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Abstrakt 

Práce „Předškolní vzdělávání v České republice. Nerovné šance předškolních 

dětí na stejně kvalitní a dostupné vzdělávání a důsledky, které z toho plynou“ 

analyzuje v rámci vzdělávací politiky a legislativy České republiky podmínky, ve 

kterých se realizuje předškolní vzdělávání a současně se zabývá hlavními aspekty, 

které přispívají k tvorbě nerovností v této oblasti. V průběhu analýzy tohoto 

problému bylo identifikováno šest problémových faktorů, které mají největší vliv  na 

předškolní vzdělávání. Jedná se o regionální a prostorovou nedostupnost mateřských 

škol, rozdíl v hrazení za předškolní vzdělávání v mateřských školách, kvalitu 

pedagogů a počet dětí, o které se starají, nedostatky v kurikulu v předškolním 

vzdělávání, rozdílnou kvalitu mateřských škol a nedostatek informací v této oblasti. 

Aby se však tyto problémy mohly efektivně řešit, je nutné oblast předškolního 

vzdělávání lépe poznat. 

  

Abstract 

 The study „Preschool education. The unequally chance to the uniform quality 

and accessibility of preschool education and the consequences which result from“ 

analyze the conditions of preschool education in terms of education policy and 

legislation in the Czech republic. The study deal with aspects, which contribute to the 

inequality in this area. Within the analisis, the six main reasons for the preschool 

education were identified. In the concrete: Problem of regional inaccessibility of 

preschool institution, the discrepancy between payment in the preschool institutions, 

the quality of pedagogue and the nubmer of children, who care for, the problem of 

curriculum  and the quality of preschool institutions. The lack of information on the 

area of preschool education is also problem. Firstly, the area of preschool education 

should be more identified to its solution.   
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  Problém: První roky života předurčují do značné míry rozvoj 

psychických a fyzických předpokladů i sociálních postojů dětí a mají klíčový 

význam pro utváření jejich osobnosti. Všechno, co dítě v tomto věku prožije a ze 

svého okolního prostředí, ať už rodinného či mimorodinného, převezme, je trvalé a 

v budoucnosti bezesporu uplatnitelné. Nejdůležitější roli pro utváření osobnosti 

dítěte hraje především rodina. V současnosti však ale nejsou všechny rodiny schopny 

zajistit takovou škálu mnohostranných podnětů, které dítě předškolního věku 

vyžaduje. Řada problémů se vyskytuje například v oblasti sociálního vývoje dítěte. 

Dítě ke svému zdravému a přirozenému vývoji potřebuje kromě svých rodičů také 

společenství vrstevníků, kde získá základní zkušenosti pro své samostatné bytí v této 

společnosti. Mateřská škola tak představuje možnost, jak doplnit rodinnou výchovu a 

jak pomoci zajistit dítěti prostředky, které jsou předpokladem pro jeho další aktivní 

rozvoj a učení. Poskytuje také základy sebevědomí, učí dítě samostatnosti a zároveň 

se přizpůsobovat životu ve společnosti, poskytuje základy chování a jednání v duchu 

lidských a etických hodnot.  

  Vzdělávání v mateřských školách je tedy cílevědomá, plánovaná a 

především celodenní aktivita, ve které se ve vzájemné rovnováze prolínají spontánní 

a řízené činnosti. To vše je realizováno specialisty či pedagogy, kteří se opírají o 

znalosti z odborných disciplín a své vzdělávání neustále prohlubují.  

  Školství včetně předškolního vzdělávání, které je prvním stupněm 

vzdělávací soustavy, je také bezesporu důležitým prostředkem celospolečenského 

řízení, s jehož pomocí regulují subjekty zákonodárné a výkonné moci směr, povahu, 

tempo a kvalitu vývoje společnosti v souladu s jejími historickými potřebami, 

podmínkami a možnostmi.  

 Nezastupitelnost této instituce proto vidím z hlediska sociální integrace a 

zdravého rozvoje dítěte a také především z hlediska vlastní reprodukce společnosti. 

Z těchto důvodů by měly instituce předškolního vzdělávání poskytovat co 

nejkvalitnější služby a to v  co největší míře dostupnosti. 
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 Obecně vzato, národní politiky rozvoje vzdělávání ve vyspělých zemích světa 

jsou protkány dvěma základními cíli - zvyšováním kvality vzdělávání a otázkou 

rovnosti příležitostí ke vzdělání. Na příkladu České republiky můžeme toto tvrzení 

potvrdit citátem z Bílé knihy, která uvádí mezi strategickými cíli rozvoje vzdělávání 

ČR také: „Dosáhnout vyšší kvality a funkčnosti vzdělávání tvorbou nových 

vzdělávacích programů, které budou (…) a zároveň respektovat individuální 

odlišnosti a životní podmínky účastníků vzdělávání (Národní program 2001). 

 

  Cíle práce: Tato práce si na základě teoretických východisek klade za cíl 

analyzovat vztahy:  

1) Vzdělávací systém, sociální prostředí, v němž dítě vyrůstá – veřejné MŠ – 

poskytované služby – dítě 

             2) Vzdělávací systém, sociální prostředí, v němž dítě vyrůstá – soukromé 

MŠ – poskytované služby – dítě, 

 z nichž se pokusím zjistit, zda nerovnosti v přístupu ke vzdělání vznikají již na 

úrovni mateřských škol. Jak výzkumy dokazují, žáci vstupují do vzdělávacího 

systému s určitými předpoklady, které jsou dány vrozenými dispozicemi a sociálním 

prostředím, v němž vyrůstají. Tyto předpoklady do jisté míry předurčují, nakolik 

náročné pro ně studium bude a jakých výsledků budou dosahovat. Vedle těchto 

předpokladů se pokusím dokázat, že na budoucí úspěch dítěte ve škole má vliv i péče 

a služby, které se mu dostávají v mateřské škole. Dětem, které jsou od přírody pro 

studium méně nadaní má být zejména v prvních letech školní docházky věnována 

maximální péče, která jim pomůže zvládnout nejen učení, ale i základní sociální 

návyky a společenské soužití. Zároveň jim pomůže omezit jejich další zaostávání za 

ostatními dětmi.  

 Nejdříve se pokusím vymezit preprimární oblast ve vztahu k ostatním 

složkám vzdělávacího systému, včetně jeho kurikula. Dále se budu věnovat analýze 

výše uvedených vztahů. Zaměřím z jakého sociálního zázemí děti pocházejí, jakou 

školu navštěvují a proč, jaká se jim v nich dostává péče a jaké výsledky a zkušenosti 

si z té které mateřské školy odnášejí. Kromě výše uvedeného bych se ráda zaměřila 

na výši finančních prostředků, s níž zkoumané školy hospodaří a na samotné 

pedagogy, kteří v nich působí, jelikož ty mají na děti značný vliv. 

 Pokusím se tedy v konkrétním časovém rámci navštěvovat soukromé a 

veřejné mateřské školy, v nichž budu sledovat prostředí, vybavení, personál, aktivity 
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a činnosti samotných dětí. Mimo toho navštívím také základní školy, kde bych chtěla 

provést rozhovory s učitelkami prvních tříd. Zjišťovat budu nakolik jsou děti 

z různých mateřských škol připraveny k výuce. Zda se u některých projevují odlišné 

způsoby chování či zda jsou některé bystřejší či pomalejší atd. 

 

 Metoda: Při zpracování tématu budu pracovat s tištěnými zdroji, přičemž 

budu vycházet ze studia literatury, odborných studií a článků zabývající se 

problematikou preprimárního vzdělávání. K analýze pak použiji již publikovaných 

studií, které byly zpracovány převážně pedagogy a řídícími pracovníky mateřských 

škol či dalšími odborníky na tuto oblast. Ke zpracování tématu dále využiji metodu 

zúčastněného pozorování a osobního dotazování, které provedu s ředitelkami 

zkoumaných mateřských škol a učitelkami škol základních. Zdrojem informací mi 

bude i studium dokumentů ošetřujících postavení dětí v České republice (školský 

zákon, vyhlášky, články v médiích, další tištěné materiály) a internetové stránky. 

Analýza  výše zmíněného mi poslouží k určení kritérií, na jejichž základě se pokusím 

stanovit, zda nerovnosti v přístupu ke vzdělání vznikají již na úrovni mateřských škol 

a zda v tomto případě hrají nějakou roli soukromé a veřejné mateřské školy. 

Srovnávací analýza tak bude posledně použitou výzkumnou metodou. 

 

 Základní výzkumné hypotézy: 

 H1: Rodiče svěřují děti do soukromých mateřských s předpokladem, že právě zde se 

jim dostane ta nejlepší péče a budou tak lépe připraveni do života. 

H2: Rodiče svěřují děti do veřejných mateřských škol, protože nemají dostatečné 

finance na to, aby si mohli dovolit školu soukromou. 

H3: Děti z veřejných mateřských škol jsou lépe připraveni na výuku na základní 

škole. 
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1. Úvod  

 Problematika nerovných šancí na vzdělání vzbuzuje v posledních letech velký 

zájem nejen odborníků, ale i širší veřejnosti. Bezesporu můžeme tvrdit, že vzdělání 

představuje v moderní společnosti jeden z nejdůležitějších mechanismů, díky němuž 

jedinec zpravidla v rámci své sociální struktury získává vyšší prestiž, výdělky, tudíž i 

jeho celková kvalita života narůstá.  

Mluvíme-li o vzdělanostních nerovnostech, jedná se o situaci či stav, kdy 

sociální původ, rasa či pohlaví jedince vstupují do procesu dosahování vzdělání jako 

hlavní proměnné. Jejich vliv se uplatňuje na úkor skutečných znalostí, zájmem či 

vůlí studovat, tudíž jedinci s různým sociálním původem nemají stejnou šanci 

dosáhnout určité úrovně vzdělání. Podle Petra Mareše šance dětí z méně vzdělaných, 

respektive chudších vrstev na dosažení vyššího vzdělání je menší na všech stupních 

škol a nic na tom nemění ani masový vzdělávací systém, vyznačující se nárůstem 

příležitostí [Mareš 2007] 

Hlavní původy těchto nerovností v České republice můžeme nalézt jednak v 

rodině, pro niž je typická  tradičně silná vazba mezi dosaženým vzděláním dětí a 

jejich rodičů1, tak hlavně ve vzdělávacím systému, který se vyznačuje vysokou 

selektivitou a neprůchodností. Neméně důležitou roli zde hraje finanční situace 

rodin. Jak říká Petr Mareš, bohatší rodiče bývají vzdělanější, vkládají do svých dětí 

větší aspirace a snaží se bránit jejich sociálnímu sestupu. Vzdělávací strategie rodin 

jsou tak jednou z forem reprodukčních strategií, které pro ně představují jak investici 

do budoucnosti, tak i mezigenerační předávání dědictví. Tyto strategie můžeme 

nalézt v rodinách již u samotného počátku vzdělanostní dráhy jejich potomka. Jedná 

se o volbu rodičů, zda své dítě do mateřské školy svěří či nikoli nebo jaký druh 

předškolního vzdělávání (v soukromé nebo ve veřejné instituci) pro své dítě zvolí. 

Nerovnosti šancí předškolních dětí na stejně kvalitní vzdělání tak vznikají 

nejenom při rodičovské volbě předškolního zařízení či typu vzdělávání, ale určitou 

roli zde hraje i ochota rodičů spolupracovat se vzdělávací institucí a jistá míra 

podpory a motivace samotných dětí. Podle respondentů výzkumu CVVM2, na 

dosažené vzdělání jedince má největší vliv vlastní schopnosti člověka a píle 

                                                 
1 Srovnání úspěšnosti mužů a žen s různým sociálním původem v přechodu na vysokou školu. 
Dostupné v příloze, grafy 1 - 2 
2 Okolnosti ovlivňující dosažení vzdělání 2005. Dostupné v příloze, tabulka 1 
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s pracovitostí. Tři čtvrtiny dotázaných zdůraznily také vzdělání rodičů a poměrně 

často byl vliv přisuzován také původu z bohaté rodiny. Jiný výzkum veřejného 

mínění naopak zdůrazňuje, že „mnoho nadaných dětí u nás nedostane šanci studovat“ 

(podle 68 % dotázaných), protože „skutečně kvalitní vzdělání mohou svým dětem 

zajistit jen bohatí“ (připustilo 58 % dotázaných) [podle Matějů, Straková 2006; 11].  

Za úspěchy jednotlivců tak podle výše zmíněného stojí jednak individuální 

schopnosti a charakteristiky, přičemž však nesmíme zapomenout, že jsou to právě 

rodiče, kteří  dítěti dávají největší aspirace a motivaci, a kdo současně rozhoduje o 

tom, zda dítě do předškolního vzdělávání, jako prvního stupně vzdělávací soustavy, 

vstoupí či nikoli. Tato volba se pak v důsledku může odrazit na sociální vybavenosti 

dítěte, jeho dalších budoucích studijních předpokladech a celkovém uplatnění ve 

společnosti.  

Práce je členěna do osmi, které vycházejí z českých i zahraničních 

empirických dat sociologických a pedagogických výzkumů, z rozhovorů a další 

odborné literatury. První kapitolou je jakési uvedení do problematiky. Hlavní snahou 

v této kapitole je přiblížit čtenářům daný výzkumný problém. V podkapitolách 

„Stanovení cílů a záběrů práce“ a „Vymezení základních pojmů“ je nastíněn smysl a 

záběr práce, jsou položeny výzkumné otázky a rovněž jsou uvedeny základní pojmy, 

s nimiž se v práci nejvíce pracuje.  

Ve druhé kapitole „Metodologie, použité metody a zdroje dat“ jsou 

představeny veškeré metody, které byly požity při zpracování této práce.  

Třetí kapitola „Teoretická východiska“ se věnuje teoretickému kontextu, ve 

kterém se utváří předškolní vzdělávání. Jedná se o teorii socializace, teorii lidského 

kapitálu Jamese Colemana, analýzu sociálního a ekonomického vývoje české 

společnosti a pojetí rovnosti, kvality a efektivity ve vzdělávací politice. 

 Čtvrtá kapitola „Empirické poznatky – efekty předškolního vzdělávání“ se na 

základě empirických poznatků věnuje důsledkům, které vznikají prostřednictvím 

předškolního vzdělávání. 

Pátá kapitola „Historický vývoj a současnost v předškolním vzdělávání 

v České republice“ a její podkapitoly jsou zaměřeny na popis měnících se podmínek 

v oblasti předškolního vzdělávání při přechodu od totality k demokracii. Poté je 

pozornost zaměřena na popis legislativy a strategických dokumentů, které předškolní 

vzdělávání rovněž ovlivňují. V následující části kapitoly jsou uvedeny typy 

mateřských škol, se kterými se v současné době můžeme setkat. Kromě toho je 
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pozornost věnována zřizovatelům a podmínkám, ve kterých se předškolní vzdělávání 

uskutečňuje. 

Šestá kapitola „Hlavní problémy v oblasti předškolního vzdělávání“ se 

zabývá konkrétními problémy, které nejvíce ovlivňují předškolní vzdělávání.  Jedná 

se o regionální a prostorovou nedostupnost mateřských škol, rozdíl v hrazení za 

předškolní vzdělávání v mateřských školách, kvalitu pedagogů a počet dětí, o které 

se starají, nedostatky v kurikulu v předškolním vzdělávání, rozdílnou kvalitu 

mateřských škol a nedostatek informací. 

Sedmá kapitola, která nese název „Závěr“, je shrnutím hlavních poznatků. 

Poslední kapitola „Resumé“ nabízí stručný přehled diplomové práce 

v českém a v anglickém jazyce.   
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1. 1 Stanovení cílů a záběru práce 

 Práce se věnuje aspektům, které se určitým způsobem podílejí na 

tvorbě nerovností v oblasti předškolního vzdělávání. Problematika předškolního 

vzdělávání není v české společnosti zcela opomíjena, o čemž svědčí narůst počtu 

publikací z tohoto prostředí, ale téměř žádná z nich není založena jinak než 

pedagogicky či psychologicky. Co však v této sféře stále chybí, je jednak výzkum, 

který by se zabýval srovnáním všech standardních a alternativních typů mateřských 

škol, především potom v oblasti vlivu těchto institucí na dítě a jeho pozdější vývoj a 

také srovnání kvality a efektivity služeb, které tato zařízení poskytují a srovnání 

jejich regionální dostupnosti. 

  Předškolní vzdělávání považuji spolu s mnoha dalšími odbornými studiemi 

za  mimořádně důležité pro další rozvoj dítěte, a proto se domnívám, že je vysoce 

žádoucí v rámci české vzdělávací politiky tuto oblast lépe poznat. Bez tohoto 

poznání lze jen těžce účinně řešit problémy, které se zde vyskytují a důsledky, které 

z nich plynou. 

 Práce je členěna do osmi, ve kterých se výše popsané nedostatky snažím blíže 

analyzovat. Konkrétně se zabývám aspekty, které přispívají k nerovnostem šancí 

předškolních děti na stejně kvalitní a dostupné vzdělání. Jak výzkumy dokazují, žáci 

vstupují do povinně vzdělávacího systému s určitými předpoklady, které jsou dány 

vrozenými dispozicemi a sociálním prostředím, v němž vyrůstají. Tyto předpoklady 

do jisté míry předurčují, nakolik náročné pro ně studium bude a jakých výsledků 

budou dosahovat. Vedle těchto předpokladů  se s mnohými odbornými studiemi 

[McCartney 1982., Howes 1988., Berlinski 2006., Sborn 1987] domnívám, že na 

budoucí úspěch dítěte ve škole má vliv i péče a služby, které se mu dostávají 

v mateřské škole. Z tohoto důvodu se hledisku kvality služeb v mateřských školách 

budu blíže věnovat.  

V rámci této práce dále vysvětluji základní pojmy a vztahy, které se váží ke 

zkoumané problematice, poukazuji na hlavní trendy a vývoj předškolního vzdělávání 

a legislativy a přibližuji také postoje důležitých aktérů a odborníků.  

Hlavním cílem diplomové práce je, z důvodu malé informovanosti o problémech 

v oblasti předškolního vzdělávání, otevření tohoto tématu a položení určitých otázek. 

Tyto otázky mohu rozdělit na výzkumné, deskriptivní a praktické. Jelikož však 

k zodpovězení výzkumných otázek není v současném české vědeckém poznání 
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dostatečné množství informací, svou pozornost spíše obracím k otázkám deskriptivní 

a praktické povahy, které doplňuji o vlastní poznatky z praxe.  Některé tyto otázky 

jsou uvedeny přímo v textu.  

V průběhu práce se dále pokusím zjistit a popsat, jaké jsou klíčové nedostatky 

a hlavní příčiny nerovností v oblasti předškolního vzdělávání. Mimo to se věnuji také 

možným důsledkům, které z tohoto problému vyplývají. Mezi základní otázky, které 

si kladu patří:  

 

1. Jakou roli hraje způsob předškolního vzdělávání a výchovy v rámci dalšího 

vývoje a vzdělávání jedince?  

2. Nakolik jsou rodinám dostupná zařízení předškolní výchovy?  

3. Jaká je úroveň či kvalita současných předškolních zařízeních?  

4. Jaké jsou efekty předškolního vzdělávání 

5. Jaké jsou hlavní problémy v oblasti předškolního vzdělávání? 

6. Nakolik institucionalizované předškolní vzdělávání dokáže odhalit rozdíly či 

zaostávání některých dětí?  

7. Nakolik rozdíly těchto dětí dokáže vyrovnat?  

8. Nakolik předškolní vzdělávání rozvíjí „normálně“ se vyvíjející dětí?  

 

1. 2 Vymezení základních pojmů 

 Nejdůležitějším pojmem ve zkoumané problematice je pojem „předškolní 

vzdělávání“. V České republice se institucionálního předškolního vzdělávání účastní 

zpravidla děti ve věku od 3 – 6 let v mateřských školách. V rámci mezinárodní 

klasifikace ISCED 973 se řadí do vzdělávací úrovně ISCED 0 a je definováno jako 

„uvedení dětí ranného věku do prostředí školského typu“. V České republice není 

toto vzdělávání součástí povinné školní docházky. Podle Bílé knihy „Předností 

institucionálního předškolního vzdělávání je odborné vedení dětí a cílevědomé 

vytváření vhodných podmínek pro jejich rozvoj a vzdělávání. V případě potřeby zde 

dochází ke kompenzaci nedostatků v uspokojování potřeb dítěte i v jeho rozvojové 

stimulaci“ [Bílá kniha 2001; 45]. 

 Dalším důležitým pojmem je rodina. Sociologický slovník uvádí pod jejím 

pojetím následující definici. „Rodina je obecně původní a nejdůležitější společenská 
                                                 
3 Schéma vzdělávacího systému České republiky. Dostupné v příloze 
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skupina a instituce, která je základním článkem sociální struktury i základní 

ekonomickou jednotkou a jejímž hlavními funkcemi je reprodukce trvání lidského 

biologického druhu a výchova, resp. socializace potomstva, ale i přenos kulturních 

vzorů“ [Maříková, Petrusek, Vodáková 1996; 940-941]. Podle dětského psychologa 

Jaroslava Šturmy je to právě rodina, která hraje v předškolním věku dítěte absolutně 

nezastupitelnou roli. Je to místo, do kterého se dítě rádo vrací a zažívá v něm pocit 

jistoty a bezpečí [Šturma 2007]. „Další znaky, toho co je rodina, jsou sociokulturně 

podmíněny. Patří k nim společné bydlení, příslušnost ke společné příbuzenské linii, 

společná produkce a konzumování statků atd.“ [Jandourek 2001; 206]. 

 Jelikož se práce věnuje nerovnostem v oblasti předškolního vzdělávání, je 

zapotřebí osvětlit pojem „rovnost“. V oblasti vzdělávací politiky se tento pojem 

nejčastěji objevuje ve spojení „spravedlivost či rovnost příležitostí“ ke vzdělání. 

Rovnost příležitostí však jednotliví autoři pojímají jiným způsobem. Jedni zdůrazňují 

rovnost v přístupu ke vzdělání, jiní kladou důraz na rovnost podmínek vzdělávání a 

nakonec jsou i tací, kteří zohledňují jakousi jistou míru rovnosti výsledků. V mém 

případě se přikláním k pojetí rovnosti jako rovnost podmínek vzdělávání (equality of 

treatment), což znamená, že by každé dítě mělo mít přístup k rovnocennému 

vzdělávání srovnatelné péče a kvality [Matějů, Straková 2006; 22].  

 Jelikož jsem výše zmínila pojmy výchova a vzdělávání, je nutné tyto pojmy 

také vysvětlit. Výchova je podle J. Pelikána „cílevědomým a záměrným utvářením a 

ovlivňováním podmínek, které umožňují optimální rozvoj každého jedince, a to 

v souladu s individuálními  dispozicemi a stimulující jeho vlastní snahu stát se 

autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností“ [Pelikán 1995, podle 

Šmelová 2004; 80]. B. Jeřábková k této definici ještě přidává, že o výchově 

hovoříme téměř výlučně ve spojení s dětmi, i když víme, že si některé způsoby 

osvojujeme celý život, zatímco vzdělání vztahujeme spíše na mládež a dospělé. 

K rozdílům patří i to, že mezi dítětem a vychovatelem existuje jednoznačný poměr 

zralosti a nezralosti, tedy asymetrický vztah. Pojem vzdělání se upíná spíše na 

objektivní obrazy a podněty, které si dotyční osvojují, zatímco výchova se více 

zaměřuje na osoby a procesy, jež jsou ve specifickém poměru, tj. vést, řídit nebo se 

dát vést a řídit. V případě vzdělání tak hovoříme o zlepšení poznání, o obohacení 

prožívání, o prohloubení vědomostí, a zvláště o lepší pochopení souvislostí [viz. 

Jeřábková 1993; 68-69]. 
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 Posledním neméně důležitým slovním spojením je „kvalita vzdělávání“. 

V českých strategických dokumentech bývá explicitně kvalita vzdělávání spojována 

s kurikulem a dále především s měřitelnými výsledky vzdělávání. Já se přikláním 

k definici J. Průchy, podle něhož: „Kvalita (vzdělávacích procesů, vzdělávacích 

institucí, vzdělávací soustavy aj.) je žádoucí (optimální) úroveň fungování a/nebo 

produkce těchto procesů či institucí, která může být předepsána určitými požadavky 

(např. vzdělávacími standardy), a může být tudíž objektivně měřena a hodnocena“ 

[Greger, Ježková 2007; 54]. 

 

2. Metodologie, použité metody a zdroje dat  

 Hlavní výzkumné otázky, na které se pokusím v této práci nalézt odpovědi 

jsem zmínila, a proto se jimi již nezabývám. Pomocí jednotlivých výzkumných 

metod a různých zdrojů dat a informací se na výše položené otázky snažím 

odpovědět. Při zpracování tématu dále využívám statistiky, tištěné dokumenty a 

internetové zdroje. Důležitým informačním zdrojem mi jsou také závěry z již 

provedených tuzemských i zahraničních výzkumů a informace získané od 

zainteresovaných aktérů a odborníků, kteří se v této problematice pohybují. Pro 

lepší vymezení a strukturaci problému jsem na počátku zpracování tématu zakreslila 

možné příčiny a důsledky zkoumané problematiky do stromu problémů4. 

 Práce tak především vychází ze studia právních a jiných odborných 

dokumentů, sekundární analýzy dat a rozhovorů s aktéry a odborníky na předškolní 

vzdělávání. 

Při práci s odbornou literaturou kladu hlavní důraz na teoretické informace o 

kvalitě a efektivitě ve vzdělávání a důležitosti sociálního kapitálu. Podstatný zdroj 

dat v této části představovaly odborné publikace z oboru vzdělávací politiky jako je: 

„(Ne)rovné šance na vzdělání“ (Matějů, Straková)“, „Vybrané problémy vzdělávací 

politiky“ (Kalous, Veselý) či „Školní vzdělávání“ od Davida Gregera a další.  

Dále pozornost obracím již na samotnou roli předškolního vzdělávání 

v rámci dalšího vývoje a vzdělávání dítěte a také v rámci vzdělávacího systému 

v České republice. V této části se zaměřuji na charakteristiku klíčových událostí ve 

                                                 
4 Viz příloha: Graf 3. 



 18 

vývoji institucionálního předškolního vzdělávání, jež mají největší vliv na jeho 

současnou podobu.  

Poté se zabývám postoji a zájmy jednotlivých aktérů, přičemž zjišťuji v čem a 

proč se jejich stanoviska liší. V této pasáži využívám především metodu dotazování. 

Konkrétně se jedná o částečně strukturované rozhovory, které jsem osobně provedla 

s pedagogickými pracovníky mateřských a základních škol, dětskou psycholožkou a 

dalšími zainteresovanými aktéry (rodiče, zřizovatelé). Kromě toho jsem využila i 

metody dotazování prostřednictvím dotazníků, díky nimž jsem získala informace od 

rodičů a zřizovatelů, které působí mimo město Prahu. Celkový výběr respondentů se 

řídil pravidlem zahrnout do něho co největší heterogenitu názorových proudů a 

zastánců různých institucí. Největší problém z tohoto hlediska byl se zřizovateli 

některých mateřských škol, od kterých se mi díky jejich neochotě nepodařilo získat 

potřebné informace. 

V práci jsou použity úryvky z přepisů těchto rozhovorů5, s jejichž 

prostřednictvím je dokreslena aktuálnost a závažnost uvedených tvrzení a problémů. 

Tyto rozhovory jsou pro práci velice přínosné, neboť při současném velmi malém 

zmapování problematiky předškolního vzdělávání, mi při zpracování daného tématu 

velice pomohly.  

Vzhledem k malému počtu respondentů však nelze jejich názory považovat 

za reprezentativní, veškerá kvantifikace těchto názorů je jen orientační. Přesto však 

získané informace lze pokládat za významnou výpověď zainteresovaných aktérů ve 

zkoumané oblasti předškolního vzdělávání. 

Kromě výše zmíněného jsem v práci také využila metody zúčastněného 

pozorování. V průběhu přibližně dvou týdnů jsem pozorovala prostředí mateřských 

škol, v němž se děti pohybovaly, jejich denní program, činnosti jež vykonávaly, 

hračky a další vybavení školy. Bylo mi dovoleno i nahlédnout do školní 

dokumentace, konkrétně do školních vzdělávacích programů některých zařízení. 

 

 

                                                 
5 Veškeré přepisy rozhovorů  a vyplněné dotazníky jsou dostupné v příloze  
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3. Teoretická východiska 

Národní politiky rozvoje vzdělávání ve vyspělých zemích světa jsou 

provázány dvěma základními cíly – zvyšováním kvality vzdělávání a otázkou 

spravedlivosti či rovnosti příležitostí ve vzdělávání. Podle Davida Gregera, na 

příkladu České republiky můžeme toto tvrzení potvrdit citátem z Bílé knihy6, která 

uvádí mezi strategickými liniemi rozvoje vzdělávání v ČR také: „Dosáhnout vyšší 

kvality a funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, 

které budou odpovídat požadavkům informační a znalostní společnosti, udržitelného 

rozvoje, zaměstnanosti a potřebám aktivní účasti na životě demokratické společnosti 

v integrované Evropě, a které budou zároveň respektovat individuální odlišnosti a 

životní podmínky účastníků vzdělávání“ [Národní program…2001; 18, podle 

Greger, Ježková 2007; 53].  

Vzdělání tak v moderních společnostech představuje cestu k získání dobrého 

zaměstnání, vyšších výdělků a k celkově spokojenějšímu životu. Jak píše Petr 

Matějů, „rozdíly v dosaženém vzdělání mezi jednotlivci, i to do jaké míry je lze 

připsat na vrub nerovnostem ve vzdělanostních šancí mají samozřejmě kulturní, 

historickou, politickou i geografickou dimenzi“ [Matějů 2006; 7]. V některých 

vyspělých státech se již celkem daří zmenšovat ty nejvíce viditelné nerovnosti 

v šancích na vzdělání, a to zejména mezi městy a venkovem. V České republice se 

zatím tento problém příliš neřeší. Existují zde informace pouze o tom, kdo se tohoto 

vzdělávání účastní a kdo ne. 

 V České republice se tedy účastní předškolního vzdělávání přibližně 85 % 

dětí ve věku od tří do šesti let. Zbytek dětí do předškolní instituce nechodí, což 

v mnoha případech způsobuje jejich selhávání na základních školách. Tyto děti 

většinou pocházejí ze socioekonomicky slabých rodin nebo segregovaných komunit.  

Důvodů, proč tyto rodiny neposílají své děti do mateřské školky, je hned několik. 

V první řadě se jedná o skutečnost, že rodina nemá prostředky na školné. Druhou 

variantu tvoří rodiče, kteří se starají o mladší sourozence a necítí tedy potřebu 

využívat služby mateřských škol. Třetí možnost spočívá v tom, že děti vyrůstají v 

širších rodinných vazbách a vždy se najde někdo, kdo se o dítě v dopoledních 

hodinách postará – například dlouhodobě nezaměstnaní příbuzní. 

                                                 
6 Národní program rozvoje vzdělávání 
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V důsledku neúčasti v mateřských školách se tak děti dostanou do kolektivu 

vrstevníků až v první třídě a jejich fixovanost na rodinu a nedostatek pochopení pro 

školní řád často stojí za vysokou absencí prvňáčků a jejich špatnou adaptací na 

školní prostředí. Děti z mateřské školy totiž např. umí poznávat barvy, rozeznají 

některé symboly a hlavně chápou svoji roli ve vztahu k pedagogovi a ostatním 

dětem, což jim dále usnadňuje jejich další působení ve škole [Drom 2007]. 

Pro názornost, jaké nerovnosti se v této oblasti vyskytují v zahraničí a jak 

dále ovlivňují budoucí život jednotlivců, uvádím americkou studii Inequality in 

Preschool Education and School Readiness  publikovanou v American Educational 

Research Journal (2004), která se tímto hlediskem zabývala. Podle studie Who goes 

to Preschool and Why Does It Matter? (NIEER), účast dětí na předškolním 

vzdělávání ve spojených státech rok od roku roste a v roce 2002 se ho účastnily 2/3 

čtyřletých a dokonce více než 40 % tříletých dětí. Jak se píše v prvně zmíněné 

studii, horší je to již se zařazováním dětí ze znevýhodněných rodin, což stále zůstává 

nevyřešeným problémem. 

 Americké předškolní vzdělávání se proto vyznačuje silnou nerovností, 

jelikož mnohé děti, které by z tohoto vzdělávání nejvíce profitovaly, se ho převážně 

ze socioekonomických důvodů nemohou zúčastňovat. V roce 2004 se tak ve 

spojených státech vzdělávání v mateřských školách účastnila méně než polovina 

dětí, které pocházely ze znevýhodněných rodin [Barnett a kol. 2004]. Důsledkem 

této skutečnosti je, že děti, které předškolní instituci nenavštěvovaly (většinou ze 

znevýhodněných rodin), jsou hůře připraveni na vstup na základní školu, kde 

později dosahují horších výsledků ve čtení a v matematice, což je dále provází i na 

dalších vzdělanostních stupních [Magnuson a kol. 2004].   

Vzdělávací politika ve spojených státech se z těchto důvodů bude snažit více 

zpřístupňovat předškolní vzdělávání, zvyšovat jeho kvalitu a snižovat tak rozdíly ve 

školní připravenosti dětí [Barnett a kol. 2004]. 

Podle výše zmíněného tak vzdělávání v mateřských školách pomáhá 

k aktivnímu rozvoji a učení dětí a současně tak přispívá ke snazšímu přechodu na 

základní školu a dalším možnostem vzdělávání a uplatnění jedince ve společnosti. 

V tomto ohledu je potřeba zmínit proces socializace, jelikož každodenní 

plynulá průběžná socializace a kultivace dítěte v běžných situacích je nejlepší 
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způsob, jak dítě připravit na školní docházku. Odstranění pevné hranice mezi 

mateřskou, základní školou a rodiči a jejich vzájemná spolupráce znamená 

propojení předškolní výchovy s počáteční fází povinného vzdělávání. 

V socializačním procesu dítěte má vedle mateřské školy největší význam především 

rodina, jejíž hodnoty a normy dítě přejímá. V tomto směru je důležitý i obecný 

postoj rodiny ke vzdělání, který ovlivňuje motivaci dítěte ke školní práci a dalšího 

vzdělávání. Mimo to „rodina vštěpuje dítěti společenské životní zvyklosti a způsoby 

chování a utváří základy k porozumění mezi dítětem a dospělým a zprostředkovává 

dítěti základy norem a hodnot. Těmto rodičovským povinnostem a právům také plně 

odpovídá výchovně vzdělávací poslání mateřské školy“ [Jeřábková 1993; 55].  

Mateřská škola může zároveň přispět k socializaci dítěte působením pestrého 

kolektivu, který mu rodina v žádném případě nabídnout nemůže a koneckonců může 

rodině zprostředkovat i odborná doporučení. Jak píše Adéla Štěpánková, mateřská 

škola může působit i jako „poradní orgán“. „Jedná se zejména o doporučení v oblasti 

školní připravenosti, prevenci a doporučení při nápravě logopedických vad či 

upozornění na specifické potřeby některých dětí, s doporučením k návštěvě 

psychologa nebo jiného odborníka“ [Štěpánková 2004; 20]. Poslední roli mateřské 

školy v životě dítěte mohu nazvat jako „ochranná křídla“. Jedná se o situaci, kdy se 

dítě doma vlivem některých nepříznivých situací (např. rozvod rodičů, citově 

nevyrovnané prostředí,..) dostává do určitého napětí. Mateřská škola mu tak pomáhá 

zvládat tuto situaci  prostřednictvím klidného prostředí, kde zažívá pocity radosti a 

uspokojení. 

Význam předškolního vzdělávání jako první investice do vzdělání zdůrazňuje 

také zpráva Evropské komise, ve které se píše, že účast v kvalitním předškolním 

vzdělávání jednak usnadňuje další vzdělávání jedince, tak zároveň ovlivňuje i jeho 

budoucí dosažené úspěchy a proces socializace. Předškolní vzdělávání tak 

představuje nejefektivnější prostředek vytvoření základů pro budoucí vzdělávání, 

předcházení předčasným odchodům ze školy, zvýšení spravedlivosti výsledků a 

celkové úrovně dovedností. Komise tak poukazuje na to, že tyto investice mají 

velkou návratnost, přičemž tato návratnost s věkem klesá7. Podle této zprávy, 

z evropských i amerických zkušeností můžeme dále tvrdit, že nedostatek investice do 

vzdělání v předškolním věku vede k tomu, že v pozdějším věku tyto investice dále 

                                                 
7 Návratnost investice do vzdělání. Dostupný v příloze, graf 4 
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narůstají, přičemž je tento „záchranný způsob vzdělávání“  méně cenově přístupný a 

často se pojí se vrůstající hrozbou nezaměstnanosti, kriminality,.. 

Na základě těchto skutečností Evropská komise vybízí členské státy k větším 

investicím do předškolního vzdělávání, jelikož tak díky tomu utvoří dobrý základ 

nejenom pro další učení jednotlivců, ale ovlivní tak i vzdělání celé populace. 

Zároveň tak státy přispějí k tomu, že klesne procento dětí, které předčasně opouští 

školu a vzroste tak celková úroveň lidských dovedností. Jak tato zpráva dále uvádí, 

že pouze 10.8 % dospělých Evropanů dále participuje na celoživotním vzdělávání8. 

Tuto skutečnost zdůrazňuje na grafu, který uvádí, že lidé, kteří mají nízkou 

kvalifikaci, se na celoživotním vzdělávání (mezi 25-64 rokem života) podílejí jen 

výjimečně, naopak lidé s vyšším vzděláním participují ve větší míře [viz. Efficiency 

and equity in european education and training system 2006; 1-11]. 

Pokud se tedy vrátím opět na počátek vzdělanostní dráhy každého 

jednotlivce, ze závěrů zprávy Evropské komise mohu soudit, že jedinec, který 

navštěvoval kvalitní předškolní vzdělávání i nadále úspěšně pokračuje ve vzdělávání 

na vyšších stupních vzdělávací soustavy, dosáhl tedy i vyššího vzdělání a nadále se 

zúčastňuje i celoživotního vzdělávání, což mu snižuje šance sociálního vyloučení a 

nezaměstnanosti. Toto tvrzení potvrzuje i longitudinální výzkum, který je uveden 

v následující kapitole. 

Rodina a mateřská škola však mohou být pro děti obohacující pouze tehdy, 

když plní základní funkce a uspokojují potřeby všech členů. Podle Matějčka má 

mateřská škola možnost určitým způsobem ovlivnit fungování rodiny a přispět jí tak 

ke kvalitní výchově a vzdělání dítěte. V případě nevhodných výchovných postojů 

mohou pedagogové v mateřské škole ukázat možnost odlišného přístupu. 

„V mateřské škole se totiž  dítě učí jiným způsobům sociální komunikace, přejímá 

jiné modely sociálních vztahů než ty, které zná z vlastní rodiny a zároveň 

napodobuje i jiné vzory chování (např. v jídle, v hygieně, ve spolupráci,..) [Matějček 

1992; 111].  

Jak se píše ve zprávě OECD, předškolní vzdělávání je vhodné zvláště pro 

znevýhodněné děti, které pocházejí např. ze sociálně slabších rodin, které jim 

nedokáží nabídnout takovou péči či aktivity, které mají k dispozici ostatní děti. 

                                                 
8 Participace jedinců na celoživotním vzdělávání. Dostupné v příloze, graf 5 
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Prostředí předškolního zařízení jim tak toto znevýhodnění umožňuje určitým 

způsobem kompenzovat [viz. OECD: Starting Strong II 2006; 32-34]. 

