávání; 

 15:30 – svačina, pobyt venku v případě příznivého počasí; 

 16:00 – přebalování; 

 17:55 – úklid; 

 18:00/18:30 – konec otevírací doby zařízení“ (Infoboekje Kinderdagverblijf De 

Hummelhof, 2018a, s. 14–15). 

Formy práce jsou buď skupinové, nebo individuální, pedagog je však zodpovědný za 

vytvoření takové situace ve skupině, aby se tam děti cítily spokojeně, bezpečně a byly 

stimulovány k dalšímu vývoji.  

O pokrocích dětí informují pedagogové rodiče osobně, nebo častěji skrze mobilní 

aplikaci. V této aplikaci je stručně pomocí piktogramů zaznamenáván den dítěte spolu 

s významnými vývojovými milníky (viz. Příloha 17). Kromě této aplikace je využíván 

i observační formulář, na jehož základě jsou děti dvakrát ročně hodnoceny (viz. Příloha 

16). V De Hummelhof ale využívají také metodu Portrétu, což je také hodnocení dětí, ke 

kterému se mohou vyjadřovat rodiče, ale také samotné děti.22  

Dlouhá provozní doba je hlavním odlišným znakem. Zaměstnanci centra denní péče De 

Hummelhof v ní ale vidí také předpoklad pro intenzivní, a hlavně efektivní práci s dětmi. 

Na základě proběhlého pozorování lze ale říci – nikoliv plošně – že s mladšími dětmi 3 let 

jde hlavně o uspokojování všech jejich potřeb než o vzdělávací činnosti. Ve třídě Wijze 

Uilen pak sice probíhá příprava na nástup do skupiny 1 a 2 na základní škole, ale díky 

absenci plánovací povinnosti nepůsobí tato pedagogická práce systematicky. Podle autorky 

je profit instituce stavěn nad vzdělávací obsah předávaný dětem. 

                                                 
22 Metodika a ukázkový formulář jsou k nahlédnutí jako Přílohy 18 a 19. 
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7.2.3 Specifika vzdělávání dětí se SVP v zařízení De Hummelhof 

Základní hodnoty celé organizace reprezentuje slovo CARE (péče; viz výše v textu). 

Smyslem práce s dětmi se SVP je, aby se každé dítě v centru denní péče cítilo v bezpečí, 

uznávané a že někam patří. To představuje písmeno „R“, tedy respekt. Vnitřní předpis 

Postup při observaci neobvyklého chování (Procedure observeren opvallend gedrag) 

přesně definuje postup při podezření na nezvyklosti v chování či vývoji dítěte. Nejprve je 

důležité podezření konzultovat s kolegy a vedením a následně s rodiči, zda je třeba přizvat 

i pomoc odborníků a specialistů.  

Podle vyjádření pedagogů rodiče častokrát chtějí, aby jejich dítě nebylo odtrženo od 

skupiny ostatních dětí, snaží se tedy hledat společné řešení, kdy centrum denní péče může 

do určité míry speciálním požadavkům vyhovět. Vždy je ale třeba dbát na bezpečnost jak 

daného dítěte, tak pedagogů a ostatních dětí. Rozhodne-li se vedení, že v dané pobočce 

nemohou speciálním požadavkům dítěte vyhovět, mohou v krajním případě i dané dítě 

nepřijmout (Brancheorganisatie Kinderopvang, s. 7). K takto vyhrocenému řešení většinou 

nedochází, ale je třeba mít jasně daný postup v případě, že daná situace nastane. Podle slov 

manažerky i pedagožky je patrné, že se snaží rodičům maximálně vyjít vstříc a zapojit děti 

do programu (viz. Příloha 13 otázka 7 a Příloha 14 otázka 4k).  

7.2.4 Kurikulum v zařízení De Hummelhof 

Pro centra denní péče neexistuje žádný závazný kurikulární dokument celostátního 

charakteru. Společnost Norlandia má pro všechny své pobočky vypracovaný obligatorní 

dokument Pedagogický pracovní plán centra denní péče (Pedagogisch werkplan KDV), 

který konkrétně popisuje, co se od pedagogů očekává během každodenní práce s dětmi od 

0 do 4 let věku. Tento dokument sám sebe deklaruje jako minimum znalostí a dovedností 

pro práci s dětmi v centru denní péče (Norlandia, 2017a, s. 5). Stejně jako v herních 

skupinách i centra denní péče převzala čtyři cíle od profesorky Marianne Riksen–Walraven 

(Norlandia, 2017a, s. 5). V rámci tohoto dokumentu je uváděn jako zdroj i dokument 

Pedagogický rámec 0–4 (Pedagogisch kader 0–4), který bohužel autorka nemá k dispozici.  

Pedagogický pracovní plán centra denní péče (Pedagogisch werkplan KDV) vytváří vedení 

organizace a obsahuje inspiraci pro pedagogickou práci i obecně závazná pravidla, která 

pedagogové znají, následují a zároveň formují a upravují svými připomínkami, poznatky, 
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podněty (viz. Příloha 13 otázka 6a-b a Příloha 14 otázka 5g). Pedagogický pracovní plán 

centra denní péče obsahuje konkrétně kapitoly zabývající se denním programem a úkoly, 

které mají pedagogové během dne na starosti, jako je stravování, přemisťování dětí, úklid, 

hra, hygiena, ukládání dětí atp. V podstatě je celý den rozplánovaný po jednotlivých 

blocích, které může pedagog s dětmi absolvovat. Každý blok obsahuje poté i jednotlivé 

aktivity, které jsou rozdělené podle schématu CARE. Například v bloku Jídlo a pití jsou 

představeny následující činnosti: Competent = děti dostanou prostor vybrat si místo u 

stolu, aby se cítily pohodlně a v bezpečí; Ambitious = děti jsou povzbuzovány k výběru 

jídla podle vlastní preference; Respectful = dětem je poskytnut čas pro jejich vlastní tempo 

stravování; Energetic = děti jsou hravě vedeny ke správnému stolování (Pedagogisch 

werkplan KDV, 2017a, s. 16–17).  

Tento dokument tedy nabízí opravdu komplexní návod jak s dětmi pracovat (v souladu 

s politikou instituce) a poskytuje tak pedagogům dostatečné metodické vedení, které 

doplňuje svou kontrolní činností i manažer či jiní pedagogové.  

7.2.5 Reakce zařízení De Hummelhof na aktuální problémy a výzvy v předškolní 

oblasti v Nizozemsku 

Centra denní péče jsou soukromé instituce, které jsou tímto předurčené čelit větším 

nárokům ze strany rodičů. Rodiče si totiž za tuto službu platí a získávají tak (podle 

respondentek) pocit, že si mohou i diktovat podmínky – tak to ale nefunguje. Přístup 

rodičů se mění v postupu času, což zaznamenaly i manažerka s pedagožkou (viz. Příloha 

13 otázka 8b a Příloha 14 otázka 6c).  

Obě se ale také shodují, že je vhodné zamýšlet se i nad chováním pedagogů, které nemusí 

být vždy vhodné a odpovídající. Obě shodně naznačují, že za postoj, který k nim dnešní 

společnost volí, si mohou částečně samy (viz. Příloha 13 otázka 4i a Příloha 14 otázka 8). 

Hlavní manažerka nepopírá jeden z účelů vzniku center denní péče (výdělek), ale podle ní 

je hlavním cílem růst celé organizace – profesní, personální i majetkový (viz. Příloha 13 

otázka 1b). To je uváděno i v interním dokumentu Korporátní strategie 2017–2019, kdy je 

třeba zajistit trvalý růst a expanzi organizace a stagnace se v žádném případě nepřipouští 

jako alternativa (Norlandia, 2017c, s. 7). 
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Jako zásadní výzvu předškolního vzdělávání vnímá hlavní manažerka jazykové problémy 

dětí, které jsou reflektovány celou nizozemskou společností, včetně vlády (viz. Příloha 13 

otázka 9). Centrum denní péče De Hummelhof si je vědomé této problematiky a součástí 

dokumentu Infoboekje Kinderdagverblijf De Hummelhof je garance využívání metod pro 

podporu jazykového rozvoje dětí (Infoboekje Kinderdagverblijf De Hummelhof, 2018a, s. 

20). Také v propagačním letáku centra denní péče shrnujícím obecnou pedagogickou 

politiku je pod oblastí Kognitivní vývoj, jazyk a komunikace uvedeno: „Posloucháme, 

mluvíme, pojmenováváme, čteme a vysvětlujeme; věnujeme pozornost verbální 

i neverbální komunikaci“ (Norlandia, 2019a, s. 2). 

Podle pedagožky je pak nutné soustředit se na komplexní a systematickou přípravu dětí na 

nástup do školy, respektive dát jim dobrý základ ve všech vzdělávacích oblastech před 

nástupem do skupiny 1 a 2 na základních školách (viz. Příloha 14 otázka 9). Proto je dobré, 

že skupina dětí od 3 let věku je oddělená od mladších dětí. Péče je mnohem intenzivnější, 

děti se rozvíjí samostatně i ve skupině, učí se navzájem poslouchat, sedět v kruhu a aktivity 

jsou celkově více orientovány na přípravu na školu hravou cestou (Norlandia, 2018a, s. 9). 

7.3 Groep 1 en 2 op de Openbare basisschool De Vos – přípravné 

skupiny 

Veřejná základní škola De Vos je rozdělena do dvou poboček nacházejících se ve městě 

Voorschoten. Škola, která se stala předmětem výzkumu, sídlí na adrese Ter Lips, ve stejné 

budově jako herní skupina Olleke Bolleke. Druhá pobočka sídlí na adrese Multatulilaan. 

