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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na realizaci konkrétního opatření v rámci vzdělávací 

politiky v ČR. Cílem práce je popsat zavedení regulace ve formě povinného předškolního 

vzdělávání z hlediska nastolení agendy a jejího následného prosazení. Dále je záměrem 

práce vysvětlit zavedení regulace vzhledem k argumentům jednotlivých aktérů. Aktérů, kteří 

se k problematice vyjadřují, je široké spektrum, tito aktéři tvoří koalice, jež sdílí svá 

přesvědčení. Důležité je zmínit, že téma začleňování sociálně znevýhodněných dětí do 

společnosti je velmi diskutovaným a citlivým tématem rovněž na mezinárodní úrovni. 

Dalším z cílů práce je zachytit a popsat diskuze týkající se fungování regulace po jejím 

zavedení, a to v souvislosti s postoji do evaluace zapojených aktérů či zveřejněnými 

výzkumy. Součástí tohoto popisu bude také analýza týkající se veřejného mínění směrem 

k hlavní myšlence regulace (postoj veřejnosti k realizované politice). Téma týkající se 

zavedení regulace povinného předškolního vzdělávání je popsáno jak z hlediska věcného, 

tak i s cílem rozkrýt jednotlivé procesy ve veřejné politice, výsledek je následně promítnut 

do teorie fází veřejně-politického procesu. Práce popisuje časové období od roku 2008 do 

současnosti. 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the implementation of a specific measure within the 

educational policy in the Czech Republic. The aim of the work is to describe the introduction 

of regulation in the form of compulsory pre-school education in terms of setting the agenda 

and its subsequent enforcement. Furthermore, the aim of the work is to explain the 

introduction of regulation with respect to the arguments of individual actors. There is a wide 

range of actors who comment on the issue, these actors form a coalition that shares their 

beliefs. It is important to mention that the topic of integrating socially disadvantaged children 

into society is a much-discussed and sensitive topic also at the international level. Another 

goal of the work is to capture and describe the discussions concerning the functioning of 

regulation after its introduction, in connection with stakeholders or published research. This 

description will also include an analysis of public opinion towards the main idea of 

regulation (public attitude to the policy pursued). The topic concerning the introduction of 

the regulation of compulsory pre-school education is described both in terms of material and 

with the aim of revealing individual processes in public policy, the result is subsequently 



 

 

 

reflected in the theory of phases of the public-political process. The work describes the time 

period from 2008 to the present. 
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Úvod 

Úvodem diplomové práce si dovolím postupně představit úvahy a myšlenky, které vedly ke 

vzniku této práce a které ji budou následně provázet. Prostřednictvím veřejné volby námi 

zvolení zástupci svými rozhodnutími zásadně zasahují do našeho každodenního života. Je 

proto důležité se ptát, na jakých základech jsou jejich rozhodnutí postavena? Jakým tlakům 

jsou při tvorbě těchto rozhodnutí vystaveni? Tyto otázky v současné nejisté a nevyzpytatelné 

době způsobené epidemickou situací dostávají ještě vážnější rozměr. Vnímám, že se derou 

na povrch intenzivněji než kdy dříve a stávají se častějším tématem pro veřejné debaty. 

Důležité je však v této souvislosti zmínit, že je jiné vytvářet rozhodnutí v době, kdy je nutné 

reagovat flexibilně, mnohdy ze dne na den a kdy jsou rozhodnutí ovlivněna spoustou 

nepředvídatelných faktorů a omezení, tedy v době, kdy rozhodnutí nejsou záležitostí 

dlouhodobé a cílené strategie některého z rezortů. Mým úkolem je se v této práci zaměřit na 

učinění vládního rozhodnutí za „běžného režimu“, tedy režimu, kdy by měly být veřejné 

politiky činěny plánovaně s ohledem na promyšlené a se zainteresovanými aktéry 

prodiskutované strategie či dlouhodobé záměry.  