 Mimo výše uvedených přístupů je v této souvislosti důležité zmínit také teorii 

sociálního kapitálu, jelikož právě tato teorie hraje v oblasti vzdělávání klíčovou roli.  

Jedním z nejvlivnějších autorů této teorie je James S. Coleman, který sociální kapitál 

vymezuje prostřednictvím jeho funkce a uvažuje o něm nikoli jako o soukromém, ale 

jako o veřejném statku. Podle A. Veselého „Sociální kapitál tedy nechápe 

individualisticky jako množství kontaktů a známostí, na které se může rodina 

spolehnout v případě potřeby, ale jako příslušnost k dobře fungující komunitě nebo 

společenství, která má podle něj klíčový pozitivní vliv na vzdělávací dráhu dětí“ 

[Veselý 2006; 18].  

Hlavní myšlenkou Jamese S. Colemana je, že sociální kapitál má klíčový vliv 

na tvorbu lidského kapitálu. V rámci své teorie sociálního kapitálu se zabývá 

důležitostí sociálního kapitálu jak v rodině, tak i v komunitě. V rodině tento kapitál 

zahrnuje vztahy mezi rodiči a dětmi a je měřitelný jako množství času, které rodiče 

stráví se svými dětmi a způsob, jakým tento čas vyplní. Podle A. Veselého, autor 

dále zastává názor, že lidský kapitál rodičů lze efektivně předat svým dětem pouze 

prostřednictvím interakce s nimi a zároveň připouští, že na vývoj dítěte má vliv 

kromě rodiny také komunita, ve které se nachází škola, kterou dítě navštěvuje a 

propojenost rodiny s tímto kapitálem [viz. Veselý 2006; 18]. 

Svoje myšlenky Coleman prokazuje na empirickém porovnání tří typů škol: 

veřejných, soukromých a církevních. „Církevní školy mají podle něj největší míru 

sociálního kapitálu, protože jsou zasazeny do komunity založené na církevní 

organizaci. Oproti tomu soukromé školy chápe jako individuální a individualistickou 

volbu rodičů, kteří „ačkoli pomáhají svým dětem velkým objemem vlastního 

lidského kapitálu, posílají je do škol, které jsou zbaveny sociálního kapitálu“ 

[Coleman 1988; 114 podle Veselý 2006; 18]. Jednoznačnou podporu teze o 

důležitosti sociálního kapitálu v komunitě dospělých, která obklopuje školu autor 

dokládá na závěrech z výzkumu, podle něhož školy, které mají nejmenší míru 

sociálního kapitálu, děti opouštějí daleko dříve než ty, u kterých byla zjištěna míra 

sociálního kapitálu větší.  

O přenosnosti lidského kapitálu se píše i ve zprávě OECD, kde je uvedeno, že 

podle řady výzkumů funguje přenos lidského kapitálu nejen skrz rodiče, ale i 

prostřednictvím okolí a školy, kterou dítě navštěvuje. Jak výzkumy dokazují, děti 
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vyrůstající v rodinách s nízkým socioekonomickým statusem mají menší 

pravděpodobnost rozvíjet své dovednosti a inteligenci na takovou úroveň, jako mají 

děti z rodin s vyšším socioekonomickým statusem.  

Proto je důležité, aby kvalita předškolních zařízení byla na vysoké úrovni, 

aby se toto znevýhodnění u dětí vyrovnalo. Dobrá kvalita mateřské školy je totiž 

spojována se školními úspěchy a dobrým chováním dětí. Užitek kvalitního 

předškolního vzdělávání se nejvíce projevuje při vstupu dítěte na základní školu a 

dále i na střední školu, ale tento užitek je v porovnáním s prvně zmíněným již o 

poznání menší [viz. OECD: Starting Strong II 2006; 32-36]. 

S pojetím kvality v oblasti vzdělávání to však není tak jednoznačné, jak se na 

první pohled zdá. Největší problém spočívá v tom, že v pedagogické literatuře není 

pojem kvality doposud jasně vymezen. „To znamená, že jakákoliv definice kvality 

vede ke zúžení konceptu kvality ve vzdělávání na pouze některé z jeho aspektů, a tak 

je definování kvality vždy příkladem metodologického redukcionismu“ [Greger 

2007; 53]. 

 Určení míry kvality, resp. ne-kvality, pak může být dáno pouze na základě 

standardu, jakési dělící hodnoty vytvořené na základě určení nějaké skupiny lidí 

(např. odborníků). Ve vymezeních pojmů kvality ve vzdělávání můžeme spatřovat 

velký vliv ekonomických oborů, odkud byl pojem kvality přejat do sféry veřejné 

správy. Výsledkem těchto vlivů je pak především pojetí kvality vyjádřeno jako 

efektivita. 

Obecně můžeme říci, že ukazatel míry efektivity nejčastěji odpovídá 

porovnání vstupů (nákladů) s výstupy (efekty, výnosy) vzdělávání. Právě pojem 

přidaná hodnota (value added) ve vzdělávání je charakterizován jako rozdíl mezi 

úrovní výstupu a vstupu, přičemž se předpokládá, že úroveň výstupů je větší než 

úroveň vstupů, tedy že škola skutečně určitý nárůst kvality vyprodukovala. [Viz. 

Havelka 2005; 14 ]. Zároveň platí, že ona veličina srovnávaná na vstupu a na 

výstupu je parametrem kvality vzdělání. Tvorba této zdánlivě jednoduché myšlenky 

je však velmi obtížná, a to hned ze dvou hledisek: 

1. Výchovný či vzdělávací proces je svou podstatou multifaktorový. To 

znamená, že jeden důsledek může být ovlivněn více faktory, stejně tak jako 

jeden faktor může determinovat více důsledků.  
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2. Tento multifaktorový charakter výchovného či vzdělávacího procesu je dále 

zesílen tím, že tento proces je dlouhodobý. 

 Efektivnost výchovného či vzdělávacího procesu v mateřských školách a 

v rodinách budu ve své práci chápat pouze jako jeho účelnost, tedy jako míru 

dosažení předem stanovených cílů vzdělávání, která se logicky pojí se školní 

připraveností dítěte.9 Jako příklad, jak se provádí evaluace efektivnosti škol mohu 

uvést jeden z nejrozšířenějších modelů, kterým je P. Mortimorův model faktorů 

zakládajících efektivnost školy. Mezi tyto faktory např. patří: cílevědomé vedení 

školy, velký podíl učitelů na přípravě obsahu a organizace, přesná strukturace času 

každého výukového dne, výrazná pracovní atmosféra školy, soustředěnost výuky na 

dané téma, maximální komunikace mezi učiteli a žáky, intenzivní spolupráce školy 

s rodiči a jiné. Dále jsou zohledňovány i další faktory, jako jsou např. velikost školy, 

sociální a etnické složení populace žáků, stabilita učitelského sbor. Některé z nich 

škola může ovlivnit jen okrajově, jiné vůbec [viz. Havelka 2005; 20 ].  

Po této teoretické reflexi předškolního vzdělávání, svou pozornost 

v následující kapitole obrátím na empirické poznatky. Konkrétně se jedná o efekty  

předškolního vzdělávání, jejichž teoretický kontext jsem výše uvedla. 

 

4. Empirické poznatky o efektech předškolního vzdělávání 

V posledních letech se ve vědecké obci klade stále větší důraz na evaluaci 

vzdělávacích procesů. Evaluace neboli hodnocení přispívá jednak pro vědeckou 

teorii, tak i pro samotnou praxi vzdělávání. V oblasti teorie se podle vzoru ostatních 

států rozvíjí koncepce o kvalitě a efektivnosti vzdělávání, v oblasti praxe se následně 

uplatňují poznatky o kvalitě vzdělávacích programů atd.   

 V souvislosti s tím, že se práce věnuje předškolnímu vzdělávání, jsou na 

místě následující otázky: Jaké jsou vlastně efekty tohoto vzdělávání? Neboli, jak se 

vzdělání získané v mateřské škole dále projevuje v životě jednotlivce? Nebo, není 

lepší vychovávat dítě doma než ho svěřit do institucionální předškolní péče? 

                                                 
9 „Souhrn předpokladů dítěte pro úspěšné zvládání školního života a nároků na vyučování. Je to 
komplexní charakteristika, která zahrnuje jak úroveň biologického a psychického vývoje dítěte, tak 
dispozice vytvářené na základě učení a vlivem konkrétního sociálního prostředí. V praxi vznikají 
problémy z toho, že školní připravenost některých dětí není dostačující, a to především vlivem 
znevýhodněného sociokulturního prostředí a jejich rodin“ [Průcha 2001; 241]. 
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Pojem vzdělání, k němuž se vztahují tyto otázky, je zde chápáno jako získané 

poznatky, dovednosti, hodnoty či chování, které se utvořily prostřednictvím působení 

mateřské školy nebo výchovy v rodině. Vzdělávacími efekty jsou tedy různé účinky 

a důsledky, které pro život jedince toto vzdělávání vytváří.  

Problém přípravy na vstup na základní školu a s ním související potřeba 

hledat návaznost mezi předškolním a počátečním povinným vzděláváním zaujímá 

stále důležitější roli jak v odborné teoretické diskusi, tak především v mezinárodních 

empirických výzkumech. „Mezinárodní srovnávací šetření signalizující znepokojivé 

procento dětí, které mohou mít na počátku školní docházky různé obtíže (v České 

republice je to téměř 20 %), ovlivňují názory na postavení institucionální předškolní 

výchovy“ [Spilková 2004; 38]. 

Obavy o rozvoj dítěte se týkají především toho, že nepřítomnost jedné osoby 

(zpravidla matky), která by se dítěti důkladně věnovala způsobí, že vývoj dítěte bude 

opožděný. Další argument, který hájí toto stanovisko je, že péče poskytované více 

lidmi zapříčiní, že nebudou uspokojeny citové potřeby dítěte, dítě tak bude nejisté a 

úzkostné. V jedné době dokonce převažoval názor, že zážitky z ranného dětství mají 

hluboké důsledky pro další psychický vývoj dítěte a musí k nim tudíž docházet 

v okruhu malé rodiny se stěžejní osobou – matkou. 

Kromě těchto názorů je vhodné zmínit stanovisko lékaře Lukáše Dostála 

(otec čtyř dětí), který se k tématu mateřských škol vyjádřil následovně: „děti jsme do 

školky dali, nicméně po dvou měsících jsme je opět odebrali, jelikož tam nedostávaly 

žádné nové podněty než ty, které jim dokážeme nabídnout doma“. Mateřská škola je 

podle něj jen náhražka rodiny a na námitku o tom, že dítě v mateřské škole lépe 

„dozraje“ odvětil, že v počtu čtyř dětí není sociální zrání žádného z nich nijak 

ohroženo [Dostál 2007]. 

I přes tyto argumenty se většina rodičů rozhodla svěřit své dítě do zařízení 

předškolní péče, což v mnoha, především v zahraničních státech vyvolalo potřebu 

prozkoumat vliv těchto zařízení na vývoj dětí. Obecně lze říci, že většina obav 

týkajících se důsledků, které pro dítě má docházka do zařízení předškolní péče, je 

neopodstatněná, a dokonce, jak mnoho výzkumů dokazuje, za určitých okolností je 

zkušenost s kolektivní péčí pro dítě jenom prospěšná [Schaffer 1994; 157].  

Tuto skutečnost potvrzuje např. Pre-primary project, který mezi roky 1986 – 

2003 provedl IEA (International association for the evaluation of educational 

achievement). Studie zjišťovala kvalitu života předškolních dětí (celkem 5000 dětí) 
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v 17-ti zemích světa10, které žily v různém prostředí a dostávalo se jim zároveň i jiné 

péče. Zkoumány byly děti, které byly vzdělávány v rodinných centrech a 

v předškolních zařízeních, přičemž hlavním cílem této studie bylo zjistit, jak dítě 

ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstá ve věku čtyř let a jak ho tato zkušenost dále 

ovlivňuje v sedmi letech a po jednom roce na základní škole. Nejdůležitější zjištění, 

které z tohoto výzkumu vzešlo a je relevantní k mému problému je závěr, že 

skutečnost, že děti navštěvovaly předškolní zařízení, sehrálo velmi kladnou roli 

v jejich dalším psychickém, intelektuální a socio-emocionálním rozvoji [Pre-primary 

project 1986 - 2003].  

Hledisko prospěšnosti mateřských škol potvrzuje i další výzkum „Group day 

care and socialy disadvantaged families: effects on the child and the family“, kterého 

se zúčastnila skupina 54 dětí z chudých, nevzdělaných a znevýhodněných rodin. 

Polovina těchto dětí docházela do školky a polovina tvořila kontrolní skupinu dětí 

vyrůstajících doma. V průběhu výzkumu postupně docházelo ke zhoršení dětí 

v kontrolní skupině, neboť program výchovy a výuky u skupiny dětí v kolektivní 

péči zabraňoval retardaci dětí, ke které nutně dochází v nepříznivém rodinném 

prostředí (výzkumy srovnávající úroveň inteligence mezi dětmi kolektivní péče a 

jejich sourozenci vyrůstajícími v takové rodině prokázaly, že IQ u dětí z ohrožených 

rodin se zhoršuje úměrně s věkem). Ve věku 42 měsíců byly děti z kolektivní péče na 

tom o mnoho lépe než kontrolní skupina ať už šlo o funkce verbální či paměťové. 

Z toho vyplývá, že ranná výuka zlepšuje schopnosti znevýhodněných dětí a díky ní 

lze předcházet intelektovému zhoršení vývoje dítěte [Ramey 1983].   

Tentýž postoj zastávají i aktéři, se kterými jsem provedla osobní rozhovory. 

Konkrétně se jedná o dětskou psycholožku a učitelky prvních tříd.  

Dětská psycholožka Dana Březovská se ze své dlouholeté praxe 

k předškolnímu vzdělávání vyjadřuje následovně: „Vychovávat dítě doma je to 

nejhorší, co rodič může dítěti udělat. Přestože se tito rodiče domnívají, že dávají 

dítěti naprosto všechno, velice se mílí. Když se ho snaží učit a možná i naučí psát, 

číst, poznávat zvířata,.. nedají mu zdaleka to, co získá v mateřské škole. Co se týká 

těch důsledků pro dítě. Tak pokud je dítě doma, je tam největší „hvězda“ jenom ono 

                                                 

10Belgie, Čína, Finsko, Německo, Hong Kong, Itálie, Nigérie, Portugalsko, Španělsko, Thaisko, USA,  
Indonésie, Irsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská rebublika, Řecko,  
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samo a vše se točí kolem něj. Když nastoupí do posledního roku mateřské školy, 

nedej bože rovnou do školy, nedokáže se tam dítě adaptovat, zjišťuje, že je tam 

někdo lepší, že už není taková hvězda jako bylo doma a může z toho mít dost velká 

traumata. Dítě se nenaučí mít autoritu vůči jiným lidem. To, co řekne maminka je pro 

něj svaté a nikoho jiného neposlouchá. Často se u těchto dětí setkávám s tím, že 

řeknou: „Já to dělat nebudu, maminka říká, že se to dělá tak a tak,.. (…)“ [rozhovor – 

Dana Březovská]. 

Jak paní Březovská dále říká, děti, které mateřskou školu nenavštěvovaly 

mají častěji problémy s chováním, jsou nekolektivní a konfliktní. Většina těchto dětí 

se chová jako dospělí, mluví velmi spisovně, nemá moc zájem o dětské hračky a jen 

velmi zřídka má mezi vrstevníky kamarády. Takovéto dítě dělá jen to, co ho baví, 

protože maminka ho těžko donutí k něčemu jinému. Oproti tomu dítě v mateřské 

škole získává plno podnětů, které se mu třeba nelíbí, ale musí je snášet. Ty se potom 

velice kladně odrazí na jeho pozdějším rozvoji. Dítě se v mateřské škole naučí i první 

známky učení, tudíž pozdější učení pro něj nebude představovat takový problém 

[rozhovor – Dana Březovská]. 

 S důsledky způsobu předškolního vzdělávání se setkávají i učitelky prvních 

tříd na základních školách, a proto je důležité jejich názory rovněž uvést. Jak obě 

učitelky řekly, dětí, které mateřskou školu vůbec nenavštěvovaly je ve třídě oproti 

ostatním méně, ale přesto je podstatné se jimi zabývat. Paní učitelka Naděžda 

Drgová ze ZŠ Karmelitská na Praze 1 mi sdělila, že mezi dětmi, které do školky 

chodily a dětmi, které nechodily jsou značné rozdíly. V současné době má ve své 

třídě jednu holčičku, jejíž maminka institucionální předškolní výchovu neuznávala a 

vychovávala ji až do nástupu na základní školu doma. „Tato holčička je absolutně 

nekolektivní a ve všech činnostech je pomalejší než ostatní. Je taky dost urážlivá a 

lítostivá, takže na ni musím se vším pomaleji a opatrněji. U ostatních dětí není ten 

rozdíl tak markantní. Hlavně všechny děti jsou individuality, takže nemohu soudit 

nakolik za jejich chování může mateřská škola a nakolik rodina. Na druhou stranu 

z mé praxe mohu soudit, že mateřská škola je určitě dobrý základ pro základní školu. 

Tato moje dnešní holčička a spousta dalších dětí z minulosti to jen potvrzují“ 

[rozhovor – Naděžda Drgová].  

 Paní učitelka Magda Procházková, která působí na základní škole Veronské 

náměstí na Praze 10 mi rovněž potvrdila, že děti, které do mateřské školy nechodily 

jsou ve všem jiné a práce s nimi je jednou tak náročná. Tyto děti chodí často žalovat, 
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oproti ostatním jsou sociálně nevyzrálé, neumí se sami obsluhovat. Mateřskou školu 

doporučuje z důvodu, že se v ní dítě naučí pravidelnému režimu a základní 

dovednosti, které dále rozvíjí na základní škole. Dítě, které tyto základní znalosti 

nemá, nemá na čem stavět, tudíž je oproti ostatním ve velké nevýhodě [rozhovor – 

Magda Procházková].  

Z výše uvedených názorů vyplývá, že institucionální předškolní péče je oproti 

výchově doma pro děti bezesporu přínosnější, a proto je nutné tyto  úsudky doplnit o 

další relevantní empirické poznatky. 

Co se týká dlouhodobých efektů předškolního vzdělávání dětí v mateřských 

školách v České republice, při jejich zjišťování je pedagogický výzkum velmi 

pozadu. Doposud v něm nemáme žádná zjištění o tom, jaké jsou skutečné efekty 

tohoto vzdělávání z veřejných mateřských škol, natož z dalších typů (soukromé, 

alternativní) těchto zařízení. V úsudkách o efektech předškolního vzdělávání tak 

mohu vycházet pouze ze zahraničních studií a z informací, které jsem získala ve 

vlastním šetření. Druhé zmíněné zdroje informací jsem uvedla již výše, a proto nyní 

svou pozornost zaměřím na empirické poznatky. 

Konkrétně se jedná o americkou [Berlinski 2006] a britskou studii [Osborn 

1987]. Autoři prvně zmíněného výzkumu došli k závěru, že účast na předškolním 

vzdělávání má pozitivní dopad na pozdější schopnosti a dovednosti každého 

jednotlivce jako je snaha, motivace, disciplína,.. Zároveň mu tyto dovednosti zlehčují 

proces socializace na dalších vzdělávacích stupních a usnadňují mu tak získat větších 

úspěchů v budoucnosti [Berlinski a kol. 2006]. 

Druhá zmíněná britská studie si za cíl kladla zodpovědět otázku, zda vznikají 

nějaké dlouhodobě prospěšné účinky u dětí, které procházejí mateřskou školou. 

Výsledky, které z tohoto výzkumu vzešly potvrdily hypotézu, že děti, které 

procházely předškolním vzděláváním, dosahovaly v testech měřících jejich 

intelektový a řečový rozvoj vyšších výkonů než děti, které toto vzdělávání neměly. 

Tento závěr se potvrdil jak u dětí ve věku pěti, tak i deseti let. Zároveň se ale 

potvrdilo, že napříč tohoto efektu předškolního vzdělávání působí velmi silně i vliv 

socioekonomického a sociokulturního prostředí rodin dětí [Osborn 1987, podle 

Průcha 2002].  

Kromě těchto empirických výzkumů potvrzující hypotézu o pozitivních 

efektech předškolního vzdělávání je vhodné uvést i efekty, které se odvíjí až od 

dalších vzdělanostních stupňů. Účast na vyšších stupních vzdělávání je podle závěrů 
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některých studií determinováno již účastí v mateřské škole, a proto tyto empirické 

nálezy vztahuji i k mému tématu.      

Mezi tyto nejvíce prokázané efekty vzdělávání patří: Vliv typu vzdělání na 

profesní uplatnění, vliv stupně vzdělání na složitost vykonané práce, vliv vzdělání na 

mzdy a majetkovou diferenciaci a koneckonců také vliv vzdělání na politickou 

orientaci. 

 Co se týká prvně dvou zmíněných efektů, podle Machonina, Tučka a kol., 

práci s nejvyšším stupněm složitosti vykonávají především lidé s nejvyšší úrovní 

vzdělání. Stejně tak tomu je i v případě profesního uplatnění. Tentýž výzkum 

zkoumal i třetí efekt, tedy vliv vzdělání na mzdy. Z výsledků vyplývá, že mzdy 

nejvíce rostou u mužů s vysokoškolským a mužů a žen se středoškolským vzděláním. 

Nejméně u mužů a žen s vyučením. 

Co se týká vzdělání a politické orientace, rovněž podle již uvedených autorů, 

se tyto vztahy zejména projevují v době voleb. Např. při parlamentních volbách 

v roce 1996, ukazovaly některé výzkumy, že lidé s vysokoškolským vzděláním volí 

častěji strany pravicové, kdežto lidé se základním vzděláním volí spíše strany 

levicové. [Machonin, Tuček 1996]. 

 Kromě těchto oblastí, má vzdělání prokazatelný vliv i do jiných sfér života 

lidí jako volba partnera, počet dětí aj. [Čermáková 2000; 34]. 

Z výše uvedených, především zahraničních studií tedy vyplývá, že 

institucionální předškolní vzdělávání má pozitivní efekty na další vzdělávání a život 

jednotlivců. Co se týká efektů předškolního vzdělávání v České republice, podle 

získaných informací od dotázaných aktérů se domnívám, že i zde tyto efekty 

pravděpodobně vznikají, nicméně tento závěr vychází pouze z vlastních poznatků.  

Z tohoto důvodu je velice žádoucí, aby v rámci českého výzkumu byla tato 

oblast rovněž prozkoumána. I přes vysoké finanční náklady i náročnost realizace 

takovéhoto výzkumu se domnívám, že závěry, které by z něj vzešly, by přispěly 

jednak ke zvyšování kvality mateřských škol a tedy i celkových efektů  předškolního 

vzdělávání, tak i k lepší kontrole vzdělávacích výsledků z jiných než veřejných škol, 

které jsou stále ještě přenechávány vlivům čistě tržních sil či kopírováním 

zahraničních vzorů. Aby nedocházelo k nepříznivým důsledkům předškolního 

vzdělávání, je potřeba tuto oblast lépe poznat, zanalyzovat a vyhodnotit.  

Kromě toho se s efekty vzdělávání pojí ještě další dvě skutečnosti, což dělá 

celou záležitost ještě komplikovanější než se na první pohled může zdát. Na jedné 
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straně každý dosažený stupeň vzdělání má vliv na různé oblasti budoucího vývoje 

každého jedince (na jeho příjmy, uplatnění v zaměstnání, osobní rozvoj,..), na druhé 

straně samo dosažené vzdělání, počínaje v mateřské škole, je v první řadě 

ovlivňováno sociálními faktory, zejména rodinného prostředí.  

Tomuto faktoru se však budu věnovat až v kapitole 6, která se zabývá 

hlavními problémy v oblasti předškolního vzdělávání. Nyní svou pozornost obrátím 

na vývoj této instituce v České republice. 

  

5. Historický vývoj a současnost v předškolním vzdělávání 

v České republice 

 Po teoretickém a empirickém kontextu předškolního vzdělávání se v této 

kapitole zaměřím na vývoj mateřských škol a hlavní historické momenty, které 

nejvíce ovlivnily jejich současnou podobu v České republice. Dále se věnuji 

legislativě a strategickým dokumentům, které se rovněž podílely na utváření 

předškolních institucí. V druhé části kapitoly se zaměřím na současné podmínky, ve 

kterých se předškolní vzdělávání realizuje a trendy, které se zde vyskytují. 

 

5. 1 Vývoj předškolního vzdělávání v České republice do roku 1989 

 Otázkám předškolní výchovy a jejího začleňování do jednotného školského 

systému se již v 16. století věnoval J. A. Komenský. V jeho přístupu se jednalo o 

rodinnou výchovu, na kterou mělo navazovat školní vzdělávání. „Zásada návaznosti 

jednotlivých stupňů školského systému11 a posloupnosti výchovy ho přivedla 

k myšlence otevření „poloveřejné“ školy, v níž by byly děti čtyř až šestileté společně 

připravovány na vstup do školy všeobecně vzdělávací. Formou hry se děti měly 

seznamovat se základy čtení a psaní“ [Šmelová 2004; 27].  

Historie samostatné mateřské školy jako instituce veřejné předškolní výchovy 

se začíná v českých zemích rozvíjet až na přelomu 18. a 19. Vznik a rozvoj původně 

sociálně-pečovatelských institucí tzv. opatroven pro děti pracujících matek je 

provázen postupnými snahami uplatnit vedle pečovatelské funkce také výchovně-

vzdělávací poslání. Jako vychovatelé v nich působili především muži (…), ženy se 

                                                 
11 Schéma školského systému podle J. A. Komenského. Dostupné v příloze, tabulka 2  
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objevovaly jen sporadicky. Neměly žádné vzdělání, žádnou kvalifikaci, žádné 

zkoušky. Většinou šlo o starší dámy. Od roku 1848 se péče o děti předškolního věku 

otevřela také ženským církevním řádům. Během roku 1862 prošlo opatrovnou 

celkem 167 dětí, z nichž pouze 64 platilo školné. Co se týká sociálního původu dětí, 

nejvíce z nich mělo otce úředníka, písaře či účetního, dále se objevovali kováři a 

obchodníci či majitelé domů. Zde se tedy nejednalo o děti z chudých poměrů. 

Stejnou školu však navštěvovaly i děti z rodin ševců či nádeníků [viz. Lenderová, 

Rýdl 2006; 162-165].  

Z těchto dochovaných pramenů mohu soudit, že opatrovny sloužily všem 

dětem bez rozdílu sociálního původu, tudíž nerovné šance předškolních dětí na stejně 

kvalitní výchovu či vzdělání se zde ještě neobjevovaly.  

 Skutečný vznik mateřské školy, tedy zařízení, které plně respektovalo 

specifika předškolního věku je datován rokem 1869, kdy vznikl zákon, který 

umožňoval, „aby při obecných školách vznikaly školy pro opatrování, vychovávání a 

vyučování dětí ke škole ještě nepovinných“ [Národní zpráva o stavu předškolní 

výchovy 2000; 25]. Mateřské školy byly určeny dětem od tří do šesti let a jejich 

úkolem bylo podporovat a doplňovat rodinnou výchovu, připravovat děti na školu a 

rozvíjet je po stránce duševní i fyzické. Vedle těchto škol existovaly stále ještě 

opatrovny, které rovněž přijímaly děti od tří let, ale nepřipravovaly je na školu a 

jesličky (neboli ústavy ošetřovací), které přísně podléhaly zdravotním pravidlům a 

byly určeny pro děti do tří let.  

Kolem roku 1883 se většina opatroven po vzoru hlavního města Prahy začala 

měnit na mateřské školy. „V roce 1888 existovalo v Čechách, na Moravě, ve Slezsku 

a v Dolním Rakousku přes 170 předškolních ústavů, z nichž 18 mělo sídlo v Praze. 

Na prahu první světové války mělo hlavní město Českého království 23 

mateřských škol“ [viz. Lenderová, Rýdl 2006; 167-168]. Mezi dvěma světovými 

válkami, kdy reformní hnutí v českých zemích vrcholí, navštěvovalo mateřské školy 

přibližně 20 % dětí příslušné populace. V období po válce byla instituce mateřské 

školy považována za určitou sociální službu, kterou poskytoval stát zaměstnaným 

matkám. Tato podoba ji vydržela až do druhé poloviny 20. století, přičemž byl 

postupně uznáván i její výchovný a vzdělávací význam. „Od roku 1948 na základě 

zákona o jednotné škole (Zákon o úpravě jednotného školství č. 95/1948 Sb.) se 

mateřské školy staly prvním článkem školské soustavy, ikdyž nepovinným“ [Národní 

zpráva o stavu předškolní výchovy 2000; 25]. 
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Počet mateřských škol prudce vzrostl, přičemž jednotlivá zařízení pracovala 

podle jednotlivých osnov, které byly postupně upravovány a doplňovány. Byl zde 

preferován kolektivní přístup, který se projevoval ve vysokém počtu dětí, jež školu 

navštěvovaly, jednotnými požadavky ze strany státu či nedostatečnou citlivostí 

k dětským potřebám. Na druhou stranu podle Národní zprávy o stavu předškolní 

výchovy, přispělo toto období ke zkvalitnění péče o děti předškolního věku, zejména 

v oblasti zdravotní péče a prevence. „Osnovy pro práci předškolních zařízení byly 

postupně nahrazovány „programy výchovné práce“ pro jesle a mateřské školy a 

doplňovány metodickými příručkami k jednotlivým „složkám“ výchovy.  

V průběhu 50. až 80. let bylo veškeré dění podřízeno rozvoji socialistické 

společnosti, tudíž i v oblasti vzdělávání vznikla řada nesystémových reforem. Stát 

v rukou KSČ hojně zajišťoval kvantitativní nárůsty škol a současně i „kvalita 

pedagogické práce byla měřena a hodnocena kritériem úspěšnosti a efektivnosti 

komunistické výchovy“ [Rýdl 2006; 19]. V těchto letech narůstal také hojně počet 

dětí, které navštěvovaly mateřské školy. V roce 1989 docházelo do mateřských škol 

96 % dětí ve věku od 3 do 6 let, přičemž jejich potřeby a individuální přístup k nim 

byly téměř opomenuty [viz. Národní zpráva o stavu předškolní výchovy 2000]. 

 

5. 2 Vývoj předškolního vzdělávání v České republice po roce 1990 

V této kapitole se zaměřuji na podobu předškolního vzdělávání tak, jak se 

utvořilo po roce 1990. Dále se soustředím na vnější společenské podmínky, 

vzdělávací reformy, nové typy a trendy v této oblasti a na to, jak se vyvíjela skladba 

a poměry dětí a personálu v mateřských školách. 

 Na počátku této kapitoly je třeba zmínit, že dnešní podobu předškolní 

výchovy výrazně ovlivnily politické, ekonomické a společenské změny, které po 

roce 1989 kromě jiných oblastí zasáhly také vzdělávací prostředí. Díky novému 

uspořádání společnosti, které se vyznačuje demokracií či tržní ekonomikou, 

docházelo i ve sféře předškolního vzdělávání k postupným reformám. Těmto 

reformám však bohužel nepředcházela důkladná a hlubší příprava, a to z důvodu, že 

vznikaly velmi rychle a spontánně. Jejich hlavním cílem byla modifikace nejvíce 

viditelných znaků totalitního školství jako je centralismus či politická kontrola osob a 

institucí, což se bezpochyby také odrazilo na jejich výsledcích. Podle J. Kalouse 

k neuskutečnění rozsáhlejších reforem dále přispěly skutečnosti, které toto období 
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provázely. Mezi ně patří: „politická nestabilita, pomalé zavádění reforem v jiných 

odvětvích (hlavně ekonomických reforem), nemožnost dohody mezi zúčastněnými 

stranami a nedostatek nezbytných zdrojů (hlavně finančních)“ [Kalous 2006; 377].  

Výsledkem těchto unáhlených „modernizačních reforem“ tak nebyla původně 

chtěná systémová reforma, která by mimo jiné zohledňovala koncept celoživotního 

vzdělávání, ale pouze nová kurikula a učebnice, strukturální změny či nové metody 

školského řízení. Některé změny si z důvodu neprovázanosti jednotlivých kroků 

dokonce odporovaly a v několika případech se dostaly do rozporu s všeobecně 

uznávanými vývojovými trendy západoevropského školství (např. obnova 

osmiletých gymnázií tedy selektivního školského systému).  

Jak J. Kalous dále uvádí, v průběhu transformace začaly narůstat i 

vzdělanostní nerovnosti. „Přístup ke vzdělání v komunistických zemích nebyl 

spravedlivý, ale rozdíly po pádu komunismu začaly vzrůstat, a to obvykle na všech 

stupních vzdělávání.“ [Kalous 2006; 378]. 

Co se týká předškolního vzdělávání, je tento fakt připisován hlavně novému 

ustanovení resortního řízení školství, díky němuž vzniklo mnoho alternativních škol 

a dalších předškolních institucí. Zatímco před rokem 1989 byla všechna zařízení 

státní, po roce 1990 se staly zřizovateli také obce, kraje, církev a soukromé a 

právnické osoby. Tato skutečnost měla za následek to, že služby, které tato zařízení 

dětem poskytovala a v dnešní době také poskytují, jsou různých kvalit a v odlišné 

míře dostupnosti.  

 Díky novému uspořádání společnosti rovněž vznikly nové právní normy a 

proměnily se vazby mezi mateřskou školou, rodiči a správními orgány. Ustanovilo se 

tak zcela nové silně konkurenční prostředí, které se vyznačovalo širokou nabídkou 

vzdělávacích programů a zaměření pro předškolní děti. Celkový počet12 mateřských 

škol však po roce 1990 překvapivě klesá, úbytek představuje asi 22 % z počtu 

mateřských škol před rokem 1989. V období 1990/91 až 2004/2005 se tento počet 

opět snížil, tentokrát již o 35 %, což bylo doprovázeno i poklesem počtu dětí, které 

tato zařízení navštěvovala. 

Jak se píše v Národní zprávě o předškolním vzdělávání, je tato skutečnost 

objektivně dána jednak celkovým úbytkem populace13, který Českou republiku 

                                                 
12 Podrobný vývoj počtu dětí v mateřských školách a počtu zařízení v období 1990-2005. Dostupný 
v příloze, tabulka 3 
13Vývoj počtu narozených v letech 1993 – 2005. Dostupný v příloze, tabulka 4 
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výrazně provázel mezi lety 1991 – 2001 a také prodloužením mateřské dovolené na 4 

roky, díky níž se snížil počet tříletých dětí v předškolních zařízeních [Národní zpráva 

o stavu předškolní výchovy 2000].  

Podle závěrečné zprávy výzkumu Věry Kuchařové klesl průměrný počet 

dětí na jednu mateřskou školu z necelých 54 dětí v roce 1989/90 na 46 dětí v 

roce 1991/92, poté se pohyboval v rozmezí 48-52 dětí na jednu školku. V 

důsledku slučování mateřských škol a nárůstu počtu větších školek se v roce 

2003/04 průměrný počet dětí na jednu školku výrazně zvýšil a v roce 2005/06 

činil téměř 59 dětí. Průměrný počet tříd na jednu školu byl po celé období od 

počátku devadesátých let stejný, pohyboval se v rozmezí 2,2-2,3 třídy na 

školku, v roce 2003/04 se však, opět v důsledku slučování školek, zvýšil na 

2,5 třídy na jednu mateřskou školu. [viz. Kuchařová, Svobodová 2006]. 

Podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 

17. prosince 1991 o mateřských školách (35/1992 Sb., § 4) se třída mateřské 

školy naplňuje do 20 dětí. V prosinci roku 2004 došlo ke změně ve vyhlášce 

o předškolním vzdělávání, kde nyní stojí, že třída mateřské školy se naplňuje 

do počtu 24 dětí (14/2005 Sb., §2). 

Po celé období mezi lety 1989/90 a 2005/06 připadají na jednu třídu 

zhruba dvě učitelky, na jednu učitelku pak připadá nejčastěji 12 dětí. Průměrný 

počet učitelek na jednu mateřskou školu se mezi roky 1989/90 a 2002/03 

pohyboval v rozmezí hodnot 4,1-4,4, od roku 2003/04 vzrostl na hodnotu 4,8 

učitelky na jednu mateřskou školu, což bylo také způsobeno výrazným 

nárůstem počtu větších mateřských škol (v roce 2005/06 byl průměrný počet 

učitelek na jednu školku o něco nižší, tj. 4,5) [viz. Kuchařová, Svobodová 2006].  

Jelikož jsem již nyní zmínila některé právní normy, které se k předškolnímu 

vzdělávání váží, je nutné připomenout, že dalším legislativním úpravám se budu 

věnovat v následující kapitole. Dále nastíním s jakými typy předškolních zařízení se 

dnes můžeme setkat a jaké trendy v této oblasti panují 
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5. 3 Legislativa a strategické dokumenty v oblasti předškolního 

vzdělávání v minulosti a dnes 

 Než začnu popisovat samotnou legislativu a strategické dokumenty v oblasti 

předškolního vzdělávání, je nutné na úvod zmínit jednu zásadní skutečnost. V České 

republice přibližně pět tisíc ředitelů a ředitelek14 mateřských škol odpovídá v plném 

rozsahu za úroveň a kvalitu výchovně-vzdělávací práce s více než čtvrt milionem 

dětí předškolního věku. Jejich posláním je nejen řídit odbornou pedagogickou práci 

jednotlivých učitelek, ale současně odpovídat za veškerou péči a činnosti15 

zajišťované mateřskou školou. 

Při této úvaze však nelze opomenout, že problémů, které nemají přímo 

pedagogickou povahu, je mnohem více než bychom předpokládali. Aby se jim co 

nejvíce předcházelo, vznikla nová právní úprava, která stanovuje základní práva a 

povinnosti jednotlivých aktérů předškolního vzdělávání. Jedná se o zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. 

školský zákon)16, který je výsledkem snahy sjednotit dosavadní nejednotnou právní 

úpravu v oblasti regionálního školství a posílit autonomii škol a školských zařízení. 

Ve Sbírce zákonů vyšel 10. 11. 2004 a stal se platnou součástí právního řádu České 

republiky. Účinnost nabyl 1.1. 2005. 

Jak píší Buriánová a kol., jedná se o nejrozsáhlejší školskou právní úpravu 

v posledních desetiletích. Celý zákon má 18 částí a 191 paragrafů. „Obsahuje řadu 

ustanovení umožňujících a prohlubujících demokratizaci vzdělávání a posilujících 

evropský rozměr. Projevuje se to např. širším zapojením veřejnosti do procesů 

projednávání návrhů a soustavy oborů vzdělávání, rámcových vzdělávacích procesů, 

dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávání apod.“ [Burianová, Katzová, Jakoubková 

2004; I/4].  