Ačkoliv je škola rozdělena do dvou budov, nabízí kompletní vzdělávání dětí od skupiny 1 

do skupiny 8 a je organizačně jednotná (Stichting VOS, 2015, s. 8). V čele školy je ředitel 

a na každé pobočce má své zástupce, kteří řeší hlavně administrativní stránku chodu škol 

a aplikují zde vzdělávací politiku, kterou si celá škola De Vos stanovila ve vzdělávacím 

plánu (Obs de Vos Schoolplan 2015–2019). Společně tvoří řídící tým.  

Děti patřící do skupiny 1 a 2 jsou rozděleny to tří věkově smíšených tříd (modré, žluté 

a červené). Autorka hovořila s ředitelem pro pobočku Ter Lips a třídní učitelkou vedoucí 

děti ve skupině 1 a 2 (konkrétně žlutá třída). S učitelkami ostatních dvou oddělení hovořila 

také, ale klíčový pro ni byl rozhovor právě s učitelkou ze žluté třídy, která je jako jediná ve 

třídě přítomná po celý týden, tedy od pondělí do pátku. 
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7.3.1 Strukturní podmínky v zařízení De Vos 

Vedení pobočky Ter Lips má na starosti tzv. zastupující ředitel, který zajišťuje finanční 

a organizační stránku chodu této pobočky. Ačkoliv oficiálně pracuje pouze 4 dny v týdnu, 

musí svému nadřízenému podávat denní hlášení o událostech a změnách, které se staly 

(viz. Příloha 24 otázka 5d). Dalším úkolem ředitele je vhodně spolupracovat a motivovat 

své zaměstnance, se kterými se schází jednou měsíčně na společné poradě. Mimo to dbá 

i na pozitivní přístup k dětem, kdy při hospitacích pedagogům zdůrazňuje, aby používali co 

nejméně negativních slovních spojení a vše dětem pečlivě vysvětlili (viz. Příloha 24 otázka 

4c). Cílem ředitele je, aby se učitelé i děti cítili uvolněně a spokojeně. Je potřeba říkat, co 

se od dětí očekává, nikoliv co všechno nemají a nesmí dělat (viz. Příloha 24 otázka 5i). 

Cílem školy je umožnit dětem, které se v mnoha ohledech odlišují, se společně učit a trávit 

čas v bezpečném prostředí. Garanty tohoto poslání jsou učitelé, kteří musí mít odpovídající 

vzdělání (alespoň na úrovni HBO – PABO, tj. ISCED 6).  

Na pobočce Ter Lips působí pedagogové na úrovni L10 a L11 (viz. Příloha 24 otázka 4b; 

a blíže kapitola 2.5 Pedagogové). Každý pedagog musí za jeden školní rok odučit 930 

hodin přímé pedagogické činnosti, celkem je ale placený za 1659 hodin, což představuje 

jeden plný úvazek (viz. Příloha 24. otázka 4). Do zbylých 729 hodin se počítá čas na 

přípravu, administraci, konzultace s rodiči, plánování činností s dětmi a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Základní škola má možnost třikrát v roce zavřít školu 

a umožnit tak pedagogům dále se vzdělávat (viz. Příloha 24 otázka 4b).  

Pracovní doba pedagogů je od 8:00 do 17:00, ale vedení školy toleruje dřívější odchody, 

jsou-li výsledky práce pedagoga odpovídající. Přímá pedagogická činnost probíhá ve 

dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8:35 do 15:00 a ve středu od 8:35 do 12:30. Je-li 

pedagog zaměstnaný na celý úvazek, má vždy na starosti jednu skupinu (viz. Příloha 25 

otázka 5b-c). Klima školy bylo oběma dotazovanými hodnoceno pozitivně (viz. Příloha 24 

otázka 8g a Příloha 25 otázka 6h). 

Organizace školního roku se musí řídit vládním rozpisem podle jednotlivých provincií 

(Rijksoverheid, 2019i). Obec Voorschoten spadá při rozdělování prázdninových termínů 

do části Střední Holandsko, kdy některé termíny prázdnin jsou na uvážení školy a jiné jsou 
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vládou pevně stanovené.23 Kromě toho bývá škola zavřená ještě další dny z důvodu 

studijního volna.24 Odpolední výuka odpadne na oslavu Mikuláše 05. 12. 2019, před 

Vánočními svátky 20. 12. 2019 a před letními prázdninami 17. 07. 2020) (De Vos, 2019b).  

Počet dětí ve třídě se v průběhu školního roku mění, protože děti nastupují do tříd až ve 

věku 4 let. To znamená, že například na začátku školního roku 2018/2019 bylo ve žluté 

skupině 13 dětí a postupně během roku se počet navyšoval, až jich bylo na konci tohoto 

školního roku 25 (viz. Příloha 25 otázka 5g). Všechny třídy skupiny 1–2 vyrazí s dětmi 

alespoň dvakrát za školní rok za kulturním zážitkem – tím je například návštěva muzea či 

knihovny. Vždy je to ale na odpovědnosti pedagoga, tyto výlety nejsou nijak normované 

a záleží na tom, jak pedagog odhadne své síly a zda požádá například rodiče děti 

o doprovod. Jediný, kdo může omezovat počet dětí na dospělý doprovod, jsou 

navštěvované instituce – například muzeum atp. (viz. Příloha 24 otázka 3c a Příloha 25 

otázka 3c–d). 

Pobočka základní školy De Vos na adrese Ter Lips zřizuje celkem tři třídy pro skupinu 

1 a 2 a dále po jedné třídě ve skupinách 3 až 8, kdy celkový počet studentů se na začátku 

školního roku pohybuje kolem 230 studentů a na konci je jich až o 250 více. V průběhu 

posledních let se celkový počet dětí na pobočce Ter Lips pohyboval kolem 480 dětí 

(Stichting VOS, 2015, s. 9).  

Vnitřní prostory pro děti ve skupině 1 a 2 představují tři na sebe navazující a plně 

průchozí místnosti, členěné v rámci možností nábytkem na několik částí. Uspořádání je 

takové, aby poskytovalo možnosti pro frontální i skupinovou práci. Každá část místnosti 

poté představuje nějaké centrum: komunitní kruh, výtvarné centrum, několik ohrazených 

prostor sloužících pro rolovou hru (obchod, domácnost atp.), místa pro práci u stolu, 

zvířecí koutek s rybičkou, o kterou se děti starají. Nábytek je převážně dřevěný a pozbývá-

li svou funkčnost, je v případě potřeby nahrazen novým. Veškeré hry a pomůcky 

odpovídají věku dětí a jsou jim maximálně dostupné.  

                                                 
23 Ve školním roce 2019/2020 jsou termíny pro jednotlivé prázdniny následující: podzimní prázdniny (21. – 

25. 10. 2019), vánoční prázdniny (23. 12. 2019 – 03. 01. 2020), jarní prázdniny (24. – 28. 02. 2020), 

velikonoční prázdniny (10. – 13. 04. 2020), květnové prázdniny (27. 04. – 08. 05. 2020), Svátek 

Nanebevstoupení Páně (21. – 22. 05. 2020), Letnice (01. 06. 2020) a letní prázdniny (20. 07. – 28. 08. 2020).  
24 04. 10. 2019, 02. 03. 2020 a 01. 07. 2020. 
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Vnější prostor pro pohyb dětí představuje zahrada. Ta je ohrazená plotem a úprava jejího 

povrchu je převážně betonová. K dispozici je i malá přírodní průlezka se skluzavkou. Děti 

zde mohou jezdit na tříkolkách nebo si hrát s balóny. Jediné nebezpečí představuje 

bezprostřední blízkost vodního kanálu (grachtu). Pedagogové jsou obezřetní při pobytu 

venku, přestože děti absolvují výuku v rámci národního programu Bezpečné plavání 

v Nizozemsku, který byl vypracován na období od roku 2016 do roku 2020 (Nationaal 

Platform Zwembaden | NRZ, 2017, s. 5).  

Stravování dětí zajišťují pedagogové v průběhu dne pouze v době svačiny, kdy děti 

dostávají jídlo nebo krekr. V době oběda mají pedagogové pauzu, kterou sami využívají 

pro stravování, ale nedohlíží při tom na děti. Ty buď odcházejí s rodiči domů a poté se 

vracejí na odpolední blok výuky, nebo se stravují ve třídě pod dohledem profesionální 

služby, kterou si ale musí rodiče platit. Oběd si v této instituci nosí děti vlastní a stravování 

tím pádem není nijak výrazně normované (viz. Příloha 24 a 25 otázky 2). 

Požadavky rodičů jsou vysoké a škola, aby je naplnila, musí s rodiči komunikovat. 

Také na pobočce Ter Lips funguje rodičovská rada, která se podílí na organizaci aktivit 

v průběhu školního roku. Tyto akce jsou financované z dobrovolného příspěvku, o který 

žádá škola každého rodiče jménem rodičovské rady – v roce 2018/2019 byl stanoven ve 

výši 27,50€ (viz. Příloha 24 otázka 1b). Škole totiž na tyto nadstandartní akce nezbývají 

finance v rozpočtu (De Vos, 2019a). Bohužel webové stránky rodičovské rady na pobočce 

Ter Lips jsou zastaralé, ale ředitel i pedagožka hodnotí spolupráci s rodičovskou radou 

toho času jako úspěšnou a fungující (viz. Příloha 24 otázka 8d a Příloha 25 otázka 6e).  