Ke vzniku tohoto zákona přispěla jednak potřeba sjednotit a upřesnit právní 

úpravu v této oblasti, tak hlavně Národní program rozvoje vzdělávání17 (tzv. Bílá 

                                                 
14 Odvozeno podle počtu mateřských škol v roce 2005 
15 Materiální vybavení, ekonomické záležitosti, personální a hygienické vybavení školy,.. Dále 
ředitelky vyjednávají se zřizovateli a ostatními orgány či usilují o spolupráci s rodiči. 
16 Tímto zákonem byly zrušeny „zákony č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a 
vyšších odborných (školský zákon), č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a zákon 
č. 76/1978, o školských zařízeních“ . Posledně zmíněný zákon, téměř třicet let starý, byl až do roku 
2004 platnou právní normou upravující veškeré činnosti mateřských škol.  
17 Vychází z analýz a hodnocení českého školství v posledních letech a výročních zpráv MŠMT 
jakými jsou např. „Školství v pohybu“ (1996), „Školství a křižovatce“ (19999), „Na prahu změn“ 
(2000). Kromě toho vychází také z doporučení Výboru pro vzdělávání OECD. 
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kniha), jehož prostřednictvím v roce 2001 Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky (dále již MŠMT) stanovilo nové cíle18, priority a 

principy ve tvorbě kurikul v oblasti výchovy a vzdělávání. Ministerstvo se tak touto 

strategií přihlásilo k principu, „že rozvoj školství a všech dalších vzdělávacích 

institucí a aktivit, podílejících se na utváření národní vzdělanosti, se má v budoucnu 

vyvozovat z obecně přijatého rámce vzdělávací politiky a jasně vymezených 

střednědobých a dlouhodobých záměrů, které mají být veřejně vyhlášeny v podobě 

závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy“ [Bílá kniha 2001; 7].  

Legislativně je tento trend podporován závaznou pedagogickou dokumentací 

v podobě vzdělávacích programů, osnov, plánů a kurikul. Přestože se jejich rozsah a 

zpracování v návaznosti na národní a regionální specifika různí, je možno 

zaznamenat pokusy o sjednocení vzdělávacích procesů jak horizontálně 

prostřednictvím rámcových vzdělávacích programů (viz. níže), tak i vertikálně 

vzhledem k dalším stupňům vzdělávací soustavy. Velmi zásadní roli zde hraje 

poměrně přesně definovaná představa o tom, co by mělo dítě před vstupem na 

základní školu umět a znát. 

Kromě školského zákona upravuje předškolní vzdělávání také zákon č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Činností mateřských 

škol se týkají také různé vyhlášky, které vydává MŠMT.  

Nový školský zákon tak přinesl nejen změny do postavení mateřské školy 

jako školského subjektu, ale i do tvorby nových vzdělávacích programů či do 

systému registrace samotných škol. Co se týká systému vzdělávacích programů 

neboli kurikul (§ 3 a 5), nově je v zákonu pojat systém jejich přípravy. Jedná se o 

tzv. systém vícestupňové přípravy vzdělávacích programů, podle kterého MŠMT 

stanovuje národní program vzdělávání jako obecný rámec, v němž se vzdělávání 

uskutečňuje a dále vydává rámcové vzdělávací programy (dále již RVP) pro každý 

obor a stupeň vzdělávání zvlášť. RVP současně slouží pro přípravu školních 

vzdělávacích programů (dále již ŠVP) konkrétních škol. „Toto nové pojetí tvorby 

kurikul je pouze nosným pilířem  a zároveň i rámcem pro různé varianty 

vzdělávacích obsahů. Nejedná se tedy o jednotnou závaznou směrnici, ale o velmi 

dobré východisko pro rozvíjení dalších alternativ předškolní výchovy, vytvářených 

                                                 
18 Časovým horizontem tohoto dokumentu byl rok 2005. Nakolik se naplnily stanovené cíle 
podrobněji rozeberu  v kapitole 7, která se věnuje hlavním problémům předškolního vzdělávání. 



 38 

vzhledem ke specifickým podmínkám každé mateřské školy“ [Burianová, Katzová, 

Jakoubková 2004; I/4]. 

Pro předškolní vzdělávání je tento systém naprostou novinkou, protože 

doposud existoval závazný výchozí dokument jen pro povinnou školní docházku tzv. 

„Standart základního vzdělávání“ z roku 1995. Z šetření, kterého se zúčastnilo více 

jak 600 učitelek, ředitelek a inspektorek mateřských škol vyplynulo, že mezi nimi 

panuje silná shoda, že určitý základní dokument ve smyslu vzdělávacího programu je 

pro mateřské školy nezbytný. Přitom by však neměl být všeobecně závazný, 

obsahově, časově i organizačně svazující a měl by jasně formulovat záměry a cíle 

předškolní výchovy a perspektivy odborné přípravy pedagogů. Učitelky mateřské 

školy si uvědomovaly potřebu tohoto dokumentu nejen proto, aby jejich práce měla 

nějaký řád, ale i z důvodu pocitu morální odpovědnosti za případné selhání dítěte při 

přechodu do školy. 

„Negativní dosah jednostranného tlaku na přípravu dítěte na školu v minulosti 

sice po roce 1989 vyvolal na mateřských školách odklon od této problematiky, ale 

varující procento (místy téměř 20 %) dětí s odkladem školní docházky ho činí znovu 

aktuálním“ [Opravilová, Gebhartová 1998 III. díl; 13]. Z tohoto důvodu autorky 

zdůrazňují důležitost kvalitní předškolní výchovy v mateřských školách, které stále 

zůstávají tou bezkonkurenčně nejpřirozenější cestou, jak se dítě může s přípravou na 

školu vypořádat. 

Další změna z hlediska nové legislativy nastala v samotné identifikaci 

jednotlivých škol. Jak píše Buriánová a kol., „samotné druhy škol vymezuje § 7 odst. 

3, kde je výslovně uvedena i mateřská škola. MŠ již tedy není předškolním 

zařízením, zařazením mezi školy je zdůrazněna její klíčová role při přípravě na 

vzdělávání v základní škole“ [Burianová, Katzová, Jakoubková 2007; A 1.1]. Z této 

úpravy mohu soudit, že se jedná pouze o upřesnění terminologie, ale mateřská škola 

stále představuje způsob vzdělávání před nástupem do povinné školní docházky. 

Značná změna sice nastala ve způsobu vzdělávání (podle ŠVP), ale z této skutečnosti 

ještě nemohu soudit, že v období, kdy se podle ŠVP nepracovalo, nebylo důležitým 

posláním MŠ připravit děti na vstup na základní školu.  

Toto tvrzení mohu podložit mnoha předškolními dokumenty, kde hledisko 

přípravy dětí na základní školu bylo více či méně obsaženo. Např. „Pracovní 

program mateřských škol“ z roku 1948 tento faktor zatím příliš neobsahoval, protože 

jeho hlavním posláním bylo vychovávat národně a politicky uvědomělé občany, 
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statečné obránce vlasti a oddané zastánce pracujícího lidu a socialismu, ale hlavní 

myšlenkou „Programu výchovné práce v jeslích a mateřských školách“ z roku 1967 

a 1975  už byla „intenzivní a cílená příprava na školu (dává vznik tzv. přípravných 

oddělení) a přenáší některé činnosti z prvního stupně základní školy do mateřské 

školy (zejména v matematice)“ [Opravilová, Gebhartová 1998 I. díl; 22-23]. 

 Poslední kurikulum minulého období do roku 1989, který toto hledisko 

rovněž zohledňovalo, tvořil podrobný „Program výchovné práce pro jesle a 

mateřské školy“ z roku 1984, který byl nejenom všeobecně používaným zdrojem 

výchovně vzdělávací činnosti, ale zároveň i jistým standardem, jehož splnění se 

automaticky předpokládalo a také kontrolovalo. Nevýhodou těchto programů 

v závislosti na uspokojování potřeb dětí bylo hromadné homogenní vyučování, 

pravidelný denní režim, střídání výchovných složek a činností a převládající 

příkazový styl vedení řízených činností. Učitelky tak měly velmi omezený prostor 

pro vlastní tvořivost, výuka byla velmi striktní a podléhala komunistické ideologii, 

což se také výrazně odráželo na dětech.  

Jak jsem se zmínila již v předešlých kapitolách, výrazná přeměna v oblasti 

předškolního vzdělávání nastala i z ohledu zřizovatelů. Oproti dřívějšímu zákonu 

může být zřizovatelem mateřské školy (§ 8) kromě státu, krajů, obcí, také školské 

právnické osoby, příspěvkové organizace, církev, právnické a fyzické osoby. Vznikla 

tak i nová forma řízení jako o.p.s.  nebo  s.r.o.  

Nově je školám také ze zákona uložena povinnost vést dokumentaci (§ 28) o 

např. evidenci dětí – školní matrika, vzdělávací programy, zprávy o vlastním 

hodnocení školy, protokoly záznamy o provedených kontrolách a evidenci úrazů. 

Novinkou je dále zakotvení cílů předškolního vzdělávání v § 33. „Cíle předškolního 

vzdělávání jsou vodítkem pro stanovení rámcového vzdělávacího programu 

ministerstvem a následně i školního vzdělávacího programu samotné mateřské 

školy“ [Burianová, Katzová, Jakoubková 2007; A 1.1].  

Velmi zásadní změna nastala v povinnosti ředitelky mateřské školy 

přednostně přijmout dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 

a ve stanovování výše úplaty, kterou si ředitelka určuje sama (do 31.12. 2004 

v případě škol zřizovaných obcí, vybírala úplatu obec na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů). Ve veřejných mateřských školách je od 1. ledna 2005 

vzdělávání dětí v posledním ročníku zdarma, úplata za školní stravování se však týká 

i těchto dětí. Jako další změny, které nastaly přijetím nového školského zákona je 
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např. možnost odvolání ředitelky mateřské školy na základě předem zákonem 

stanovených důvodů (§ 164), výmaz mateřské školy z rejstříku na základě negativní 

kontroly České školní inspekce (§173 – 176), nutnost stanovit dny docházky dítěte 

do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech.  

Zákony, vyhlášky a nařízení, ze kterých předškolní vzdělávání vychází, jsou 

důležitým nástrojem vzdělávací politiky, a proto jsem jim věnovala takovou 

pozornost. Zároveň tato nařízení slouží jako „ochránce“ před ovlivňováním 

veřejného školství zásahy, které jsou motivovány ryze partikulárními, osobními či 

náboženskými zájmy. Školství je tak chráněno před prudkými změnami a je současně 

zajištěna i jeho větší kontinuita. Kromě školského zákona je však důležité zmínit také 

Listinu základních práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte a Úmluvu o ochraně 

lidských práv a svobod19. Na základě těchto úmluv je proti pozůstatkům totalitního 

myšlení i v oblasti výchovy a vzdělání postaven občanský princip. Jak píše Jaroslav 

Kalous, „přednostní právo rodičů rozhodovat o výchově a vzdělání se tak stává 

součástí našeho právního řádu“ [Kalous 2006; 116].  

Díky těmto právním úpravám vzniklo mnoho nových modelů mateřských 

škol, které uznávají předškolní dětství jako svébytnou etapu života s vlastními 

zákonitostmi a činnostmi, které nelze předčasně omezovat. Vycházejí ze snahy 

překonat důsledky předcházející doby, která dostatečně nerespektovala přirozené 

potřeby dětí a zákonitosti jejich vývoje.  

Při transformaci „starých“ mateřských škol a při vzniku nových, však musíme 

brát v úvahu, že nelze jednoduše převzít některé z dobře fungujících zahraničních 

modelů či typů, pokud s nimi nepřevezmeme také jejich kulturní a sociální zázemí. Z 

tohoto důvodu vznikaly v České republice jiné než veřejné předškolní zařízení velmi 

pomalu a v dnešní době není jejich podíl stále na takové úrovni jako v ostatních 

státech OECD. S Jakými konkrétními typy mateřských škol se tedy v současné době 

můžeme setkat, se věnuje následující kapitola.  

 

                                                 
19 Ve kterém stojí: „Nikomu nesmí být odepřeno právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli funkcí 
v oblasti výchovy a vzdělání, které stát vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto 
výchovu a vzdělání ve shodě s jejich vlastními náboženským a filosofickým přesvědčením“ [Kalous 
2006; 116]. 
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5. 4 Typy mateřských škol 

 Než se budu věnovat konkrétním typů mateřských škol, je zapotřebí zmínit 

několik souvislostí, které se váží k jejich vzniku. Vzdělávací politika včetně 

předškolního vzdělávání v České republice byla a stále je ovlivňována vnitřními 

transformačními procesy. Mezi ně patří obnova pluralitního demokratického 

systému, privatizace či proces utváření tržního hospodářství. Podle Jana Průchy, toto 

nové politické prostředí ovlivňuje vzdělávání ze dvou zdrojů. „Jednak je to prostředí 

dané typem státní moci, tedy zejména tím, kdo a v jaké míře participuje na 

politickém rozhodování (v parlamentní demokracii či totalitním režimu) a jednak je 

to prostředí dané ( v parlamentní demokracii) tím, které politické strany20 mají 

rozhodující moc v institucích, jež určují zásadní směr školské a celkové vzdělávací 

soustavy v zemi“ [Průcha 2002; 92].  

Vedle těchto procesů paralelně existují i iniciativy zdola, jež mají povahu 

společenskou, tedy že vychází z přesvědčení určitých skupin společnosti a také 

povahu pedagogickou. Vznikají z nespokojenosti rodičů, pedagogů, ředitelů, politiků 

aj. nad tím, že současná podoba předškolního vzdělávání nesplňuje jejich představy o 

optimálním rozvoji a výuky dětí. Tato nespokojenost zúčastněných aktérů se 

v průběhu posledních let projevila jednak ve formě vzniku a aktivit alternativních 

škol, tak i teoreticky v koncepcích inovací vzdělávání. Dále přispěla ke změnám cílů 

a obsahů vzdělávání, tudíž se změnila i celková podoba vzdělávacího procesu 

v mateřských školách.  

 Jak jsem uvedla již výše, současné mateřské školy spadají do kompetencí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mimo jiné vydává příslušné 

zákony a vyhlášky upravující předškolní vzdělávání jako celek. „Dále vymezuje 

podmínky provozu a organizace školy, stanovuje minimální a maximální počty dětí 

ve třídě i v celé škole, vymezuje organizaci a rozsah školního stravování, stanovuje 

podmínky péče o zdraví a bezpečnost dětí, stanovuje rámcově úplatu za předškolní 

vzdělávání, kterou zřizuje stát, obec nebo svazek obcí a konečně stanovuje účinnost 

těchto zákonů a vyhlášek“ [Maříková 2005; 24]. 

                                                 
20 Politické strany, které sdílejí socialistické ideje, preferují roli státu ve vzdělávání, tj. zdůrazňují 
např. rovnost šancí v přístupu k vyššímu vzdělávání pro všechny vrstvy obyvatelstva. Naproti tomu 
liberálně-konzervativní ideje zdůrazňují, že odpovědnost za své vzdělání by měl nést především 
jednotlivec a měl by si je do jisté míry zajišťovat i ze svých prostředků, neboť mu přináší zhodnocení 
jeho vlastního kulturního kapitálu. [Průcha 2002; 92]. 
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 Na základě těchto ustanovení vzniklo více typů mateřských škol, kterými se 

budu následně zabývat. 

 První a základní významové vymezení se vztahuje k rozdílům mezi 

mateřskými školami státními (tedy veřejně spravovanými) a nestátními 

(spravovanými jinými subjekty). V České republice jsou za státní školy považovány 

školy zřízené obcí, krajským úřadem nebo ministerstvem21. Zřizovatelem veřejné 

školy tak může být MŠMT, jiný resort (min. zemědělství, min. spravedlnosti, min. 

vnitra), obec a kraj. Zřizovatelem neveřejných mateřských škol mohou být soukromé 

osoby, právnické osoby či skupina osob nebo církev. B. Jeřábková k tomuto dělení 

přidává ještě specifikaci mateřských škol na základě vnější organizace a základní 

koncepce.  

Podle vnější organizace lze mateřské školy rozdělit na: Mateřské školy 

s celodenním provozem, internátní (poskytují dětem celodenní i noční péči), 

s nepravidelným provozem, speciální, se speciální třídou s integrací dětí zdravých a 

postižených a se specifickým zaměřením činnosti podle zájmu a talentu dětí. Vedle 

těchto škol lze zaznamenat i nové tendence v propojování mateřských škol 

s počátečními třídami prvního stupně a modely, které umožní vstup do školy dětem 

již od 5 let [Jeřábková 1993; 75-81]. 

 Další významová diferenciace je spjata s rozdělením předškolních zařízení 

podle způsobu jejich financování. Veřejné školy jsou pro děti (potažmo pro jejich 

rodiče) téměř bezplatné, rodiče pouze přispívají na výchovu a stravování. Tyto školy 

jsou financovány ze státních, respektive z jiných veřejných zdrojů jako jsou rozpočty 

obcí aj.. Oproti tomu soukromé školy jsou financovány zcela nebo zčásti jejich 

zřizovateli a rodiče dětí, které tato zařízení navštěvují platí určité školné. Výše 

školného se zpravidla odvíjí od typů služeb, které předškolní zařízení nabízí. 

Většinou se jedná o různé inovace vzdělávání jako jsou nestandardní metody výuky, 

netradiční vyučovací předměty nebo jiné typy psychosociálního klimatu ve třídách 

[viz. Průcha 2001; 18-33].  

Jak mi v rozhovoru řekla dětská psycholožka Dana Březovská, soukromé 

školy oproti školám veřejným, poskytují služby maximální kvality. Mezi 

jednotlivými školami tohoto typu je totiž určitá rivalita, tudíž každá škola nabízí 

                                                 
21 Od 1.1. 2001 přešly na odbory školství krajských úřadů kompetence dřívějších okresních školských 
úřadů, včetně zřizování určitých typů škol a školských zařízení, podle zák. č. 132/2000 Sb. 
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takové služby, aby nalákala co nejvíce klientů (dětí) a co nejdéle si je také udržela 

(ovšem za předpokladu vyšších poplatků, což si většina rodičů nemůže dovolit).  

Tento trend je natolik výrazný, že vytváří samostatnou oblast výzkumu, 

označovanou jako marketizace. „V jejím základu stojí přesvědčení, že vzdělávání 

podřízené trhu a privatizované školství může být efektivnější – z hlediska nákladů a 

výstupů – než státní školství, podobně jako je tomu v jiných sektorech“ [Taylor 

1997, podle Průchy 2001; 13]. Obecně se věří, že tento způsob vzdělávání přispívá 

ke zvyšování kvality vzdělávání a zároveň motivuje k inovacím, které zvyšují úroveň 

i pestrost služeb, jež mateřské školy poskytují.  

Jak mi řekly učitelky mateřských škol, výše popsaný trend u veřejných 

mateřských škol nefunguje. Jelikož je v nich stále více dětí, školy nemají tak velkou 

potřebu zlepšovat svoje služby, nemají na ně ani peníze a pokud v nich je některé 

dítě nezvladatelné, bez problémů ho některé školy i vyloučí [viz. rozhovory MŠ, 

Praha 2].  

Dětská psycholožka k tomu dodává: „Školy nemají personál na to, aby se 

takovému dítěti více věnovaly a tím ho začlenily do stávajícího kolektivu“. Celková 

kvalita veřejných mateřských škol vzhledem k jejich dopadům na děti tak podle 

jejího názoru upadá [viz. rozhovor – Dana Březovská]. 

Tomuto aspektu, tedy problému kvality služeb, jež poskytují mateřské školy a 

jejich dopadům na děti se budu více věnovat v závěru, která toto hledisko důkladně 

rozebírá. Nyní se opět vrátím k nastínění dalších charakteristik různých předškolních 

institucí. 

Další dělení mateřských škol, které nabízí J. Průcha, je dělení škol na 

standardní a nestandardní, tj. alternativní. „Standardní školy jsou takové, které svými 

charakteristikami reprezentují určitou většinově zavedenou normu, standard, 

předepsaný vzor“ [Průcha 2001; 21]. V České republice tuto skupinu z převážné části 

reprezentují veřejné mateřské školy. Alternativní mateřské školy jsou potom všechny 

druhy předškolních zařízení, „bez ohledu na zřizovatele, tedy školy soukromé, 

církevní a veřejné, které mají jeden podstatný rys – odlišují se něčím od hlavního 

proudu standardních (běžných, převažujících) škol. Odlišnost těchto škol může 

spočívat v jiných způsobech organizace výuky nebo života dětí ve škole, jiných 
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kurikulárních programech a edukačního prostředí22 či vztazích mezi školou a rodiči, 

školou a místní komunitou aj.“ [Průcha 2001; 20]. 

Co se týká názorů na alternativní způsoby předškolního vzdělávání, které 

jsem získala z rozhovorů, panují mezi jednotlivými aktéry výrazné rozpory. Např. 

učitelka první třídy ZŠ Naděžda Drgová o tomto způsobu výuky říká: „Jsem určitě 

pro alternativní způsoby výchovy, ale rodiče musí hodně vážit, jaký typ mateřské 

školy pro své dítě zvolit. Např. Montesorri jsou vhodné pro děti s určitými 

poruchami učení. Je jim věnována velmi důkladná péče. Při vstupu k nám, tuto 

skutečnost musíme vědět, aby zde nedošlo k nějakému zbrždění nápravy těchto 

poruch. Tyto školy jsou dobré především kvůli tomu, že v nich probíhá naprosto jiný 

způsob výchovy i vzdělání. Děti se dostanou k pomůckám, které v běžné mateřské 

škole nenajdete. Rozvíjí jimi dětské smysly naprosto jinou cestou než v běžných 

školách a děti si to vlastně vůbec neuvědomují. Já osobně mám s alternativními 

způsoby výchovy dobré zkušenosti“ [viz. rozhovor – Naděžda Drgová].  

Oproti tomuto názoru se staví dětská psycholožka Dana Březovská, která 

alternativní způsoby předškolního vzdělávání neuznává. Konkrétně se vyjádřila 

k výchově podle Marie Montessorové, ve které panuje pedocentrismus, jenž spočívá 

v tom, že dítě je středem všeho dění. Když potom toto dítě vstoupí na klasickou 

základní školu, zažívá velký šok, protože už není středem veškerého zájmu a určitým 

způsobem tím trpí. Tuto výchovu dále paní Březovská přirovnává k výuce doma, 

která je podle jejích slov to nejhorší, co může dítě potkat. Podobný názor má i na 

waldorfské předškolní vzdělávání. [viz. rozhovor – Dana Březovská].  

  Z výše popsaného vyplývá, že v současné době sice existuje mnoho typů 

předškolního vzdělávání, ale přesto je stále největší poptávka po mateřských školách 

veřejných, tedy zřizovaných krajem, obcí23,.. Takto spravované školy současně tvoří 

nejrozšířenější formu předškolního vzdělávání v České republice.  

                                                 
22 Souhrnný termín pro různé fyzikální a psychosociální faktory, které ovlivňují vzdělávací proces. 
Například edukační prostředí školní třídy je určováno velikostí učebny, druhem a rozmístěním 
nábytku, způsobem komunikace učitelů a žáků, intenzitou jejich kooperací aj. 
23 Tento fakt vyvozuji z toho, že obsazenost soukromých a jiných alternativních mateřských škol není 
tak velká jako je tomu ve školách veřejných. Obsazenost jednotlivých škol jsem zjišťovala v deseti 
neveřejných školách a žádná škola mi nesdělila, že by byla plně naplněna.  
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5. 5 Zřizovatelé mateřských škol, proporce a problémy, které se 

k nim váží 

V roce 2004/05 spadalo pod obec z celkových 4776 mateřských škol 4699 

těchto zařízení, 59 mateřských škol bylo soukromých, 16 řídila církev a 2 spadaly 

pod kraj [czso.cz; školy a školská zařízení]. S těmito proporcemi se logicky váže i 

počet dětí, které jednotlivé předškolní zařízení navštěvují. Nejvíce dětí na jednu 

školu průměrně nacházíme v mateřských školách veřejných (58,9 dětí), 

nejméně ve školkách církevních (43 dětí). Ve školkách církevních je však v 

průměru nejvíce dětí v jedné třídě (23,7 dětí), nejméně dětí ve třídě je 

naopak ve školkách soukromých. Nejvíce dětí na jednu učitelku je ve školách 

veřejných (12,2 dětí), nejméně ve školách soukromých (10,9 dětí)24 [viz. 

Kuchařová 2006; 16].  

Toto tvrzení mohu podložit informacemi, které jsem získala návštěvou 

některých soukromých mateřských škol. Např. v soukromé mateřské škole 

Baby Bee na Vinohradech v Praze má jedna učitelka na starosti maximálně 

5-6 dětí, podobně tomu je v MŠ Flowergarten v Praze Zbraslavi, kde na 

jednu učitelku připadá maximálně 8 dětí. Tato skutečnost se velmi odráží na 

kvalitě péče, kterou děti v mateřské škole dostávají.  

Jak mi sdělila dětská psycholožka Dana Březovská, „soukromé školy mají 

oproti veřejným školám jednu obrovskou výhodu a to je malý počet dětí na jednu 

učitelku. Vzdělávání probíhá v příjemném dosti prostorném prostředí, které dítěti 

nabízí co nejvíce různorodých podnětů. Naproti tomu ve veřejných mateřských 

školách je ve třídě až 28 dětí, což je naprosto neúnosné. Největší riziko, které z této 

situace plyne, je jednak to, že se u dětí začnou projevovat poruchy chování, jelikož se 

jim personál dostatečně nevěnuje, tak i skutečnost, že při takovémto počtu dětí 

učitelkám uniká opoždění některých z nich. Kdyby dětí bylo méně, učitelka tato 

opoždění odhalí a může s tím pracovat. Za podmínek, které však má k dispozici nyní, 

má velmi malou šanci něco takového odhalit, natož s tím pracovat, tudíž převážná 

část těchto dětí končí buď s odkladem školní docházky nebo přímo u mě“ [viz. 

rozhovor – Dana Březovská].  

                                                 
24 Podle informací, které jsem získala od pedagogů a zřizovatelů mateřských škol (dostupné v příloze) 
je současný počet dětí na jednu učitelku ve veřejné MŠ 22 – 28 dětí, v soukromých školách 
nepřesáhne tento počet 10 dětí na jednu učitelku  
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Jitka Kellnerová, učitelka veřejné MŠ Na Děkance na Praze 2, mi k tomu 

dodává: „dokážu opoždění některého z dětí odhalit, jelikož „vyčnívá“ téměř ve všech 

činnostech, ale nemůžu už s ním pracovat způsobem, který si jeho stav vyžaduje. 

Takovéto dítě potřebuje individuální přístup, díky kterému by se rozvíjely ty 

činnosti, ve kterých nejvíce zaostává. V počtu dětí (24), které mám na starosti, je 

však tento přístup absolutně nemožný“ [viz. rozhovor  - Jitka Kellnerová].  

Učitelka25 jiné veřejné MŠ Gabriela Kaulová, která má na starosti dokonce 26 

dětí v jedné třídě, tento problém rovněž pociťuje a vyjadřuje se k němu takto: 

„V tomto počtu se s dětmi nedá moc pracovat. Jediné, co teď dělám je, že děti 

hlídám. Rozdíly či nějaké to opoždění sice poznám,ale nemohu už s tím nic dělat. 

V tomto počtu to prostě nejde“ [viz. rozhovor - Gabriela Kaulová].  

Z těchto údajů tedy vyplývá, že pokud je v České republice 59 

soukromých mateřských škol, které podle slov odborníků poskytují lepší péči 

než školy veřejné, je přibližně 3000 dětí (asi  1 % všech dětí) vychováváno 

„elitně“. Bylo by proto velmi zajímavé uskutečnit výzkum, který by dále 

sledoval tyto „elitně“ vychovávané děti, aby se zjistily skutečné dopady 

„kvalitnější“ předškolní péče.  

K problému vyrovnávání určitých zaostávání předškolních dětí je ještě třeba 

dodat, že určitou roli v něm hrají také rodiče, které s mateřskou školou jen velmi 

málo spolupracují a přenechávají výchovu jejich dětí pouze na učitelky této instituce. 

Blíže se však tímto problémem budu zabývat v kapitole č. 6, která se věnuje hlavním 

problémům v oblasti předškolního vzdělávání. Nyní se opět vrátím k nastínění 

současných podmínek, které v této oblasti panují. 

Přestože účast dětí v předškolním vzdělávání není povinná, vyhledává ji stále 

více rodičů. Mateřské školy tak představují nejpočetnější skupinu škol v české 

vzdělávací soustavě, o čem svědčí stále vzrůstající účast dětí v těchto zařízeních. 

V průměru činí 85,5 % dětí ve věku 3-6 let, v posledním roce před základní školou 

využívá tuto možnost dokonce 98,4 % dětí.  

K této skutečnosti přispívá také již zmíněné poměrně vysoké procento 

odkladů školní docházky. Za poslední tři roky mělo přibližně každé sedmé dítě 

odloženou školní docházku26 [czso.cz; školy a školská zařízení]. Podle Národní 

                                                 
25 Ukázka, jak vypadá typický den učitelky veřejné mateřské školy je dostupný v příloze č. 22  
26 Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní 
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zprávy o stavu předškolní výchovy, vzrůstající podíl dětí starších šesti let v 

mateřských školách napovídá o ještě dalším rozšíření odkladů. Mezi jejich 

nejčastějšími důvody se objevují psychická, sociální nebo fyzická nezralost či 

zdravotní postižení dítěte. V této zprávě se již však nepíše, co jsou hlavní 

příčiny těchto odkladů. Ze získaných informací za ně považuji velké množství 

dětí na učitelku v mateřských školách, která děti nemůže dostatečně rozvíjet 

a malou spolupráci rodičů s touto institucí. Kromě toho, shledávám jistou 

příčinu odkladů školní docházky i v tom, že poslední rok v předškolním 

vzdělávání je poskytován zdarma, čehož, jak mi řekla ředitelka MŠ Parmská 

paní Humhalová, využívá stále více rodičů, zvláště sociálně slabých. 

Tuto skutečnost potvrzuje i učitelka MŠ Gabriela Kaulová, která říká:  

„Oproti dřívějším letům je odkladů o poznání více. Když maminka chce, 

psycholožka napíše odklad každému dítěti. Jí o nic nejde, tak proč by to nenapsala. A 

dítěti to určitě prospěje“ “[viz. rozhovor  - Gabriela Kaulová].  

Formou, jakou stát podporuje děti s odkladem školní docházky, 

představují přípravné třídy, které dětem pomáhají dohnat opoždění za 

„normálně“ se vyvíjejícími dětmi. Výhodou těchto tříd je snížený počet dětí v 

kolektivu (max.15dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně a plnit tak jejich 

osobní plány sestavenými na základě vyšetření pedagogicko-psychologické poradny, 

která provádí pravidelný metodický dozor. Vzdělávání těchto dětí v přípravných 

třídách organizují školské úřady pod gescí ministerstva školství, přičemž 

účast v nich je zcela dobrovolná [viz. Národní zpráva o stavu předškolní výchovy 

2000].  

Tím, že je účast v těchto třídách dobrovolná, někteří rodiče27 se 

domnívají, že je jejich dítě v pořádku a tudíž ho do této třídy nedají. Dítě tak 

nastupuje s určitým handicapem na základní školu, kde se z převážné části 

tento handicap ještě více zvýrazní. S tímto problémem se setkává i paní 

učitelka Naděžda Drgová, která vyučuje první třídu na základní škole 

Karmelitská na Praze 1. Jak mi v rozhovoru řekla: „Nedostatky či určité 

zaostávání dítěte se zjistí již při zápisu na základní školu, který probíhá v únoru či 

                                                                                                                                          
rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního 
roku , v němž dítě dovrší osmý rok věku (Školský zákon 561/2004 Sb., § 37). 
27 Těchto rodičů je v porovnání s rodiči, kteří žádají o odklad či souhlasí s odkladem na základě 
vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny je daleko méně. Tvoří spíše výjimky, ale přesto je 
třeba se jimi zabývat. 
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březnu před nástupem dítěte do školy. Zde se dělá celková diagnóza dítěte, přičemž 

se zaměřujeme na to, nakolik je dítě schopné udržet pozornost, na jeho sociální 

vybavenost a celkové dovednosti. Pokud není něco v pořádku, jde dítě do 

pedagogicko-psychologické poradny, kde se dále celkově vyšetřuje. Poté psycholog 

stanoví, zda je možné toto dítě integrovat mezi „normální“ děti s tím, že bude mít 

individuální plán či je nutný odklad školní docházky nebo zařazení do školy 

speciální či je dítě v pořádku a může do normální základní školy bez jakýchkoli úlev.  

S tímto vyšetřením však musí souhlasit rodiče, což mnohdy způsobuje velký 

problém. Někteří rodiče si totiž nechtějí připustit, že by jejich dítě mohlo mít nějaký 

problém a  tudíž dítě dají do „normální“ základní školy. Zde se mu již od počátku 

nevěnuje zvláštní pozornost, kterou jeho stav vyžaduje, což může mít pro dítě velmi 

negativní důsledky. Dítě je traumatizované, jelikož běžnou výuku nestíhá a jenom se 

tím trápí. Pokud by se tyto jeho problémy věděly již od počátku, k dítěti by se 

přistupovalo jinak a mohlo by tak toto dítě ne dohnat, ale alespoň se přiblížit po 

stránce vědomostní i dovednostní k „normálně se vyvíjejícím“ dětem“ [viz. rozhovor 

– Naděžda Drgová].  

 

5. 6 Ostatní faktory, které ovlivňují předškolní vzdělávání 

  Z výše uvedených poznatků vyplývá, že za úroveň vzdělání, kterou dítě získá 

v předškolním vzdělávání, sice odpovídá každá mateřská škola, ale zároveň nesmíme 

zapomínat na úlohu rodičů, kteří v tomto procesu hrají rovněž důležitou roli. Kromě 

toho, výchovný a vzdělávací proces v mateřských školách ovlivňuje ještě celá řada 

vnějších determinant sociálního, politického a ekonomického prostředí. 

K politickému prostředí jsem se vyjádřila již  v kapitole 5. 4, a proto se nyní obrátím 

na prostředí ekonomické a sociální. 

Ekonomické prostředí ovlivňuje vzdělávání především prostřednictvím 

finančních výdajů, které do této oblasti proudí. Jelikož se Česká republika stala 

v roce 1995 členem OECD (Organizace po ekonomickou spolupráci a rozvoj), která 

každoročně hodnotí ekonomické prostředí ve všech členských státech, je na místě 

uvést, jak si stojí v porovnání s ostatními státy. Většina výdajů vzdělávacích institucí 

je v současné době financována z veřejných zdrojů. Na primární a sekundární úrovni 

v zemích OECD pochází z těchto zdrojů více než 90 % prostředků. V preprimárním 
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vzdělávání je financování ze soukromých zdrojů významnější, zejména v některých 

zemích [viz. Education at Glance 2005]. 

Podle Českého statistického úřadu, v rámci výdajů na vzdělávání vzhledem 

k hrubému domácímu produktu se Česká republika pohybuje na spodních příčkách 

žebříčku členských států. V období 2000 – 2005 se výše veřejných výdajů na 

vzdělávání v rámci HDP zvýšila z 3,8 % na 4,1 %, ale stále však nedosahuje hodnot 

z poloviny 90. let. Například v roce 2001 byl tento ukazatel v České republice necelé 

4 % HDP oproti 5,6 % v zemích OECD28. Výdaje na vzdělání lze vyjádřit rovněž 

prostřednictvím ročních výdajů na jednoho žáka vzhledem k HDP na hlavu v dané 

zemi či výdaji na vzdělávání podle stupňů škol. V roce 2003 celkové výdaje na 

studujícího v České republice  přesáhly jen o něco málo průměr EU – 25, avšak jak 

píše J. Průcha, „ve srovnání s ostatními reformními státy se edukační procesy 

v České republice realizují poměrně v příznivém ekonomickém prostředí“ [Průcha 

2002; 99].  

Další oblast, která má výrazný vliv na podobu a dostupnost předškolního 

vzdělávání je sociální prostředí, tedy faktory sociální či sociodemografické povahy.  

Z typologie, kterou nabízí J. Průcha jsou pro mě relevantní tyto faktory: 

Přirozený přírůstek populace a zaměstnanost žen – matek [viz. Průcha 2002; 88]. 

K těmto faktorům je důležité přidat ještě faktor životní úrovně obyvatel, jelikož spolu 

s dalšími, ovlivňuje vzdělání, které si dítě odnese z mateřské školy. Faktor životní 

úrovně obyvatel způsobuje, že děti z rodin nízké životní úrovně nemají možnost 

participovat na vzdělávání v soukromých mateřských školách, jejichž služby jsou 

považovány za kvalitnější (viz. výše). To znamená, že prostředí a podmínky, které 

mají mnohé děti ve školách veřejných, jim neumožní získat takové znalosti či 

dovednosti jako získají děti ve školách soukromých29. Děti z veřejných mateřských 

škol tak mohou vstoupit na základní školu s jistým handicapem.  

Co se týká faktoru přirozeného přírůstku obyvatel, demografická data sice 

dokládají, že v České republice se v dlouhodobém časovém horizontu snižuje počet 

obyvatel, ale v posledních letech se rodí stále více dětí, což způsobuje, že stoupá 

počet nevyřízených žádostí30 o přijetí dětí do mateřské školy. K počtu nevyřízených 

žádostí přispívá také další faktor a tím je zaměstnanost žen – matek. Česká republika 

                                                 
28 Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na HDP. Dostupné v příloze, graf  6 
29 Tento faktor však musíme považovat za pouhou domněnku, jelikož neexistují objektivní data, která 
by potvrdila, že soukromé mateřské školy dokáží děti lépe připravit na vstup na základní školu. 
30 Podrobně se k počtu nevyřízených žádostí o přijetí do mateřské školy věnuji v následující kapitole 
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je zemí, ve které stabilně přetrvává velmi vysoká úroveň participace žen na trhu 

práce31. Podle Aleny Křížkové je tato skutečnost dána dvěma faktory: „Zaprvé jde o 

ekonomickou nutnost a závislost většiny domácností na dvou příjmech, a tedy 

nutnost zachování institutu spoluživitelství partnerů (…) a neméně významným 

faktorem je fakt, že české ženy deklarují názor, že možnost mít vlastní příjem a 

seberealizovat se v práci by neopustily, ani kdyby jim to materiální podmínky jejich 

domácnosti dovolily“ [Křížková 2003, 6].  

Tento fenomén však na sebe váže jisté nedomyšlené důsledky. Zaměstnanost 

matek sice již v minulosti vyvolala potřebu zakládat instituce předškolního 

vzdělávání, ale tím, že se ho zúčastňuje většina dětské populace vede k tomu, že není 

v současné době přístupné všem dětem. Jak píše Věra Kuchařová, „počet 

nevyřízených žádostí32 stoupá či naopak klesá společně s počtem dětí v mateřských 

školách celkem a s nárůstem/poklesem podílu dětí v mateřských školách 

v populačních ročnících“ [Kuchařová, Svobodová 2006; 28].  

Toto srovnání je ale jen nepřímým ukazatelem dostupnosti mateřských škol, a 

proto se nejen tomuto hledisku budu více věnovat v následující kapitole, která se 

zabývá hlavními problémy v oblasti předškolního vzdělávání. 

 

6. Hlavní problémy v oblasti předškolního vzdělávání 

V předchozích kapitolách jsem se věnovala vývoji předškolního vzdělávání 

v České republice a kontextu, ve kterém se toto vzdělávání realizuje, tj. prostředí 

politické, ekonomické a sociální. Kromě těchto oblastí má na současnou podobu 

předškolního vzdělávání také vliv demografie a legislativa, která se k němu váže.   

Na základě údajů, které jsou uvedeny v předchozích kapitolách a vyjádření 

jednotlivých aktérů, jsem vygenerovala 7 klíčových problémů, které se týkají 

předškolního vzdělávání a rovněž mají vliv na jeho kvalitu. Některé problémy jsou 

podloženy daty, jiné vychází pouze z vlastních poznatků. Konkrétně se jedná o tyto 

problémy: 

1. Regionální a prostorová nedostupnost mateřských škol 

2. Rozdíl v hrazení za předškolní vzdělávání v mateřských školách 

                                                 
31 Ženy ve 4.čtvrtletí 2006 tvořily 43,1% všech zaměstnaných osob a muži 56,9% [Zaměstnanost a 
nezaměstnanost v České republice podle 4. čtvrtletí 2006. ČSÚ 2006] 
32 Ukazatele dostatečnosti kapacity mateřských škol dostupné v příloze, tabulka 5 
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3. Kvalita pedagogů  a počet dětí, o které se starají 

4. Nedostatky v kurikulu v předškolním vzdělávání 

5. Nedostatečná spolupráce rodiny a mateřské školy 

6. Rozdílná kvalita mateřských škol 

7. Nedostatek informací 

6. 1 Regionální a prostorová nedostupnost mateřských škol 

 Jak jsem již uvedla, účast dětí na předškolním vzdělávání je stále vysoká a 

pohybuje se okolo 85 % dětí ve věku od 3 do 6 let. Nejvyšší poptávka i účast je 

potom poslední rok před nástupem do povinné školní docházky tj. ve věku od 5 do 6 

let (98,4 % dětí)33. Z těchto údajů vyplývá, že zájem o mateřské školy je stále 

značný. Vzhledem k tomu, že ne vždy se daří uspokojit poptávku rodičů v některých 

lokalitách34, je zřejmé, že poptávka, byť mírně převyšuje nabídku. 

Podle Národní zprávy o rodině 2004, v roce 2002 bylo evidovaných 3813 

žádostí o místo v mateřské škole, kterým nebylo vyhověno pro nedostatek místa. 

Děti neumístěné ve školce pro nedostatek místa tak tvořily 1,4 % přijatých dětí. 

Podle ČSÚ v roce 2004/05 činil počet nevyřízených žádostí 6128, v roce 2006 již 

9570. Jak se uvádí v Rychlém šetření, ze všech dětí ve věku 3-5 let, nově se 

ucházejících o místo v mateřské škole, jich tato zařízení ve školním roce 

2006/07 v průměru přijala pouze zhruba polovinu. Jen necelá pětina (18 %) 

MŠ přijala všechny nově přihlášené děti tohoto věku. Mnohé školky (68 %) 

uplatňovaly různá kriteria35 pro výběr 3-5letých přijatých dětí, která si 

vynucuje současný dramaticky rostoucí převis poptávky. [viz. Rychlá šetření, 

3/2006]. 

 Dostupnost mateřských škol se zhoršuje zejména v některých lokalitách. 

Data uvedená níže popíší regionální rozdíly ve využívání služeb mateřských 

škol.  

 Pokud se zaměřím na odlišnosti v počtech mateřských škol a děti v nich 

zapsaných podle krajů, musím zároveň zohlednit velikost příslušného kraje. 

                                                 
33 Podíl dětí v jednotlivých věkových kategorií, které navštěvovaly MŠ ve školním roce 1993/94 – 
2002/03. Dostupný v příloze, tabulka 6 
34 Podíl počtu mateřských škol, dětí a tříd v jednotlivých krajích ve školním roce 2004/05. Dostupný 
v příloze, tabulka 7 
35 Přehled kritérií podle četnosti výskytu: Trvalé bydliště na území obce nebo městské části 54%, oba 
zaměstnaní rodiče 42%, docházka sourozence do stejné MČ 37 %, požadovaná délka docházky 25 %, 
sociální situace rodiny (snížení úplaty za docházku dítěte do MŠ) 14 %. 
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„Nejvyšší procento dětí navštěvujících mateřské školy ze všech dětí ve věku 3-6 let 

má v současnosti Olomoucký a Jihočeský kraj (oba 83,2 % dětí), nejméně dětí 

navštěvuje školky v Ústeckém (70,9 % dětí) a Karlovarském kraji (72,8 % dětí). 

Nejvíce mateřských škol na 1 000 dětí předškolního věku připadá v 

Pardubickém kraji (16,6 školek), nejméně v hlavním městě Praze (8,9 

školek). To ovšem neznamená, že by například v Praze byl nedostatek 

mateřských škol, neboť zejména ve velkých městech je nižší počet zařízení 

kompenzován jejich větší velikostí.  

Průměrný počet dětí navštěvujících jednu mateřskou školu je, a byl i 

po celé období od roku 1991/92, v krajském srovnání zdaleka nejvyšší právě 

v hlavním městě (90,1 dětí v roce 2004/05). Vysoký průměrný počet dětí na 

jednu školku má od roku 2003/04, kdy došlo k nárůstu počtu větších 

mateřských škol, také Moravskoslezský (72,7) a Ústecký kraj (68,3), nejméně 

dětí na školku připadá od roku 2003/04 v Pardubickém kraji (48,5)“ [ viz. 

Kuchařová, Svobodová 2006; 18-19]. Přes tato uvedená data se i Pardubický kraj 

potýká s nedostatkem míst  v mateřských školách. [viz. dotazník: Zřizovatelé - 

Pardubice]. 

 Data uvedená v předchozí části ukázala regionální rozdíly ve 

využívání služeb mateřských škol. Z poznatků Věry Kuchařové mohu soudit, 

že počet dětí navštěvující  mateřskou školu a počet mateřských škol jako 

takových souvisí s porodností a nezaměstnaností určitého kraje. Nápadné 

jsou nízké podíly dětí36 v krajích s vysokou nezaměstnaností (Ústecký, 

Karlovarský a Moravskoslezský kraj), v případě Ústeckého kraje též s 

vysokou porodností. Vysoká porodnost a malý podíl dětí navštěvujících 

předškolní zařízení se nacházejí také ve Středočeském kraji. Ve jmenovaných 

regionech jsou zřejmě větší počty matek pečujících celodenně o své děti příslušného 

věku, ať z důvodu většího počtu (malých) dětí v rodině nebo z důvodů 

nezaměstnanosti (příp. nezájmu matek o výdělečnou pracovní aktivitu). 

Z těchto údajů mohu soudit, že oblasti s vyšší zaměstnaností mají zjevně vyšší 

poptávku po mateřských školách.  

                                                 
36 Podíl dětí navštěvující mateřskou školu ze všech dětí ve věku 3-6 let k 30.9.2004, míra 
nezaměstnanosti a úhrnná plodnost 2005 – podle krajů. Dostupný v příloze, tabulka 8 
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Problém neumístění dítěte do mateřské školy tak vystává zejména v malých 

obcích37 a na venkově, v lokalitách s malým počtem dětí, díky čemuž někdy dochází 

ke spojení mateřské a základní školy pod společné vedení v rámci jedné budovy. 

V případě lehce handicapovaných dětí je problém pro malé obce takovéto dítě 

umístit, neboť v běžných zařízeních nejsou k dispozici pedagogičtí pracovníci 

s odbornou kvalifikací pro práci s těmito dětmi. Jak mi sdělila Johana Burgrová38, 

učitelka MŠ v Tršici u Olomouce, „okolní školky nemají dobrý personál na práci s 

„normálními“ dětmi, natož s určitými poruchami chování“. Problém shledává rovněž 

v tom, že v důsledku přibývaní dětí, za rok či dva nebudou mít rodiče žijící 

v Olomouci a okolí, možnost své dítě do mateřské školy vůbec umístit [viz. rozhovor 

– Johana Burgrová]. 

Zcela odlišné poměry můžeme nalézt v Praze, která je svými daty naprosto 

atypická. Podle ÚIV, podíl dětí v mateřských školách převyšuje celostátní průměr a 

současně je tam i nejvyšší podíl uspokojených žádostí ve školním roce 

2006/07. Na druhou stranu má Praha velmi nízké ukazatele jak porodnosti, 

tak i nezaměstnanosti [Rychlá šetření, 3/2006: 9].  

Z informací, které jsem získala od rodičů a zřizovatelů mateřských škol 

v Praze však mohu tvrdit, že s uspokojováním poptávky po mateřských školách to 

nebude tak jednoznačné, jak se píše ve výše uvedeném Rychlém šetření. Jak mi 

sdělili pracovníci školského odboru Prahy 3 a 15, poslední roky se jim nedaří 

uspokojit poptávku po mateřských školách. Tento problém nejčastěji řešili tím, že 

nepřijali děti, které chtěly mateřskou školu navštěvovat jen několik hodin týdně. Do 

budoucna vidí řešení v zakládání nových tříd mateřských škol na základních školách 

(viz. Praha 3) či otvírání nových tříd ve školkách stávajících. Městská část Prahy 8 

kvůli velké poptávce po mateřských školách otevře jednu třídu dokonce již tento 

školní rok v lednu [viz. rozhovory se zřizovateli mateřských škol].  

 Co se týče dostupnosti zařízení předškolního vzdělávání ve vztahu, jak ho 

vnímají samotní rodiče, při jeho zjišťování vycházím z šetření, která se tímto 

jevem v posledních letech nějakým způsobem zabývala. Podle Národní 

zprávy o stavu předškolní výchovy…, 75% rodičů souhlasilo s výrokem, že: 

                                                 
37 Mateřská škola je ve všech obcích s počtem obyvatel 2 000 a vyšším, z menších obcí ji má 
75 %, v 11 % z nich je MŠ k dispozici, ale je nutné delší dojíždění, ve 4 % malých obcí byla 
vytvořena jiná forma denní péče o děti ve věku 3-6 let. V 8 % nejmenších obcí nemají rodiče 
dětí tohoto věku žádnou možnost denní péče [viz. ÚIV:Rychlá šetření 3/2006]. 
38 Rozhovor dostupný v příloze 
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„Naše mateřské školy jsou dostupné všem dětem odpovídajícího věku, 

jejichž rodiče se rozhodnou je tam zapsat“. Mezi nejčastější důvody, které 

rodinám brání v tom, aby své děti dávali do mateřské školy rodiče uváděli: 

finanční důvody (38 %), nedostatek míst v mateřských školách (35 %) a 

regionální nedostupnost (15 %). Podle téhož výzkumu MŠMT, problém 

nedostatku míst vnímají i samotní pedagogové mateřských škol, z čehož 

vyplývá, že zájem rodičů o umístění dítěte do mateřské školy stále převyšuje 

nabídku. [viz. Národní zpráva o stavu.. 2000; 33]. 

Statistická data plně neumožňují zhodnotit vztah nabídky a poptávky 

po mateřských školách, protože poptávka se jimi v podstatě nezjišťuje. 

Výjimku tvoří celkové počty neuspokojených žádostí o mateřské školy. Ani ty 

však nejsou tříděny tak, aby bylo možno zjistit skutečné důvody nepřijetí 

zdůvodněného nedostatkem míst v MŠ (např. děti kterého věku nebo jakého 

rodinného zázemí jsou častěji nepřijaty). Proto tato data doplňuji o informace, 

které jsem získala z vlastního dotazování rodičů.  

Z výzkumu Rodina a zaměstnání, který se věnoval preferencím rodičů v 

oblasti způsobu péče o jejich předškolní děti vzešlo, že pokud se jedná o děti ve 

věku 3 - 4 roky, preferuje mateřskou školu třetina rodičů, u dětí starších 4 let 

už tuto instituci doporučuje téměř 70 % rodičů. Nakolik však byly tyto 

instituce dostupné už tento výzkum nezjišťoval. Z informací, které jsem 

získala od rodičů a zřizovatelů mateřských škol mohu soudit, že v současné 

době opravdu panuje problém umístit dítě do mateřské školy. Z devíti 

dotázaných rodičů, pět tento problém pocítilo a i samotní zřizovatelé tento 

problém v současné době rovněž vnímají a snaží se ho řešit.   

 

6. 2 Rozdíl v hrazení za předškolní vzdělávání v mateřských školách 

 Z hlediska počtu míst v mateřských školách, počtu samotných mateřských 

škol a poměru počtu učitelů a dětí, které tato zařízení navštěvují, se nejeví 

prostorová dostupnost mateřských škol ideálně. Aby děti mohly tato zařízení 

navštěvovat, musí být pro rodinu dostupná nejen z hlediska prostorového, 

ale zároveň i z hlediska finančního. 

 Podmínky úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje 

vyhláška MŠMT č. 4/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky MŠMT 
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č.43/2006 Sb., v §6. Základní částka ve veřejných mateřských školách se vymezuje 

při přijetí dítěte do mateřské školy (k 1. 9. příslušného kalendářního roku) tak, aby 

nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů39 na dítě 

v uplynulém kalendářním roce, s výjimkou výdajů poskytovaných ze státního 

rozpočtu. Tato částka se ve veřejných zařízeních pohybuje v řádech stovek (obvykle  

kolem 300-400 Kč/měsíc), u soukromých škol v řádech tisíců. Další složka platby za 

péči o dítě v mateřských školách je tvořena poplatkem za stravování40, jehož výše je 

stanovena buď za den nebo paušálně za celý měsíc. Všeobecně platí, že v krajích 

s vyšší mírou nezaměstnanosti je stravné nejnižší, v mateřských školách kolem 20-25 

Kč/den. Obvyklá výše se pohybuje kolem 30-40 Kč/den [viz. Maříková 2005; 26]. 

Další navýšení rodinných výdajů za dítě v mateřské škole může vycházet z 

rozšířeného programu, např. o jazykové kurzy, dramatickou výchovu, 

sportovní aktivity apod.  

 Částku, kterou rodiče platí mateřské škole za vzdělávání a výchovu 

svých dětí, vymezuje ředitel školy, na základě splnění stanovených limitů, 

které legislativně vymezují vyhlášky MŠMT41. Zákonné normy současně 

stanovují, kdo a za jakých podmínek může být od těchto poplatků částečně 

nebo zcela osvobozen. „Za děti z neúplných rodin a děti studentů se obvykle 

platí poplatek za školné a stravné ve snížené výměře. Jednotlivá zařízení si 

pak dále sama stanovují hranice pro „plnou“ platbu a různá snížení 

v závislosti na výši celkového příjmu rodiny vzhledem ke stanovenému 

životnímu minimu rodiny. Například pokud se celkový příjem rodiny rovná 

životnímu minimu, za dítě se někde vůbec neplatí. Snížená výměra se platí 

při 1,25, 1,5 až 2 násobku životního minima apod.“ [Maříková 2005; 26]. 

Zvýhodněny jsou také děti v posledním ročníku mateřské školy, pro něž je 

toto vzdělávání poskytováno zcela bezplatně. 

 Na druhou stranu, omezený přístup do mateřské školy z hlediska finanční 

situace rodiny mají děti, které jsou v rodinné péči matek na rodičovské dovolené, 

která na ně bere rodičovský příspěvek. Pokud je dítě mladší tří let, může být v 

                                                 
39 Vyjma výdajů na platy, náhrady platů, mzdy a náhrady mezd, odměn za pracovní pohotovost, 
úhrady pojistného a sociálního zabezpečení apod., které jsou hrazeny z veřejných prostředků 
prostřednictvím státního rozpočtu. 
40 „Stravné“ v mateřských školách s celodenním provozem obvykle zahrnuje platby za dopolední 
svačinu, oběd a odpolední svačinu.  
41 Vyhláška MŠMT č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
a vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Dostupná v příloze, tabulka 9 
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předškolním zařízení maximálně pět dnů v měsíci, přičemž nezáleží na tom, kolik 

hodin denně dítě v mateřské škole pobývá. Děti starší tří let mohou do mateřské 

školy docházet každý den, ovšem mohou v ní zůstat maximálně čtyři hodiny denně42. 

Délku pobytu dětí v předškolním zařízení jsou rodiče povinni dokládat potvrzením 

na předepsaném tiskopise. V případě, že dítě povolenou dobu docházky překročí, 

nárok na rodičovský příspěvek zaniká a rodiče ho musí vrátit.  

 Poplatky za mateřské školy se dále liší podle řady ukazatelů. 

Evidentní je vliv typu MŠ (veřejná, soukromá, církevní) a rozsahu nabízených 

služeb. Významný je také vliv velikosti místa, kde se mateřská škola 

vyskytuje. V datech statistického úřadu za rok 2004 byla rozlišena krajská 

města, ostatní města a venkovské obce a poplatky za jedno dítě v mateřské 

škole. Tyto poplatky43 za jedno dítě v mateřské škole od dob daného šetření 

vzrostly, přičemž nárůst za posledních pět let lze odhadovat zhruba na 

dvojnásobek. Důvodem jsou mimo jiné změny v poskytování dotací a také již 

zmíněné zavedení bezplatné docházky pro děti v posledním ročníku 

mateřské školy. V současné době v průměru činí tyto poplatky v krajském 

městě 496 Kč, v ostatních městech 380 Kč a ve venkovských obcích 321 Kč. 

[ viz. Kuchařová, Svobodová 2006; 31-34]. 

 Jak vnímají dostupnost mateřských škol z finančního hlediska samotní rodiče 

mohu posoudit z šetření Rodina 2001 a Harmonizace rodiny a zaměstnání 2005, ve 

kterých byla z převážné části zjištěna spokojenost rodičů s náklady, jež vynakládají 

za služby v mateřských školách. Toto potvrzují i rodiče, které se zúčastnili 

mého šetření. Ať jejich dítě navštěvuje soukromou či veřejnou mateřskou 

školu, žádnému z rodičů nedělá problém hradit úplatu v mateřské škole [viz. 

rozhovory s rodiči]. 

Finanční nedostupnost se tak spíše týká rodin, kde rodič pobírá 

rodičovský příspěvek či některých sociálně slabších rodičů předškolních dětí. 

 

                                                 
42 Rodič, jehož dítě navštěvuje mateřskou školu po dobu max. 4 hodin denně (z důvodu 
nároku na rodičovský příspěvek), je podle platné úpravy povinen zaplatit „školkovné“ 
minimálně ve výši 2/3 základní měsíční částky. 
43 Měsíční poplatky za „školné“ v mateřských školách v roce 2003, v Kč. Dostupné v příloze, tabulka 
10 
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6. 3 Kvalita pedagogů a počet dětí, o které se starají 

 Jakékoliv institucionalizované vzdělávání v mateřských školách je 

nemyslitelné bez pedagogů, a proto se jim budu následně podrobně věnovat.   

 Jak jsem se zmínila již výše, konec dvacátého století přinesl nové koncepce 

předškolního vzdělávání založené na optimistické víře ve vzdělavatelnost dítěte, 

nové způsoby práce, včetně nových kurikul. Tato skutečnost přispěla ke zdůraznění 

role předškolního pedagoga jako specializovaného odborníka a nastolila řadu otázek. 

Např. Nakolik se starší pedagogové dokáží s tímto novým zaměřením vyrovnat? 

Nebo jak ovlivňují osobnostní charakteristiky učitelů a počty dětí, jež mají jednotliví 

pedagogové na starosti kvalitu a efektivnost vzdělávacích procesů v mateřských 

školách?  

Jelikož je vědecké poznání v této oblasti stále ještě velmi nedokonalé, budu 

informace dostupné z výzkumů doplňovat o poznatky, které jsem získala 

prostřednictvím vlastního šetření. 

 Podle J. Průchy, „v málokteré jiné profesi hrají osobnostní charakteristiky 

zúčastněných subjektů tak velkou roli, jako je tomu v případě učitelů“ [Průcha 2002; 

188]. Za osobnostní charakteristiky potom můžeme považovat např. kvalifikaci, 

počet let strávených v učitelské profesi, profesní zkušenost, postoje či verbální 

schopnosti.  

Osobnostní charakteristiky pedagogů se podle dětské psycholožky Dany 

Březovské velmi odráží na jejich přístupu k dětem. Učitelky, které  působí ve 

školkách dlouho, „aplikují“ zastaralý, stále stejný přístup, což se velmi negativně 

odráží na samotných dětech [viz. rozhovor – Dana Březovská]. 

Vliv osobnostních charakteristik na výsledky vzdělávání dětí nepřímo 

potvrdily i pedagožky mateřských škol, které mi řekly: „Dítě se s námi setkává každý 

den a do školky nebude chtít chodit kvůli mně a ne kvůli ředitelce či někomu 

dalšímu, kdo ve školce působí. (..). To, co si dítě ze školky odnese záleží především 

na mě“ [viz. rozhovor s učitelkou MŠ]. 

Nicméně jak výzkumy dokazují, jednotliví pedagogové se odlišují svými 

postoji, motivacemi, zájmy a hodnotovými preferencemi, které přitom nekorelují 

nějak významně s učebními výsledky žáků. Podle nizozemských odborníků se 

neprokázal jednoznačně determinující vliv osobnostních a jiných charakteristik 

učitele na efektivnost vzdělávacích procesů, respektive na učební výsledky žáků. 
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[viz. Průcha 2002; 190-192]. Tyto výzkumy však byly prokázány na úrovni 

základních a středních škol, nikoli u škol mateřských (zde výzkumy nebyly 

prováděny). V mateřských školách mohou mít především mladší pedagogové větší 

vnitřní odpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí, než je tomu na ostatních 

vzdělávacích stupních, tudíž by se tento faktor mohl pozitivně odrážet na jejich 

osobních charakteristikách, přístupu k dětem a tudíž i na celkových výsledcích 

předškolních dětí. Tomuto problému by se však měl věnovat samostatný výzkum.  

Tím, že jsem v předchozí části zdůraznila „mladší pedagogy“, dotýkám se 

dalšího problému v oblasti pedagogů a tím je jejich věk, se kterým se pojí termín 

„vyhasínání učitelů“. Jak píše J. Průcha, po 20-30 letech praxe „ženy-učitelky si 

v tomto období častěji stěžují na apatické či hrubé žáky, ale necítí za ně tu 

odpovědnost jako v mladším věku“. Z jiného výzkumu vzešlo, že tito pedagogové 

vynakládají méně energie na práci ve škole, jsou „otráveni“ z rodičů svých žáků, 

z nadřízených aj. [viz. Průcha 2002; 227]. 

Tento problém má tak nejenom vědecký význam, ale především dalekosáhlé 

dopady na kvalitu vzdělávání, kterou tito pedagogové dokáží poskytnout. Výzkumy 

na toto téma se však v České republice neuskutečnily a ani podle zahraničních studií 

nepanuje k této problematice jednoznačná shoda. Proto tedy musím vycházet z dat, 

které jsem osobně získala.  

Podle Výroční zprávy České školní inspekce za rok 2005/2006 je věkový 

průměr pedagožek v mateřských školách 43,5 let, což je poměrně dosti vysoké číslo. 

Na druhou stranu některé školy či obce by se bez nich ani neobešly. Tento problém 

pociťuje i učitelka MŠ Johana Burgrová, která říká: „Například v jedné školce 

v Olomouci je věkový průměr učitelek snad 45 let. Jsou znuděné, výbušné a celkově 

mi připadá, že je práce s dětmi absolutně nebaví. No a to se určitě odráží na tom, co 

jsou tyto učitelky schopny dítěti dát“ [viz. rozhovor – Johana Burgrová]. 

K tomuto tématu se vyjádřila i dětská psycholožka Dana Březovská, která 

říká: „Co se týká Prahy, tady se mateřské školy hodně snaží o inovaci svých prostorů 

i vzdělávacích metod. Takže v Praze bych řekla, že je kvalita mateřských škol i 

samotného personálu docela srovnatelná. Jinak je tomu ale na menších městech a 

vesnicích, kde na inovace nejsou peníze. Nebo oni by možná byly, ale na postech 

ředitelů, ředitelek a učitelek se stále drží stejní lidé z dob komunismu, kteří řídí a učí 

podle „staré školy“ (…). Kvalita těchto škol i vzdělávání dětí v nich velice upadá. 

Mladé učitelky tam nikdo nedostane, protože je tam málo peněz“. Jak Dana 
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Březovská dále říká: „V této oblasti chybí celoživotní vzdělávání. Nechápu, proč to 

nefunguje jako u lékařů. My musíme každoročně procházet různými školeními a 

osvojovat si stále nové věci. U předškolních učitelek to však stále postrádám“ [viz. 

rozhovor – Dana Březovská].  

Téma vzdělávání pedagogických pracovníků je v současné době velice 

aktuální už jen proto, že se v mateřských školách musí pracovat podle RVP a jak 

z výzkumů vyplynulo, spoustě pedagogů činí tato práce značné problémy. Podle 

české školní inspekce (dále již ČŠI) je příprava ŠVP nejvíce ovlivněna dosavadními 

zkušenostmi pedagogů s tvorbou koncepčních materiálů a dovednostmi v řízení 

školy.  

Změny v předškolním vzdělávání a zákon o pedagogických pracovnících 

kladou vysoké nároky na připravenost pedagogických pracovníků v mateřských 

školách, a proto se ČŠI a ÚIV zaměřily na zjišťování, nakolik se v mateřských 

školách uskutečňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. Podle jejich zjištění 

se toto vzdělávání uskutečňuje prioritně podle okamžité potřeby školy, podle ceny a 

časového rozvržení vzdělávacích akcí. Z provozních a ekonomických důvodů však 

není možné plně uspokojovat různé vzdělávací zájmy učitelů [viz. ČŠI – Smolíková 

2006]. 

Tento fakt potvrzuje i ředitelka MŠ Věra Jakoubková, přičemž hlavní důvod 

neúčasti svých pedagogů na dalším vzdělávání připisuje jednak finančním 

nedostatkům, tak i skutečnosti, že provozní doba mateřské školy je od 7 hodin do 17 

– 18 hodin, což účast na seminářích velice ztěžuje. Finanční nedostatky způsobují to, 

že učitelky, které si musí platit vzdělávání samy, ztrácí pochopitelně motivaci se dále 

vzdělávat. Další důvod proč se učitelky nezúčastňují různých seminářů je jejich 

nedostatek. Pokud by se jedna učitelka účastnila některého ze seminářů, neměl by se 

o děti ve školce kdo starat [viz. Učitelské noviny – rozhovor s Věrou Jakoubkovou]. 

Avšak obraťme se nyní ke stěžejní otázce této části a tou je: Nakolik počet 

dětí na jednu učitelku ovlivňuje výchovu a vzdělávání každého dítěte? 

Podle zákona je možné naplnit třídu v mateřské škole do 24 dětí, o další čtyři 

může ředitelka zvýšit počet dětí ve třídě se souhlasem zřizovatele. Z informací, které 

jsem získala mohu potvrdit, že v současné době o tyto výjimky žádají ředitelky 

mateřských škol téměř u každého zřizovatele. Podle statistik tak připadá na jednu 

učitelku v průměru 12,5 dítěte [viz.czso: Školy a školská zařízení za školní léta 1990 

- 2005]. Toto číslo však ve skutečnosti vypadá naprosto jinak. Jak mi sdělila učitelka 
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MŠ Gabriela Kaulová, na první pohled to možná vypadá a statistiky to tak i uvádí, že 

skupinu 26 dětí v jedné třídě (tak jak je to u nás) mají na starosti 2 učitelky, ale 

v reálu to funguje asi takto: „V 7 hodin přijde do školky jedna pedagožka, která je 

v práci do 14 hodin. V 11 hodin přijde další, která působí ve školce do 17-18 hodin. 

Z toho vyplývá, že 2 pedagožky se o děti starají pouhé 3 hodiny denně a to v době, 

kdy chodíme s dětmi ven. Dozor dvou osob v průběhu setrvávání dětí venku je 

samozřejmě důležitý, ale stejně tak potřebné by byly dvě pedagožky i v době, kdy 

jsme s dětmi ve škole a učíme je. [viz. rozhovor – Gabriela Kaulová].  

Tento fakt mohu potvrdit i vlastní návštěvou MŠ Parmská na Praze 15 a MŠ 

Na Děkance na Praze 2, kde se rovněž stará jedna pedagožka o skupinu více jak 

dvaceti dětí.   

Současný počet učitelek omezuje především kapacita stanovená v souladu s 

vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých pro jednotlivé 

školy, zejména jsou-li umístěny ve starších budovách. Už tento fakt silně omezuje, 

někdy i zcela ruší překrývání učitelek, které pracují v jedné třídě. 

Vedle tohoto omezení hraje hlavní roli v určování  počtu učitelek všeobecně 

platné normativy, které jsou podle zainteresovaných aktérů do předškolního 

vzdělávání naprosto špatně nastaveny. Podle těchto krajských normativů se 

přizpůsobuje jednak počet pracovníků a dále se na jejich základě přidělují škole 

finanční prostředky. Nezřídka se tedy stává, že pokud chce škola udržet potřebné 

úvazky zaměstnanců, musí často přistoupit na vysoký počet dětí ve třídách. Toto 

rozhodnutí však neúměrně zhoršuje prostorové, psychosociální a organizační 

podmínky a jde proti podpoře rozvoje osobnosti každého dítěte.  

K problému velkého počtu dětí na jednu učitelku v mateřských školách se 

vyjádřily zaměstnankyně školského odboru Prahy 15 tímto způsobem: „Problém není 

v tom, že by bylo málo učitelek z důvodu, že tuto profesi nechce nikdo dělat, ale 

v tom, že učitelky nemá kdo zaplatit“. Tyto zaměstnankyně si tento problém velice 

uvědomují, a proto psaly, jak samy řekly kde komu, aby se tento problém začal řešit. 

Doposud však nebyly jejich žádosti vyslyšeny [viz. rozhovor – MČ Praha 15]. I 

ostatní zřizovatelé si tuto problematickou záležitost uvědomují, nicméně jak mi 

sdělili pracovníci školského odboru v Pardubicích, „tento problém asi nevyřešíme 

neboť počet učitelek je daný počtem dětí ve třídě, a to na základě právní normy. 
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Pokud se nezmění zákon, budou se muset s tímto problémem ředitelky na svém 

pracovišti vyrovnat samy“ [viz. dotazník – MČ Pardubice]. 

Podle všech dotázaných zřizovatelů směřuje do mateřských škol velmi málo 

finančních prostředků, tudíž kdyby chtěla některá z ředitelek rozšířit svůj 

pedagogický sbor, musela by tyto nové pedagožky zaplatit z financí, které ji 

poskytuje zřizovatel avšak bez ohledu na to, že má o jednoho pedagoga víc než jak to 

určuje stanovený normativ. Do takového kroku se však ředitelkám pochopitelně 

nechce, jelikož už s takto nízkými finančními prostředky musí vyjít.  

Výzkumy, které by zjišťovaly, jaký vliv má počet dětí na jednu učitelku na 

vzdělávání každého dítěte se v České republice neuskutečnily, tudíž opět musím 

vycházet ze zahraničních zdrojů a vlastních poznatků. Ze závěrů z výzkumu 

„Relations between early child care and schooling“,  který se zabýval dlouhodobými 

důsledky předškolního vzdělávání vyplynulo, že vzdělání učitele, velikost skupiny, 

počet dětí na jednoho dospělého a výchovně vzdělávací program  nejvíce ovlivňují 

pozdější schopnosti dětí. Děti byly znovu zkoumány po třech a pěti letech na 

základní škole a v obou případech se prokázalo, že děti, které předtím chodily do 

předškolního zařízení, kde výše popsané faktory (kvalitní vzdělání pedagoga, malý 

počet dětí na jednoho učitele,..), byly na vyšší úrovni, prošly nejmenším možným 

počtem změn a mají nejlepší šanci pro dobrý sociální, emotivní i školní vývoj 

[Howes 1988, podle Schaffer 1994]. 

Naneštěstí tyto děti nebyly pozorovány i nadále, nicméně podle jiné výzkumné 

zprávy, má kvalitní předškolní vzdělávání nejenom pozitivní dopad na znalosti a 

rozvoj dětí na úrovni základních škol, ale zároveň přispívá k získání dalšího 

vzdělání, na které se bezesporu váže profese, kterou jedinec v budoucnu vykonává. 

[Schulman 2005 – National institute for early education research].  

K počtu dětí na jednu učitelku a jeho dopadu na vzdělávání každého dítěte se 

vyjádřily i učitelky mateřských škol a dětská psycholožka. Jejich názory jsou 

uvedeny již v kapitole 6, nicméně pro jejich závažnost je v krátkosti shrnu, popřípadě 

doplním. Podle dětské psycholožky Dany Březovské je 15 dětí na jednu učitelku 

ideální pro rozvoj každého dítěte. Situaci, která panuje v současné době ve veřejných 

mateřských školách (až 28 dětí na jednu učitelku), považuje za neúnosnou, přičemž 

největší riziko, které z této situace plyne, je to, že při takovémto počtu se u dětí 

začnou projevovat poruchy chování, jelikož se jim personál dostatečně nevěnuje. 
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Kromě toho hrozí i nebezpečí, že učitelkám začne unikat opoždění některých z dětí, 

což pro ně může mít dalekosáhlé důsledky [viz. rozhovor – Dana Březovská].   

Podle učitelek mateřských škol se ideální počet dětí, o které by se chtěly starat 

pohybuje mezi 12 a 13 dětmi, maximálně však do 15 dětí. Dále se dotázané 

pedagožky shodly v tom, že v tomto počtu dětí by jednak lépe rozpoznaly opoždění 

některého z dětí, tak hlavně by s tímto dítětem mohly více pracovat, aby tak mělo 

alespoň nějakou šanci dohnat „normálně se vyvíjející“ děti. V počtu dětí, které mají 

na starosti v současné době, se dají podle slov jedné z učitelek, děti maximálně hlídat 

[viz. rozhovory – učitelky mateřských škol].  

Kromě těchto aktérů se k počtu dětí na jednu učitelku v mateřských školách 

vyjádřili i rodiče, které se zúčastnili mého šetření. Podle nich se průměrný počet dětí 

na jednu učitelku ve veřejných mateřských školách pohybuje okolo 18 dětí, s čímž 

většina rodičů není spokojena. Jak mi dále řekli, podle jejich názoru není takovýto 

počet ideální pro rozvoj každého dítěte, protože se učitelka nemůže dostatečně 

věnovat všem dětem stejně. Tato skutečnost se potom dále odráží v názorech rodičů 

na mateřské školy jako takové. Nejčastější negativní názory byly na zajištění 

bezpečnosti dětí a to z důvodu vysokého počtu dětí, o které se pedagog musí starat a 

v jednom případě rodiče dokonce uvedli špatné zabudování prolézaček na zahradě 

školy, což mohlo vést ke zranění některých z dětí. Rodič jehož dítě v současné době 

navštěvuje soukromou školku se k veřejné vyjádřil následovně: „se službami ve 

veřejné MŠ jsem rozhodně spokojená nebyla. Nedostatky jsem shledala hlavně 

v těch učitelkách. Byly staré a k dětem již neměly žádný vztah. Jak to dělají celý 

život, jejich práce již neměla žádnou jiskru“ [viz. rozhovory – rodič č. 7]. 

Z výše uvedených názorů vyplývá, že v současné době nejsou rodiče příliš 

spokojeni se službami, které poskytují veřejné mateřské školy. Tento závěr potvrzuje 

i odpověď většiny rodičů na otázku: „Kdybyste měl/a dostatek prostředků k tomu, 

aby vaše dítě navštěvovalo soukromou mateřskou školu, volil/a byste raději tuto 

formu předškolního vzdělávání a z jakého důvodu“?, ve které mi uvedli, že ano. Jako 

hlavní důvod rodiče uváděli lepší péči a osobní přístup pedagogů k dětem. 

Naprosto jiná situace panuje v soukromých mateřských školách, kde na jednoho 

pedagoga průměrně připadá 6 – 7 dětí. Podle rodičů, jejichž děti navštěvují tento typ 

škol, se pedagožky věnují všem dětem stejně. Jak mi dále sdělili, se službami, které 

tyto školy poskytují, jsou naprosto spokojeni, přestože platí poměrně dost vysoké 

školné. Jediná negativní reakce byla na nutnost donášení vlastního jídla do 



 63 

takovéhoto předškolního zařízení, jelikož tato škola neměla k dispozici vlastní 

kuchyň [viz. rozhovory - rodiče]. 

 

6. 4 Nedostatky v kurikulu v předškolním vzdělávání 

 Další faktor, který ovlivňuje vzdělávání dětí v mateřských školách a k němuž 

se rovněž váží určité problémy, je kurikulum. V této oblasti za něj můžeme 

považovat „plánovanou a záměrně vytyčovanou a nasměrovanou trasu, při jejímž 

absolvování získává dítě postupně zkušenost, a to v závislosti na svých schopnostech 

i zájmu“. Kurikulum tedy může být chápáno jako vzdělávací program, obsahová 

náplň výchovně vzdělávacího působení či jako dosažený výsledek, tedy zkušenost, 

kterou si dítě v průběhu výchovně vzdělávacího působení v mateřské škole podle 

určitého kurikula osvojí. [Opravilová, Gebhartová 1998; 12]. 

 Jak jsem se zmínila již v kapitole 5.3, školský zákon přijatý v roce 2004 

oficiálně zahájil kurikulární reformu, jejíž podstatou je zavedení dvoustupňového 

kurikula, kdy na úrovni státu je schválen společný, velmi obecný rámec kurikula 

(tzv. rámcový vzdělávací program, který je vytvořen pro jednotlivé stupně 

vzdělávání), „na jehož základě si každá škola vytvoří vlastní, konkretizovaný a pro 

potřeby dané lokality přizpůsobený školní vzdělávací program“ [Greger 2006; 127]. 

 Než se budu věnovat dopadům kurikulární reformy na vzdělávání dětí 

v mateřských školách, je vhodné na úvod zmínit několik vět k Bílé knize, ze které 

tato reforma vzdělávacích programů původně vzešla.  

Jelikož časovým horizontem tohoto strategického dokumentu byl rok 2005, je 

na místě zhodnotit, nakolik se naplnily stanovené cíle. Tyto cíle se však netýkají 

předškolního, nýbrž spíše vysokoškolského vzdělávání, nicméně je v souvislosti 

s Bílou knihou uvádím. Další důvod pro jejich zmínku je závěr některých výzkumů, 

podle kterých má na účast na vysokoškolském vzdělání vliv již vzdělávání 

v kvalitních mateřských školách.  

Jak píší Matějů a Straková, Česká republika stále zůstává v řadě statistik 

stavu a vývoje vzdělání na jednom z posledních míst mezi zeměmi OECD. Jedná se 

především o konkurenceschopnost a kvalitu lidských zdrojů, které ze vzdělání 

bezesporu vychází. Autoři tento fakt připisují jednak vládě, která podcenila 

strategický význam rozvoje vzdělávání a důležitosti reforem, tak i veřejnosti, která je 

s úrovní vzdělávání spokojena a absolutně neregistruje společenské změny, na které 



 64 

musí vzdělávání také reagovat. Z těchto důvodů je Česká republika za ostatními státy 

OECD pozadu, což má za následek, že je ohrožena jednak konkurenceschopnost 

českých absolventů na světovém zahraničním trhu i zdravý vývoj české společnosti 

jako celku. 

Co se týká předškolního vzdělávání, problém tkví hlavně v učitelích, jelikož 

se z převážné části zaměřují na faktické vědomosti a dovednosti a málo respektují 

individuální potřeby každého dítěte. Podle Matějů a Strakové je v České republice 

jen velmi malá část učitelů a ředitelů škol, „kteří rozpoznají aktuální potřeby žáků a 

usilují o to, aby mohli využít všech příležitostí k zlepšování vzdělavatelské práce“. 

Jak autoři dále píší, tato skutečnost je dána především tím, že učitelé nejsou vybaveni 

vědomostmi a nezbytnostmi k realizaci této reformy44“ [viz. Matějů, Straková 2005; 

1 - 4].  