7.3.2 Průběh výchovně-vzdělávacích procesů v zařízení De Vos 

Škola De Vos je školou veřejnou, která usiluje o to, aby byla vnímána jako komunita 

(Stichting VOS, 2015, s. 15). Pozitivní přístup je považován za velmi důležitý pro správný 

socioemoční vývoj dětí (Stichting VOS, 2015, s. 35). Důkazem toho, že úsilí je efektivní, 

je mimo jiné i odpověď pedagožky, která chápe školu De Vos trochu jako instituci, jako 

organizaci, a hlavně jako komunitu (viz. Příloha 25 otázka 7). V komunitním prostředí je 

důležitá úcta k sobě samému i k druhým, což má platit srovnatelně ve vztazích mezi dětmi, 

pedagogy a rodiči. Vliv na vývoj dítěte je ve škole klíčovým pro jeho další život.  
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Vzhledem k věkovému rozsahu dětí, které navštěvují školu, neexistuje žádný oficiální 

dokument podrobně popisující vývoj dítěte ve věku od 4 do 6 let. Obecným cílem školy je 

dosáhnout toho, „aby každé dítě prostřednictvím nepřetržitého procesu učení mohlo získat 

takové znalosti a dovednosti, které potřebuje, aby se stalo nezávislou, sociálně a kriticky 

smýšlející osobou v multikulturní společnosti“ (Stichting VOS, 2015, s. 15).  

Děti jsou povinny se během vzdělávání ve skupinách 1 až 8 účastnit minimálně 7 520 

hodin výuky, a proto musí být jejich pobyt v instituci časově rozplánován (viz kapitola 

2.2 ISCED 1 v teoretické části práce). Za jeden týden musí děti ve skupině 1 a 2 

absolvovat: (Stichting VOS, 2015, s. 28) 

 6h 30min výuky jazyka; 

 3h výuky počítání; 

 1h 30min výuky anglického jazyka; 

 2h hry a pohybu uvnitř; 

 4h hry a pohybu venku;  

 4h 30min hry a pracovních činností; 

 1h 30min hudby a divadla; 

 45 min činností podporujících sociálně-emoční vývoj (Stichting VOS, 2015, s. 28).  

To činí celkem 23h 45min výuky týdně, což koresponduje s aktuálním rozvrhem dětí 

(Stichting VOS, 2015, s. 28). Konkrétní činnosti s dětmi plánují pedagogové vždy dva až 

tři týdny dopředu, kdy témata jsou stanovená na celý rok. Větší projekty pak plánují 

všechny tři třídy společně (viz. Příloha 25 otázka 4c–d). Příklady týdenního i denního 

plánovaní jsou k nahlédnutí jako Přílohy 30 a 31. 

Program dne se odvíjí od toho, co má pedagog připraveno v rámci denního plánování. 

Časově je každý den rozvržen stejně, jen se mění aktivity tak, by byl naplněn počet hodin 

výuky v jednotlivých oblastech. Příklad rozplánovaného dne může být následující: 

 8:45 – 9:15 – jazykový kruh; 

 9:15 – 10:00 – hra a pracovní činnosti; 

 10:00 – 10:20 – počítání v kruhu; 

 10:20 – 10:50 – svačina v kruhu, oblékání do tělocvičny; 
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 10:50 – 11:30 – hra a pohyb v tělocvičně; 

 11:30 – 11:45 – poslech a porozumění v kruhu – práce s knihou; 

 pauza; 

 13:00 – 13:20 – počítání v kruhu; 

 13:20 – 14:00 – hra a pracovní činnosti; 

 14:00 – 14:45 – hra a pohyb venku; 

 14:45 – 15:00 – počítání v kruhu. 

Aby bylo pro děti učení zajímavé, doporučuje vzdělávací plán školy následující metody 

práce: (Stichting VOS, 2015, s. 35) 

 Práce v kruhu se všemi dětmi, kdy dochází k vysvětlování programu dne a kdy se 

mohou zapojit všechny děti bez rozdílu. Nejde jen o vlastní projev a sdílení, ale o 

naslouchání druhým, učení se respektu mezi sebou navzájem. 

 Práce v malém kruhu s určitou částí dětí – starší/mladší/dívky/chlapci. Tato metoda 

umožňuje diferenciovat práci na menší skupiny podle dovedností a schopností dětí. 

 Individuální práce podle úrovně dítěte (Stichting VOS, 2015, s. 35). 

Pedagožka ze žluté skupiny preferuje skupinovou práci. Individuální využívá také, sama ji 

má ale primárně spojenou hlavně s vypracováváním evaluačních archů s dítětem. Primárně 

se zaměřuje na práci s dětmi ve skupině 2, které přirozené posouvají a motivují děti mladší. 

Jejím cílem je ale vždy reagovat na potřeby dětí a jim a jejich schopnostem denní program 

přizpůsobovat (viz. Příloha 25 otázka 4b, c, l). 

Pedagogové jsou povinni vést záznamy o pokrocích dětí v rámci interního informačního 

systému (Stichting VOS, 2015, s. 36). Observační formulář je v práci doložen jako Příloha 

č. 29. Patří k němu dva dokumenty, které slouží jako podklady pro tento formulář – jsou to 

jednotlivé úkoly k určitým oblastem, rozdělené podle úrovně dítěte – skupina 1 nebo 2 

(viz. Přílohy 27 a 28). Toto hodnocení probíhá dvakrát ročně: na přelomu října a listopadu 

a na přelomu března a května. Po hodnocení dítěte vždy následuje rozhovor s rodiči, kde 

jsou pokroky dítěte shrnuty a je možné konzultovat průběh a výsledky vzdělávání i práce 

pedagoga (viz. Příloha 25 otázka 4m a 6b). Tyto schůzky jsou garantovány i vzdělávacím 

plánem školy (Stichting VOS, 2015, s. 36). 
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Častokrát zmiňovaný vzdělávací plán ukládá škole samotné být nadále schopná odlišovat 

se od konkurence (Stichting VOS, 2015, s. 11). Podle slov ředitele pobočky Ter Lips je 

jejich předností výuka angličtiny již od skupiny 1 a 2 v rámci programu EarlyBird, které se 

účastní všechny děti. Tato služba, kterou ředitel i autorka práce považují za benefit oproti 

jiným typům institucionální péče, jen doplňuje jeho snahu, aby škola byla klidným, 

mírovým a demokraticky založeným prostředím, kde jsou všichni odpovědni za své činy 

(viz. Příloha 24 otázka 5g). 

7.3.3 Specifika vzdělávání dětí se SVP v zařízení De Vos 

V rámci každé třídy pedagog diferencuje svou vzdělávací činnost podle úrovně dětí 

a přizpůsobuje tomu i formy a metody práce. Součástí toho je i observace pokroků dětí, 

které jsou zadávány do interního systému. Pokud je ve vývoji dítěte něco nestandardního 

(problémy s učením, s chováním, či jiné problémy), může pedagog na základě těchto dat 

požádat o spolupráci interního odborníka. Ten může být přítomen na schůzkách s rodiči 

i vedením školy. Pokud nemá škola potřebné odborníky na vzniklou problematiku, zahájí 

spolupráci s externími organizacemi, ale vždy se maximálně snaží vyjít vstříc rodičům 

i dítěti (Stichting VOS, 2015, s. 19, 39).  

Ředitel pobočky přiznává, že škola není uzpůsobená pro vzdělávání nevidomých dětí, ale 

děti s tělesným postižením i poruchami učení jsou do vzdělávání zařazováni. Jde vždy o 

shodu všech zúčastněných stran, a pokud škola nemůže rodičům vyhovět a dítě bezpečně 

vzdělávat, musí alespoň projevit snahu najít pro dítě adekvátní umístění – škola je součástí 

organizace PPO (Passend Primair Onderwijs regio Leiden), která má za úkol zajistit 

každému dítěti místo ve vhodné vzdělávací instituci (viz. Příloha 24 otázka 7) (Stichting 

VOS, 2015, s. 30). Vždy je potřeba provést koordinovaný zásah do takové míry, aby byl 

zajištěný správný vývoj každého dítěte (Stichting VOS, 2015, s. 31). 

7.3.4 Kurikulum v zařízení De Vos 

Pro práci ve žluté, modré a červené třídě, tedy obecně s dětmi ve skupině 1 a 2, neexistuje 

žádné národní závazné kurikulum. Škola De Vos má vytvořený vzdělávací plán Obs de 

Vos Schoolplan 2015–2019, jehož cílem je nastínění kvality vzdělávání, definice cílů, jichž 

má být dosaženo, a je nástrojem pro zpětnou vazbu celé školy. Tento plán je zákonně 

požadovaným dokumentem při inspekční činnosti a má velmi široké zaměření vzhledem 
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k věkovému rozptylu vzdělávaných dětí (Stichting VOS, 2015, s. 19, 3). Konkrétní 

informace ke skupinám 1 a 2 zde obsahuje pouze kapitola zabývající se samostatností, kdy 

je kladen důraz na to, aby se děti již v těchto skupinách naučily odpovídat za svá 

rozhodnutí, uměly si říct o pomoc a dostávaly dostatečnou a adekvátní zpětnou vazbu, 

která je bude motivovat a činit z nich nezávislé a samostatné studenty (Stichting VOS, 

2015, s. 15).  

Plán je jinak velmi obecný a neobsahuje přehled denních činností v jednotlivých 

skupinách, ani popis vývoje dětí. Na jeho vzniku se podílí ředitel spolu s celým 

pedagogickým týmem a po společné shodě je předkládán správní radě ke schválení. Roční 

plán pro práci s dětmi ve skupině 1 a 2 je každý školní rok aktualizován a jeho obsah je 

rozdělen do týdenních bloků. Konkrétní činnosti a témata jsou tedy stanoveny na celý rok, 

ale nezáleží na jejich pořadí, je důležité však je probrat s dětmi všechny (viz. Příloha 30 

a Příloha 25 otázka 4a).  