Toto tvrzení dosvědčuje i zpráva České školní inspekce, která se ve školním 

roce 2005/2006 mimo jiné zaměřila na hodnocení podmínek vzdělávání dětí 

v mateřských školách podle ŠVP a soulad tohoto programu s RVP. Podle této zprávy 

byl ŠVP vypracován ve všech sledovaných mateřských školách (celkem 482 škol, 

což je 10 % z celkového počtu mateřských škol v ČR), avšak jeho tvorba se neobešla 

bez problémů. Za hlavní problémy učitelky považují omezený přístup k informacím, 

absenci důsledných analýz dlouhodobého plánování a týmovou práci. Častým 

problémem je také nepřítomnost kvalitní analýzy podmínek vzdělávání, nejsou jasně 

vymezeny priority a chybí koncepce rozvoje směřující k naplnění a proveditelnosti 

požadavků ŠVP. Pro řadu učitelek je také velmi náročné dobře stanovit vzdělávací 

obsah a poradit si s vlastním hodnocením dětí [viz. ČŠI – Smolíková 2006]. 

I pro samotné ředitelky není snadným úkolem vypracovat hodnocení školy, 

jelikož doposud neexistují vhodné metody a nástroje, které by jim tuto činnost 

usnadňovaly. Hodnocení školy má ovlivňovat její vzdělávací strategie a další rozvoj, 

avšak z výše uvedeného důvodu je tento účinek prozatím nevýrazný. 

Nedostatečné pochopení kurikulární reformy tak podle Matějů a Strakové 

může vést ve svém důsledku na jednotlivých školách k excesům, které její realizaci 

přímo ohrožují. „Například v mateřských školách dochází k situacím, kdy se 

ušlechtilé záměry reformy, které byly učitelkám nedostatečně vysvětleny, 

transformovaly do příkazu: „hlavně děti do ničeho nenutit“. Výsledkem je redukce 

                                                 
44 Realizací reformy se rozumí především zahájení výuky v souladu s rámcovými a školními 
vzdělávacími programy 
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smysluplných činností dětí v mateřských školách a následná horší vybavenost dětí na 

vstupu do základní školy“ [viz. Matějů, Straková 2006 – Učitelské listy]. 

K tomuto problému se vyjádřila i učitelka mateřské školy Jitka Kellnerová, 

která mi v rozhovoru řekla: „Některé učitelky se možná zalekly toho, že je v RVP 

napsáno, že děti jsou vnímány jako individuální osobnosti, tudíž u každého dítěte 

musí pedagog znovu hledat individuálně vhodné postupy, jak k němu přistupovat. 

Teď jen doufám, že to nedopadne tak, že si za chvíli budou děti dělat jenom to, co 

chtějí, protože se pedagog bude bát zasáhnout do individuálního rozvoje každého z 

nich“ [viz. rozhovor – Jitka Kellnerová]. 

Učitelka jiné MŠ Johana Burgrová k tomu dodává: „Některé z učitelek 

dokonce nejsou schopni splnit vzdělávací program, jelikož to nevyhovuje jejich 

osobnímu přesvědčení a stále tak vyučují podle starých metod. V naší školce takovou 

žádnou nemáme, ale jak jsem slyšela od kolegyň z jiných školek, dělají tam opravdu 

neplechu. Nejsou schopny se přizpůsobit novým normám práce podle ŠVP. Tyto 

programy jednak nechtějí vytvářet a pokud ho tedy vytvoří někdo jiný, tyto učitelky 

podle něj nechtějí pracovat a neustále využívají jen znalostí, které získaly za doby 

komunismu“ [viz. rozhovor – Johana Burgrová]. 

Tím, že jsou v RVP stanovena pouze základní pravidla a požadavky, které je 

nutné v mateřské škole respektovat, dostává se pedagog do situace, kdy je sice méně 

svazován předpisy, ale zároveň je však postaven před nutnost samostatně pracovat a 

vytvářet vlastní školní či třídní program vzdělávání dětí a to nejenom prakticky, ale 

hlavně „na papíře“. Tato skutečnost může některým pedagogům vyhovovat, ale na 

druhou stranu to může jiným činit velké problémy. 

Na otázku: Jak vám ve Vaší práci pomáhá školní vzdělávací program? 

Gabriela Kaulová, učitelka MŠ v Praze odpověděla: „Upřímně? Dělám pořád to 

samé, akorát to musím jinak psát. Jediné, co se přidalo je učení o vnímání jiných 

etnik či poznávání zahraničí. Více se toho vymyslet asi už nedá a nám to přidalo 

strašně moc papírování a zbytečného psaní“ [viz. rozhovor – Gabriela Kaulová]. 

Negativní reakci na ŠVP měla v rozhovoru i učitelka základní školy paní Magda 

Procházková, která s třicetisedmiletou praxí na prvním stupni základní školy mi 

konkrétně řekla: „Podle mého názoru je to slohové cvičení učitelů, se kterým jsem 

strávila půlku prázdnin a stejně učím stejně tak jako celý život. Jestli ŠVP nějakým 

způsobem bude pomáhat nebo pomáhá mladým učitelkám to nemohu říct, ale mě je 

popravdě k ničemu“ [viz. rozhovor – Magda Procházková].  
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Gabriela Kaulová se dále negativně vyjádřila i ke kontrolám ČŠI, pokud se 

jedná o kontrolu ŠVP v jednotlivých mateřských školách. Podle jejich slov postrádají 

tyto kontroly smyl, neboť pouze zjišťují, zda má školka vypracovaný ŠVP, ale už 

nekontrolují, zda se podle něj učí. Takže ve výsledku, školka, která bude mít lépe 

zpracovaný vzdělávací program a s dětmi bude dělat špatně, na tom bude lépe než 

školka, která sice pracuje s dětmi na jedničku, ale školní vzdělávací program nebude 

schopna sestavit [viz. rozhovor – Gabriela Kaulová].  

Ke kontrolám ČŠI vyslovila své názory i učitelka základní školy Naděžda 

Drgová. Podle jejího přesvědčení jsou tyto inspekce největší „kámen úrazu“, neboť 

jejich návštěva ve škole je předem ohlášena. Z tohoto důvodu by ve škole mělo být 

vše v pořádku a pokud není a škola dostane špatné hodnocení, tak se stejně nic 

neděje, protože se tyto informace k nikomu nedostanou. Školka se sama negativním 

hodnocením určitě chlubit nebude [viz. rozhovor – Naděžda Drgová]. 

Avšak nyní se vrátím zpět k dopadům kurikulární reformy. Kromě zavedení 

vzdělávání žáku podle RVP bylo dalším důležitým záměrem této reformy, posílení 

autonomie škol a delegování větší míry zodpovědnosti za priority, obsah a výsledky 

vzdělávání na pedagogy. S výsledky vzdělávání dětí v mateřských školách se pojí 

tzv. pedagogické hodnocení vzdělávacích výsledků. Podle RVP se jedná o 

„hodnocení individuálních pokroků dítěte v rozvoji a učení. V žádném případě to 

neznamená, že by děti v mateřských školách měly být klasifikovány, či dokonce 

známkovány podle státem či úřadem daných norem, a tím vzájemně porovnávány ve 

svých výkonech. Smysl pedagogického hodnocení spočívá v tom, že učitelka 

průběžně sleduje, jak se dítě vyvíjí, jak se zdokonaluje ve svých dovednostech, jak si 

při hrách a běžných činnostech vede, jak se cítí, a zároveň vyhodnocuje, zda a jaké 

pokroky ve vzdělávání dělá. Cílem je, aby zjistila, co dítě potřebuje. Podle toho pak 

dále postupuje v jeho výchově a vzdělávání“ [Smolíková 2007 – Metodický portál].  

K vlastnímu hodnocení dětí se vyjádřila učitelka MŠ Gabriela Kaulová 

následovně: „Myšlenka byla asi dobrá, ale člověk, který to vymyslel, nedomyslel to 

strašné papírováni kolem. Ke každé činnosti u každého dítěte zapisujeme určité 

body, které se na konci roku vyhodnocují a podle toho se navrhují další kroky, kam 

s těmi dětmi dále směřovat. Toto jsem dokázala praktikovat celých 14 let co učím, 

aniž bych si to zapisovala, takže teď je to pro mě jen další práce navíc“[viz. rozhovor 

– Gabriela Kaulová].  
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 Výše popsané názory jednotlivých pedagogů tak zvyšují význam 

konstatování, že současná vzdělávací politika věnuje stále nedostatečnou pozornost 

jejich postojům a přesvědčením. Jak se píše v Učitelských novinách, „reforma je 

nejen podle jejich slov podstatně náročná resp. nepřipravená zejména s ohledem na 

její požadavky, rozsah a nedostatečnou informovanost učitelů i veřejnosti“ [viz. 

Vrabcová 2007 – Učitelské noviny].  

Kurikulární reforma a povinnost práce podle RVP  a povinnost vlastního 

hodnocení je dána školským zákonem, avšak zavádění změn v obsahu a metodách 

vzdělávání a zlepšování jeho kvality bez zpětné vazby od samotných pedagogů 

potažmo škol a bez systematického dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

jsou však zbytečné. „Míra úspěšnosti této reformy bude přímo úměrná míře 

zainteresovanosti a zodpovědnosti jejích aktérů a to na všech úrovních rozhodování“ 

[Vašutová 2007 - VÚP]. 

 

6. 5 Nedostatečná spolupráce rodiny a mateřské školy 

 Vzdělání, které si dítě odnese z mateřské školy, a na kterém může dále stavět, 

ovlivňují jednak výše zmíněné faktory, tak i sociální determinanty vnějšího prostředí. 

Tato teze vychází od Ch. Jenckse, který v rámci svého výzkumu potvrdil hypotézu o 

tom, že tím, že stanovíme jednotné vzdělávání, ještě nedocílíme toho, že se tímto 

způsobem dospěje k rovnosti vzdělávacích šancí pro všechny děti. „Faktory 

sociálního prostředí (hlavně rodinného), individuálních rozdílů v inteligenci, 

rasového a ekonomického rozrůznění, totiž působí natolik silně, že vedou 

k diferencovaným výsledkům ve vzdělávání lidí“. Jak dále říká: „děti pocházející 

z nižších sociálních vrstev mají menší šance k vyšším úrovním vzdělávání, neboť 

tyto děti podávají v inteligenčních testech menší výkony, neboť jejich kognitivní 

dovednosti zaostávají za požadavky formálního vzdělávání ve školách, neboť 

sociální prostředí rodin determinuje (nestimuluje) rozvoj kognitivních dovedností 

těchto dětí“ [Průcha 2002; 119 - 121]. Oproti tomuto teoretickému proudu stojí plno 

odborníků (např. J. B. Watson)45, kteří tuto teorii popírají a zároveň argumentují 

proti hypotéze o dědičnosti intelektových schopností. 

                                                 
45 Konkrétně říká: Dejte mi tucet nemluvňat, poskytněte mi možnost je vychovávat a já vám zaručím, 
že vyberu-li náhodně kterékoli z nich, vzdělám je pro jakýkoli typ speciální profese bez ohledu na 
jejich talent, inteligenci, povolání i vzdělání rodičů. [Průcha 2002; 123] 



 68 

V mém případě se přikláním k názoru CH. Jenckse, protože se domnívám, že 

vliv rodiny je u předškolního dítěte to nejsilnější, co ovlivňuje jeho rozvoj. Dítě se 

v tomto věku ještě nedokáže samo rozhodnout, co je pro něj více či méně důležité, a 

proto rodina je ten hlavní aktér, který mu „určuje směr, jakým se do života vydat“. 

Hypotézu o vlivu rodinného prostředí potvrzují i některé české a slovenské 

výzkumy, které se ale bohužel netýkaly dětí z mateřských, ale ze základních škol. 

Přesto se domnívám, že je mohu vztáhnout i na děti ve školách mateřských, protože 

se těchto výzkumů účastnily děti od první třídy základní školy, což je velmi blízko 

k předškolnímu věku. 

Podle slovenského longitudinálního výzkumu (1984), který probíhal 8 let na 

základní škole, výsledky školního vzdělávání byly výrazně závislé na určitých 

charakteristikách rodinného prostředí, a to zvláště na úrovni vzdělání rodičů 

[Árochová a kol. 1984; 55-56]. Překvapivě nebyla v tomto výzkumu zjištěna 

závislost na ekonomické úrovni rodiny, což by dnes již pravděpodobně neplatilo. 

V současné době, kdy existuje možnost dát dítě do soukromé školy, hraje finanční 

stránka rodiny velmi výraznou roli. Jak mi rodiče v rozhovorech řekli, podle jejich 

názoru, poskytují soukromé školy lepší služby, tudíž kdyby měli dostatek finančních 

prostředků, své dítě by do soukromého předškolního zařízení svěřili raději než do 

instituce veřejné [viz. informace získané od rodičů].  

Vlivu rodinného prostředí se věnoval i výzkum Nováka a Pstružinové, kteří 

zkoumali stav verbální schopnosti (jako předpoklad školního vzdělávání) u 

devítiletých českých žáků a zjistili, že tyto schopnosti jsou převážně determinovány 

vzdělanostní úrovni rodičů. Podobně výzkum B. Krause potvrdil, že prostředí rodiny 

má signifikantní vztah k charakteristikám žáků [viz. Průcha 2002; 125].   

Kromě těchto oblastí se vliv rodiny projevuje i v tom nejzákladnějším 

rozhodnutí, zda dítě do mateřské školy dát či nedát. Podle toho, jak se rodiče 

rozhodnou, je dále ovlivněno následující vzdělávání dítěte na vyšším stupni. Toto 

tvrzení potvrzují jednak výzkumy, které jsem uvedla již v teoretických 

východiskách, tak i odborníci46 na předškolní vzdělávání, které jsem oslovila ve 

vlastním šetření. Jak mi tito aktéři sdělili, děti, které do mateřské školy nechodily47, 

se na základní škole projevují naprosto jinak (hlavně v tom negativním slova smyslu) 

                                                                                                                                          
 
46 Pedagožky základních škol a dětská psycholožka 
47 K tomuto tématu jsem se podrobněji vyjádřila již výše 
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než ty, které předškolní instituci navštěvovaly. Z těchto závěrů vyplývá, že 

předškolní vzdělávání je dobrý způsob, jak odstartovat vzdělanostní dráhu každého 

jedince. 

Druhá stránka věci je to, zda současné podmínky v předškolním vzdělávání 

umožňují rozvíjet všechny děti stejně a zda tedy dítě, které zůstane doma, nakonec 

nedostane lepší péči a vzdělání, než to, které by dostalo v mateřské škole. Zde se 

opět dotýkám problému přeplněnosti mateřských škol a nedostatku personálu. Dítě, 

které zaostává v určitých činnostech za ostatními dětmi, potřebuje jiný druh péče a 

přístup pedagogů než dítě, které se vyvíjí „normálně“.  

Podle Bloomovi48 teorie mohou být tato zaostávání některých dětí odstraněna 

či významně zmenšena při takovém vyučování či výchově, kdy hlavním kritériem je 

to, že děti nejsou omezováni v čase, v jakém potřebují dosáhnout osvojení určité 

dovednosti či učiva. Jak Bloom dále tvrdí, děti s pomalejším stylem učení a 

osvojováním si nových dovedností potřebují zhruba o 10 – 20 % více času než mají 

k dispozici ve školách za stávajících podmínek [viz. Průcha 2002; 136-146]. 

Pokud jde o efektivnost této teorie v praxi, dosavadní zjištění nejsou 

jednoznačná. Experimentálně byla použita ve Finsku, kde byly porovnávány dvě 

skupiny 1. a 2. tříd základní školy, přičemž v jedné se pracovalo podle teorie mastery 

learning a ve druhé se pokračovalo v klasické výuce. Výsledky tohoto výzkumu 

potvrdily hypotézu, že ve třídách, kde byly zavedeny metody této teorie, byly 

výsledky učení vyšší než v kontrolních skupinách. 

Jak jsem se již zmínila v předchozích kapitolách, podle slov pedagožek 

mateřských i základních škol, jsou mezi jednotlivými dětmi značné rozdíly, každé 

dítě je individualita a potřebuje trochu jiný přístup. Pokud bychom tedy aplikovali 

teorii mastery learning do mateřských škol, určitě by přispěla k rozvoji pomalejších 

dětí, jelikož by se s nimi pracovalo podle jejich potřeb. V počtu dětí, které mají 

učitelky na starosti nyní, je však aplikace této teorie absolutně nemyslitelná, neboť 

pokud by každé dítě dostalo na zvládnutí určité činnosti tolik času, kolik potřebuje, 

brzdilo by to rozvoj ostatních dětí. Pomalejší děti totiž potřebují osobní přístup a 

v průměrném počtu 20 dětí na jednu učitelku to není možné. 

V současné době tak Bloomova teorie „spíše provokuje pedagogické teoretiky 

svými představami o možnostech dosahovat stejně kvalitních výsledků u všech žáků 

                                                 
48 Profesor pedagogiky na Chicagské univerzitě, který se proslavil svou teorií „mastery learning“ 
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(avšak při různém tempu učení) a zároveň odrazuje praktiky svou náročností na 

realizaci v běžném školním prostředí (individuální práce s žáky atd.)“ [Průcha 2002; 

146]. 

Další problém v oblasti rodiny spatřuji v přístupu samotných rodičů. Pro 

zdravý rozvoj dítěte je zapotřebí nejenom kvalitní mateřská škola, ale také 

spolupráce rodičů s touto institucí. Hovoříme-li potom o kvalitách interakce rodičů a 

pedagogů, výzkumy obvykle sledují na straně rodičů dvě skutečnosti. Jednak 

sociokulturní úroveň rodiny, která ovlivňuje podmínky učení, a tedy i 

pravděpodobný školní vývoj dítěte (viz. výše), a jednak se jedná o fungování rodiny 

jako takové, o převažující výchovný styl v ní a spolupráci rodičů s institucí 

předškolní péče a jejich dopad na dítě.  

Podle Rabušičové a Pola, kteří v devadesátých letech provedli výzkum 

zaměřující se na spolupráci školy a rodiny, stále ještě existují bariéry v komunikaci 

mezi těmito institucemi. Hlavní příčinu této skutečnosti spatřují v nedostatku 

vzájemné důvěry a respektu. Zároveň dokazují, že výrazné společenské a 

ekonomické změny se projevují rozporně v důrazu na ideál participace těchto dvou 

institucí na výchově dítěte. Učitelé cítí, že jim chybí efektivní formy komunikace 

s rodiči, postrádají zpětnou vazbu (nedostatečná informovanost o rodině) a své 

postupy v kontaktu s rodiči charakterizují jako metodu pokusu a omylu. Rodiče pak 

podle nich nedoceňují význam vzdělání, nemají čas na kontakty se školou a o práci 

pedagoga mají často zkreslené představy [viz. Rabušičová, Pol 1996; 49-61].    

Tyto závěry potvrzuje i Kolláriková a kol. a jak dále uvádí, škola je instituce 

tradičně velmi uzavřená a neprůchodná, podobně jako rodina, která však může snáze 

veřejně nárokovat své právo na soukromí. „Organizace kontaktů škola-rodina bývá 

řízena především ze strany školy, která jako první vymezuje formy vzájemného 

styku a víceméně určuje pole pro působení rodičů. Proto se někteří z rodičů 

domnívají, že jsou to právě učitelé, kteří jim nechtějí školu více zpřístupnit“ 

[Kolláriková 2001; 79]. Větší část rodičů však obvykle nežádá rozšířený vstup do 

školy ba naopak. Veškerou výchovu svého dítěte přenechává mateřské škole.  

S tímto se velmi často setkává i dětská psycholožka Dana Březovská, která mi 

v rozhovoru řekla, že někteří rodiče berou mateřskou školu jako službu, což je 

špatný. „K tomu aby se dítě dobře vyvíjelo, potřebuje kromě rodičů taky dobrou 

mateřskou školu. Obě tyto instituce ale spolu musí spolupracovat. Třeba učitelka u 

dítěte objeví poruchy chování a měla by to s rodiči probrat a navrhnout nějaké řešení, 
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které budou aplikovat obě strany a ne, že budou tyto instituce v rozporu. Zájem 

rodičů o spolupráci s předškolní institucí však v posledních letech upadá, což se 

velmi negativně odráží na vývoji dětí. Mateřská škola pro tyto rodiče tak slouží jako 

úschovna dětí “ [viz. rozhovor – Dana Březovská]. 

 Spolupráci rodičů s mateřskou školou zjišťovaly i otázky49, které jsem kladla 

samotným rodičům ve vlastním šetření. Většina rodičů na ně odpověděla, že jejich 

spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň důležitá pro vývoj jejich dítěte. 

V odpovědích na otázku, zda spolupracují s mateřskou již tak výrazná shoda mezi 

rodiči nepanovala. Rodiče, kteří na tuto otázku odpověděli záporně, jako důvod 

uvedli, že poplatky 12 000 – 15000 Kč měsíčně jsou dostatečnou pomocí školce, 

tudíž další spolupráce již není nutná [Rodič jehož dítě navštěvuje soukromou MŠ]. 

Jiný rodič zase uvedl, že pokud nejde o komunikaci, s mateřskou školou, tak dále 

nespolupracuje. Ostatní, uvedli, že nespolupracují, aniž by uvedli další komentář. 

 Rodiče, kteří odpověděli kladně, nejčastěji uváděli, že spolupracují 

s mateřskou jednak po stránce finanční (nutná spolupráce), tak se zároveň podílejí na 

přípravě pořádání různých besídek. Maminka dítěte, které navštěvuje soukromou 

školu dokonce uvedla, že jejich spolupráci mateřská škola vysloveně vyžaduje. 

Konkrétně se tato respondentka podílela na přípravě masek pro všechny děti MŠ.  

Za nejčastější formu spolupráce tito rodiče dále uváděli komunikaci s učitelkami 

mateřských škol, což považují za důležitý aspekt pro rozvoj jejich dítěte. Konkrétně 

se jedna maminka vyjádřila následovně: „Pokud je nějaký problém s naším dítětem, 

rozhodně si dám od učitelky říci a beru si její rady k srdci“. Jiný rodič uvedl: 

„Rozhodně spolupráce/komunikace rodičů s mateřskou školou je nutná. Pak lépe 

mohou odstranit případné problémy, které vznikají při začleňování dítěte do 

kolektivu či jiné problémy“. Jako poslední příklad uvádím názor rodiče, který se ke 

spolupráci vyjádřil následovně: Spolupráce je důležitá minimálně v tom, abych se 

dozvěděla něco o Kubovi, co se doma nedozvím. Dítě se chová v cizím prostředí 

jinak. A pokud by měl nějaký problém, můžu ho po konzultaci s učitelkou řešit. 

Kdybych nespolupracovala, nedovím se nic“ [viz. informace získané od rodičů]. 

 

                                                 
49 Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň důležitá pro vývoj vašeho 
dítěte? 
Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
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6. 6 Rozdílná kvalita mateřských škol 

V souvislosti s tím, že jsem v předchozích kapitolách uvedla veřejné i 

soukromé mateřské školy, vystává otázka jejich srovnatelnosti. Jsou tedy soukromé 

mateřské školy kvalitnější než školy veřejné? Je i mezi jednotlivými veřejnými 

mateřskými školami rozdíl v jejich kvalitě? Za jakých podmínek? A co vůbec 

znamená, že je určitá škola kvalitnější než druhá?  

 Podobné otázky se často vyskytují v oblasti vzdělávací politiky, avšak jejich 

odpovědi nejsou jednoznačné. Abychom mohli konstatovat, že je určitá škola 

kvalitnější než druhá, musíme přesně stanovit parametry kvality a efektivnosti. A zde 

narážím na největší problém, jelikož doposud nebylo jasně vymezeno, co měřit jako 

indikátory kvality a efektivnosti fungování škol. Mohou to být např. vzdělávací 

výsledky dětí, hezké prostředí školy, kvalitní pedagogové atd. Nejčastějším 

indikátorem kvality jsou vzdělávací výsledky50, což v případě předškolních dětí 

znamená jejich školní připravenost na vstup na základní školu. 

Z tohoto důvodu jsem otázky, zjišťující hledisko připravenosti dětí zařadila 

do dotazníků pro rodiče a do rozhovorů, které jsem provedla s učitelkami mateřských 

škol a dětskou psycholožkou ve vlastním šetření.  

Na otázku: Myslíte si, že v současných předškolních zařízeních dochází 

k tomu, že by nedokázaly dítě dostatečně připravit na vstup do základní školu? 

Dětská psycholožka odpověděla, že tomu tak skutečně je. Negativně se vyjádřila 

hlavně k mateřským školám v menších městech, kde je nedostatek peněz na inovace 

a v postech ředitelů, ředitelek a učitelek se stále drží stejní lidé z dob komunismu, 

kteří řídí a učí podle „staré školy“ (..). Za další faktor, který může ovlivňovat 

nedostatečnou připravenost dětí na vstup na základní školu, považuje již tolikrát 

zmiňovaný vysoký počet dětí na jednu učitelku, což není pouze problémem 

mateřských škol na malých městech, ale problémem globálním [viz. rozhovor – Dana 

Březovská]. 

 Učitelkám mateřských škol byla položena otázka v tomto znění: Myslíte si, že 

mateřská škola, ve které působíte dokáže dostatečně připravit děti na vstup na 

základní školu? Odpovědi na tuto otázku se překvapivě lišily. Učitelka MŠ v Tršici u 

Olomouce řekla, že ano, alespoň si ji zatím nikdo nestěžoval. Pedagožka MŠ 

v Řepích  (Praha) odpověděla, že podle jejího názoru ano, přičemž dodala, že určitě 

                                                 
50 Podle European Report on Quality of School Education (European Commission) 
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záleží na přístupu každého pedagoga, ale i samotné ředitelky mateřské školy. Nejvíce 

překvapivá odpověď vzešla od učitelky MŠ Na Děkance (Praha), která odpověděla 

následovně: „Popravdě si myslím, že ne. Učitelky, které v této školce působí, nemají 

o děti zájem. Jedna učitelka nemá ani pedagogické vzdělání, další na ně neustále řve, 

prostě hrůza. A o ředitelce ani nemluvím. Ta dokonce říká, že děti nemá ráda. 

„Zaostalé“ děti nechce integrovat, nazývá je „zvláštníky“ a tvrdí, že mezi normální 

děti nepatří. Dítě, které je nezvladatelné bez problémů vyhazuje bez pokusu o jeho 

nápravu“ [viz. rozhovory – učitelky MŠ]. 

 Z těchto odpovědí jasně vyplývá, že přípravu dětí na vstup na základní školu 

neovlivňují jenom samotné pedagožky, ale velkou roli hrají také ředitelky těchto 

škol. Jak je stále vidět, existují i takové mateřské školy, které přípravu dětí na 

základní školu bohužel nezvládají. A to jsem navštívila jen minimální zlomek ze 

všech předškolních institucí, které v české republice funguje. Bylo by proto velmi 

zajímavé dotázat větší počet pedagožek, které ve školkách působí, aby se tato oblast 

více zmapovala a mohly by se dále provádět patřičné kroky k nápravě této 

problémové situace.  

Poslední aktér, kterému jsem položila otázku týkající se školní připravenosti, 

byli samotní rodiče. Přestože si někteří z nich stěžovali na provoz či služby51 

mateřské školy, do níž chodí jejich dítě, na otázku: Myslíte si, že mateřská škola, 

kterou navštěvuje vaše dítě, ho dokáže dostatečně připravit na vstup na základní 

školu? Odpověděli všichni respondenti shodně kladně. 

Výše uvedená školní připravenost neboli vzdělávací výsledky dětí 

z mateřských škol bývá sice nejčastějším ukazatelem kvality mateřských škol, ale na 

druhou stranu se však mezi odborníky pochybuje o tom, zda hodnocení pouze 

kognitivních vzdělávacích výsledků je rozhodujícím či jediným indikátorem kvality. 

Z důvodu, že významným „plusem“ právě soukromých či alternativních škol může 

být již zmíněná přidaná hodnota52 (viz. teoretická východiska) než samy vzdělávací 

výsledky, nemůžeme kvalitou jednoznačně rozumět pouze výsledky vzdělávání. 

Ostatně koncept přidané hodnoty je již začleňován do výzkumů, podle kterých se 

měří dlouhodobé efekty vzdělávání.  

                                                 
51 Donášení vlastní jídla do MŠ, špatně zajištěná bezpečnost dětí, velký počet dětí na pedagoga,… 
52 Jednoduše řečeno se jedná o to, „co vlastně škola dítěti dala“, její užitečnost a účelnost . 
Nejzákladnější důkaz tohoto faktoru je úspěšnost dítěte u přijímacích zkoušek či zvládání učiva na 
dalším vzdělávacím stupni. Nejedná se tedy o prospěch (známky) jako takový, ale spíše o rozvoj 
osobnostních rysů dítěte nebo jeho koncentrace 
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 Z těchto údajů tedy vyplývá, že hodnocení kvality mateřských škol by měla 

zahrnovat jednak způsoby výuky (ne tedy pouze kontrolu školních vzdělávacích 

programů), charakteristiky pedagogů, které ve školách působí a materiály a 

vybavení, kterými škola disponuje. Dále by měly zahrnovat počet dětí na pedagoga, 

protože v soukromých školách je zpravidla menší počet dětí než ve školách 

veřejných a způsoby komunikace, jelikož v některých soukromých  školách jsou 

uplatňovány jiné formy komunikace mezi dětmi a pedagogy než ve školách 

veřejných. Zároveň by se měly zaměřovat na zjišťování dlouhodobých efektů 

vzdělávání jednotlivých mateřských škol.  

Kromě toho, z výsledků mezinárodního výzkumu PISA53 vyplývá, že nutnou 

podmínkou kvality vzdělávání je také spravedlivost54. Toto tvrzení je doloženo tím, 

že státy, které mají vysokou kvalitu vzdělávání a zároveň spravedlivý vzdělávací 

systém, dosahují výborných vzdělávacích výsledků, tak i jejich rovnoměrného 

rozdělení. „V tomto smyslu je tedy snižování nerovností nezbytnou podmínkou 

zajištění kvality vzdělávacích systémů“ [Greger 2006; 66]. 

Co se týká zjišťování kvality mateřských škol v českém výzkumu, přímá 

otázka na tuto záležitost byla položena pouze ve výběrovém šetření „Harmonizace 

rodiny a zaměstnání -  VÚP“ (2005). Podle tohoto výzkumu bylo 97 % respondentů 

spokojeno s kvalitou služeb v mateřských školách, jež navštěvují jejich děti. Hůře 

dopadlo hodnocení ceny služeb. Tu označilo za přijatelnou 82 % z nich. Míra 

spokojenosti se lišila podle velikosti obce. Vzhledem k tomu, že ceny jsou vyšší ve 

větších obcích, stížnosti v těch malých směřují hlavně na dostupnost a kvalitu služeb 

[viz. Nešporová 2005]. Oprávněnost tohoto tvrzení potvrzují i uvedené údaje 

v předchozích kapitolách, ve kterých jsem uvedla nejenom rozdíly ve finanční a 

prostorové dostupnosti jednotlivých škol, ale i jejich podmínky pro fungování, díky 

nimž je kvalita služeb, kterou poskytují odlišná.  

K problému kvality se vyjadřuje i Věra Kuchařová, která ve svém výzkumu 

uvádí, že je stále malé rozšíření alternativních forem péče. Důvod této skutečnosti 

spatřuje v malé rozvinutosti tohoto druhu služeb, v malé tradici, která může být mj. 

příčinou i jisté nedůvěry a také v legislativě, kde nejsou patřičně pokryty koncepční 

                                                 
53 Výzkumy OECD: Programme for International Student Assessment  (2000, 2003, 2006), které 
upozorňují na problémy školního vzdělávání v mezinárodním srovnání 
54 Rozdíl v dosažených znalostech a dovednostech tedy v měřených výsledcích dětí. Jedná se tedy o 
rovnost výsledků ne o rovnost podmínek. „Školské systémy (i Česká republika), které vykazují 
nadprůměrné rozdíly mezi výsledky žáků s rozdílným rodinným zázemím, jsou považovány za 
systémy, které vedou k menší spravedlnosti výsledků“ [Greger 2006; 165]. 
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otázky ani není poskytnuta dostatečná záruka kvality poskytovaných služeb 

v soukromých či alternativních mateřských školách [Kuchařová 2006; 34 - 36].  

 

Jelikož se práce věnuje vzdělanostním nerovnostem v oblasti dostupnosti a 

kvality předškolního vzdělávání, položila jsem otázku, zjišťující toto hledisko 

aktérům, které se zúčastnili mého šetření. 

Na otázku: Myslíte si, že bez ohledu na to, zda je mateřská škola soukromá či 

veřejná, mají všechny děti totožnou šanci na stejně kvalitní a dostupné předškolní 

vzdělání? Mi dětská psycholožka odpověděla následovně: „Myslím si, že ne. Rozdíly 

jsou v regionální dostupnosti mateřských škol a hlavně v kvalitě služeb, které tato 

zařízení poskytují. Jak jsem říkala, mateřské školy v menších městech jsou oproti 

těm ve větších městech absolutně nesrovnatelné, takže děti, které tato zařízení 

navštěvují mají určitě jiné šance na vzdělání než děti ve větších městech. Na druhou 

stranu, ale někteří rodiče mají na mateřskou školu přehnané nároky, takže dítě si 

nechají raději doma než aby ho svěřili do mateřské školy. Setkala jsem se i s takovou 

maminkou, která „normálně fungující“ mateřskou školu absolutně zavrhla a 

vychovávala si dítě sama doma“ [viz. rozhovor – Dana Březovská]. 

  Podobnou otázku jsem položila i učitelkám mateřských a základních škol. 

Konkrétně byla kladena v tomto znění: Myslíte si, že všechny děti mají stejné šance 

na stejně kvalitní a dostupné vzdělání? Odpovědi na tuto otázku byly téměř shodné, 

přičemž většina pedagogů se vyjádřila, že nemají. Za nejčastější důvody těchto 

nerovností byly považovány jednak různé kvality mateřských škol v rámci České 

republiky, kde na malých obcích není dostatek finančních prostředků na inovace či 

zřízení těchto zařízení, tak i různé kvality pedagogů v rámci jednotlivých 

předškolních zařízení. Jak mi řekla G. Kaulová, na příkladu školky, kde ona působí, 

dávají rodiče své děti raději k jedné pedagožce než ke druhé.  

Další důvod těchto nerovností je skutečnost, že někteří rodiče nemají dostatek 

finančních prostředků, díky nimž by jejich dítě mohlo navštěvovat v rámci 

předškolního vzdělávání ještě dodatečné kroužky (př. Angličtina, sport,..) [viz. 

rozhovory – učitelky mateřských a základních škol] 
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Otázky55 zjišťující hledisko kvality mateřských škol byly položeny i 

zřizovatelům těchto zařízení. Přestože tito aktéři uvedli, že jsou mezi školami určité 

rozdíly, především pak v jejich zaměření, považují jejich kvalitu za srovnatelnou. Na 

otázku, zda jsou některé jejich mateřské školy více či méně oblíbené, většina 

zřizovatelů odpověděla, že pravděpodobně ano, ale jelikož je obecně málo míst 

v těchto zařízení, nemají rodiče příliš na výběr a volí tu školu, kde je volno [viz. 

informace získané od zřizovatelů]. 

 

6. 7 Nedostatek informací 

 V této práci vycházím z pojetí, že při tvorbě určité politiky jsou zapotřebí dvě 

složky. Jednak teorie, tj. souhrn koncepcí, formulovaných problémů či výroků, které 

v systematickém tvaru modelují určitou část reality (např. vzdělávání v mateřských 

školách) a jednak empirie, tj. obecně řečeno instrumentální aparát, který nasycuje 

teorii daty a poznatky o dané realitě. Obě tyto složky jsou vzájemně komplementární 

a vzájemně se podmiňují – jedna bez druhé nemůže náležitě fungovat, má-li jít o 

skutečnou vědu [Průcha 2002; 424]. 

 Co se týká výzkumu v oblasti vzdělávání v České republice, jeho postavení je 

stále dosti odlišné od vyspělých zemích západu. V současné době zde neexistuje 

vědecké pracoviště, které by se výhradně a systematicky zabývalo pedagogickým 

výzkumem. Toto pracoviště spíše nahrazují následující instituce MŠMT ČR: 

Výzkumný ústav pedagogický (VÚP) a Národní ústav odborného vzdělávání 

(NÚOV),  jež bezpochyby provádějí záslužnou činnost, nicméně převážně v oblasti 

koncepční činnosti, plánování či tvorby kurikul (RVP). Co však v náplni práce těchto 

institucí není dostatečně prosazováno, je systematický výzkum, který by měl být 

jejich prioritou.  

Kromě těchto dvou institucí působí v oblasti vzdělávání ještě Ústav pro 

informace ve vzdělání (ÚIV), který sice neprovádí výzkum, ale připravuje různé 

analytické materiály, které mohou sloužit k výzkumným potřebám. Jedná se o 

každoročně publikované soubory statistických dat o českém školství všech úrovní a 

překlady z domácích  a zahraničních informačních zdrojů (OECD a EU). Vedle toho 

                                                 
55 Jsou mezi jednotlivými školami, které spravujete nějaké rozdíly? V zaměření, velikosti, počtu dětí,.. 
Víte, jestli jsou mezi nimi některé školy více či méně oblíbené? Pokud ano, proč? 
Myslíte si, že jsou všechny školy stejně kvalitní? 
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ústavu vznikla Česká asociace pedagogického výzkumu, jejímž cílem je iniciovat 

rozvoj českého pedagogického výzkumu, přispívat k vzájemné výměně informací 

mezi jeho pracovníky a podporovat rozšiřování výsledků do různých sfér praxe. 

[Průcha 2002; 445 - 446]. 

Výzkum v oblasti vzdělávání, by se měl rovněž více přesunout na vysoké 

školy, katedry pedagogiky a sociologie, tak jak to funguje v ostatních rozvinutých 

zemích. Například v Německu bylo již v druhé polovině 80. let 71 % výzkumných 

projektů v oblasti vzdělávání prováděno na vysokoškolských pracovištích. Podobně 

je tomu ve Švýcarsku, kde na vysokých školách funguje asi 35 % pracovišť 

pedagogického výzkumu. Na českých fakultách se sice v průběhu 90. let vytvářela 

některá pracoviště, které se do určité míry věnují pedagogickému výzkumu, nicméně 

nejsou splněny polistopadová očekávání, podle nichž se vysoké školy měly stát 

centry pedagogické vědy a výzkumu. 

Pokud tedy shrnu, co v českém výzkumu v oblasti vzdělávání nejvíce chybí, 

jedná se především o výzkumné pracoviště, které by se plně soustředilo na 

výzkumnou činnost a nevykonávalo by ji jako okrajovou záležitost. Dále postrádám 

empirické výzkumy, které by se zabývaly společensky závažnými problémy 

vzdělávání, jako je například předškolní vzdělávání a jeho rozšířenost, či jeho velmi 

výrazné regionální rozdíly. Rovněž dnes absolutně nejsou zjišťovány a analyzovány 

příčiny a důsledky rozdílů ve vzdělávání dětí v mateřských školách a efekty, které 

tato vzdělávání produkují. Českému pedagogickému výzkumu totiž chybí zmapování 

předškolního vzdělávání jako takového, takže není divu, že se nezabývá konkrétními 

problémy v této oblasti.  
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7. Závěr 

Diplomová práce „Předškolní vzdělávání v České republice. Nerovné šance 

předškolních dětí na stejně kvalitní a dostupné vzdělávání a důsledky, které z toho 

plynou“ analyzovala v rámci vzdělávací politiky a legislativy České republiky 

podmínky, za kterých se uskutečňuje předškolní vzdělávání. Současně se zabývala 

aspekty, které se určitým způsobem podílejí na tvorbě nerovností v této  oblasti.  