7.3.5 Reakce zařízení De Vos na aktuální problémy a výzvy v předškolní oblasti 

v Nizozemsku 

Jako zásadní výzvu v oblasti předškolního vzdělávání vidí pedagožka žluté skupiny naučit 

děti správně jazyk (viz. Příloha 25 otázka 9). Schopnost dětí ovládat nizozemský jazyk 

klesá, na což adekvátně reagují herní skupiny i centra denní péče speciálními programy, 

cílenými na rozvoj jazyka ještě před nástupem do skupiny 1 a 2. Na základní škole výuka 

jazyka také převládá nad ostatními činnostmi, které mají děti realizovat v rámci výuky ve 

skupině 1 a 2 (6h 30 min týdně je věnováno výuce jazyka z celkových 23h 45min, viz. 

Podkapitola 7.3.2).  

Oba dotazovaní zástupci školy se shodli na tom, že dnešní společnost nevnímá pedagogy 

jako autoritu, ale spíše jako poskytovatele vzdělávání a jako službu (viz. Příloha 24 otázka 

4i a Příloha 25 otázka 8). Rodiče stále více zasahují do soukromí pedagogů: někteří jim to 

ze své vůle umožní – například sdělením rodičům osobního telefonního čísla pedagoga za 

účelem informovanosti o vzdělávání dítěte (viz. Příloha 25 otázka 6b). 

Tato problematika se prolíná i do další oblasti, která se ale týká pouze základních škol, 

které jsou povinny hlídat docházku dětí již od skupiny 1 a 2. Jde o omlouvání 

nepřítomnosti dětí – krátkodobé i dlouhodobé. Omlouvání absencí děti se totiž řídí 
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striktními pravidly a v případě nedodržování těchto pravidel jsou rodiče i finančně 

postihováni ze strany obecních inspektorů (Stichting VOS, 2015, s. 36-37) (viz. Příloha 24 

otázka 8c). Podle ředitele je problémem fakt, že za výuku dětí nese odpovědnost škola, ta 

musí hlídat docházku a v případě podezření kontaktovat kontrolní orgány. Ředitelé jsou tak 

často s rodiči nepříjemně konfrontováni, což pak ve větší míře není dobré pro vnitřní klima 

školy (viz. Příloha 24 otázka 8c). 

S tím úzce souvisí i nespokojenost s platovým ohodnocením pedagogů i vedoucích 

pracovníků. Administrativní zátěž je neúměrná finančnímu ohodnocení, čehož si jsou 

zaměstnanci vědomi, a proto svůj názor vyjadřují veřejně na celostátních stávkách – 

poslední stávka se konala ve středu 6. listopadu 2019 (RTL, 2019). 

Poslední zmiňovanou výzvou je nedostatek mužů ve školství. Podle ředitele je to svým 

způsobem zapříčiněno i předsudky společnosti, kdy „dítě sedící na mužském klíně je 

zneklidňující“ (viz. Příloha 24 otázka 9).25
  

7.4 Kinderopvang De Koolmees – hostitelský rodič 

Tanja Niersman bydlí se svým mužem, třemi dětmi a kočkou v klidné čtvrti města 

Voorschoten. Je jí 40 let a jako hostitelský rodič (Gastouder – GO) pracuje od roku 2006. 

Vzhledem k odlišnosti fungování tohoto typu péče o děti došlo k úpravě dotazníku, 

respektive otázek pro rozhovor (viz. Příloha 33). Po přečtení následujících podkapitol bude 

tato úprava srozumitelná. 

7.4.1 Strukturní podmínky v zařízení De Koolmees 

Tanja Niersman je jediný člověk pracující oficiálně v tomto typu péče o dítě, je 

zaměstnanec i zaměstnavatel v jedné osobě. Jediný, komu je Tanja odpovědná, je 

Kancelář pro hostitelské rodiče (Gastouderbureau), která spojuje děti, rodiče a pečovatele. 

Tanja je registrována u lokální kanceláře (Gastouderbureau ViaViela), která má 55 

poboček po celém Nizozemsku a v každém regionu je vždy jedna zodpovědná osoba, která 

reaguje na otázky jak rodičů, tak hostitelských rodičů (ViaViela, 2019). Spravuje také 

největší uznávanou síť pečovatelů26, skrze kterou se snaží najít pro rodiče dětí vždy 

                                                 
25 Podle statistických údajů dostupných na stránkách OECD bylo v roce 2017 na úrovni ISCED 01 a 02 

zaměstnáno 87,7 % žen a pouhých 12,3 % mužů (OECD.Stat, 2019a). 
26 www.oppas.nl 
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nejvhodnějšího hostitelského rodiče. Dále provádí kontrolní činnost u hostitelských rodičů. 

V centru zájmu je bezpečnost práce a hygienická stránka provozu. To stejné kontroluje 

alespoň jednou ročně i Městská zdravotnická služba (Gemeentelijke gezondheidsdienst, 

GGD), která inspektuje: (GGD Nederland en VNG, 2013, s. 11–12) 

 jak hostitelský rodič zajišťuje emocionální bezpečí dětí; 

 jaké dává dětem možnosti pro rozvoj jejich sociálních a osobnostních kompetencí; 

 jak předává dětem hodnoty a normy společnosti; 

 zda má v péči maximální možný počet dětí; 

 zda má v pořádku veškerou dokumentaci; 

 zda zná správný postup při podezření ze zneužívání dětí; 

 zda správně spolupracuje s Kanceláří pro hostitelské rodiče (GGD Nederland en 

VNG, 2013, s. 11–12). 

V praxi ale, dle slov Tanji, provádí kontrolní orgány inspekci spíše zřídka, jelikož mají 

problémy s nedostatkem inspektorů. Konkrétně u Tanji byli za 12 let pouze dvakrát (viz. 

Příloha 33 otázka 4f). Kontrolní mechanismus podle ní v Nizozemsku v této oblasti 

poněkud selhává.  

Všechny osoby starší 18 let, které se pohybují v domácnosti, kde probíhá péče o děti, musí 

mít platné osvědčení o správném chování (VOG). Samotný hostitelský rodič nemusí mít 

speciální pedagogické vzdělání, musí mít vystudované minimálně MBO na úrovni 2 (tj. 

ISCED 3) a každé dva roky si musí obnovit zdravotnický kurz zaměřený na péči o malé 

děti (viz. Příloha 33 otázka 4l) (GGD Nederland en VNG, 2013, s. 11–12). 

Oficiální otevírací doba je od 8:00 do 18:00, ale jak sama Tanja říká, vše je o domluvě. 

Interním pravidlem je příchod do 9:30, ale někdy rodiče potřebují předat dítě ještě před 8:00 

a někdy až po 9:30. Odpoledne odcházejí děti zpravidla po 17:00 (viz. Příloha 33 otázka 3). 

V průběhu roku Tanja nezavírá ani během státem nařízených prázdnin. Sama si může vzít 

dovolenou v délce 5 týdnů a službu přerušit, musí to ale včas rodičům oznámit – až 6 

měsíců předem (viz. Příloha 33 otázka 4c). 

Péče o děti probíhá u Tanji doma, tudíž podmínky odpovídají dvoupatrovému domu 

s terasou a předzahrádkou, kde žije rodina se třemi dětmi. Interiér je samozřejmě částečně 
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uzpůsobený pohybu malých dětí: jsou zde hračky odpovídající věku dětí, přístup do 

některých částí spodního patra je vhodně zatarasen a znemožněn pomocí branek či 

otočených dveřních klik. Na první pohled zaujme absence televize. Tu Tanja zakrývá tak, 

aby ji děti vůbec neviděly. Děti tedy podle Tanji nemají potřebu vyžadovat její sledování 

a raději vyhledávají jiné, interaktivnější a dostupné hry. Není to ale pravidlem – podle slov 

Tanji je mnoho hostitelských rodičů, kteří dětem raději pustí televizi, než aby se je snažili 

podporovat v jejich rozvoji (viz. Příloha 33 otázka 4c). V prvním patře domu má Tanja 

jeden pokoj uzpůsobený pro odpočívání malých dětí – má zde bezpečnostní postýlky 

stejné, jako jsou v centrech denní péče. Kontrolu nad spícím dítětem zajišťuje dětskou 

chůvičkou.  

Venkovní prostory představují plotem ohrazenou předzahrádku, kde jsou uloženy 

i venkovní odrážedla, tříkolky a jiné vhodné hračky. Vzhledem k tomu, že se Tanjin dům 

nachází na konci slepé ulice a sousedé již vědí, že Tanja pracuje jako hostitelský rodič, 

může děti nechat pohybovat i po prostoru ulice. Neustále ale dohlíží na jejich bezpečnost. 

Na druhé straně domu je terasa s přímým vstupem do vodního grachtu. Není z důvodu 

bezpečnosti dětí využívána. 

Tanja si zakládá na zdravé a vyvážené stravě pro děti. Na dopolední i odpolední svačinu 

připravuje vždy jeden veliký otočný talíř s několika druhy ovoce či zeleniny, kdy si děti 

vybírají podle své preference. Jedí všichni společně u jídelního stolu, kdy za pomoci 

vhodné motivace cílí na to, aby děti s postupem času vše ochutnaly. Dle jejího hodnocení 

se jí to úspěšně daří (viz. Příloha 33 otázka 2). Potraviny pro děti kupuje sama. Pouze mají-

li děti nějakou speciální dietu či z osobního popudu mohou rodiče nosit stravu vlastní. 

Ačkoliv v oficiálním dokumentu určujícím pravidla pro tento typ péče (tzv. Kvalita, dohled 

a vymáhání v péči o děti) je uvedeno, že má být vytvořena rodičovská komise, Tanja 

uvádí, že je to povinnost pouze pro Kancelář pro hostitelské rodiče (GGD Nederland en 

VNG, 2013, s. 12) (viz. Příloha 33 otázka 4f). Vzhledem k nízkému počtu dětí během dne 

a poměrně vysokému počtu dětí střídajících se během týdne by takováto komise neměla 

smysl. Navíc v Kanceláři je vždy nějaká odpovědná osoba, která může být rodičům 

nápomocna v případě jakýchkoliv problémů. 
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7.4.2 Průběh výchovně-vzdělávacích procesů v zařízení De Koolmees 

Tanja není povinna následovat žádný závazný dokument, který by jí radil, jak podporovat 

v jednotlivých fázích jeho vývoje. Záleží pouze na jejím instinktu a odborných znalostech, 

které získala povinným a dobrovolným studiem. V rámci studia MBO na úrovni 2 

absolvovala výuku pedagogiky, psychologie, komunikace a jiných oblastí. Zda sama 

studuje další literaturu či navštěvuje odborné kurzy, záleží čistě na její iniciativě (viz. 

Příloha 33 otázka 4l). 

Činnosti s dětmi vycházejí vždy hlavně z potřeb dětí. Důvodem je i složení skupiny dětí, 

které se mění každý den v týdnu. Tanja má tedy nějaké aktivity naplánované, ale vše se 

přizpůsobuje dětem v průběhu dne. Některé dny má totiž kojence, které je na spánek 

vhodnější uložit do postele než do kočáru. I rodiče jsou o tomto přístupu informováni 

a souhlasí s ním (viz. Příloha 33 otázka 4c). 

Denní režim je také velmi individuální. Orientační časy hlavních svačin i oběda jsou 

samozřejmě stejné, ale pokud mají děti hlad v jiný čas, nebo nechtějí některé aktivity 

podnikat, Tanja jim nebrání. Domácí prostředí a nízký počet dětí umožňuje činnosti během 

dne maximálně přizpůsobit dětským potřebám. Pokud dítěti některá aktivita nevyhovuje, 

má možnost vybrat si jinou a připojit se k ostatním, až když se na to cítí (viz. Příloha 33 

otázka 4e). 

Vzhledem k nízkému počtu dětí je možné využívat všechny známé formy a metody 

práce. Individuální přístup ale výrazně převládá. Tanja volí hlavně prožitkovou formu 

učení, přizpůsobuje tomu i cíle vycházek, kdy se zaměřuje na běžný život ve městě (oprava 

silnice, nákup v obchodě, vyvážení odpadků), či navštěvuje místní malou dětskou zoo 

(Kinderboerderij), kde chovají slepice, kozy, prasata či koně. Maximálně se snaží dětem 

přiblížit běžný život a vše vysvětluje. Důležité pro ni je, aby se děti cítily „šťastné a 

v bezpečí“ (viz. Příloha 33 otázka 4b–d). 

Tanja jako hostitelský rodič není povinna jakkoliv zaznamenávat pokroky dětí. Pokud 

mají rodiče zájem, zapisuje významné věci ze života dítěte do speciální knihy. Jinak sdílí 

tyto momenty prostřednictvím fotografií, které zasílá rodičům buď e-mailem, nebo přes 

mobilní aplikaci.  
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Odlišnost své práce oproti jiným typům péče o dítě v Nizozemsku vidí hlavně v opravdu 

rodinném prostředí, které může dětem nabídnout. Pocit bezpečí je důležitý pro to, aby se 

dítě mohlo dále rozvíjet a nestagnovalo na jedné úrovni. Jelikož má denně v péči 

maximálně 5 dětí, může se jim naplno věnovat a rozvíjet individuálně každé jedno dítě tak, 

aby bylo ve 4 letech připraveno na nástup do první a druhé skupiny základní školy. 

7.4.3 Specifika vzdělávání dětí se SVP v zařízení De Koolmees 

Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami se odvíjí hodně od intuice 

hostitelského rodiče a společné domluvy s rodiči dítěte. Pokud se rodič dítěte nedokáže 

s hostitelským rodičem domluvit na podmínkách a průběhu péče, může hostitelský rodič 

odmítnout poskytování péče takovému dítěti. Záleží na míře nutné podpory dítěte či 

úpravy režimu, zda je na to hostitelský rodič ochoten přistoupit a zda to vůbec je v zájmu 

dítěte. Tanja již s péčí o děti se SVP zkušenosti má. Aktuálně má v péči chlapce 

s nedovyvinutou pravou horní končetinou, se kterým v průběhu dne cvičí a pomáhá mu 

vyrovnat se s jeho handicapem. V minulosti ale byla nucena dítě i odmítnout, protože by 

pro něj nemohla vytvořit vhodné prostředí (viz. Příloha 33 otázka 4j). 

7.4.4 Kurikulum v zařízení De Koolmees 

Ani pro institucionální péči typu hostitelský rodič neexistuje žádný závazný kurikulární 

dokument – nejsou povinni vypracovávat žádnou koncepci své práce. Práce hostitelských 

rodičů tedy nemá žádné podmínky ani pravidla z hlediska obsahu vzdělávání. Záleží pouze 

na nich, jak svědomitě a zodpovědně se budou věnovat dětem, které mají v péči.  

7.4.5 Reakce zařízení De Koolmees na aktuální problémy a výzvy v předškolní 

oblasti v Nizozemsku 

Jako hlavní problém shledává Tanja nedokonalý systém kontroly institucionální péče typu 

hostitelský rodič (viz. Příloha 33 otázka 6). Jak již bylo zmiňováno v kapitole 7.4.1, 

kontrola by měla chodit každý rok, avšak reálná intenzita kontrol se od předpisu výrazně 

liší. Bohužel to dává možnost hostitelským rodičům vykonávat péči v podmínkách na 

různé úrovni, která rozhodně není jednotná. Nelze tedy očekávat, že děti navštěvující tento 

typ péče budou disponovat shodnými znalostmi a dovednostmi.  



78 

 

S tím souvisí i absence jakéhokoliv oficiálního dokumentu, který by obsahoval klíčové 

aspekty pro tento typ péče a byl by závazný pro všechny poskytovatele této péče. Pokud 

není totiž jasně daný rámec pro vzdělávací obsah, nemůže být ani kontrolními orgány 

přezkoumáván či dokonce vymáhán.  

Jako poslední problém dnešní společnosti shledává Tanja množství přistěhovalců, což má 

za následek špatnou jazykovou vybavenost dětí. Pokud totiž rodiče neovládají správně 

nizozemský jazyk, nelze to očekávat ani od jejich dětí. Na tuto problematiku se Tanja 

zaměřuje a snaží se být dětem maximálně správným mluvním vzorem. S dětmi cvičí, 

trénuje, a hlavně hodně mluví a snaží se vše prakticky ukazovat. Dobré znalosti 

nizozemského jazyka považuje za základ pro další studijní úspěchy dítěte (viz. Příloha 33 

otázka 6). 
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8 Shrnutí výsledků 

Praktická část diplomové práce obsahuje podrobné a tematické zpracování případových 

studií čtyř předškolních institucí v Nizozemsku. Následující shrnutí odpovídá na hlavní 

výzkumnou otázku: Jakými specifiky se z hlediska strukturního nastavení a pedagogické 

práce vyznačují vybraná typologicky odlišná předškolní zařízení v Nizozemsku? Text této 

kapitoly autorka rozčlenila podle zaměření specifických výzkumných otázek. Získaná data 

o sledovaných typech zařízení jsou zároveň komparována s vybranými kritérii k hodnocení 

předškolních zařízení stanovenými Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání. Tato 

kritéria jsou zmiňována již v kapitole 2.4.1.  

8.1.1 Strukturní podmínky ve všech navštívených zařízeních 

Tato oblast zahrnuje kromě zhodnocení vedení instituce i informace o pedagogických 

pracovnících, organizaci chodu instituce, vnitřních i vnějších prostorách, stravování 

i spolupráci s rodiči. 

Vedení instituce zajišťuje ve všech sledovaných zařízeních jeden člověk – hlavní manažer, 

nebo ředitel. Pouze ve třech typech jsou ale přítomni další zaměstnanci, kteří mají různé 

úkoly a kde dochází k rozdělování kompetencí v rámci organizace. Hostitelský rodič je 

jediný typ instituce, kde je pedagog zaměstnavatelem i zaměstnancem v jedné osobě. Musí 

samozřejmě spolupracovat s Kanceláří pro hostitelské rodiče, ale je jedinou kompetentní 

osobou vykonávající péči o dítě. 

Všichni pedagogové jsou povinni disponovat osvědčením o správném chování (VOG) bez 

výjimky. Požadavky na vzdělání pedagogů se ale liší. Nejvyšší požadavky z hlediska 

úrovně dosaženého vzdělání jsou kladeny na učitele veřejné základní školy, kteří musí 

získat vzdělání na úrovni ISCED 6. Pro práci v herní skupině či centru denní péče je 

dostačující odborná kvalifikace na úrovni ISCED 3. Pedagogové ve všech třech zmíněných 

institucích ale musí disponovat požadovanou úrovní vzdělání v oblasti pedagogiky. Pouze 

hostitelský rodič sice musí mít vzdělání na úrovni ISCED 3, ale oblastí vzdělání nemusí 

být pedagogika. 

Z hlediska organizace chodu institucí shledává autorka zásadní odlišnosti mezi institucemi 

v délce provozní doby, omezeném provozu během roku a možnostech opouštět zařízení 
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s dětmi za účelem vycházky, výletu apod. Pro rodiče se z hlediska otevírací doby jeví jako 

nejvýhodnější centrum denní péče a hostitelský rodič. Stejně je tomu tak i z pohledu 

omezených provozů během roku, kdy veřejná základní škola i herní skupina zavírají 

během státních svátků i hlavních letních prázdnin. Centrum denní péče během státních 

svátků provoz také omezuje, ale v době hlavních prázdnin je chod zajištěn. Hostitelský 

rodič čerpá dovolenou v délce pěti týdnů, kterou musí rodičům dostatečně dlouhou dobu 

dopředu oznámit, ale jinak provoz zajišťuje i v době státních svátků – pokud to rodiče 

vyžadují. 