Hlavním cílem práce bylo jednak otevření tématu předškolního vzdělávání 

z pohledu vzdělávací politiky, jelikož se tímto problémem příliš nezabývá a popsání 

podmínek, za kterých se předškolní vzdělávání v současné době realizuje. Mimo to, 

si práce na základě empirických poznatků kladla za cíl zmapovat nejzávažnější 

problémy a jejich příčiny, které se v této oblasti vyskytují a zodpovědět otázky, jež 

jsou uvedeny na začátku práce. K dosažení tohoto cíle bylo využito empirických 

poznatků a vlastního šetření. 

 Nejdříve jsou v práci uvedeny konfliktní představy o vhodnosti 

institucionálního předškolního vzdělávání. Na základě studií, které zjistily, že tento 

způsob vzdělávání nikterak nepoškozuje vývoj dětí ba naopak, má na ně pozitivní 

vliv v podobě rozvoji intelektových schopností, socializace, sebedůvěry aj., se práce 

dále věnovala už jen vzdělávání dětí v mateřských školách. Tato forma vzdělávání 
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jednak přispívá k socializaci dítěte, tak jsou díky ní položeny „základní kameny“ 

vzdělávání, na kterých může každé dítě následně stavět. Podle mnohých výzkumů, 

má toto vzdělávání rovněž dlouhodobé efekty do budoucna jednotlivců, které se 

projevují jednak další participací na vyšších vzdělanostních stupních, tak i celkově 

lepším uplatněním jedince ve společnosti.  

Aby však děti mohly na tomto vzdělávání participovat, je nutná jeho 

dostupnost. Tento problém byl podrobněji rozebírán v kapitole 6, která mimo tohoto 

problému popsala dalších šest problémových okruhů, které se v oblasti předškolního 

vzdělávání vyskytují.  

Nejdříve se vyjádřím k již zmíněné dostupnosti mateřských škol. Dostupnost 

předškolních institucí se zhoršuje především některých lokalitách (menší obce), 

nicméně téměř ve všech krajích se potýkají s nedostatkem míst v mateřských 

školách. Hlavní příčiny této skutečnosti byly shledány ve stálém nárůstu počtu 

předškolních dětí a v uzavření některých mateřských škol v dřívějších letech. Jistou 

úlohu sehrávají také odklady školní docházky, kterých v posledních letech velmi 

přibývá a také povinnost mateřských škol vzít přednostně dítě před nástupem na 

základní školu, pro které je vzdělávání zdarma a tudíž ho využívá většina pětileté 

populace.  

Další problém byl shledán v rozdílu v úplatách za vzdělávání v jednotlivých 

mateřských školách a to nejen mezi školami veřejně a soukromě spravovanými, ale i 

mezi jednotlivými veřejnými školami. Co se týká finanční nedostupnosti mateřských 

škol, pociťují tuto skutečnost pouze socioekonomicky slabší rodiny a rodiče 

pobírající rodičovský příspěvek, díky němuž nemohou své dítě svěřit do mateřské 

školy na dobu, kterou by potřebovali.  

V následující části práce byla analyzována role pedagoga, přičemž problémy, 

které se zde vyskytovaly, spočívaly v jejich věku, přístupu a nezájmu se podřizovat 

novým požadavkům práce podle RVP. Největší problém byl však shledán v ze 

zákona daných normativech, prostřednictvím kterých jsou stanoveny podmínky pro 

fungování mateřských škol tj. počet pedagogů na vzdělávací instituci, počet dětí na 

jednoho pedagoga, množství financí, které do školy směřuje aj. 

Podoba normativů jak je nastavena nyní, vyvolává spoustu nezamýšlených 

důsledků. Nejzávažnější důsledek spočívá v tom, že v jednotlivých mateřských 

školách je velmi málo pedagogů, takže na jednoho z nich připadá až 28 dětí, což 

v důsledku vyvolává následující skutečnosti: 1) Pedagogové se nemohou zúčastňovat 
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dalšího vzdělávání (účast na seminářích), neboť je ve školce nemá kdo zastoupit. 2) 

Pedagogové se v tomto počtu dětí, nemohou všem dostatečně věnovat. Sice dokáží 

rozpoznat zaostávání některých dětí, ale nemohou tuto „vadu“ již nijak řešit, neboť 

v počtu tolika dětí je to prakticky nemožné. 3) Mateřské školy tak v současné době 

nedokáží vyrovnat rozdíly či opoždění některých dětí, ale pro „normálně“ se 

vyvíjející děti je současná podoba předškolního vzdělávání vyhovující. O tomto 

svědčí výpovědi učitelek základních škol, podle nichž chodí děti z mateřských škol 

dostatečně připraveni.   

Za další problémový faktor bylo identifikováno kurikulum. Nebo lépe řečeno, 

nedostatečná výbava zainteresovaných aktérů pro realizaci kurikulární reformy. 

Z tohoto důvodu pedagogové nejsou příliš vstřícní k tvorbě ŠVP, jenž z této reformy 

vzešel, neboť postrádají jeho smysl a jeho zavedení považují za příliš zbytečnou a 

hlavně časově velmi náročnou byrokratizaci bez žádných efektů. 

Předposledně identifikovanou problémovou oblast tvoří samotná rodina. Jak 

mnoho výzkumů dokazuje, dítě přejímá od svých rodičů nejenom hodnoty a normy, 

které vyznávají, ale současně je prokázána i silná vazba mezi dosaženým vzděláním 

rodičů a jejich potomků. Pochází–li tedy dítě ze socioekonomicky či jinak 

znevýhodněné rodiny, je velmi důležité, aby právě toto dítě navštěvovalo předškolní 

instituci, neboť jak výzkumy ukazují, mateřské školy dokáží toto znevýhodnění 

určitým způsobem kompenzovat.  

Další problém v této oblasti spočívá v přístupu samotných rodičů. Proto, aby 

se dítě dobře vyvíjelo je kromě kvalitní předškolní výchovy rovněž důležitá 

spolupráce rodičů s touto institucí. Bez ní se nedají efektivně řešit problémy, ke 

kterým u předškolního dítěte dochází. 

Vliv rodiny se koneckonců projevuje v tom nejzákladnějším rozhodnutí, 

jakou formu předškolní péče pro své dítě zvolit. Toto rozhodnutí totiž ovlivňuje 

budoucí vzdělanostní i profesní dráhu každého jedince. 

Poslední nedostatek byl shledán ve velmi malém počtu informací 

z pedagogického či sociologického výzkumu o oblasti předškolního vzdělávání a 

jeho efektech.  

Všechny výše popsané problémy se ve finále odráží na kvalitě předškolní 

péče, kterou dítě získá. Když začnu od prvního problému, pokud není v okolí 

bydliště, kde dítě vyrůstá žádná mateřská škola či v ní není místo, toto dítě nemůže 
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participovat na institucionálním předškolním vzdělávání a tudíž je oproti ostatním 

dětem v nevýhodě.  

S kvalitou péče se rovněž pojí rozdílná úroveň a přístup pedagogického 

personálu v jednotlivých mateřských školách a počet dětí, které se v nich vyskytuje. 

Při menším počtu dětí se může pedagog dětem více věnovat a tudíž toto dítě dostává 

lepší péči než dítě v přeplněných předškolních institucích.  

Na kvalitu předškolní péče mají vliv rovněž rodiče, neboť majetnější z nich 

mohou své dítě svěřit do soukromých mateřských škol, které jsou všeobecně 

považovány za kvalitnější. 

 Z výše popsaných poznatků tedy vyplývá, že předškolní děti opravdu nemají 

rovné šance na stejně kvalitní a dostupné předškolní vzdělávání. 

 Na základě veškerých informací, které jsou v práci uvedeny, by se výzkum 

měl především zabývat otázkou, zda jsou předškolní zařízení dobrá či špatná 

z hlediska vývoje malých dětí a jaké efekty z tohoto vzdělávání plynou. Dále by se 

zaměřit na zkoumání toho, jak maximalizovat výhody získané prostřednictvím účasti 

na institucionálním předškolním vzdělávání.  

 Abychom však zjistili, jaké jsou skutečné dopady tohoto vzdělávání, výzkum, 

který by toto hledisko zjišťoval, by se musel především zaměřit na srovnání kvality 

služeb, které tato zařízení poskytují.  

 Nicméně v českém pedagogickém výzkumu se výzkumů v oblasti 

předškolního vzdělávání uskutečnilo velmi málo, a proto považuji za velmi žádoucí, 

aby se tato oblast více zmapovala a mohly by se tak účinně řešit problémy, které  zde 

existují.  

 Na závěr je nutné zmínit, že předkládaná práce neměla ambice navrhnout 

nějaká opatření pro řešení problémů v oblasti předškolního vzdělávání. Její hlavní 

snahou bylo popsat a hlavně poukázat na hlavní problémy, které se zde vyskytují a 

přimět tak výzkum k dalšímu prozkoumávání této doposud přehlížené oblasti. 
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8. Resumé                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Práce „Předškolní vzdělávání v České republice. Nerovné šance předškolních 

dětí na stejně kvalitní a dostupné vzdělávání a důsledky, které z toho plynou“ je 

analýzou, která v rámci současné vzdělávací politiky a legislativy České republiky 

popisuje podmínky, za kterých se uskutečňuje předškolní vzdělávání a současně se 

zabývá aspekty, které se určitým způsobem podílejí na tvorbě nerovností v této 

 oblasti. 

Hlavním východiskem práce jsou české a zahraniční empirické výzkumy, 

které se určitým způsobem zabývaly předškolním vzděláváním a další odborná 

literatura. Kromě toho práce čerpá z vlastních rozhovorů a dotazníkového šetření.  

 Nejdříve jsou v práci uvedeny rozporné názory na vhodnost institucionálního 

předškolního vzdělávání. Po vyvrácení názorů, že je tento způsob pro předškolní děti 

nevhodný či škodlivý, je dále pozornost věnována pouze této formě vzdělávání a 

podmínkám, ve kterých se realizuje. 

V průběhu analýzy této oblasti bylo identifikováno více problémů, které 

ovlivňují vzdělávání dětí v mateřských školách. Jedná se o regionální a prostorovou 

nedostupnost mateřských škol a rozdíl v hrazení za předškolní vzdělávání. Tyto 
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problémy způsobují, že někteří rodiče, přestože by chtěli, nemohou své dítě svěřit do 

předškolní instituce. Další problém byl shledán v pedagozích mateřských škol, 

konkrétně jejich věku, vytíženosti a počtu dětí, které mají na starost. Následující 

problémovou oblast tvoří kurikulum, které je považováno za zbytečnou 

byrokratizaci, což je další faktor, který ztěžuje pedagogům práci a zhoršuje tedy 

podmínky v předškolním vzdělávání. Poslední nedostatky byly shledány 

v nedostatečné spolupráci rodičů s mateřskou školou a velmi malém množství 

informací z oblasti předškolního vzdělávání. 

Na závěr je nutné říci, že pro efektivní řešení výše popsaných problémů, je 

nutné oblast předškolního vzdělávání nejdříve lépe poznat.  

  

 

 

 

 

 

Summary 

 The study „Preschool education. The unequally chance to the uniform quality 

and accessibility of preschool education and the consequences which result from“ is 

the analysis, which focuses on the characterization of preschool education in the 

Czech republic.. The study also deal with aspects, which contribute to the inequality 

in this area.  

 During the study, the several theoretical approaches were used. Concretely: 

czech and foreign empirical research from preschool education and the other 

literature from the technical field. Further, the study also results from the self-

coversation and the questionnaires.   

 Firstly, the study deal with conflicting idea of the actors, which focus on 

eligibility of institutional preschool education. Further, the study focus on this type 

preschool education. 

Within the analisis, the several problems were identified. In the concrete: 

Problem of regional inaccessibility of preschool institution, the discrepancy between 

payment in the preschool institutions. These problems implicite, that children of 

some parents can not use the institutional preschool education. The next issue is the 
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quality of pedagogue, their age and the nubmer of children, who care for. The 

curriculum frames the next problem, which consists in bureacratiscm and the 

preschool education makes more difficult. The family and preschool institution 

cooperation and the lack of information on the area of preschool education are also 

identified like the problems. In consequence, firstly, the area of preschool education 

should be more identified to its solution.   
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Příloha č. 2: Graf 1.  

 

Příloha č. 3:  Graf 2.  

 

Zdroj: Simonová, N. 2002. Vliv nerovnoměrného vývoje vzdělanostního systému na vzdělanostní 

nerovnosti po roce 1989 v České republice. Diplomová práce na oboru Sociologie, Praha: FF UK. 

Dostupné z WWW http://www.essentia.cz/index.php?obsah=6&id=3 

 



 93 

Příloha č. 4: Strom problémů (Graf 3) 
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Příloha č. 5: Návratnost investice do vzdělání (Graf 4) 
 

 

 

 

Příloha č. 6:  Participace jedinců na celoživotním vzdělávání (Graf 5) 
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Příloha č. 7: Podíl veřejných výdajů na vzdělání na HDP (Graf 6) 

Zdroj: http://www.czso.cz/xc/edicniplan.nsf/t/98004EB183/$File/13310706k1.pdf 

 

 

Příloha č. 8: Vývoj počtu dětí v mateřských školách do budoucnosti (Graf 7) 

 
Zdroj: MŠMT:Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
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Příloha č. 9: Co ovlivňuje dosažené vzdělání (Tabulka 1) 

  rozhodně důležité spíše důležité spíše nedůležité rozhodně nedůležité 

Vlastní schopnosti 65 30 3 1 

Píle, pracovitost 70 25 3 1 

Vzdělání rodičů 26 49 19 4 

Znalost správných lidí 24 45 23 4 

Původ z bohaté rodiny 24 40 24 7 

Rasa či národnost 8 27 40 20 

Pohlaví 3 14 45 36 

Dopočet do 100 tvoří odpovědí „nevím“ 

Zdroj: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100517s_or51013.pdf 

 

Příloha č. 10: Schéma školského systému podle J. A. Komenského (Tabulka 2) 

Věkové období Stupeň vzdělání Obsah vzdělávání 

dětství (0-6 let) mateřská škola - mateřský klín 
rozvíjení vnímání a představ o okolním světě, 
uvádění do hospodářství, náboženství 

chlapectví (6-12 let) škola národní - v mateřském jazyce 
čtení, psaní a prvky geometrie, geografie, zpěv, 
náboženství 

jinošství (12-18 let) škola latinská 
gramatika, rétorika, dialektika, matematika, fyzika, 
historie 

mužský věk (18-24 let) akademie speciální vzdělání 
Zdroj: Šmelová, E. 2004. Mateřská škola. Teorie a praxe I. str. 27. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci. ISBN 80-244-0945-8 
 

Příloha č. 11: Vývoj počtu dětí v mateřských školách a počtu zařízení v období 1990-

2005 (Tabulka 3) 

školní 
rok mateřské školy třídy děti 

průměrně dětí na 
třídu 

průměrně dětí na 
učitelku 

1990/91 7335 16198 352139 21,7 11 
1991/92 7165 15265 323682 21,2 10,8 
1992/93 6979 15280 325735 21,3 10,9 
1993/94 6601 14628 331509 22,7 12,1 
1994/95 6526 14784 338722 22,9 12,2 
1995/96 6475 14715 333433 22,7 11,9 
1996/97 6343 14400 317153 22 11,5 
1997/98 6152 13829 307508 22,2 11,9 
1998/99 6028 13509 302856 22,4 12 
1999/00 5901 13006 290192 22,3 11,9 
2000/01 5776 12611 279838 22,2 11,8 
2001/02 5642 12382 276438 22,3 11,8 
2002/03 5552 12304 278859 22,7 12 
2003/04 4842 12234 280491 23 12,1 
2004/05 4776 12139 280487 23,1 12,2 

Zdroj: www.czso.cz.: Školy a školská zařízení za školní léta 1990 - 2005 
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Příloha č. 12: Vývoj počtu narozených v letech 1993 – 2005 (Tabulka 4) 

 

Rok 
Narození 
celkem 

1993 121470 
1994 106915 
1995 96397 
1996 90763 
1997 90930 
1998 90829 
1999 89774 
2000 91169 
2001 90978 
2002 93047 
2003 93957 
2004 97929 
2005 102498 

Zdroj: www.czso.cz.: Počet a struktura narozených 

 

 

Příloha č. 13: Ukazatele dostatečnosti kapacity mateřských škol (Tabulka 5) 

rok 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 
Počet dětí v MŠ celkem 287511 284053 286139 288164 287789 283624  
Podíl dětí v MŠ na populaci dětí 3-5 
let 98,60% 103% 106% 108% 106,80% 103,90%  
Počet dětí v běžných MŠ 279838 276438 278859 280491 280487 278480  
Počet neuspokojených žádostí 2289 2770 3813 4673 6128 6810 9570 
Poměr neumístěných k počtu dětí v 
MŠ 0,8 1 1,4 1,7 2,2 2,4  

Zdroj: Databáze ÚIV. Podle Kuchařová, V., Svobodová, K. 2006 
 

Příloha č. 14: Podíl dětí v jednotlivých věkových kategoriích populace, které 

navštěvovaly mateřskou školu ve školním roce 1993/94 – 2002/03 v % (Tabulka 6) 

Populace dětí 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 
< 3 letí 21 21 16 12 11 14 17 21 22 25 
3 - letí 66 70 67 56 58 61 67 70 72 76 
4 - letí 75 75 79 81 83 90 89 91 91 91 
5 - letí 82 86 86 90 91 93 98 96 94 95 
starší 17 17 18 18 19 21 22 23 22 23 

Zdroj: ÚIV, Vývojová ročenka v ČR 
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Příloha č. 15: Mateřské školy podle krajů 2004 -20005 (Tabulka 7) 
 

        Nevyřízené   
 Území, kraj Školy Třídy Děti žádosti Učitelky 

      celkem celkem *   

          
 Česká republika 4 776 12 139 280 487 6 128 23 060 

  v tom:         

 Hl.město Praha 307 1 142 27 646 705 2 242 
 Středočeský 614 1 324 31 063 1 314 2 462 

 Jihočeský 296 778 18 694 256 1 432 
 Plzeňský 258 651 14 876 235 1 252 
 Karlovarský 138 350 8 197 37 664 
 Ústecký 323 963 22 072 493 1 815 
 Liberecký 208 559 12 327 414 1 065 
 Královéhradecký 298 696 15 695 442 1 364 

 Pardubický 312 661 15 120 227 1 285 
 Vysočina 286 682 15 216 155 1 275 
 Jihomoravský 614 1 363 30 624 655 2 576 
 Olomoucký 353 808 18 583 325 1 511 
 Zlínský 306 692 16 693 348 1 340 
 Moravskoslezský 463 1 470 33 681 522 2 777 

            
*evidované žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu nedostatku míst ve škole  

Zdroj: www.czso.cz.: Školy a školská zařízení za školní rok 2004-2005 
 
 
Příloha č. 16: Podíl dětí navštěvující mateřskou školu ze všech dětí ve věku 3-6 let 
k 2004, míra nezaměstnanosti a úhrnná plodnost 2005 – podle krajů. (Tabulka 8)  
 

 
Podíl dětí v 
MŠ 

Míra 
nezaměstnanosti 

Úhrnná 
plodnost 

Hlavní město Praha 80,40% 3,2 1,24 
Středočeský kraj 76,20% 5,3 1,34 
Jihočeský kraj 83,20% 5 1,26 
Plzeňský kraj 78,40% 5,2 1,29 
Karlovarský kraj 72,80% 10,9 1,28 
Ústecký kraj 70,90% 15,1 1,38 
Liberecký kraj 77,40% 6,4 1,27 
Královehradecký kraj 79,90% 4,9 1,3 
Pardubický kraj 80,60% 5,1 1,26 
Vysočina 80,30% 6,2 1,29 
Jihomoravský kraj 80,50% 8,1 1,26 
Olomoucký kraj 83,20% 9,8 1,23 
Zlínský kraj 80,40% 8,8 1,23 
Moravskoslezský kraj 75,10% 13,2 1,28 
Česká republika 78,30% 7,8 1,28 

Zdroj: Databáze ÚIV, Demografická ročenka, 2006, Trh práce v ČR 1993-2005. Podle Kuchařová, V., 
Svobodová, K. 2006 
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Příloha č. 17: Citace z vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, paragraf 6: (Tabulka 9) 
 
„(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních 
neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které 
připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v 
příslušném druhu 
provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. …………  
(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu 
provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním nebo 
internátním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 
hodiny denně z důvodu pobírání: 
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte nebo 
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, 
popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na 
základě rozhodnutí příslušného orgánu, se v souladu s odstavcem 1 zvlášť stanoví 
výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. 
……………. 
(5) Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální 
příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě 
pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.“ 
 

 

 

Příloha č. 18: Měsíční poplatky za školné v mateřských školách v roce 2003 v Kč, 
bez poplatků za stravování (Tabulka 10) 
 
Velikost obce - počet obyvatel Průměr Medián Počet domácností 
do 999 121 98 91 
1000 - 4999 110 98 90 
5000 - 19999 128 113 71 
20000 - 49999 175 167 91 
50000 - 99999 170 146 81 
100000 + 244 221 105 
celkem 161 134 529 

Zdroj: NVVD03: Náklady na výchovu a výživu dětí v roce 2003, ČSÚ 2004 
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Příloha č. 19: Záznamy rozhovorů a dotazníkového šetření: 
 

1. Rozhovor s učitelkou 1. třídy základní školy Karmelitská, Praha 1 
Naděždou Drgovou provedený dne 2.11. 2007    

 
1. Jak dlouho učíte na prvním stupni? 
18 let 
 
2. Kolik dětí máte ve třídě? 
Nyní mám 20 dětí, což je oproti minulým rokům málo. Třída se naplňuje 
maximálně do 27 dětí. 
 
3. Jsou mezi dětmi nějaké rozdíly co se týká chování, dovedností, znalostí? 
Určitě jsou rozdíly v rychlosti a pohotovosti myšlení, v samostatnosti, 
v celkovém střebávání informaci, ve hře, v chování v kolektivu, prostě ve všem. 
4. S jakými problémy se u dětí v první třídě nejčastěji setkáváte a jaká je 

jejich hlavní příčina? 
 
Nedostatky či určité zaostávání dítěte se zjistí již při zápisu na základní školu, 
který probíhá v únoru před nástupem dítěte do školy. Zde se dělá celková 
diagnóza dítěte, přičemž se zaměřujeme na to, nakolik je dítě schopné udržet 
pozornost, na jeho sociální vybavenost a celkové dovednosti. Pokud není něco 
v pořádku, jde dítě do pedagogicko psychologické poradny, kde se dále celkově 
vyšetřuje. Poté doktor stanoví, zda je možné toto dítě integrovat mezi „normální“ 
děti s tím, že bude mít individuální plán či je nutný odklad školní docházky nebo 
zařazení do školy speciální. S tímto vyšetřením však musí souhlasit rodiče. A 
pokud s tím nesouhlasí a dítě se dostane do „normální“ třídy a nebude se mu 
věnovat zvláštní pozornost, může to mít pro dítě velmi negativní důsledky, 
jelikož běžnou výuku nebude stíhat a bude se tím jenom trápit.   
 
5. Máte ve své třídě integrované dítě a kolik jich tam můžete mít? 
Mohou tam být maximálně 2 děti a ty já i mám. Jedna holčička je tělesně 
postižená na vozíku, tudíž má ve třídě svého osobního asistenta, ale v učení je 
bezvadná a jeden kluk má velké poruchy v poznávání jednotlivých hlásek a má 
také poruchy v kreslení určitých tvarů. Tyto poruchy se musí podchytit již na 
začátku a pracovat s nimi. Proto má svůj individuální studijní plán, aby byly tyto 
poruchy co nejvíce potlačeny. Nikdy se však asi nevyrovná ostatním dětem.  
 
6. Víte odkud děti přišly? Víte jestli před nástupem do vaší třídy 

navštěvovaly nějaké předškolní zařízení? Pokud ano, tak které? 
 To se zjišťuje u zápisu, ale já to sama řeším jenom to, zda dítě do mateřské školy 
chodilo či ne. To jakou konkrétní školu dítě navštěvovalo zjišťuji až když se u 
něj začnou projevovat nějaké problémy. 
 
7. Máte ve třídě nějaké dítě, které předškolní vzdělání vůbec 

nenavštěvovalo? 
Nyní mám ve třídě jednu holku, jejíž maminka institucionální předškolní 
výchovu neuznávala a vychovávala ji doma a pak tam mám asi čtyři děti, které 
do školky nechodily denně, ale jenom např. dva nebo tři dny v týdnu na pár 
hodin. 
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8. Pozorujete u těchto dětí oproti ostatním nějaké rozdíly? 
Stoprocentně. Ta holčička je absolutně nekolektivní a ve všech činnostech je 
pomalejší než ostatní. Je taky dost urážlivá a lítostivá, takže na ni musím se vším 
pomaleji a opatrněji. U těch ostatních dětí není ten rozdíl tak markantní. Hlavně 
všechny děti jsou individuality, takže nemohu soudit nakolik za jejich chování 
může mateřská škola a nakolik rodina. Na druhou stranu z mé praxe mohu soudit, 
že mateřská škola je určitě dobrý základ pro základní školu. Tato moje dnešní 
holčička spousta dalších dětí z minulosti to jen potvrzují.  
 
9. Myslíte tedy, že předškolní vzdělání nějakým způsobem ovlivňuje další 

vzdělávací dráhu každého jedince? Jakým? 
Myslím, že ano. Dítě se v něm naučí vnímat kolektiv a cizí autority a naučí se 
základním sociálním návykům a soustředěnosti, což je pro jeho další studium 
určitě podstatné. 
 
10.  S jakým předškolním vzděláváním máte nejlepší zkušenosti a jaké tedy 

považujete za nejlepší přípravu na vstup na základní školu? 
Jsem určitě pro alternativní způsoby výchovy, ale rodiče musí hodně vážit, jaký 
typ mateřské školy pro své dítě zvolit. Např. Montesorri jsou vhodné pro děti 
z určitými poruchy učení. Je jim věnována velmi důkladná péče. Při vstupu 
k nám, tuto skutečnost musíme vědět, aby zde nedošlo k nějakému zbrzdění 
nápravy těchto poruch. Tyto školy jsou dobré především kvůli tomu, že v nich 
probíhá naprosto jiný způsob výchovy i vzdělání. Děti se dostanou k pomůckám, 
které v běžné škole nenajdete. Rozvíjí jimi své smysli naprosto jinou cestou než 
v běžných školách a děti si to vlastně vůbec neuvědomují. Já osobně mám 
s alternativními způsoby výchovy dobré zkušenosti. Jinak si myslím, že každá 
mateřská škola dá dítěti víc než samotní rodiče.  
 
11.  Jaký máte názor na rodiče, kteří vychovávají své dítě doma až do 

nástupu na základní školu? 
Respektuji jejich právo volby, jelikož předškolní vzdělávání není u nás povinné. 
Ale pro děti to má potom často negativní dopady. Bojí se kolektivu, neradi 
spolupracují s ostatními dětmi a absolutně neumí prohrávat. Rodiče by proto měli 
dítěti dát alespoň nějakou zkušenost kolektivu jako jsou letní dětské tábory či ho 
dát nějaký kolektivní sport,. 
 
12.  Myslíte si, že se děti za vaši pedagogickou kariéru nějak změnily? Mám 

tím na mysli, jestli např. dříve děti nebyly hodnější nebo lépe připravení 
z mateřských škol… Nebo se třeba změnily úplně jiným směrem. Jak? 

Stoprocentně se změnily. Děti jsou více neklidné, upovídané. Jsou z dnešní 
uspěchané doby strašně zbrklé, protože doma nic jiného neslyší než: „Dělej, nebo 
přijdeme pozdě“,.., takže když potom mají v klidu něco udělat, je to pro ně dost 
těžké.   
 
13.  Změnil se podle toho i přístup pedagogů?  
První, co se změnilo je tvorba kurikula podle školních vzdělávacích programů, 
tudíž i přístup pedagogů se musel nějakým způsobem změnit. Nakolik se však 
změnil přístup učitelek, které působily v mateřských školách za komunismu a 
jsou tam dodnes nemohu soudit, protože tyto informace nemám. Ve školce jak 
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jsem řekla se pracuje se ŠVP. Ty musí každá školka vypracovat. Nakolik se 
potom podle nich pracuje nemohu soudit. Největší kámen úrazu jsou školní 
inspekce. Když má přijít, je tato návštěva předem ohlášena, tudíž se všechny 
zařízení snaží, aby dostaly nejlepší hodnocení. A když nedostanou? Tak se s tejně 
nic neděje, protože se tyto informace k nikomu nedostanou, teda pokud po nich 
nebude někdo pátrat. Školka se negativním hodnocením určitě chlubit nebude. 
 
14.  Myslíte si, že současné děti chodí z mateřských škol na základní školu 

dostatečně připraveni? 
Myslím, že jsou děti připraveni dobře, ale všechno je to o individualitách. Dnes 
již nefunguje spádovost školek a základních škol, tudíž děti se k nám do školy 
dostanou z různých mateřských škol. Obecně však mohu potvrdit, že mateřská 
škola je určitě dobrá.  
 
15.  Myslíte si, že současní děti mají stejné šance na stejně kvalitní a 

dostupné předškolní vzdělávání? 
Myslím si, že ne. Jednak v rámci jednotlivých částí republiky. V menších 
městech školek ubylo, tudíž rodiče musí své děti určitě dovážet a s tou kvalitou 
bych taky řekla, že není všude stejná. A když se zamyslím nad šancemi dětí 
v rámci jednotlivých školek, tak se domnívám, že pokud má učitelka na starosti 
hodně dětí (třeba 20) nemůže se všem věnovat stejným způsobem. A ať si každý 
říká co chce, vždy si každá učitelka vytvoří víc a míň oblíbené děti.  
 
16.  Myslíte si, že současné předškolní vzdělávání dokáže vyrovnat rozdíly 

mezi dětmi? V čem vidíte největší problém? 
Myslím si, že moc ne, protože k nám se děti s rozdílnými schopnostmi určitě 
dostávají. Je to způsobeno jednak tím, že je dětí na jednu učitelku moc a ona tyto 
rozdíly nestíhá svými metodami vyrovnávat a jednak to může být způsobeno taky 
tím, že se každé dítě vyvíjí pomaleji a tato opoždění se začnou projevovat až na 
základní škole. Z mé zkušenosti však mohu tvrdit, že tyto „opožděné děti“ téměř 
nikdy nedoženou premianty třídy. Taky je v tomto ohledu velmi důležitá 
spolupráce rodičů, protože když rodiče nespolupracují, pedagogové toho sami 
moc nezmůžou.  
 
17.  Myslíte si tedy, že mateřská škola dostatečně rozvíjí ostatní normálně se 

vyvíjející děti? 
Ano, myslím si, že s těma nemá mateřská škola žádné problémy.  

  
 
2. Rozhovor s učitelkou 1. třídy základní školy Veronské náměstí, 
Praha 10, Mgr. Magdou Procházkou, provedený  dne 20.11. 2007    

 
1. Jak dlouho učíte na prvním stupni? 
37 let 
 
2. Kolik dětí máte ve třídě? 
20 dětí 
 
3. Jsou mezi dětmi nějaké rozdíly co se týká chování, dovedností, znalostí? 
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Ano jsou. Některé děti při nástupu do školy už čtou a píší. Mám nyní ve třídě dva 
kluky, kteří čtou jako dospělí lidé. A na druhou stranu mám i děti, který 
nezvládají ani základy. Jedna holčička není absolutně schopná se za přestávku 
převléknout do cvičebního oblečení, jiné dítě dodnes nepozná písmenka, které 
jsme se do dnešního učili atak dále.  
 
 
4. S jakými problémy se u dětí v první třídě nejčastěji setkáváte a jaká je 

jejich hlavní příčina? 
Špatné návyky ve psaní, děti jsou hodně nepoddajné, nesoustředěné. Hlavní 
příčina je nejenom ve školkách, ale především v rodinách. Ve školkách je teď 
strašně moc dětí, tudíž se jim učitelky nemohou moc věnovat, ale rodiče by se 
vlastním dětem věnovat tedy měli. Rodiče teď mají hodně tendence přenechávat 
výuku a výchovu pouze pedagogům, což je naprosto neúnosné. Dítě k nám přijde 
a neumí si zavázat ani tkaničky. Rodiče na děti nemají čas, takže s nimi ani 
nečtou, nepíší a neplní úkoly. To je ale pro dítě velice důležité, protože ve škole 
se ke čtení dostane tak na 5 minut denně. 
 
5. Máte ve své třídě integrované dítě a kolik jich tam můžete mít? 
Nemám 
 
6. Víte odkud děti přišly? Víte jestli před nástupem do vaší třídy 

navštěvovaly nějaké předškolní zařízení? Pokud ano, tak které? 
Ano to vím. Zjišťujeme to u zápisu. Všechny děti přišly ze sídlištních školek 
 
7. Máte ve třídě nějaké dítě, které předškolní vzdělání vůbec 

nenavštěvovalo? 
Ne, teď ne, ale mám děti, které navštěvovaly mateřskou školu pouze poslední rok 
před nástupem k nám nebo děti, které chodily do MŠ jen na pár hodin týdně. Ty, 
co školky nechodily vůbec jsem měla v minulých letech, takže se k nim dokáži 
vyjádřit. 
 
8. Pozorujete u těchto dětí oproti ostatním nějaké rozdíly? 
Tyto děti chodí často žalovat, oproti ostatním jsou sociálně nevyzrálé, neumí se 
sami obsluhovat, ale to se spíš týká dětí, které MŠ vůbec nenavštěvovaly 
 
9. Myslíte tedy, že předškolní vzdělání nějakým způsobem ovlivňuje další 

vzdělávací dráhu každého jedince? Jakým? 
Určitě, u dítěte se zde dochází k rozvoji komunikace, soužití v kolektivu, 
sociálního zrání. Také se zde naučí mít autoritu k dospělé osobě, jiné než ke 
svým rodičům. Naučí se pravidelnému režimu a základní dovednosti, které dále 
rozvíjí u nás na základní škole. Dítě, které tyto základní znalosti nemá, nemá na 
čem stavět, tudíž je oproti ostatním ve velké nevýhodě. 
 
10. S jakým předškolním vzděláváním máte nejlepší zkušenosti a jaké tedy 

považujete za nejlepší přípravu na vstup na základní školu? 
Neměla jsem nikdy dítě ze soukromé školy, protože tady na sídlišti je dostatek 
kvalitních školek veřejných. Takže nejlepší zkušenosti mám s dětmi, které 
absolvovaly mateřskou školu. Není dobré dítě do MŠ nedat, tyto děti jsou ve 
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všem absolutně jiné než děti, které MŠ navštěvovaly. Práce s nimi je jednou tak 
náročná. 
 
11. Jaký máte názor na rodiče, kteří vychovávají své dítě doma až do 

nástupu na základní školu? 
Pro dítě to rozhodně není dobré. Děti by měly navštěvovat alespoň nějaké 
kroužky, aby si zvykly na kolektiv. Sama bych byla pro to, aby poslední rok byl 
v mateřské škole povinný. 
 
 
12.  Myslíte si, že se děti za vaši pedagogickou kariéru nějak změnily? Mám 

tím na mysli, jestli např. dříve děti nebyly hodnější nebo lépe připravení 
z mateřských škol… Nebo se třeba změnily úplně jiným směrem. Jak? 

Změnily a to dost markantně. Při nástupu do školy mají teď větší znalosti než 
tomu bylo dříve, ale na druhou stranu je strašně těžké je zaujmout. Působí na ně 
tolik podnětů (počítač, internet, ..), že já se svými pomůckami jsem opravdu 
trapná 
 
13.  Změnil se podle toho i přístup pedagogů? 
Ano, používám jiné pomůcky než jsem třeba používala před deseti lety, výuka je 
více orientovaná na hru. Od tohoto roku musíme používat i školní vzdělávací 
programy. Podle mého názoru je to slohové cvičení učitelů, se kterým jsem 
strávila půlku prázdnin a stejně učím stejně tak jako celý život. Jestli ŠVP 
nějakým způsobem budou pomáhat nebo pomáhají mladým učitelkám to nemohu 
říct, ale mě je popravdě k ničemu.   
 
14. Myslíte si, že současné děti chodí z mateřských škol na základní školu 

dostatečně připraveni? 
Ano až na nějaké ty špatné návyky, které si děti z MŠ přinesou. Viz. špatné 
držení tužky a některé špatné sociální návyky 
 
15. Myslíte si, že současní děti mají stejné šance na stejně kvalitní a dostupné 

předškolní vzdělávání? 
Určitě ne, všechno záleží na financích, které do jednotlivých mateřských škol 
směřují. Školky na malých obcích nemají tolik financí a tak jsou i hůře vybaveny 
než ty ve větších městech. Další problém je v samotných učitelkách, které jsou 
taky různých kvalit, takže jednotlivým dětem se dostane jiná péče 
 
16.  Myslíte si, že současné předškolní vzdělávání dokáže vyrovnat rozdíly 

mezi dětmi? V čem vidíte největší problém? 
V počtu, který má učitelka dnes ve školce na starosti těžko. A hlavně s rozdíly 
bojujeme i na základce  
 
17.  Myslíte si tedy, že mateřská škola dostatečně rozvíjí ostatní normálně se 

vyvíjející děti? 
Ano, myslím, že rozvíjí všechny stejně 
 

 
3. Rozhovor s učitelkou mateřské školy v Tršici u Olomouce 
Johanou Burgrovou provedený dne 12.11. 2007    
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1. Jak dlouho učíte? 
10 let 
 
2. Kolik máte na starosti dětí v jedné třídě? 
14, celkem 32 a pokud by to šlo dál jako v minulých letech, brzy by naši školku 
zavřeli. Tím, že se mnoho školek začlenilo pod základní školy ve větších 
městech, školky typu jako je naše se postupně rušily. Má to svá pro i proti. Pokud 
rodič jezdí s dítětem na základku do města, dá tam rovnou druhé dítě  i do 
školky. Ale pokud do města cestu nemá, řešením jsme pouze my. Na druhou 
stranu začínají být školky ve městech stále plnější, takže i my zaznamenáváme 
nárůst dětí v našem zařízení. Dětí stále víc a víc, takže si myslím, že za rok za 
dva už děti nebudou mít kam chodit. 
 
3. Jsou mezi dětmi nějaké rozdíly? V pozornosti, v chování, 

v dovednostech,.. 
Ano jsou ve všem, největší ve schopnostech a soustředěnosti jednotlivých dětí 
 
4. Myslíte, že je poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
Myslím, že u nás ano 
 
5. Dokážete v tomto počtu dětí, rozpoznat rozdíly (opoždění) některých 

z nich? 
Právě, že v tomto počtu ano. Dokonce mi nedělá problém integrovat i jednoho 
chlapce, který má aspergrův syndrom (určitá porucha chování). S tímto jsme ale 
mezi okolními školkami opravdu raritou. Okolní školky nemají dobrý personál na 
práci s „normálními“ dětmi, natož s určitými poruchy chování.  
 
6. Jaký je podle vás ideální počet dětí, se kterými byste chtěla pracovat, 

abyste dokázala vnímat všechny děti, jejich rozdíly,..? 
Stav, který má je naprosto ideální, maximálně však do 15 dětí 
 
7. Dokázala byste v tomto počtu dětí svými metodami a přístupem odhalit a 

vyrovnat rozdíly mezi dětmi? 
Ano a také se to tak děje.  
 
8. Myslíte, že mateřská škola, ve které působíte dokáže dostatečně připravit 

děti na vstup na základní školu? 
Myslím, že ano. Alespoň o žádných stížnostech nevím. 
 