Z hlediska vnitřních prostor musí všechny typy institucí zohlednit bezpečnost dětí. 

Kromě hostitelského rodiče jsou prostory vybudovány a koncipovány za účelem 

vzdělávání a péče o děti. Tomu je přizpůsobeno i vybavení. V instituci hostitelského rodiče 

je ale vnitřní prostor a vybavení specifikem domácnosti – interiér je maximálně 

přizpůsoben péči o děti, ale primárně byl zařizován pro osobní potřebu a pohodlí. Tento 

fakt ale neměl vliv na úroveň péče o děti, což autorka ověřovala i během nezúčastněného 

pozorování. Všechny zkoumané instituce disponují ohraničeným vnějším prostorem 

s vybavením a hračkami adekvátními věku dětí, o něž pečují.  

V žádném z vybraných zařízení není stravování dětí normované, ale je patrné úsilí o 

snižování hladiny cukru, který děti přijímají. Kromě veřejné základní školy se ve všech 

ostatních typech institucí starají o stravování dětí pedagogové/poskytovatelé péče a na děti 

během této doby také dohlížejí. Vždy je dětem poskytována rozmanitá nabídka potravin 

(ovoce, zeleniny atp.) a děti mají možnost výběru podle vlastních chuťových preferencí. 

Ve veřejné základní škole si stravu nosí děti z domova a během oběda nad nimi 

nevykonává dozor pedagog, nýbrž externí firma (nebo chodí děti na oběd domů). 

Komunikace a spolupráce s rodiči funguje ve všech sledovaných institucích na výborné 

úrovni, o čemž se autorka přesvědčila během pozorování. Herní skupina, centrum denní 

péče i veřejná základní škola jsou ze zákona povinny zřídit rodičovskou radu, která se do 

jisté míry podílí na chodu organizací. Hostitelský rodič – vzhledem k nízkému počtu dětí, 

respektive rodičů – tuto povinnost nemá. Rodičovská rada je vytvořena až na úrovni 

Kanceláře pro hostitelské rodiče.  
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Zda zkoumané instituce naplňují kritérium stanovené Nizozemským inspektorátem pro 

vzdělávání, ukáže odpověď na následující otázku: Poskytuje předškolní zařízení 

komplexní péči odpovídající úrovni vývoje dítěte, nebo úrovni, na níž se má dítě 

postupně dostat?  

Všechny zkoumané instituce fungují dle hodnocení autorky v souladu se zavazujícími 

předpisy. Všechny výše jmenované body zkoumané v této oblasti byly předmětem poslední 

kontrolní činnosti Městské zdravotnické služby (Gemeentelijke gezondheidsdienst, GGD). 

Pouze veřejná základní škola byla podrobena inspekční činnosti ze strany Nizozemského 

inspektorátu pro vzdělávání. Všechny čtyři instituce dopadly v inspekčním hodnocení 

dobře a nikde nebyly zjištěny žádné nedostatky. V herní skupině Olleke Bolleke 

(Rijksoverheid, 2019j) i v centru denní péče De Hummelhof (Rijksoverheid, 2019k) 

probíhá inspekční činnost v posledních letech pravidelně jednou do roka. U hostitelského 

rodiče (Rijksoverheid, 2019l) proběhla od roku 2012 pouze dvakrát – v letech 2015 a 2017. 

V základní škole De Vos pak poslední kontrola kvality proběhla v roce 2016 (Inspectie van 

het Onderwijs, 2019).  

Z výzkumu provedeného v rámci empirické části předkládané diplomové práce vyplývá, že 

všechna zkoumaná zařízení poskytují komplexní péči odpovídající úrovni vývoje dítěte, 

což potvrzují i předkládané inspekční zprávy.  

8.1.2 Průběh výchovně-vzdělávacích procesů ve všech navštívených zařízeních 

Do oblasti zkoumání výchovně-vzdělávacích procesů autorka zahrnula analýzu dokumentů 

mapujících vývoj dítěte zpracovávaných daným zařízením, plánovaní vzdělávacích 

činností, program dne, sledování využívaných forem a metod práce, sledování pokroků dětí 

a to, jak instituce vnímají svou jedinečnost oproti ostatním typům institucionální péče.  

Veškeré dokumenty, které byly autorce k dispozici a které pro účely práce analyzovala, 

deklarují maximální individuální přístup k dětem podle jejich úrovně schopností 

a dovedností. Všichni respondenti ze všech zařízení tuto formu přístupu potvrzují. Všichni 

se shodli na tom, že svou práci plánují – někteří s dostatečným předstihem (v OBS De Vos 

mají vytvořený dokonce roční plán činností) – ale nakonec vždy hledí na potřeby dětí 

a těm své plány a práci přizpůsobují v maximální možné míře. Využívané formy práce jsou 

hlavně individuální, případně skupinové. Vždy hraje role velikost skupiny, která je u 



82 

 

hostitelského rodiče nejmenší (5 dětí) a ve skupině 1 a 2 základní školy největší (30 dětí). 

Toho si všímala autorka i při nezúčastněném pozorování a své postřehy zaznamenala do 

pozorovacích archů, které jsou k nahlédnutí v přílohách.  

Jako kritérium pro odpovídající úroveň instituce zvolila autorka následující otázku 

definovanou Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání: Plánují a strukturují 

pedagogičtí pracovníci svou práci s ohledem na informace, které o dětech mají? 

Vzhledem k proběhlé obsahové analýze dokumentů, vedeným rozhovorům, 

nezúčastněnému pozorování a osobní zkušenosti s českým vzdělávacím systémem by 

autorka ráda představila své hodnocení k průběhu výchovně-vzdělávacích procesů ve 

sledovaných zařízeních.  

V centru denní péče je kladen důraz na péči o děti, uspokojení jejich základních potřeb, 

a hlavně zajištění dohledu nad dětmi během celého dne. Obsah vzdělávání, který je 

předáván dětem, je velmi omezený a v porovnání s třemi ostatními typy institucí není tolik 

intenzivní, informačně a zkušenostně bohatý ani individualizovaný. Během 

nezúčastněného pozorování si autorka ověřila, že hlavním úkolem centra denní péče není 

předávat vzdělávací obsah dětem, ale poskytnout rodičům péči o jejich děti. Dalším 

úkolem je profit celé organizace. O tom svědčí i přednosti, které byly zaměstnanci centra 

denní péče jmenovány.  

Ostatní typy institucí (herní skupina, veřejná základní škola a hostitelský rodič) pracují 

podle mínění autorky tak, jak deklarují jejich interní předpisy i samotní zaměstnanci. Svou 

práci pedagogové do jisté míry plánují a celková úroveň vzdělávání a péče o děti je na 

srovnatelné úrovni s českým prostředím, přestože podmínky se v každém typu liší. 

Jako svou hlavní přednost identifikuje každá instituce něco jiného: 

 herní skupina Olleke Bolleke: krátkodobý, avšak intenzivní a individuální přístup 

zaměřený na vzdělávání, nikoliv péči ve smyslu hlídání; 

 centrum denní péče De Hummelhof: dlouhá pracovní doba umožňující vytvoření 

vazeb mezi dětmi a pedagogy, která zároveň poskytuje rodičům dětí prostor pro 

jejich zaměstnání; 
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 veřejná základní škola De Vos: klidné, mírové a demokratické prostředí vedoucí 

dítě k budování smyslu pro odpovědnost s nadstandartní nabídkou výuky 

anglického jazyka; 

 hostitelský rodič De Koolmees: opravdu rodinné prostředí navozující pocit jistoty 

a bezpečí s maximálně možnou mírou individuálního přístupu. 

Ačkoliv jsou v různých oblastech instituce odlišné, jejich cíl je společný: zajistit kvalitní 

péči o dítě, umožnit mu optimální rozvoj, jeho poznání a učení a připravit ho dostatečně na 

nastávající povinné vzdělávání. Na základě dat, která vyplývají z výzkumu, autorka 

souhlasí s tímto tvrzením. Ve všech institucích mají děti dostatečný prostor k uspokojení 

svých potřeb a jejich vývoj je dostatečně podněcován ve všech oblastech. Mimo jiné ve 

všech institucích je patrná snaha připravovat děti na nástup do školy. Míra této snahy se 

liší, nejintenzivněji probíhá ve veřejné základní škole a herní skupině. Specificky, ale 

přesto intenzivně i u hostitelského rodiče. Přestože pokaždé jiným způsobem a jinou 

měrou, všude jsou děti připravovány v takovém rozsahu, aby jim životní změna v podobě 

povinné školní docházky činila co nejmenší obtíže. 

8.1.3 Specifika vzdělávání dětí se SVP ve všech navštívených zařízeních 

V Nizozemsku zajišťuje stát povinné vzdělávání až od 5 let věku dítěte a do tohoto věku 

neexistuje povinnost pro rodiče s dětmi se SVP účastnit se vzdělávání. Stát garantuje 

podporu dětí ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím programů VVE, podmínky 

pro získání této podpory se ale liší na lokální úrovni – na úrovni obcí (blíže kapitola 2.6). 

Na základě informací z výzkumu je prokazatelné, že se všechny zkoumané instituce s prací 

s dětmi se SVP již setkaly. 