9. Jak vám v tom pomáhá školní vzdělávací program? 
Trochu naši práci ohraničuje, ale na druhou stranu dává určitou volnost. Můžeme 
tak výuku přizpůsobit tomu, že je naše mateřská škola na venkově. Ve městech 
mají ŠVP zpracovány určitě jinak. 
 
10. Myslíte si, že školní vzdělávací programy vám usnadňují práci s dětmi a 

vaše práce je tak kvalitnější než tomu bylo dříve? 
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Určitě, máme větší pole působnost. Jelikož jsou rozdíly i mezi jednotlivými 
učiteli, může si tak každý z nás „ušít“ program, tak jak mu nejvíce vyhovuje, 
přičemž v něm jsou zahrnuty všechny činnosti, které děti musí naučit. 
 
11. Mají školní vzdělávací programy v souvislosti jejich vlivu na dítě nějaká 

negativa? 
Záleží na osobnosti učitelky. Např. „komunistické učitelky“ jsou v předškolním 
vzdělávání opravdu velký problém. Některé z nich dokonce nejsou schopni splnit 
vzdělávací program, jelikož to nevyhovuje jejich osobnímu přesvědčení a stále 
tak vyučují podle starých metod. V naší školce takovou žádnou nemáme, ale jak 
jsem slyšela od kolegyň z jiných školek, dělají tam opravdu neplechu. Nejsou 
schopny se přizpůsobit novým normám práce podle ŠVP. Tyto programy jednak 
nechtějí vytvářet a pokud ho tedy vytvoří někdo jiný, tyto učitelky podle něj 
nechtějí pracovat a neustále využívají jen znalostí, které získaly za dobu 
komunismu. Od té doby se ale mnoho věcí změnilo, což tyto učitelky 
neregistrují. Např. absolutně nezapojují počítače do výuky, což je mezi ostatními 
pedagogy běžné. Možná vám to přijde zvláštní, již takto malé děti učit na 
počítači. Ono vlastně nejde o žádné učení, ale spíše o seznámením s ním. Je to 
potřeba, protože v běžném životě se s počítačem každý setkává, tudíž i výuka by 
se tomu měla přizpůsobovat.  
Myslím si, že by se na tvorbě vzdělávacích programů měli podílet i rodiče, jak je 
to zvykem v ostatních státech Evropy. Potom by rodiče s mateřskou školou také 
více  spolupracovali, což by usnadnilo práci nejenom nám, ale mělo by to i velmi 
kladné odezvy na výchově dětí.  
 
12. Je podle vašeho názoru mateřská škola, ve které působíte dostatečně 

vybavena pro kvalitní výchovu dětí nebo byste navrhovala nějaké 
inovace? 

S naší výbavou jsou spokojená. Máme zde dost prostoru, vybavení, ale jde o to, 
že mám 14 dětí, kdyby jich tam bylo více, už by to nešlo. 
 
13. Jak velkou roli hraje ředitelka vaší MŠ v kvalitě služeb, které 

poskytujete? 
Tu největší. Ta zasahuje úplně do všeho. Pokud ona něco neodsouhlasí, tak to 
tady prostě nebude 
 
14. Jak velkou roli v tom hrajete vy sama? 
Učitelky obecně hrají velmi důležitou roli  v poskytování služeb. Myslím si, že 
hodně záleží na tom, jaký má učitelka k dětem vztah. Podněty vychází hlavně od 
pedagogů. Třeba já jsem ještě mladá, tudíž práci s dětmi miluji, ale když se 
podívám na učitelky v jiných školkách je to katastrofa. Například  v jedné školce 
v Olomouci je věkový průměr učitelek snad 45 let. Jsou znuděné, výbušné a 
celkově mi připadá, že je práce s dětmi absolutně nebaví. No a to se určitě odráží 
na tom, co jsou tyto učitelky schopny dítěti dát. Na druhou stranu sama nevím, 
jaká budu já za pár let. 
 
15. Myslíte si, že všechny děti mají stejné šance stejně kvalitní a dostupné 

vzdělání? Proč? 
U nás ano, protože se jim věnujeme na maximum. Máme věkově smíšené třídy a 
dokonce integrovaného chlapce. Všem dětem se dokáži věnovat. 
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4. Rozhovor s učitelkou mateřské školy Na Děkance na Praze 2, 
Jitkou Kellnerovou provedený dne 5. 11.  2007    
 

1. Jak dlouho učíte? 
18 let 
 
2. Kolik máte na starosti dětí v jedné třídě? 
24 dětí. Třída je heterogenní, to znamená, že se v ní vyskytují děti od 3 do 6 let. 
Osobně si myslím, že je tento způsob výuky špatný, jelikož malé děti neustále 
brzdí ty starší ve vývoji. Malé děti jsou pomalejší, tudíž veškeré činnosti, které 
s dětmi děláme musíme přizpůsobovat tempu těch malých. 
 
3. Jsou mezi dětmi nějaké rozdíly? V pozornosti, v chování, 

v dovednostech,.. 
Ano, ve všem. V pozornosti, aktivitě, v chování,.. 
 
4. Myslíte, že je poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
Určitě ne 
 
5. Dokážete v tomto počtu dětí, rozpoznat rozdíly (opoždění) některých 

z nich? 
V tomto počtu ano. Ono se to dá poznat v jakémkoliv počtu, protože dítě, které je 
opožděné či se projevuje „jinak“, vyčnívá ve všech činnostech. Horší je, že 
v tomto počtu dětí s tím nemůžu nic dělat. Nemůžu napravovat chyby těchto 
jednotlivců. 
 
6. Jaký je podle vás ideální počet dětí, se kterými byste chtěla pracovat, 

abyste dokázala vnímat všechny děti, jejich rozdíly, důkladně se jim 
věnovat..? 

13 dětí 
 
7. Dokázala byste v tomto počtu dětí svými metodami a přístupem odhalit a 

vyrovnat rozdíly mezi dětmi? 
V tomto počtu určitě ano 
 
8. Myslíte, že mateřská škola, ve které působíte dokáže dostatečně připravit 

děti na vstup na základní školu? 
Popravdě si myslím, že ne. Učitelky, které v této školce působí, nemají o děti 
zájem. Jedna učitelka nemá ani pedagogické vzdělání, další na ně neustále řve, 
prostě hrůza. A o ředitelce ani nemluvím. Ta dokonce říká, že děti nemá ráda. 
„Zaostalé“ děti nechce integrovat, nazývá je zvláštníky a tvrdí, že mezi normální 
děti nepatří. Dítě, které je nezvladatelné bez problémů vyhazuje bez pokusu o 
jeho nápravu  
 
9. Jak vám v tom pomáhá školní vzdělávací program? 
Určuje mi směr a cíl výchovy dětí a na druhou stranu mi dává dostatek volnosti 
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10. Myslíte si, že školní vzdělávací programy vám usnadňují práci s dětmi a 
vaše práce je tak kvalitnější než tomu bylo dříve? 

To si nemyslím. Ve stanovování cílů se po letech předškolního vzdělávání, které 
v České republice existuje nedá asi nic zkazit, ale na druhou stranu se 
nevymyslelo nic nového. Takže si myslím, že kdyby tyto školní rámcové 
programy neexistovaly, vůbec nic by se nezměnilo a ani nezkazilo. 
 
11. Mají školní vzdělávací programy v souvislosti jejich vlivu na dítě nějaká 

negativa? 
To ne, akorát je s tím strašná práce. Na dítě mají největší vliv především učitelky 
ať pracují podle ŠVP nebo ne. Hlavní je, aby svým přístupem a činnostmi 
rozvíjely všechny smysli a dovednosti dětí. Některé učitelky se možná zalekly 
toho,  že je v RVP napsáno, že děti jsou vnímány jako individuální osobnosti, 
tudíž u každého dítěte musí pedagog znovu hledat individuálně vhodné postupy, 
jak k němu přistupovat. Tak jen doufám, že to nedopadne tak, že si za chvíli 
budou děti dělat jenom to, co chtějí, protože se pedagog bude bát zasáhnout do 
individuálního rozvoje každého dítěte. 
 
12. Je podle vašeho názoru mateřská škola, ve které působíte dostatečně 

vybavena pro kvalitní výchovu dětí nebo byste navrhovala nějaké 
inovace? 

Ano, to ano. O prázdninách jsem působila v jiné MŠ, jejíž vybavení se s tím, co 
máme k dispozici zde my, nedalo srovnat. Na druhou stranu tam panovalo 
mnohem přátelštější prostředí a komunikace mezi jednotlivými učitelkami byla 
také bezvadná. Myslím si tedy, že učitelky v této MŠ dají dětem mnohem víc než 
ty, které působí u nás i přes veškeré to vybavení, které zde máme. 
 
 
13. Jak velkou roli hraje ředitelka vaší MŠ v kvalitě služeb, které 

poskytujete? 
Ona shání peníze, učitelky, nakupuje vybavení, rozhoduje o způsobu stravování, 
prostě roli zde má velkou. Podle mého názoru, děti jsou to poslední, o co ji jde, 
tudíž učitelky, které zde působí jsou naprosto strašné. Všechny dobré už kvůli 
jejímu přístupu odešly. Já už tady taky moc dlouho nebudu, takže co se tady bude 
dít dál, jsem opravdu zvědavá 
 
14. Jak velkou roli v tom hrajete vy sama? 
Já se snažím věnovat dětem, jak to jen jde, takže jaké služby naše škola poskytuje 
je hlavně na mě. Děti se s ředitelkou do styku skoro vůbec nedostanou 
 
15. Myslíte si, že všechny děti mají stejné šance stejně kvalitní a dostupné 

vzdělání? Proč? 
To ne, protože se za služby platí a všechny rodiny nemají na to, aby své děti 
v rámci mateřské školy dávali do různých kroužků. A pokud jde o kvalitu, pokud 
se rodičům kvalita služeb nelíbí, mohou své dítě dát jinam. 
 
 

5. Rozhovor s učitelkou mateřské školy Gabrielou Kaulovou, Praha 
17- Řepy, provedený dne 16.10. 2007    
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1. Jak dlouho učíte? 
14 let 
 
2. Kolik máte na starosti dětí v jedné třídě? 
26 dětí. Třídy se sice ze zákona naplňují do 24 dětí, ale pořád tu jsou nějaké 
výjimky, díky nimž můžeme mít dětí až 28. Prostě blázinec.  
 
3. Máte ve škole heterogenní třídy? (třídy, ve kterých jsou děti různého 
věku)  
Ano a je to pro děti skvělý. Mladší se učí od starších, děti si navzájem pomáhají a 
hlavně i pro nás je to lepší v tom, že každý rok nemusíme vyučovat to samé, ale 
můžeme navazovat i na to, co se děti naučily v minulém roce. Nově příchozích 
dětí je v každé třídě tak 5-7, tudíž není problém tyto děti zapojit již do zaběhlého 
režimu. Heterogenní třídy jsou velice užitečné i pro děti, které jsou v posledním 
roce před nástupem na základní školu. Jelikož část dne musí být věnována 
přípravě těchto dětí na základní školu, vezmu si je stranou a ostatní děti si mohou 
hrát. Touto metodou trénuji u předškoláků udržování jejich pozornosti. Po téměř 
tříměsíční práci s těmito dětmi mohu říct, že již nekoukají po dětech, které si 
hrají a dokáží se soustředit na mě a na výuku. 
 
4. Jsou mezi dětmi nějaké rozdíly? V pozornosti, v chování, 

v dovednostech,.. 
Ano ve všem, každé dítě je jiné 
 
5. Myslíte, že je poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
To určitě ne. V tomto počtu se s dětmi nedá moc pracovat. Jediné, co teď dělám 
je, že je hlídám. Učitelek je strašně málo a nejhorší na tom je, že místo toho, aby 
k nám nějaká přišla, obec nám je kvůli nedostatku peněz naopak stahuje. Jestli to 
takto půjde dál, nevím co si s těmi dětmi počneme. 
 
6. Dokážete v tomto počtu dětí, rozpoznat rozdíly (opoždění) některých 

z nich? 
No to ještě dokážu, ale horší je, že už s tím nemůžu nic dělat. V tomto počtu to 
prostě nejde. 
7. Jaký je podle vás ideální počet dětí, se kterými byste chtěla pracovat, 

abyste dokázala vnímat všechny děti, jejich rozdíly,..? 
Do 15, ideálně tak 12 
 
8. Dokázala byste v tomto počtu dětí svými metodami a přístupem odhalit a 

vyrovnat rozdíly mezi dětmi? 
To už ano. Nevím, jestli by se rozdíly jednotlivých děti vyrovnaly, protože každé 
dítě se vyvíjí jinak, ale určitě bych s nimi lépe pracovat. 
 
9. Myslíte, že mateřská škola, ve které působíte dokáže dostatečně připravit 

děti na vstup na základní školu? 
Myslím si, že ano. Ale určitě záleží na přístupu pedagogů i samotné ředitelky 
mateřské školy. 
 
10. Máte nějakou zpětnou vazbu ze základní školy? 
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Každý rok se chodíme dívat na základní školy, jak se tam daří našim dětem. 
Většinou jsou bezproblémové. 
 
11. Jak je to s odklady školní docházky? Přibývá jich? A jaký vliv mají dítě 

? 
Oproti dřívějším letům je odkladů o poznání více. Když maminka chce, 
psycholožka to napíše každému dítěti. Jí o nic nejde, tak proč by to nenapsala. A 
dítěti to určitě prospěje.Dnes se vychází rodičům vstříc téměř ve všem. Rodiče 
vždycky říkají: „a konečně se naučíš zavazovat tkaničky“ A vůbec hodně 
přenechávají výchovu na učitelkách, což se mi vůbec nelíbí. 
Odklady jsou určitě lepší, než opačný případ, při kterém rodiče dítě do školy 
„cpou“, i když jeho připravenost vyžaduje právě ten odklad. Např. dcera pana 
Svobody (pan v zastupitelstvu) přece nebude mít odklad. Takže malá slečna 
Svobodová tedy nastoupila na základní školu, kde jak jsme se dozvěděli velice 
trpí. Nestíhá výuku, je ještě dosti hravá. Tato volba rodičů určitě nebyla dobrá. 
Většinou si ale rodiče nechají říct a dítě ve školce nechají. 
 
12. Jak vám ve vaší práci pomáhá školní vzdělávací program? 
Upřímně? Dělám pořád to samé, akorát to musím jinak psát. Jediné, co se přidalo 
je učení o vnímání jiných etnik či poznávání zahraničí. Víc se toho vymyslet asi 
už nedá a nám to přidalo strašně moc papírování a zbytečného psaní.  
 
13. Myslíte si, že školní vzdělávací programy vám usnadňují práci s dětmi a 

vaše práce je tak kvalitnější než tomu bylo dříve? 
To si nemyslím, je to strašně obecné a každá učitelka si z toho vybere co chce. 
Myslím si, že naše práce je stejně kvalitní jako byla dřív a vzdělávací program to 
nijak neovlivňuje 
 
14. Mají školní vzdělávací programy v souvislosti jejich vlivu na dítě nějaká 

negativa? 
Je to ideál, ke kterému by měla směřovat každá mateřská škola, takže žádná 
negativa by to mít nemělo. Jediné co není příliš domyšlené je to, že kontroly 
zjišťují, zda školka má vypracovaný ŠVP, ale už nekontrolují, zda se podle něj 
učí. Takže ve výsledku, školka, která bude mít lépe zpracovaný vzdělávací 
program a s dětmi bude dělat špatně na tom bude lépe než školka, která sice 
pracuje s dětmi na jedničku, ale školní vzděl. program nebude schopna sestavit. 
Tyto kontroly tak v důsledku naprosto postrádají. K tomu všemu musíme 
vypracovávat hodnocení dětí. Myšlenka byla asi dobrá, ale člověk, který to 
vymyslel, nedomyslel to strašný papírováni kolem. Ke každé činnosti u každého 
dítěte zapisujeme určité body, které se na konci roku vyhodnocují a podle toho se 
navrhují další kroky, kam s těmi dětmi dále směřovat. Toto jsem dokázala 
praktikovat celých 14 let co učím, aniž bych si to zapisovala, takže teď je to pro 
mě jen další práce navíc.  
 
15. Je podle vašeho názoru mateřská škola, ve které působíte dostatečně 

vybavena pro kvalitní výchovu dětí nebo byste navrhovala nějaké 
inovace? 

Je vybavena dobře, není problém cokoli dokoupit 
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16. Jak velkou roli hraje ředitelka vaší MŠ v kvalitě služeb, které 
poskytujete? 

Velkou. Záleží na ni, jaké má učitelky, vybavení, prostě na ní leží odpovědnost 
za veškerý chod mateřské školy.  
 
17. Jak velkou roli v tom hrajete vy sama? 
Tu nejhlavnější. Dítě se s námi setkává každý den a do školky nebude chtít chodit 
kvůli mně a ne kvůli ředitelce či někomu dalšímu, kdo ve školce působí. Proto 
náš přístup k dětem musí co nejvstřícnější. To, co si dítě ze školky odnese záleží 
především na mě. 
 
18. Myslíte si, že všechny děti mají stejné šance stejně kvalitní a dostupné 

vzdělání? Proč? 
To nemají, je různá kvalita jak školek tak i učitelek a to nejenom v rámci 
republiky, ale i v rámci jednotlivých školek. Třeba i v té naší rodiče dávají své 
děti raději k jedné učitelce, než k těm ostatním.  

 
 
6. Rozhovor s dětskou psycholožkou Danou Březovkou provedený 
dne 18.10. 2007    
 
1. Se kterými problémy se u předškoláků nejčastěji setkáváte a jaká je jejich 
hlavní příčina? 
Poruchy chování, hyperaktivita, nesoustředěnost, agrese. Všechny poruchy chování 
jsou převážně způsobeny špatnou výchovou, jak v rodině tak v předškolním zařízení. 
V rodině na dítě nemá nikdo čas a v současný době je tomu tak i v mateřských 
školách, protože počet dětí na jednu učitelku stále vzrůstá. 
 
2. Jak to myslíte? 
Někteří rodiče berou mateřskou školu jako službu, což je špatný. A když je s dítětem 
nějaký problém, rodiče to házejí na učitelky a vůbec jim například nedochází, že za 
to mohou i oni. Současní rodiče předškolních dětí vybírají školku podle toho, kolik 
má kroužků a vůbec jim třeba nezáleží na tom, kolik tam dítě tráví času. Důsledkem 
toho tam dítě po celém dni zlobí, jelikož už ho to tam nebaví a potřeboval by změnit 
kolektiv. Rodiče tak využívají mateřskou školu jako úschovnu.  
 
3. Myslíte si, že v těchto problémech hraje nějakou roli způsob předškolní 
výchovy? 
Určitě. Když se zamyslím nad soukromými školami, jsou mezi nimi takové, které si 
chtějí udržet děti za každou cenu, hlavně aby z nich měly peníze. Ale na druhou 
stranu mu poskytují služby maximální kvality. Mezi jednotlivými školami tohoto 
typu je totiž určitá rivalita, tudíž každá škola nabízí takové služby, aby nalákala co 
nejvíce klientů (dětí) a co nejdéle si je také udržela. Tohle u veřejných škol 
nefunguje. Jelikož je v nich stále více dětí, pokud v nich je některé dítě 
nezvladatelné, klidně ho vyhodí. Školy nemají personál na to, aby se takovému dítěti 
více věnovali a tím ho začlenili do stávajícího kolektivu. Pro dítě to není vůbec dobré 
řešení, protože si bude muset zvykat opět na nový kolektiv. Maminky tento přechod 
špatně snášejí, takže s n dětmi nakonec raději zůstanou doma. Toto rozhodnutí má 
však na dítě ještě větší následky než kdyby ho dali do nového kolektivu.  
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4. Pokud se podíváte obecně na předškolní vzdělávání, jaká forma či způsob je 
pro dítě nejlepší? 
Vychovávat dítě doma je to nejhorší, co rodič může dítěti udělat. Pokud jde o 
soukromé školy, mají oproti veřejným školám jednu obrovskou výhodu a to je malý 
počet dětí na jednu učitelku. Ale zase na úkor větších poplatků, které si mohou 
dovolit platit jen někteří z rodičů. Takže nejlepší forma je ta, kde je co nejméně dětí 
na jednu učitelku a vzdělávání probíhá v příjemném dosti prostorném prostředí, které 
dítěti nabízí co nejvíce různorodých podnětů. Pak nezáleží na tom, zda je škola 
soukromá nebo veřejná.  
 
5. Kolik dětí by ideálně měla mít na starosti jedna učitelka?  
Tak maximálně 15. Ve státních školách má ale jedna učitelka na starosti až 28 dětí, 
což je naprosto neúnosné. Největší riziko, které z této situace plyne, je to, že při 
takovémto počtu učitelkám uniká opoždění některých dětí. Kdyby jich tam bylo 
méně, učitelka toto opoždění odhalí a může s tím pracovat. Takhle to z převážné 
části končí u odkladů školní docházky nebo u mě. 
  
6. Jakou formu předškolního vzdělávání tedy doporučujete? 
Určitě nevychovávat dítě doma, a co doporučuji? Tak určitě dát dítě do mateřské 
školy a jestli mají rodiče na soukromou školu, proč tam dítě nedat. Jelikož chtějí tyto 
školy „urvat“ co nejvíce dětí, jejich služby, které nabízí  jsou zpravidla na velmi 
vysoké úrovni a pracují v nich většinou vysoce kvalifikovaní pedagogové, které ve 
veřejných školách najdete jen stěží.  
 
7. Jaký je váš názor na rodiče, kteří dítě do mateřské školy nedají? A jaké 
důsledky pro dítě z tohoto rozhodnutí plynou? 
Přestože se tito rodiče domnívají, že dávají dítěti naprosto všechno, velice se mílí. 
Když se ho snaží učit a možná i naučí psát, číst, poznávat zvířata,.. nedají mu zdaleka 
to, co získá v mateřské škole. Co se týká těch důsledků pro dítě. Tak pokud je dítě 
doma, je tam největší „hvězda“ jenom ono samo a vše se točí kolem něj. Když 
nastoupí do posledního roku mateřské školy, nedej bože rovnou do školy, nedokáže 
se tam dítě adaptovat, zjišťuje, že je tam někdo lepší, že už není taková hvězda jako 
bylo doma a může z toho mít dost velká traumata. Dítě se nenaučí mít autoritu vůči 
jiným lidem. To, co řekne maminka je pro něj svaté a nikoho jiného neposlouchá. 
Často se u těchto dětí setkávám s tím, že řeknou: „Já to dělat nebudu, maminka říká, 
že se to dělá tak i tak,..“ Dítě, které do MŠ nechodí se nesetká se spousta činnostmi, 
třeba jedno takovéto dítě vidělo poprvé v životě u mě v ordinaci modelínu, která 
velmi dobře rozvíjí jemnou motoriku dětí a je pro jeho celkový vývoj velmi 
podstatná. Mamince však tento fakt naprosto unikl a teď vychovává naprosto 
„neohrabané“ dítě, které má spoustu dalších nedostatků. Pokud to přeženu až do 
důsledků zdravotních. Když je dítě celé dětství doma, není pak odolné oproti 
nemocem, protože rodiče, které vychovávají dítě doma, mají převážně i přehnaně 
sterilní prostředí. 
 
8. Takže podle Vás mají problémy s chováním či pozorností spíše děti, které 
mateřskou školu nenavštěvovaly? 
Přesně tak, alespoň z mojí praxe to tak vyplývá 
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9. Myslíte si, že rodič, který zůstane s dítětem doma až do jeho nástupu do 
povinného školního vzdělávání ho dokáže dostatečně připravit na přechod na 
základní školu? Proč? 
Myslím si, že určitě ne. Jak jsem řekla, dítě má pouze jednu dvě autority, jedny 
hračky, vyrůstá v jednom prostředí. Velmi často je nekolektivní a konfliktní. 
S takovýmto dítětem se pak velmi špatně pracuje i vzdělává 
 
10. V čem takovéto dítě může strádat a máte z praxe nějaký případ, kdy dítě 
předškolní instituci nenavštěvovalo a na základě této skutečnosti se u něj 
vyskytly nějaké problémy? 
Jak jsem řekla, hlavní problém má dítě s ostatními autoritami. Většina těchto dětí se 
chová jako dospělí, mluví velmi spisovně, nemají moc zájem o dětské hračky a jen 
velmi zřídka mají mezi vrstevníky kamarády. Z praxe můžu mluvit o jednom 
chlapečkovi, kterému byli 3 roky a uměl všechny poznávací značky, ve čtyřech 
letech psal a četl. Vyrůstal do nástupu na základní školu pouze s maminkou doma, 
která se mu věnovala „až moc“. Otec pracoval a neměl na něj čas. Na základní škole 
se chlapeček téměř poprvé setkal s vrstevníky a začaly velké problémy, jejichž 
důsledky řešíme společně dodnes. (Klukovi je dnes 8 let a je velmi nepřizpůsobivý, i 
když velice chytrý). 
 
11. Řešila byste tento problém povinnou předškolní výchovou?  
Vyloženě povinnou předškolní výchovou v mateřských školách asi ne, ale nějakými 
volnočasovými aktivitami asi ano. Např. každé dítě před nástupem na základní školu 
by muselo navštěvovat např. nějaké aktivity v kolektivu, kde se střídají různé 
činnosti-učení, hra, odpočinek,.. Třeba 2 hodiny denně třikrát do týdne od doby, kdy 
je dítě schopné samostatnosti (tak maximálně od čtyř let věku dítěte). V takovémto 
kolektivu se dítě naučí vnímat a tolerovat kolektiv a naučí se vyjednávat a utvářet si 
svoje první postavení mezi svými vrstevníky.  
 
12. Myslíte si, že kvalita služeb, kterou poskytují současné předškolní instituce 
je ve všech těchto zařízeních stejná? 
Určitě ne, co se týká Prahy, tady se mateřské školy hodně snaží o inovaci svých 
prostorů i vzdělávacích metod. Takže v Praze bych řekla, že je kvalita mateřských 
škol i samotného personálu docela srovnatelná. Jinak je tomu ale na menších městech 
a vesnicích, kde na inovace nejsou peníze. Nebo oni by možná byly, ale na postech 
ředitelů, ředitelek a učitelek se stále drží stejní lidé z dob komunismu, kteří řídí a učí 
podle „staré školy“ a na nějaké psaní projektů na získání dotací absolutně nepomýšlí. 
Kvalita těchto škol i vzdělávání dětí v nich velice upadá. 
 
13. Myslíte si, že v současných předškolních zařízeních dochází k tomu, že by 
nedokázaly dítě dostatečně připravit na vstup do základní školu? 
Myslím si že ano, „kor“ v těch školách, o kterých jsem teď mluvila. Největší 
problém tkví v počtu dětí na jednu učitelku. Myslím si, že i celková kvalita 
předškolního vzdělávání upadá. Tím nemyslím jen mateřské školy, ale jedná se i o 
upadající zájem rodičů.  
 
14. Jak to myslíte? 
K tomu aby se dítě dobře vyvíjelo, potřebuje kromě rodičů taky dobrou mateřskou 
školu. Obě tyto instituce ale spolu musí spolupracovat. Třeba učitelka u dítěte objeví 
poruchy chování a měla by to s rodiči probrat a navrhnout nějaké řešení, které budou 
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aplikovat obě strany a ne, že budou tyto instituce v rozporu. Další problém je 
v samotných učitelkách. Učitelky jsou ve školách čím dál starší, resistentní vůči 
jakýmkoliv změnám a jejich metody vyučování jsou zastaralé. Tento jejich postoj 
potom velmi negativně ovlivňuje, jak k dětem přistupují a co je učí. Mladé tam nikdo 
nedostane, protože je tam málo peněz. V této oblasti chybí celoživotní vzdělávání. 
Nechápu, proč to nefunguje jako u lékařů. My musíme každoročně procházet 
různými školeními a osvojovat si stále nové věci. U předškolních učitelek to však 
stále postrádám. V důsledku se jejich zastaralý, stále stejný přístup velmi negativně 
odráží na samotných dětech. 
 
15. Myslíte si, že způsob předškolního vzdělávání (v rodině, v mateřských 
školách) má nějaký vliv na další vzdělávání jedince? Myslím, že třeba dítě, které 
do MŠ nechodilo může mít apriori negativní přístup ke vzdělání. Je to tak? 
I to tak může být. Jelikož dítě, které je vychováváno doma, dělá jenom to, co ho baví 
a maminka ho těžko donutí k něčemu jinému. Dítě v mateřské škole získává plno 
podnětů, které se mu třeba nelíbí, ale musí je snášet. Ty se potom velice kladně 
odrazí na jeho pozdějším rozvoji. Dítě se v mateřské škole naučí i první známky 
učení, tudíž pozdější učení pro něj nebude představovat takový problém.  
 
16. Jaký je váš názor na soukromé mateřské školy? 
Hodně záleží na typu. Třeba oproti „normálním“ školám nic nemám. Např. Jak jsem 
již řekla, myslím si, že jsou jejich služby na velmi dobré úrovni, takže proč tam dítě 
nedat. V rozporu jsem však s alternativními způsoby výchovy.  
 
17. S jakými konkrétně? 
Tak například ve školách typu pí. „Montessorové“ panuje pedocentrismus, který 
spočívá v tom, že dítě je středem všeho dění. Když potom toto dítě vstoupí na 
základní školu, zažívá velký šok, protože už není středem veškerého zájmu určitým 
způsobem tím trpí. Je to srovnatelné s tou výchovou doma. Podobný názor mám 
waldorfské předškolní vzdělávání. Podle mého názoru v sobě až moc zahrnuje 
duchovní složku a vzdaluje se od reality.  Učí sice děti ke vzájemné toleranci a 
spolupráci, ale s metodami, které využívá já moc nesouhlasím. Připadá mi, že v této 
formě vzdělávání působí lidé, které žijí absolutně mimo realitu. Vše je pro ně možné, 
uskutečnitelné. Myslím si, že pokud tento přehnaný optimismus budou předávat i na 
děti, tvrdá realita, která je potom potká v „normálním“ životě pěkně srazí na kolena. 
Je to jen můj názor, s žádným problémovým dítětem z waldorfské školy jsem se však 
ještě nesetkala.  
 
18. Myslíte si, že bez ohledu na to, zda je mateřská škola soukromá či veřejná 
mají všechny děti totožnou šanci na stejně kvalitní a dostupné předškolní 
vzdělání? 
Myslím si, že ne. Děti, které mateřskou školu nenavštěvují vůbec, se s ostatními 
dětmi a službami, které se jim dostává v mateřské škole nedají absolutně srovnat. 
Další rozdíly jsou i v regionální dostupnosti mateřských škol a hlavně v kvalitě 
služeb, které tato zařízení poskytují. Jak jsem říkala, mateřské školy v menších 
městech jsou oproti těm ve větších městech absolutně nesrovnatelné, takže děti, které 
tato zařízení navštěvují mají určitě jiné šance na vzdělání než děti ve větších 
městech. Na druhou stranu, ale někteří rodiče mají na mateřskou školu přehnané 
nároky, takže dítě si nechají raději doma než aby ho svěřili do mateřské školy. 
Setkala jsem se i s takovou maminkou, která „normálně fungující“ mateřskou školu 
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absolutně zavrhla a vychovávala si dítě sama doma. Jelikož tato holčička 
navštěvovala ještě nějaké kroužky, neměla problémy v kolektivu. 
 
19. A proč jste se s ní teda setkala?    
Má menší projevy autismu, které se spolu snažíme řešit, ale jinak je to skvělá 
holčička 
 
  

  Příloha č. 20:  Informace od zřizovatelů mateřských škol 
 
1. Praha 3 jako zřizovatele mateřských škol 
 

1. Kolik mateřských škol spravujete? 
15 
 
2. Jsou mezi jednotlivými školami nějaké rozdíly? V zaměření, velikosti, 

počtu personálu, dětí,.. 
Rozdíly samozřejmě jsou, máme mateřské školy od 2 tříd do 7 tříd. Nejčastější je 
typ školky o 4 třídách, zhruba 100 dětech. 
Máme školky, které se zabývají integrací postižených dětí, dále waldorfskou 
mateřskou školu, školky které nabízí výuku angličtiny, různé druhy kroužků. 
 
3. Víte, jestli jsou mezi nimi některé školy více či méně oblíbené? Pokud 

ano, proč? 
V oblíbenosti asi bude rozdíl, ale v poslední době začínají být školky hodně 
naplněné, takže rodiče vyhledávají školky v dosahu svého bydliště, aby  měli 
větší šanci na přijetí. Ovšem kvalitou a poskytováním  služeb jsou si všechny 
školky hodně podobné. 

 
4. Jaké problémy v oblasti předškolního vzdělávání nejčastěji řešíte? 
V současné době nastává největší problém a to je nedostatek míst. Nejčastěji tedy 
řešíme žádosti o přijetí dětí do školky a to jak letos, tak i v minulém roce 
Častým problémem je zavádění nových předpisů do praxe, ale je to vždy 
přechodná záležitost než se dají dohromady všechny právní výklady a nový 
systém se zavede do běžného provozu. 

 
5. Z mých rozhovorů, které jsem provedla s pedagogy a ředitelkami 
mateřských škol vyplynulo, že největším problémem je nedostatek učitelek 
či mnoho dětí na jednu učitelku. Plánujete tento problém nějakým 
způsobem řešit? 
Tento problém v současné době nemůžeme řešit. Počet žáků na učitele je dán 
vyhláškou o mateřských školách a dále počet pracovníků ve škole určuje krajský 
normativ. Tomu musíme přizpůsobit naše požadavky na počet pracovníků, 
protože to je závazný ukazatel a podle něj se přidělují škole finanční prostředky. 
Na našem obvodě je počet učitelek přiměřený počtu dětí, takže problém není 
akutní. 
 
6. Ulehčil vám nový školský zákon nějakým způsobem vaši práci  či pozici 

zřizovatele mateřských škol? 
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Myslím, že ne. Nový školský zákon dává více pravomoci ředitelům škol, ale 
většina záležitostí se řeší ve spolupráci se zřizovatelem. 
 
7. Myslíte si, že finance, které směřují do mateřských škol ze strany státu 

jsou dostačující? 
Musí stačit, ale jistě by školy uvítaly, kdyby jich bylo více a to nejen na platy, ale 
také na učební pomůcky. 
 
8. Myslíte si, že dostatečně pokrýváte poptávku po mateřských školách? 
Viz. Otázka č. 4. V příštím školním roce budeme otvírat 6 tříd mateřských škol 
v budovách základních škol, čímž vznikne nových 150 míst (10% současné 
kapacity). Doufáme, že se tím podaří uspokojit poptávku. 
 
9. Máte nějaké informace o tom, jak jsou školy vybaveny a jaké služby tedy 

jednotlivé školy poskytují? 
Samozřejmě, sbíráme podrobné údaje ze všech našich zařízení. Podrobné 
informace také pravidelně vyvěšujeme na našem webu (www.praha3.cz – 
školství) takže jsou dostupné pro všechny potencionální zájemce o předškolní 
vzdělávání. 
 
10. Myslíte si, že všechny vaše mateřské školy jsou stejně kvalitní? 
Jak už jsem psala výše, jsem přesvědčená, že všechny mateřské školy jsou 
přibližně stejné kvality. V práci mateřské školy se samozřejmě projevuje i lidský 
faktor, který může ovlivnit názor jednotlivých rodičů,, ale nemá to zásadní vliv 
na zájem rodičů o školku. V předškolním věku hraje velkou roli zejména dobrá 
dostupnost z místa bydliště, proto rodiče dávají přednost bližší školce. Všechny 
školky poskytují maximální péči a velký výběr kroužků, tak mohou být rodiče 
s nabídkou spokojeni. O kvalitě školek nakonec svědčí i to, že prakticky 
neřešíme v této oblasti žádné stížnosti. 
 

2. Praha 8 jako zřizovatele mateřských škol 
 

1. Kolik mateřských škol spravujete? 
Městská část Praha 8 je zřizovatelem 24 mateřských škol. 
Ve správním obvodu Praha 8 jsou další 3 MŠ – dvě zřizuje Městská část Praha – 
Dolní Chabry, jednu zřídila MČ Praha – Ďáblice 
 
2. Jsou mezi jednotlivými školami nějaké rozdíly? V zaměření, velikosti, 

počtu personálu, dětí,.. 
Všechny mateřské školy mají vypracovaný svůj školní vzdělávací program. 
Každá mateřská škola nabízí své další aktivity – viz www.praha8.cz  
 
3. Víte, jestli jsou mezi nimi některé školy více či méně oblíbené? Pokud 

ano, proč? 
Žádoucí jsou všechny MŠ, jelikož se míst nedostává, stoupá počet dětí. Mezi 
oblíbené patří MŠ podporující zdraví – (MŠ, P8, Sokolovská 182, MŠ, P8, 
Bojasova 1 a MŠ, P8, Šimůnkova 13), dále 1 třída křesťanská v MŠ, P8, Na 
Přesypu 4. 

4. Jaké problémy v oblasti předškolního vzdělávání nejčastěji řešíte? 
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Problémy s integrací dětí. 

5. Z mých rozhovorů, které jsem provedla s pedagogy a ředitelkami 
mateřských škol vyplynulo, že největším problémem je nedostatek učitelek 
či mnoho dětí na jednu učitelku. Plánujete tento problém nějakým 
způsobem řešit? 

Ředitelé jsou zaměstnavateli, pracovní síly si přijímají sami. Mladí učitelé v Praze 
nechtějí být zaměstnáni ve školství a také nemusí, protože jim Praha nabízí 
atraktivní a více placená místa. V našich MŠ učí či učili učitelé např. i z Moravy.  

Vyhláška o MŠ stanovuje počet dětí na třídu 24. Je pouze na svobodném 
rozhodnutí ředitelů, zda počet 24 dodrží, nebo naplní třídy více. 
 
6.Ulehčil vám nový školský zákon nějakým způsobem vaši práci  či pozici 
zřizovatele mateřských škol? 

Ředitelé rozhodují o přijetí děti již sami a sami si vyřizují neplacení úplaty u 
sociálně slabších rodin. 

7. Myslíte si, že finance, které směřují do mateřských škol ze strany státu 
jsou dostačující? 

Dostačující nejsou. 
 

8. Myslíte si, že dostatečně pokrýváte poptávku po mateřských školách? 
Snažíme se o to. Každým rokem otvíráme nové třídy v MŠ, v tomto školním roce 
dvě a od ledna 2008 plánujeme otevření třetí nové třídy. 

9. Máte nějaké informace o tom, jak jsou školy vybaveny a jaké služby tedy 
jednotlivé školy poskytují? 

Samozřejmě, že naše školy známe, dáváme jim peníze. 

10. Myslíte si, že všechny vaše mateřské školy jsou stejně kvalitní? 
Ano, poskytují velmi kvalitní služby a mají výborné zázemí oproti školám mimo 
Prahu. O tom jsem se měli možnost několikrát přesvědčit. 

 
3. Praha 15 jako zřizovatele mateřských škol 
 

1. Kolik mateřských škol spravujete? 
8 a jedna škola je soukromá 
 
2. Jsou mezi jednotlivými školami nějaké rozdíly? V zaměření, velikosti, 

počtu personálu, dětí,.. 
Jsou. MŠ Slunečnice je ekologicky zaměřená, pak máme školku dánskou. Jiná 
školka má např. saunu. Rozdíly jsou i v počtu tříd, potažmo dětí a personálu 
jednotlivých školek. Počet dětí se pohybuje mezi 25-28 na jednu třídu, ve které 
působí jedna až dvě učitelky. Ale spíše jedna, protože na další personál nejsou 
peníze. 
 