Respondenti ze všech institucí shodně tvrdí, že se nebrání umístění dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, záleží ale na tom, do jaké míry musí být vzdělávací podmínky 

a obsah upraven pro uspokojení potřeb takového dítěte. Pro všechny je klíčová 

komunikace jak mezi rodiči a vedením školy, tak mezi vedením i pedagogy, pedagogy 

a rodiči, ale také pedagogy a dítětem a dětmi mezi sebou. Instituce je totiž vždy 

zodpovědná za své zaměstnance i za děti, o které pečuje. Znamenalo-li by umístění dítěte 

se závažnými SVP do instituce ohrožení bezpečnosti ostatních dětí či pedagogů, mohou 

všechny instituce přijetí dítěte se SVP odmítnout. Pouze jedna jediná instituce je povinna 
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zajistit místo ve specializované instituci nebo přinejmenším vyvinout snahu toto místo 

zajistit, a tou je veřejná základní škola De Vos. Je tomu tak z toho důvodu, že skupiny 1 

a 2, ve kterých se odehrává předškolní vzdělávání, jsou součástí organizace právě základní 

školy, na kterou se vztahují jiné zavazující dokumenty než na ostatní typy institucionální 

péče v Nizozemsku. 

V rámci pozorování se autorka mohla o relevantnosti tvrzení respondentů a zkoumaných 

dokumentů přesvědčit pouze v jedné instituci – hostitelský rodič. Pouze zde bylo během 

výzkumné fáze přítomno dítě se SVP, konkrétně fyzickým handicapem. Hostitelský rodič 

maximálně přizpůsobil program při přítomnosti tohoto dítěte, věnoval se mu individuálně 

a během dne prováděl i terapii v podobě masáže a speciálního cvičení. Autorce se tím 

potvrdilo stanovisko, které prezentoval hostitelský rodič během polostrukturovaného 

rozhovoru. 

Klíčová otázka pro hodnocení této oblasti, kterou má stanovenou Nizozemský inspektorát 

pro vzdělávání, je ale jiná: Zprostředkovává předškolní zařízení externí péči (nebo 

doporučení či registraci v externí péči) pokud ji samo není schopné zajistit? 

Všechny instituce mají možnost konzultovat problematiku umístění dítěte se SVP 

s externími specialisty, pouze pro instituce typu přípravných skupin 1 a 2 základní školy je 

zprostředkování externí péče zavazující v rámci interního oficiálního dokumentu 

(vzdělávací plán Obs de Vos Schoolplan 2015–2019). 

8.1.4 Kurikulum ve všech navštívených zařízeních 

Na národní úrovni doposud není dostupný žádný závazný kurikulární dokument, který by 

mohl sloužit jako vzdělávací program pro všechny typy institucionální péče o děti 

v předškolním věku. Herní skupina Olleke Bolleke (Stichting Kinderspeelzaal Vorschoten, 

2018b) i centrum denní péče De Hummelhof (Norlandia, 2017a) vypracovaly velmi 

rozsáhlé a podrobné dokumenty, které stanovují vize a cíle organizací spolu s konkrétním 

popisem práce s dětmi ve věku 0–4 roky (v instituci Olleke Bolleke s dětmi ve věku 2,5 – 4 

roky). Veřejná základní škola De Vos má také vypracovaný plán pedagogické práce 

s dětmi (Stichting VOS, 2015). Ten ale zahrnuje všeobecné podmínky vzdělávání 

a fungování školy vzhledem ke všem školním skupinám (tedy 1 až 8). Podrobněji práci 
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s dětmi determinuje roční plán školy, který je každý školní rok aktualizován a nabízí 

pedagogům inspiraci pro pedagogickou práci po jednotlivých týdnech (viz. Příloha 30).  

Autorka svým výzkumem ověřila, že tři výše zmíněné typy institucionální péče o děti 

v předškolním věku si vytvořily jeden koncepční dokument, který determinuje práci 

s dětmi a pomáhá tak jednotlivým institucím obecně definovat cíle své práce. Na základě 

těchto definic pak může/nemusí docházet k ověřování nastavení strukturních podmínek 

i průběhu výchovně-vzdělávacích procesů.  

Otázka pro hodnocení Nizozemským inspektorátem pro vzdělávání v této oblasti je 

následující: Stanovuje si předškolní zařízení vlastní záměry v různých vývojových 

oblastech v souladu s charakteristikami dětské populace? Kromě hostitelského rodiče 

si všechny ostatní instituce stanovily své záměry v rámci všeobecných vzdělávacích plánů. 

Tyto pedagogické koncepce jednotlivých zařízení jsou veřejné, nebo mohou být na žádost 

poskytnuty k prostudování. Hostitelský rodič není povinen mít žádný takový dokument ze 

zákona vypracován, což ale dle pozorování autorky ve vybraném případě neznehodnocuje 

jeho práci při péči o děti.  

8.1.5 Reakce všech navštívených zařízení na aktuální problémy a výzvy v předškolní 

oblasti v Nizozemsku 

Během polostrukturovaných rozhovorů bylo zmiňováno několik problémů, které jsou 

zátěží pro předškolní vzdělávání a péči v Nizozemsku. Každé zařízení odhalilo odlišné 

spektrum problémů a autorka práce se rozhodla seřadit je podle frekvence, v jaké byly 

respondenty jmenovány: 

1. Nejpočetněji je skloňována problematika špatné jazykové vybavenosti dětí. Je to 

dáno také historickým vývojem, kdy Nizozemsko bylo jako země vždy otevřeno 

přistěhovalcům. Je ale potřeba si uvědomit, že rodiče, kteří neovládají dokonale 

nizozemský jazyk, předávají špatné základy svým dětem, pokud na ně mluví 

nizozemsky, a ne svým mateřským jazykem, a na to pak mohou navazovat 

i problémy ve vzdělávání. Tohoto problému jsou si všechny zkoumané instituce 

vědomy a podnikají příslušná opatření, které jim podmínky fungování jejich 

organizace umožní, aby maximálně podpořili správnou výuku jazyka již od raného 

dětství. 
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2. Představitelé veřejné základní školy i centra denní péče shledávali jako aktuální 

problém fakt, že jejich zaměstnanci jsou vnímáni převážně jako služba, kterou si 

rodiče hradí a kterou mohou jakoukoliv měrou ovlivňovat ve vlastním zájmu.  

3. S tím poměrně úzce souvisí problematika omlouvání nepřítomnosti dětí, která je 

ale specifická pouze pro prostředí základní školy. Rodiče jsou povinni omlouvat 

své děti, jinak jim hrozí finanční pokuta ve výši až 100€ za den (blíže kapitola 2.2). 

4. Stížnost na neadekvátní finanční ohodnocení pedagogů vzešla pouze ze strany 

zaměstnanců veřejné základní školy. Ti se ale nebojí svůj nesouhlas vyjádřit 

veřejně a organizují i celostátní stávky za lepší pracovní podmínky. 

5. Ačkoliv byl nedostatek mužů uváděn jako problém jen na základní škole, autorka 

se domnívá, že přílišná feminizace ovlivňuje i ostatní typy institucionální péče. 

Vždyť v roce 2017 bylo na úrovni ISCED 01 a 02 zaměstnáno pouze 12,3 % mužů 

(OECD.Stat, 2019a). 

6. Jako zásadní výzvu předškolního vzdělávání vnímá autorka absenci kurikulárního 

dokumentu závazného pro všechny typy předškolní institucionální péče 

v Nizozemsku. Stejně to vnímá ale pouze hostitelský rodič Tanja Niersman. 

Bohužel bez závazného dokumentu určujícího pravidla fungování institucí nemůže 

fungovat ani faktická kontrola kvality ze strany státu. Proto jsou zařízení v různých 

ohledech odlišná (strukturní podmínky, průběh výchovně-vzdělávacích procesů 

atp.). Systém kontroly institucí se jeví autorce jako nedokonalý. Instituce mají 

velkou autonomii – autorka zde spatřuje i nebezpečí spojené s přílišnou 

samostatností institucí a chybějícími nástroji pro zajištění minimálních standardů 

kvality. 

7. Poslední zmiňovaný problém je krátká doba provozu herních skupin. Ačkoliv je 

program během dopoledne intenzivní a cílí na přípravu na nástup do skupiny 1 a 2 

na základní škole, je tato služba využívána méně. Rodiče potřebují co nejdříve 

nastoupit zpět do práce. Jejich volbou proto častěji bývá delší provozní doba center 

denní péče na úkor vzdělávacího obsahu v herních skupinách. 

Hodnotící otázka Nizozemského inspektorátu pro vzdělávání zní: Diskutuje předškolní 

zařízení pravidelně o svých ambicích a dosažených výsledcích? Šetření realizované 

v rámci empirické části diplomové práce ukázalo, že všechna zkoumaná zařízení diskutují 
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a hodnotí své ambice, výsledky, kterých dosáhly i dosáhnout chtějí. Vnímají aktuální 

problémy a snaží se na ně co nejlépe reagovat, což autorka shledává za přínosné jak pro 

nizozemskou společnost, tak pro chod samotných zařízení. Bohužel z důvodu absence 

oficiálního plánu, závazného dokumentu, neexistují ani hranice, které by měly být 

respektovány jak institucemi, tak rodiči. Vzhledem k aktuální diskusi odborníků i laické 

veřejnosti se ale zdá, že si je tohoto problému nizozemská společnost vědoma a intenzivně 

pracuje na tvorbě společného a závazného kurikula. 
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9 Diskuse 

Na základě ověřených dat z primárních i sekundárních dokumentů si autorka práce 

stanovila hlavní i specifické výzkumné otázky. Pomocí propojení získaných dat spolu 

s informacemi z nezúčastněného pozorování a rozhovorů se zaměstnanci jednotlivých 

zkoumaných institucí získala autorka odpovědi na všechny stanovené otázky. V průběhu 

výzkumu i zpracování dat ale vyvstalo několik domněnek, které by autorka v této části 

práce ráda předložila a které by mohly sloužit jako inspirace pro další zpracování vybrané 

problematiky. 