3. Víte, jestli jsou mezi nimi některé školy více či méně oblíbené? Pokud 

ano, proč? 
To si nemyslím. Školky jsou celkem vyrovnané. V únoru dáváme do Hlasatele 
(noviny Prahy 15) veškeré podrobné informace a spojení na všechny mateřské 
školy, tudíž rodiče mají dostatek informací, o každé z nich. Potom mohou 
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navštívit den otevřených dveří a vybrat tu pravou školku pro jejich dítě. Osobně 
bych dala dítě do jakékoli školky, kterou spravujeme 
 
4. Jaké problémy v oblasti předškolního vzdělávání nejčastěji řešíte? 
No největší problém je nedostatek učitelek ve školkách, ale to se řešit nedá, 
protože jsou špatně nastavené normativy. Není problém v tom, že by to nikdo 
nechtěl dělat, ale v tom, že učitelky nemá kdo zaplatit. Jinak největší problém, 
který jsme teď řešili, byla přeplněnost v mateřských školách a přibývající 
odklady. Nejhorší je, že dítě má poslední ročník v mateřské škole zdarma a 
pokud dostane odklad, je i v dalším roce ve školce zdarma a školka tak díky tomu 
ztrácí mnoho financí. K tomu musí školka přednostně přijmout dítě před vstupem 
na základní školu, takže odklady nemůže kompenzovat přijetím více mladších 
dětí. 
 
 
5. Z mých rozhovorů, které jsem provedla s pedagogy a ředitelkami 

mateřských škol vyplynulo, že největším problémem je nedostatek 
učitelek či mnoho dětí na jednu učitelku. Plánujete tento problém 
nějakým způsobem řešit? 

Jak jsem řekla, to se řešit nedá. Psali jsme již kde komu, ale bez efektu. Je nutné 
předělat normativy a to není jen tak a nikomu se do toho nechce 
 
6. Ulehčil vám nový školský zákon nějakým způsobem vaši práci  či pozici 

zřizovatele mateřských škol? 
No spíš naopak. Teď je to strašně nepřehledné. Skoro vše, co je teď v zákonu, 
bylo dříve ve vyhlášce, takže jsme vždy věděly, kam šáhnout, Jediný co nám tak 
asi ulehčilo práci je to, že jelikož nefunguje spádovost školek podle bydliště, 
pokud dítě navštěvuje jinou školku než v naším správním obvodě, nemusíme 
tomuto obvodu platit. 
 
7. Myslíte si, že finance, které směřují do mateřských škol ze strany státu 

jsou dostačující? 
Do školek jdou peníze ve dvou balíčkách. Jeden tvoří peníze na mzdy, které jsou 
zoufalé a druhý balíček představují peníze na provoz, který se vždycky nějak 
najdou, protože přece nenecháme spadnout střechu dětem na hlavu 
 
8. Myslíte si, že dostatečně pokrýváte poptávku po mateřských školách? 
Poprvé letos jsme tuto poptávku neuspokojili. Jednak to způsobily ty odklady, ale 
obecně je i více dětí.  Vyřešili jsme to tím, že jsme nevzaly děti, které chtěly 
chodit jen na několik hodin týdně. Na druhou stranu bereme ohled na spádovost a 
na to, zda má již dítě ve školce sourozence. Přece nenecháme maminku, aby 
obíhala jednu školku za druhou než sesbírá všechny svoje děti. Řešení 
přeplněnosti našich škol není jen tak jednoduché. Přece nemůžeme rok od roka 
zakládat a zase rušit jednotlivé školy či třídy.  
 
9. Máte nějaké informace o tom, jak jsou školy vybaveny a jaké služby tedy 

jednotlivé školy poskytují? 
Samozřejmě, chodíme se do školek dívat a musíme mít přece přehled o tom, kam 
dáváme peníze. Každý rok to píšeme v Hlasateli 
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10. Myslíte si, že všechny vaše mateřské školy jsou stejně kvalitní? 
Ano, myslím, si, že ano. Žádný ředitel by u nás neuspěl, kdyby řídil školku 
špatně a poskytoval tak špatné služby. 
 
 

4. Praha 17 jako zřizovatele mateřských škol 
 

1. Kolik mateřských škol spravujete? 
Městská část Praha 17 spravuje čtyři mateřské školy  
 
2. Jsou mezi jednotlivými školami nějaké rozdíly? V zaměření, velikosti, 

počtu personálu, dětí,.. 
Každá MŠ je jinak zaměřená a to i vnitřně. MŠ Bendova je zaměřena sportovně, 
MŠ Pastelka na racionální výživu, MŠ Socháňova všeobecně s důrazem na 
estetiku (mají keramickou pec) a MŠ Laudova je zaměřena: místo výkonu 
Opuková 10/373 – rodinná školička, místo výkonu Brunnerova 3/1011 – 
speciální pro zdravotně oslabené a autistické děti, Laudova 1031/1 – všeobecné a 
Laudova 1030/3speciální třídy  
 
3. Víte, jestli jsou mezi nimi některé školy více či méně oblíbené? Pokud 

ano, proč? 
Mezi rodiči je všeobecně (u zdravých) oblíbená MŠ Bendova neboť jezdí 
každoročně v zimě  na hory a k moři. MŠ Laudovu vyhledávají rodiče pro 
úspěchy v péči o zdravotně znevýhodněné děti. 
 
4. Jaké problémy v oblasti předškolního vzdělávání nejčastěji řešíte? 
Největším problémem je nedostatek finančních prostředků a řešením priorit 
použití existujících se odbor školství a kultury nejvíce zabývá. 
 
5. Z mých rozhovorů, které jsem provedla s pedagogy a ředitelkami 
mateřských škol vyplynulo, že největším problémem je nedostatek učitelek 
či mnoho dětí na jednu učitelku. Plánujete tento problém nějakým 
způsobem řešit? 
Personální politiku si řeší ředitelky mateřských škol bez pomoci odboru školství 
a kultury. Pokud ředitelka potřebuje např. byt pro novou a perspektivní učitelku 
obrací se přímo na starostku, která má školství v kompetenci. 
 
5. Ulehčil vám nový školský zákon nějakým způsobem vaši práci  či pozici 

zřizovatele mateřských škol? 
Novela předchozího zákona o státní správě a samosprávě ve školství 
osamostatnila mateřské školy přechodem do právní subjektivity a nový školský 
zákon tento proces prohloubila. Odbor školství a kultury personálně zeštíhlel a 
s ředitelkami se kontaktujeme pouze při důležitých rozhodováních. 
 
6. Myslíte si, že finance, které směřují do mateřských škol ze strany státu 

jsou dostačující? 
Při všeobecném nedostatku finančních prostředků ve školství je na mateřské 
školství vydáváno opravdu málo. Nejhorší situace je však u nepedagogických 
pracovnic. 
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7. Myslíte si, že dostatečně pokrýváte poptávku po mateřských školách? 
Poptávku po mateřských školách pokrýváme velmi dobře, neboť jsme žádnou 
budovu pro mateřské školství nezrušili (kromě jedné rodinné vilky v restituci 
v devadesátých letech). V budově Mateřské školy Pastelka máme rezervu jedné 
třídy, která je uzavřená. 
 
8. Máte nějaké informace o tom, jak jsou školy vybaveny a jaké služby tedy 

jednotlivé školy poskytují? 
O vybavení mateřských škol i jejich nabídce jsme plně informováni kromě jiného 
i každoroční aktualizací informačních listů. 
 
9. Myslíte si, že všechny vaše mateřské školy jsou stejně kvalitní? 
Všechny mateřské školy městské části  jsou kvalitní i z toho důvodu, že 
personální obsazení je stabilní. Nedochází k výrazné fluktuaci jak pedagogického 
tak nepedagogického personálu. 

 
 
5. Pardubice jako zřizovatele mateřských škol 
 

1. Kolik mateřských škol spravujete? 
Statutární město Pardubice je zřizovatelem 30 předškolních zařízení. 
 

2. Jsou mezi jednotlivými školami nějaké rozdíly? V zaměření, velikosti, 
počtu personálu, dětí,.. 
Ano, viz www.pardubice.eu 
 

3. Víte, jestli jsou mezi nimi některé školy více či méně oblíbené? Pokud 
ano, proč? 
Samozřejmě, že ano. Oblíbenost MŠ je odrazem nejenom toho, jak MŠ 
vypadá, jak je vybavená, jaký má program, ale velmi záleží i na lidském 
faktoru, tzn. na učitelkách a jejich přístupu k dětem. 
 

4. Jaké problémy v oblasti předškolního vzdělávání nejčastěji řešíte?  
Stav budov, neboť všechny najednou potřebují velkou údržbu, některé 
dokonce i rekonstrukci. Jejich stáří se pohybuje okolo 30-40 let.  
Další otázkou je a pro nejbližší období také bude počet volných míst. Ale 
s tím se musí vyrovnat zřejmě ne jeden zřizovatel. 
 

5. Z mých rozhovorů, které jsem provedla s pedagogy a ředitelkami 
mateřských škol vyplynulo, že největším problémem je nedostatek 
učitelek či mnoho dětí na jednu učitelku. Plánujete tento problém 
nějakým způsobem řešit? 
Bohužel, tento problém asi nevyřešíme, neboť počet učitelek je daný počtem 
dětí ve třídě, a to na základě právní normy. Pokud se nezmění zákon, budou 
se muset s tímto problémem ředitelky na svém pracovišti vyrovnat samy. 
 

6. Ulehčil vám nový školský zákon nějakým způsobem vaši práci  či pozici 
zřizovatele mateřských škol? 
Ne, naopak. 
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7. Myslíte si, že finance, které směřují do mateřských škol ze strany státu 
jsou dostačující? 
Ne. 
 
8. Myslíte si, že dostatečně pokrýváte poptávku po mateřských školách? 
Zatím ano, máme k dispozici ještě pro tento školní rok 1 volnou třídu v MŠ, 
která byla otevřena k 1. 9. 2007. Bohužel je v okrajové části města a zájem 
rodičů je o střed města. Tam bohužel místa nejsou. Do budoucna máme 
připravené ještě nějaké rezervy. 
 

9. Máte nějaké informace o tom, jak jsou školy vybaveny a jaké služby tedy 
jednotlivé školy poskytují? 
Mateřským školám chybí hlavně finanční prostředky za předškoláky, neboť 
za ty  nemusí rodiče poslední rok  před nástupem do ZŠ platit úplatu. To je 
pro některé MŠ, zvláště ty menší velká ztráta, když se pohybuje úplata mezi 
300-500 Kč měsíčně/předškoláka. Nejvíce se potýkají s vybavením zahrad a 
jejich údržbou, která stojí v dnešní době značné finanční prostředky. Co se 
týká jejich interierů, jsou na velmi dobré úrovni.  

      4 MŠ mají speciální třídu ( 2x logopedie, Montessori, oční). Jinak poskytují         
      mateřské školy služby ve formě různých kroužků. 
 
10. Myslíte si, že všechny vaše mateřské školy jsou stejně kvalitní? 

Snahou nás všech je, abychom měli v našem městě co nekvalitnější 
komunitní služby.  

 
6. Plzeň jako zřizovatele mateřských škol 

 
1. Kolik mateřských škol spravujete? 

39 mateřských škol - samostatných právních subjektů 
 6 mateřských škol při základních školách 

 
2. Jsou mezi jednotlivými školami nějaké rozdíly? V zaměření, velikosti, 
počtu personálu, dětí,.. 

Ano 
 

3. Víte, jestli jsou mezi nimi některé školy více či méně oblíbené? Pokud 
ano, proč? 
Ne 
 

4. Jaké problémy v oblasti předškolního vzdělávání nejčastěji řešíte? 
Problémů je celá řada, jsou to dotazy ze strany ředitelek mateřských škol, rodičů 
od podmínek přijímáni dětí do mateřské školy až po stížnosti. 

 

5. Z mé návštěvy mateřských  škol vyplynulo, že největším problémem je 
nedostatek učitelek či mnoho dětí na jednu učitelku. Plánujete tento problém 
nějakým způsobem řešit? 

V kompetenci MŠMT a následně je obsaženo v Dlouhodobém záměru 
rozvoje školství Krajského úřadu Plzeňského kraje. 
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6. Ulehčil vám nový školský zákon nějakým způsobem vaši práci  či pozici 
zřizovatele mateřských škol? 

Ne 
 

7.Myslíte si, že finance, které směřují do mateřských škol ze strany státu 
jsou dostačující? 

Ne 
8. Myslíte si, že dostatečně pokrýváte poptávku po mateřských školách? 

Ano 
 

9. Máte nějaké informace o tom, jak jsou školy vybaveny a jaké služby tedy 
jednotlivé školy poskytují? 

Ano, ale mateřské školy neposkytují služby. Jsou podle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním vzdělávání, základním ….(školský zákon), prvním stupněm 
vzdělávací soustavy. 

 

10. Myslíte si, že všechny vaše mateřské školy jsou stejně kvalitní? 

Kvalita mateřské školy je závislá na mnoha faktorech. 
 
 
 

Příloha č. 21: Informace od rodičů, kteří vychovávají 
předškolní dítě 
 

1. Rodič č.1 
 
2. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 

otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ano 
 
3. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
4. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

 
5. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 

zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  
Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Myslím si, že veřejná mateřská školka může nabídnout dětem výuku stejné 
kvality jako soukromá m.š.  Záleží na přístupu učitelů/ek v dané m. školce.  
 
6. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  
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NE 
 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 
NE. Bydlíme sice na sídlišti, kde je hodně dětí, ale se školkou jsme problém 
neměli 

 
7. Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou 

do školy soukromé? A z jakého důvodu? 
 

8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje 
vaše dítě spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup 
učitelek, vybavení, práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné 
nedostatky? 

NE, nemám k práci učitelů v MŠ žádné výhrady, ba naopak. Učitelky jsou 
báječné 
 

9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 
specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou 
jste vybrali? 

Ano, své dítě chci dát na školu s rozšířenou výukou jazyků. V dnešní době je 
zvýšený nárok na jazykové znalosti. A zastávám názor, že je vhodné se jazyků 
věnovat až od základní školy. Pokud již jeden z rodičů není cizí státní příslušník, 
pak je vhodné jazyky rozvíjet již od ranného dětství.  
 

10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 
navštěvuje? 

15 - 20 dětí v jedné třídě 
 

11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální 
pro dobrý rozvoj každého dítěte? 

Pokud je to schopný pedagog, nemyslím, že by to byl příliš vysoký počet dětí na 
jednoho učitele, ikdyž ideální by bylo určitě mít dětí ve třídě méně 
 

12. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 
dětem? 

To asi ne 
 

13. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 
důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 

Rozhodně spolupráce/komunikace rodičů s mateřskou školkou je nutná. Pak lépe 
mohou odstranit případné problémy, které vznikají při začleňování dítěte do 
kolektivu či jiné problémy 
 

14. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
Podílíme se na přípravě vánočních besídek. Pomáháme odstranit i menší 
technické závady na zařízení MŠ. A byla zajištěna dohoda mezi tiskárnou ve 
Malešicích o dodávání papíru do MŠ.  
 

15. Jste s platbami v mateřské škole spokojená 
Ano, nečiní nám žádné problémy 
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16. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 

dostatečně připravit na vstup na základní školu? 
ANO, stoprocentně 
 
 

2. Rodič č. 2 
 

1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ne 
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
Protože jsme do 5 let našeho dítěte žili v Maďarsku. (manžel tam byl 
z pracovních důvodů a já jsem se starala doma o naše dítě). Nyní je našemu 
synovu  (Markovi) 5 a půl a do mateřské školy jsme ho ještě nedali. Zařizujeme 
nové bydlení a já čekám druhé dítě a jsem tedy s Markem doma. Zde se mu 
maximálně věnuji, už téměř rok plynule čte a umí i psát. Po jazykové stránce je 
také dobře vybaven, tudíž si nemyslím, že nějakým způsobem strádá. 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

Dovednosti bude mít dokonce možná i větší než děti, které navštěvují mateřskou 
školu. Nevím, kolik dětí umí v tomto věku číst a psát, ale já to tedy neuměla. 
 
4. A co takové jeho chování v kolektivu? Je zvyklý na děti? 
No to moc, není. Je buď s námi nebo ho občas hlídají moje nebo manželovi 
rodiče. Jak se bude chovat v kolektivu, poznáme až na základní škole. Myslím si, 
ale že mu to nebude činit nějaký problém 
5. A co nějaké kroužky, ty také nenavštěvuje? 
Bohužel ne, máme teď plno starostí se zařizováním nového bydlení, tudíž 
veškeré jiné aktivity jdou stranou. Nemáme zatím doma ani přístup k internetu, 
takže nějaké ty zájmové aktivity nemám ani kde hledat. Myslím si, že se to od 
nového roku nějak ustálí. Budu již mít miminko, takže Marka ráda někam na 
nějakou tu hodinku umístím. 
 
6. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 

specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

Ano, v únoru půjdeme do pedagogicky-psychologické poradny, kde udělají 
Markovi nějaké to vyšetření. Myslím si totiž, že by mohl do školy pro nadané 
děti, ale musí to ještě posoudit odborník. Uvidíme. Pokud to nevyjde, půjde do 
nějaké soukromé s rozšířenou výukou jazyků nebo jinak specializovanou. 
Každopádně o normální základní škole vůbec neuvažujeme. 

 
3. Rodič č. 3 
 

1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
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Ano 
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

 
4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 

zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  
Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Veřejnou školku 
Ani jsem o tom nepřemýšlela, prostě jsme Aničku dali do školky, která byla 
nejblíže našemu domovu 
 
5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  

Ne 
 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 
Ano, přestože že bydlíme v centru Prahy, kde dětí je poměrně málo. Rodiče 
z okrajových částí Prahy, kam se děti nevešly je berou do MŠ do centra cestou do 
práce a cestou z práce si je opět vyzvedávají. 
 
7. Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou do 

školy soukromé? A z jakého důvodu? 
 
8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše 

dítě spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, 
vybavení, práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 

Ano, školka je dobře vybavená a hlavně se tam Aničce líbí, což považuji za 
nejdůležitější. Nikdy jsem neměla žádné výhrady 
 
9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 

specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

Zatím ne 
 
10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 

navštěvuje? 
18 
 
11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
To si nemyslím, ale určitě to může být ještě horší. Takhle když některé dítě 
nepřijde, myslím si, že je to pro obě strany jak pro děti i učitelku určitě lepší 
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12. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 
dětem? 

Spíš v to doufám, ale myslím že ano 
 
13. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 

důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 
Ne, pokud nejde o komunikaci 
 
14. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
Ne 
 
15. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
Ano, myslím, že odpovídají tomu, co děti získávají 
 
16. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 

dostatečně připravit na vstup na základní školu? 
 Řekla bych, že ano. Alespoň jsem neshledala nějaký problém 
 

4. Rodič č. 4 
 

1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ano  
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 

 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

 
4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 

zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  
Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Veřejnou ,  rozhodující pro mě bylo bydliště 

5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 
soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  
Nevím 
 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 
Neměla 
 
7.Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou do 
školy soukromé? A z jakého důvodu? 
 
8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše 

dítě spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, 
vybavení, práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 
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Ano , výhrady byly , ale nijak vážné. Po rozhovoru s učitelkou bylo vše 
vyřešeno. Výhrady jsem měla na bezpečnost dětí na zahradě. Jelikož prolézačky 
nebyly dobře zabudovány v zemi a hrozilo tedy zranění dětí. Další co mi vadilo, 
že se na děti spěchalo při jídle. 
 

9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 
specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

Ne 
 

10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 
navštěvuje? 

20 
 

11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 
dobrý rozvoj každého dítěte? 

Ne 
 

12. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem dětem? 
Ne, v tomto počtu to prostě není možné. Já mám doma děti dvě a taky se jim 
nemohu věnovat stejně, tak co potom ta učitelka v školce s 20 dětma 
 

13. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 
důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 

Rozhodně ano 
 

14. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
Hlavně finančně a pokud je nějaký problém s naším dítětem, rozhodně si dám od 
učitelky říct a beru si její rady k srdci 
 

15. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
Ano 
 

16. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 
dostatečně připravit na vstup na základní školu?  

ano 
 
 

5. Rodič č. 5 
 
1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ano  
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 
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4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 
zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  

Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Veřejnou , rozhodl výběr , podle dostupných kritérií(zájmové kroužky atd….)
  
 
5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  

Ano, individuální přístup  
 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 

    Ano, bydlím kousek od Prahy, kam se teď přistěhovalo spoustu mladých rodin 
s malými dětmi, tudíž dostupnost míst mateřské škole je velký problém. Nakonec 
musíme dítě dovážet do vedlejší vesnice 
 

7.Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou do 
školy soukromé? A z jakého důvodu? 
 
8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše 

dítě spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, 
vybavení, práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 

Ano – naprosto , Bez výhrad 
 
9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 

specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

       Ano , jazykovou , vzhledem k současným stoupajícím požadavkům na ovládání 
více     cizích jazyků 
 

10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 
navštěvuje? 

10 
 
11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
     Ano 
 

12. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 
dětem? 

Ano 
 
 
13. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 

důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 
Nemyslím 
 
14. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
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Nespolupracuji 
 
15. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
Celkem ano 
 
16. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 

dostatečně připravit na vstup na základní školu? 
Rozhodně ano  
 
 

6. Rodič č. 6 
 

1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ano 
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

 
4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 

zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  
Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Navštěvuje soukromou školu, z důvodu, že podle našeho názoru, tato škola dá 
dětem mnohem více než školy státní. Je v ní málo dětí a vysoce kvalifikovaný 
personál 
 
5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  

 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 
Neměli, protože o soukromé školy není takový zájem a na druhou stranu si to 
nemůže dovolit každí rodina 
 
7.Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou do 
školy soukromé? A z jakého důvodu?Rovnou do soukromé, o státní jsme ani 
neuvažovali. Co vím od kamarádek, v současné době jsou státní školky úplně 
přecpané, tak jsme šli rovnou do soukromé. A když by tam místo měli, stejně by 
tam Kuba nešel. 
 
8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše 

dítě spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, 
vybavení, práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 

Naprosto, výhrady jsem žádné neměla 
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9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 
specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

Uvažujeme o tom, ale ještě se uvidí. Možná na anglickou školu. Teď je ten cizí 
jazyk opravdu nutnost 
 
10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 

navštěvuje? 
6 
 
11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
12. Ano 
 
13. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 

dětem? 
Určitě, mají skvěle vymyšlený program, díky němuž se může učitelka věnovat 
naprosto všem dětem stejně 
 
14. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 
důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 
Ano, minimálně v tom, abych se dozvěděla něco o Kubovi, co se doma 
nedozvím. Dítě se chová v cizím prostředí jinak. A pokud by měl nějaký 
problém, můžu ho po konzultaci s učitelkou řešit. Kdybych nespolupracovala, 
nedovím se nic 
 
15.Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
Tak už ty zmíněné konzultace. Jinak se podílíme na přípravu různých vystoupení 
dětí a samozřejmě platím školné 
 
16. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
Ano 
 
17. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 

dostatečně připravit na vstup na základní školu?  
Stoprocentně 

 
 
7. Rodič č. 7 
 

1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ano 
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 
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4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 
zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  

Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Soukromou, protože jednak jsme o tom uvažovali již dlouho a navíc státní 
veřejné školky jsou čím dál tím víc plnější 
 
5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  

 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 
Ano, proto je teď v soukromé 
 
Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou do 
školy soukromé? A z jakého důvodu? 
Navštěvovalo asi půl roku veřejnou MŠ. Nelíbil se mi tam přístup učitelek, tak je 
nyní naše dítě v soukromé MŠ. 

 
7.Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše dítě 
spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, vybavení, 
práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 
Teď už ano, ale se službami ve veřejné MŠ jsem rozhodně spokojená nebyla. 
Nedostatky jsem shledala hlavně v těch učitelkách. Byly staré a k dětem již 
neměly žádný vztah. Jak to dělají celý život, jejich práce již neměla žádnou jiskru 
 
8. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 

specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

Zatím nevíme, ale asi ano. Přístup učitelů tam bude asi taky jiný než je tomu ve 
státních základních školách. Peníze dělají divy 
 
9.  Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 

navštěvuje? 
7 
 
10. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
Tady ano 
 
11. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 

dětem? 
Ano 
 
12. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 

důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 
Ano, hlavně to vyžaduje samotná škola, což je podle mého názoru ta správná 
cesta, jak dát dítěti tu nejlepší výchovu 
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13. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
Ano. Škola často zaúkolovává i samotné rodiče, aby s dětmi byly co nejvíce. 
Třeba já jsem teď naposledy vyráběla masky pro děti na karneval. 
 
14. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
Mohlo by to být to být levnější, ale za kvalitní služby se musí platit 
 
15. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 

dostatečně připravit na vstup na základní školu?  
Myslím, že ano 
 

 
8. Rodič č. 8 
 

1.Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ano 
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

 
4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 

zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  
Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Veřejnou mateřskou školu, hlavně z finančních důvodů 
 
5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  

Ano, z důvodu lepší péče 
 

6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 

Ano 
 

7. Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou 
do školy soukromé? A z jakého důvodu? 

  
8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše dítě 
spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, vybavení, 
práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 
Dětí je ve školce moc. Výhrady jsem měl a mám k nedostatečné péči o děti, 
protože když je tam dětí tolik, učitelka je nemůže uhlídat 
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9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 
specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 
Ne 
 
10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 

navštěvuje? 
20-25 
 
11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
Určitě ne 
 
12. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 

dětem? 
Určitě ne, to by ani nebylo v jejich silách 
 
13. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 

důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 
Myslím, že moc ne 
 
14. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
Nespolupracuji 
 
15. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
Příliš nezatěžují finanční rozpočet rodiny, takže ano 
 
16. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 

dostatečně připravit na vstup na základní školu?  
Asi ano, naučí se tam udržovat pozornost, mít autoritu vůči dospělým lidem. 
Zkrátka se naučí základy chování v kolektivu 

 
 
9. Rodič č. 9 

1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 
Ano 
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

 
 
4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 

zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  
Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Soukromou, protože v soukromé školce je o mé dítě lépe postaráno 
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5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  

 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše 

dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 
Do soukromé ne 
 
7. Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou do 

školy soukromé? A z jakého důvodu? 
Rovnou soukromou, důvod viz. uvedeno výše 
 
8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše 

dítě spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, 
vybavení, práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 

Spokojena ano, výhrada je , že musím dítěti připravovat jídlo s sebou do školky. 
Nemají tam totiž vlastní kuchyň 
 
9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 

specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

Ano, škola s rozšířeným zaměřením na výuku cizích jazyků. Ještě ale nevíme, 
jestli soukromou či veřejnou 
 
10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 

navštěvuje? 
5-8 
 
11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 

dobrý rozvoj každého dítěte? 
Ano 
 
12. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 

dětem? 
Ano 
 
13. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 

důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 
Myslím, že nutná není 
 
14. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 
12 000 – 15000 Kč měsíčně je myslím dostatečná pomoc školce 
 
15. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
Když už jsme tam dítě dali, tak si přece nebudeme stěžovat na platby. Myslím, že 
odpovídají tomu, jak je o děti postaráno 
 
16. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 

dostatečně připravit na vstup na základní školu?  
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Ano 
 

 
10. Rodič č. 10 
 

1. Navštěvuje vaše dítě mateřskou školu? Pokud ano, po zodpovězení této 
otázky, pokračujte u otázky č. 4 

Ano, již druhým rokem 
 
2. Z jakého důvodu jste svoje dítě do mateřské školy nedala? 
 
3. Myslíte si, že vaše dítě, vychovávané doma, získá stejné dovednosti, 

znalosti a celkovou sociální vybavenost jako děti, které chodí do 
mateřské školy? 

 
4. Navštěvuje vaše dítě veřejnou či soukromou mateřskou školu a proč jste 

zvolila právě tuto formu předškolní výchovy?  
Pozn. Pokud vaše dítě navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení této otázky, pokračujte u 
otázky č.5, pokud navštěvuje soukromou, po zodpovězení této otázky, pokračujte u otázky 
č. 6 
Navštěvuje veřejnou školku, protože soukromou si nemohu dovolit. 
 
5. Kdybyste měla dostatek prostředků k tomu, aby vaše dítě navštěvovalo 

soukromou mateřskou školu, volila byste raději tuto formu předškolního 
vzdělávání a z jakého důvodu?  

Kdybych měla dostatek prostředků, zvolila bych jistě soukromou mateřskou 
školku, nejlépe se zaměřením na výuku jazyku. Od známých vím, že počet dětí 
na učitelku je menší, tudíž se jim může více věnovat, metody výuky jsou 
modernější, školky jsou lépe vybavené. 
 
6. Měla jste problém umístit vaše dítě do mateřské školy?Pozn. Pokud vaše dítě 
navštěvuje veřejnou školu, po zodpovězení, pokračujte u otázky č.8 
Problém s umístěním jsem neměla, protože jsem včas zajistila místo. 
 
7. Navštěvovalo vaše dítě dříve veřejnou školu nebo jste ho dali rovnou do 

školy soukromé? A z jakého důvodu? 
  

8. Jste se službami, které poskytuje mateřská škola, jenž navštěvuje vaše 
dítě spokojena? Měla jste někdy nějaké výhrady na přístup učitelek, 
vybavení, práce s dětmi… či jste shledala nějaké jiné nedostatky? 

 Nejsem zcela spokojena, zvláště s počtem dětí na jednu učitelku. Z vyprávění své 
dcery  mám pocit, že  paní učitelka se jí nevěnuje, protože má co dělat s pár 
zlobivějšími dětmi. 
 

9. Máte v úmyslu po mateřské škole dát vaše dítě na soukromou či jinak 
specializovanou veřejnou základní školu? Pokud ano, proč a jakou jste 
vybrali? 

 Již teď mám vybranou státní základní školu se zaměřením na výuku jazyků.  
 

10. Kolik dětí má učitelka na starosti v mateřské škole, kterou vaše dítě 
navštěvuje? 
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 Když jsem se na tuto otázku ptala v mateřské školce, bylo mi řečeno, že 24 dětí 
 

11. Myslíte, že je tento poměr učitelka/dítě ve vaší mateřské škole ideální pro 
dobrý rozvoj každého dítěte? 

Myslím si, tento poměr není ideální, paní učitelka se nemůže věnovat dětem  
individuálně. Na druhou stranu, dcera se naučí více samostatnosti. 
 
12. Myslíte si, že v tomto počtu dětí se učitelka dostatečně věnuje všem 

dětem? 
Jak už jsem uvedla, dostatečně se věnovat ani nemůže. 
 
13. Myslíte si, že vaše spolupráce s mateřskou školou je nutná či alespoň 

důležitá pro vývoj vašeho dítěte? 
Spolupráce jistě nutná je, nemohu veškeré problémy nechávat na učitelce. Pokud 
se problém vyskytne, řeším ho přímo s učitelkou a naopak. 
 
14. Spolupracujete s mateřskou školou, pokud ano, jakým způsobem? 

 Zajímám se o akce, které školka pořádá, pomohu s přípravou, vše však v rámci 
mých  časových možností. 
 

15. Jste s platbami v mateřské škole spokojená? 
 Tady celkem ano 
 

16. Myslíte si, že mateřská škola, kterou navštěvuje vaše dítě ho dokáže 
dostatečně připravit na vstup na základní školu?  

 Myslím si, že pro dítě je předškolní výchova velmi důležitá, naučí se 
komunikovat s  ostatními dětmi, začne vnímat cizí autority, pak už záleží na 
konkrétní školce jestli tyto  zkušenosti jsou kladné nebo záporné. Se školkou, 
kterou navštěvuje moje dcera jsem z tohoto ohledu spokojena. 
 
 
 
Příloha č. 22: Den učitelky v MŠ56  
 

Je přesně šest hodin padesát minut a já vcházím do šatny, abych na sebe 
oblékla volnou barevnou halenku a velice slušivé bílé kalhoty (šité na zadek třikrát 
větší než je ten můj a kotníky dvakrát menší než jsou moje). 
Z vedlejšího oddělení si vyzvedávám své dvě děti a jdeme do naší třídy. Dítka sedí se 
mnou u malého stolečku, já obkresluji šablonu andělíčka a křidýlek, děti si v klidu a 
míru malují auta (snažila jsem je navnadit na blížící se Vánoce, ale očividně není 
kreslení dárků v módě).  
Kolem čtvrt na osm (a po pěti obkreslených andílcích, jednoho vysmrkaného nosu a 
deseti vyslechnutých příbězích o strastech rodinných) přichází do šatny další dvě 
děti. Kolem půl osmé mám u stolu stále dvě děti (malující dárečky pod stromečkem) 
a dvě děti stavějící neurčité cosi z kostek. Začínám obkreslovat andílčí křídla a 
uvažovat, z čeho udělám vlásky. Právě od půl osmé přichází největší vlna rodičů a 
dětí, odhazuji tedy křídla v dáli, zapisuji si docházku a vítám se s příchozími. 
Maminku, která se mne táže na vánoční fotografie dětí, posílám zpět do šatny a s 

                                                 
56 Dostupné z http://www.rodina.cz/scripts/detail.asp?id=6092 
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úsměvem jí oznamuji, že veškeré informace má na nástěnce („Jéé, já jsem si 
nevšimla, promiňte.“). V herně se již nachází deset dětí, zatím si všechny poklidně 
hrají. Deniska mi začíná vyprávět příběh. Plna informací ze školení o logopedické 
prevenci Denisku zaujatě poslouchám (děti s vadou řeči nesmíme v jejich monologu 
doplňovat, drasticky přerušovat či je dokonce neposlouchat). Rodiči jiného dítka, 
stojící za ní, dávám očima najevo, ať je tak laskav a chvilinku počká. Tatínkovi to 
očividně dělá problémy, kdyby mohl, začne klepat prsty na stůl. Po zhruba dvou 
minutách Denisa domluví a nervózní tatínek se mě otáže, kdy že konečně budou ty 
vánoční fotky! I posílám tatínka obhlédnout nástěnku. Je sedm čtyřicet pět a zjišťuji, 
že Verunka již je ve třídě (rodiče očividně nepovažovali za důležité mě pozdravit a 
předat mi dítě). Usedám zpět k docházce, když vtom uslyším z herny neskutečný řev. 
Předškolák Tomáš hystericky tříská do oken, neboť mu maminka nezamávala. 
Brečícímu dítěti ihned dám ruce k tělu, pevně je držím, posadím si jej na klín a 
uklidňuji. Po pěti minutách je krize zažehnána, Tomášek již nechce za maminkou 
skočit z okna.  
Sotva pustím Tomáška, oznámí mi děti, že tříletý Adámek sedí na záchodě a brečí. 
Hned u dveří mi je jasné, proč se tak děje – celá záchodová mísa je hnědá a dítko s 
ní. Zavedu Adámka ke sprše, do tašky dáme špinavé věci a Adámek si vleze do vany. 
Pustím vodu. Ledovou. Spěchám na druhý konec umývárny a šteluji jakýmsi 
kohoutkem. Výsledkem je zmrzlé dítě krčící se v rohu (studená vana jej logicky 
studí), které sprchuji proudem vlažné vody. Nicméně, Adámek je osprchován, 
čisťoučký a voňavoučký, v šatně v duchu děkuji rodičům, kteří ví, že jejich dítě není 
dokonalé a proto mu dali do školky věci na převlečení – včetně spodního prádla.  
Je osm hodin deset minut, vcházím zpátky do třídy. Deset minut, kdy je učitelka za 
rohem, zřejmě v dětech spouští bordelující instinkt. Vytáhli nejmenší stavebnice a 
kostičky a smíchali asi pět druhů na podlaze. Pět předškoláků určuji uklízecí četou, s 
ostatními mladšími jdu cvičit a trénovat házení balónkem.  
Před půl devátou podávám svačinku. K celozrnnému chlebu s pomazánkou je půlka 
mandarinky. Martinka brečí, neboť mandarinku nechce (nechápe, proč musí ve 
školce jíst ovoce a zeleninu, když doma jasně řekne, že to nechce a rodiče se podle 
toho zařídí). Nakonec jí mandarinku na talíř dám s tím, ať ochutná a když nebude 
dobrá, sníst ji nemusí. Po deseti minutách řevu Martinka zjistí, že všechny děti 
mandarinku snědly, proto se odváží do ní kousnout. Zasvítí jí očička, oznámí mi 
„mňam“ a mandarinku málem spolkne i se slupkou).  
V devět hodin se formujeme do kruhu, usedáme na zem a povídáme si o Vánocích. 
Na adventním kalendáři si najdeme číslo příslušného dne a zazpíváme si koledu, 
která nám pro dnešek náleží.  
V deset hodin jsme připraveni vyrazit ven. Vypouštím děti na školní zahradu, 
usedám na lavičku, pozoruji děti, utírám nosy, zavazuji tkaničky a do dotazníku o 
dítěti zapisuji, zda Janička umí jíst příborem, zda umí zip rozepnout nebo i zapnout, 
jestli rozezná včerejšek a zítřek, zda je tolerantní k lidem jinak vypadajícím a 
podobně (tato činnost se nazývá diagnostika – jakožto studovaný člověk, který své 
děti ve školce zná a pozoruje, musím své poznatky zapisovat. Mám dotazník se 
zhruba stovkou otázek, na které musím odpovědět. Diagnostikuje se každé dítě 
minimálně třikrát ročně). Dnes jsem stihla udělat diagnostiku jenom Janičky, později 
ve školce se mi musí ještě zkusit podepsat a nakreslit nějaký obrázek.  
V jedenáct hodin se vracíme zpět do školky. Obkládáme topení mokrým oblečením a 
v půl dvanácté usedáme k stolům. Polévku víceméně sníme všichni (je rajská).  



 138 

Na druhé se k bramborám a kuřecímu masu podává mrkvový salát. Martinka opět 
brečí. Před dvanáctou se mi chlubí s prázdným talířem a dožaduje se přidání 
mrkvičkového salátu.  
Ve dvanáct hodin přichází rodiče pro ty šťastlivce, kteří jdou domů po obědě. Ve 
čtvrt na jednu Sabinka dojídá oběd, v půl jedné má umyté zuby a již ve tři čtvrtě na 
jednu má oblečené kalhoty od pyžama. My máme mezitím přečtenou pohádku, 
některé děti usnuly, jiné si na lehátku hrají s plyšáky. Inventarizuji knihy ve třídě. Je 
jich asi sto, polovinu nemohu nalézt (naleznu je až poté, co vytáhnu žebřík – jedná se 
o pidileporela, staré zpěvníky a atlasy rostlin či živočichů). Před druhou jsou děti již 
velice nervózní, chce se jim vstávat. Jirka leží na břiše a vrtí sebou, až je celý rudý. 
Nechci dítěti způsobit trauma, proto jej pouze upozorním, aby se nevrtěl a ležel 
klidně. Stále mi chybí asi deset knih. Mohu odepsat knihu z roku 2003? Musím se na 
to někoho zeptat.  
Ve dvě hodiny děti vstávají. Sedím za stolem a přemýšlím nad vhodným textem, 
který je nutno umístit na internetové stránky školy. Po půl hodině mám konečně 
jednu stranu napsanou. Míšin tatínek mi dává najevo, že není vhodné, aby se učitelka 
tak flákala a opět seděla za stolem.  
Do tří hodin sedím se čtyřmi zbývajícími dětmi na zemi a třídíme od sebe různé 
druhy stavebnic. Ve tři hodiny je zavedu do druhého oddělení a mě čeká s dvaceti 
dětmi kroužek angličtiny. 
 
 
 

 
 
 