Nizozemský vzdělávací systém neobsahuje žádné kurikulum závazné pro předškolní 

vzdělávání. Mohlo by být zajímavé komparovat kvalitu nizozemských předškolních 

institucí s předškolními zařízeními v jiné zemi. Dobrým příkladem by mohla být Česká 

republika, která ve svém vzdělávacím systému má stanovené kurikulum, má jinak 

nastavený systém péče o děti se SVP v předškolním věku a také reaguje na různé (jiné či 

stejné) aktuální problémy a výzvy v předškolním vzdělávání.  

V nizozemské společnosti je aktuálně hodně diskutovaným tématem vznikající kurikulum 

pro předškolní vzdělávání. Bude zajímavé sledovat, zda se povede tento záměr zrealizovat 

a jak na ni budou reagovat představitelé jednotlivých typů institucionální péče o děti. Lze 

očekávat odmítavé reakce převážně soukromých institucí, které jsou zaměřené na profit 

a které budou jakákoliv omezení či požadavky ze strany státu považovat za zatěžující. 

Podle autorky by mohlo být přínosné mapovat další cestu Nizozemska ke společnému 

kurikulárnímu dokumentu pro předškolní vzdělávání. 

Kromě zavedení společného kurikula by stála za zvážení myšlenka dlouhodobější finanční 

podpory matek po porodu ze strany státu. Pokud by totiž rodiny nebyly nuceny zajistit si 

co nejdříve opět stálý příjem, nemusely by tak intenzivně vyhledávat služby soukromých 

center denní péče. Měly by pak snazší volbu, zda dát přednost obsahu vzdělávání (v 

herních skupinách) či nadstandartním finančním příjmům, které jim umožňuje dlouhá doba 

provozu institucí (center denní péče). S ohledem na tuto problematiku by bylo podnětné 

komparovat systémy rodinné politiky v různých zemích Evropské unie.  
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Závěr 

Předkládaná práce se zabývá předškolním vzděláváním, výchovou a péčí o dítě 

v Nizozemsku. Tato problematika je v politických, odborných i laických kruzích 

v dnešních dnech hodně skloňovaná. Povinná školní docházka zde začíná ve věku 5 let 

dítěte, ale vzhledem ke krátkodobé mateřské dovolené vyvstává veřejná potřeba garance 

umístění dětí do institucionální péče ve věku nižším, než je 5 let. Bohužel neexistuje žádná 

garance ze strany státu na umístění dětí od 0 do 4 let do předškolní instituce, ani žádný 

závazný kurikulární dokument, který by sjednocoval výstupy z různých typů předškolních 

institucí. Autorka se snažila zmapovat, analyzovat a popsat specifika práce vybraných 

předškolních zařízení v Nizozemsku, přičemž závěry svého výzkumu prezentuje v této 

diplomové práci. 

Teoretická část práce si kladla za cíl seznámit čtenáře s principy fungování nizozemské 

rodinné politiky, se systémem vzdělávání v Nizozemsku a hlouběji a konkrétněji představit 

předškolní vzdělávání. Autorka zde podrobně uvádí charakteristiku jednotlivých druhů 

institucí, které zajišťují vzdělávání, výchovu a péči o dítě v předškolním věku. Autorka se 

zaměřuje na oblast legislativního ukotvení, kurikulárních dokumentů i personálního 

zajištění. Teoretickou část práce uzavírá kapitola pojednávající o aktuálních problémech 

a výzvách předškolního vzdělávání v Nizozemsku.  

V empirické části byly zpracovány případové studie z předškolních zařízení 

reprezentujících čtyři typy institucionální péče pro děti v předškolním věku v Nizozemsku. 

Jednalo se o dvě veřejné (herní skupina a skupiny 1 a 2 veřejné základní školy) a dvě 

soukromé instituce (centrum denní péče a hostitelský rodič). Autorka analyzovala specifika 

vybraných institucí podle kategorií vyplývajících ze specifických výzkumných otázek. 

Všechny instituce následně společně komparovala, a navíc zahrnula do komparace 

i vybraná kritéria k hodnocení předškolních zařízení stanovená Nizozemským 

inspektorátem pro vzdělávání. Mezi jednotlivými zařízeními byly nalezeny rozdíly jak 

v oblasti strukturních podmínek jejich chodu, tak ve vztahu k průběhu výchovně-

vzdělávacích procesů, práci s dětmi se SVP a s kurikulárními dokumenty. Každá instituce 

má nastavené podmínky fungování trochu jinak.  
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Sledovaná herní skupina se odlišuje od ostatních institucí dobou provozu. Ačkoliv je 

otevřena pouze čtyři dny v týdnu a jen v dopoledních hodinách, snaží se pedagogové práci 

dětem maximálně přizpůsobit a rozvíjet je ve všech oblastech. Skupiny 1 a 2 veřejné 

základní školy zase svou práci hodně přizpůsobují školnímu režimu. Už jen to, že 

vzdělávání a péče o děti probíhá v prostředí školy, usnadňuje dětem adaptaci na školní 

prostředí. Centrum denní péče má sice dlouhou otevírací dobu, kterou zaměstnaní rodiče 

preferují, ale vzdělávací činnost je znatelně upozaděna. Celý koncept tohoto typu instituce 

se zaměřuje primárně na uspokojení potřeb dětí a vyhovění potřebám rodičů. Cílené 

vzdělávací činnosti probíhají pak intenzivněji až ve skupině pro děti od 3 do 4 let. 

Hostitelský rodič je atypický v celém rozsahu sledovaných oblastí. Práce jediného člověka 

je limitována pouze kontrolou z hlediska bezpečnosti a hygieny. Nadstandartní je i velmi 

nízký počet dětí (maximálně 5), o něž se rodič stará. Průběh vzdělávací činnosti je čistě na 

jeho svědomitosti, znalostech a citu pro práci s dětmi. Všechny typy zařízení jsou 

limitované hygienickými a bezpečnostními předpisy.  

Předškolní vzdělávání je plánovaný proces, který zohledňuje potřeby a možnosti dětí a 

probíhá prostřednictvím vhodně zvoleného poměru řízených a spontánních činností. Aby 

měly všechny děti v Nizozemsku srovnatelné výchozí podmínky pro budoucí vzdělávání, 

bylo by vhodné zpracovat jednotný obsah předškolního vzdělávání, který jim to umožní 

v jakémkoliv typu institucionální péče. Ačkoliv na národní úrovni probíhají intenzivní 

diskuse o nutnosti vytvořit společný dokument definující obsah předškolního vzdělávání, 

je zajímavé, že z výzkumu práce tato potřeba jednoznačně nevyplývá. Tři ze čtyř institucí 

vytvoření závazného národního kurikula nespatřují jako nezbytné. Pedagogové očividně 

nemají potřebu být kontrolováni ze strany státu a jistá míra autonomie pedagogické práce 

jim vyhovuje. 

Výsledky výzkumu ve všech zařízeních spolu se závěrečnou komparací jsou k nahlédnutí 

v kapitole 8 „Shrnutí výsledků“, kterou lze považovat i jako kapitolu obsahující odpověď 

na hlavní i specifické výzkumné otázky.  

Pluralitní nabídka předškolních institucí v Nizozemsku má svou tradici. Tato nabídka je 

obdobná jako v dnešních českých podmínkách, přestože historický vývoj obou zemí se liší. 

Jeden výrazný rozdíl ale je patrný na první pohled. Je to definice kvality předškolního 
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zařízení. Co a jak v dnešní době definuje kvalitu instituce pečující o dítě v předškolním 

věku? Z doporučení Rady Evropské unie ze dne 22. května 2019 vyplývá, že kvalitu 

definuje pět faktorů: přístup dítěte k předškolnímu vzdělávání (např. právní nárok na místo 

od raného věku dítěte); vzdělávací program; zaměstnanci; správa, financování 

a monitorování a hodnocení. V nizozemském předškolním vzdělávání jsou ošetřeny 

všechny tyto kategorie s výjimkou závazných národních doporučení v oblasti kurikula, 

resp. vzdělávací program. Pozitivem současného stavu je velká autonomie jednotlivých 

institucí. Bez společných závazných pravidel je však obtížné nastavit úroveň kvality 

jednotlivých předškolních institucí napříč celým Nizozemskem. 
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Seznam použitých zkratek 

BENELUX – volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska 

BKK - Bureau Kwaliteit Kin-deropvang 

BSO - Buitenschoolse opvang  

BZK - ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

DUO – Dienst Uitvoering Onderwijs 

EACEA – The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

EQF - European Qualifications Framework 

EU – Evropská unie 

GGD - Gemeentelijke gezondheidsdienst 

GO - Gastouder 

HAVO - Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 

HBO - Hoger Beroepsonderwijs 

ISCED - International Standard Classification of Education 

KDC – Kinderdagcentrum 

KDV - Kinderdagverblijf 

MBO - Middelbaar Beroepsonderwijs 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NATO - North Atlantic Treaty Organization 

OBS - Openbare basisschool 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development 

OSN – Organizace spojených národů 

PABO - Pedagogisch Academie voor het basisonderwijs 

PAD - Programma Alternatieve Denkstrategieën 

PPO - Passend Primair Onderwijs regio Leiden 

SOI - Standaard Onderwijs Indeling 

SVP - speciální vzdělávací potřeby 

TINK - Taal en Interactievaardigheden in de Kinderopvang 

VMBO - Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 

VOG – Verklaring Omtrent het Gedrag 
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VVE - Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VWO - Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

WHW – Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
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