Tato diplomová práce se bude zabývat procesy, které byly učiněny v rámci implementace 

politiky vzdělávací. Jedná se o politiku naprosto klíčovou – vzdělání spoluvytváří naši 

osobnost, formuje hodnoty a vnitřní cíle. Určuje tak, jakým směrem povede naše životní 

cesta a determinuje budoucí kvalitu našeho života. Vzdělání je charakteristikou národa, 

populace, je zdrojem inovací a v neposlední řadě také důležitým kapitálem. Domnívám se 

proto, že rozhodnutí, která jsou v rámci této politiky činěna, musí být činěna obzvláště 

promyšleně, s jasnou návazností a systematicky.  

Předmětem této práce je novela školského zákona č. 178/2016 Sb.1, ve které byl zakotven, a 

to s účinností od 1. 9. 2017, institut povinného předškolního vzdělávání. Novela byla 

zavedena s cílem zapojit do předškolního vzdělávání děti ze sociálně vyloučeného prostředí, 

zvýšit školní připravenost a v této souvislosti také snížit počty odkladů povinné školní 

docházky. Jaké byly názory zainteresovaných aktérů a odborníků ve vzdělávací politice na 

zavedení této změny? Jakým způsobem byla změna komunikována a přijímána? A jak 

dlouho se o ní vlastně diskutovalo? Byl tento záměr zakotven ve strategických 

                                                           
1 Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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dokumentech? Zásadní bude rovněž zanalyzovat, co všechno mělo na zavedení uvedené 

regulace vliv, tedy faktory, které hrály v celém procesu, který vyústil v zavedení regulace, 

důležitou roli. Zaměřím se také na s regulací spjaté aktéry a jejich motivace/postoje, 

případně koalice, které v celém procesu vytvořili. 

Za podstatné považuji rovněž zmapovat situaci po zavedení regulace, a to s ohledem na 

možnou evaluaci, a to nejen ze strany tvůrců politiky. Věnovat se budu také postoji 

veřejnosti k základní tezi „zavedení povinného posledního roku“, jelikož veřejné mínění a 

postoje veřejnosti by měly být důležitým faktorem proveditelnosti či existence dané politiky. 

Postupně budu odhalovat odpovědi na výše naznačené otázky, a to na základě detailního 

zmapování souvisejících procesů a existující evidence.  
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1 Cíl práce a výzkumné otázky 
 

Cílem diplomové práce je popsat zavedení regulace ve formě povinného předškolního 

vzdělávání z hlediska nastolení agendy a jejího následného prosazení. Dále je záměrem 

práce vysvětlit zavedení regulace také ve vztahu k postojům jednotlivých aktérů. Dalším 

z cílů práce je zachytit a popsat diskuze týkající se fungování regulace po jejím zavedení, a 

to v souvislosti se zainteresovanými aktéry či zveřejněnými výzkumy. Součástí tohoto 

popisu bude také analýza týkající se veřejného mínění směrem k hlavní myšlence regulace 

(postoj veřejnosti k opatření ve veřejné politice). 

 

Výzkumné otázky stanovené v tezích diplomové práce jsou následující:  

- Kde vznikla motivace k nastolení dané agendy? Jak byla agenda nastolena a kdy se 

začalo o uvedené problematice aktivně diskutovat? Kdo tuto diskuzi vedl? 

- Jaký je postoj veřejnosti k hlavní myšlence regulace (zavedení povinného poslední 

roku)? Čím lze vysvětlit postoj veřejnosti k regulaci?  

- Je prováděna evaluace zavedené regulace ze strany MŠMT? Je po zavedení regulace 

o problému aktivně komunikováno? Jak se k zavedení regulace staví tvůrci politiky? 

Naplňuje regulace cíle, ke kterým má směřovat? 

 

K zodpovězení výzkumných otázek a splnění cílů práce využiji následující teoretická 

východiska:  

- Teorie aktérů generujících agendu v arénách (model A-A-A) 

-  Teorie advokačních koalic 

- Teorie nastolování agendy 

- Teorie postojů 

- Teorie fází veřejně politického procesu 
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2 Zdroje dat a metody výzkumu 
 

Práce bude založena na detailní analýze mediálních záznamů – rozboru článků, vystoupení 

v médiích (televize, rádia), rozhovorů, stenografických zápisů, strategických dokumentů, 

legislativy, tiskových zpráv či výzkumů souvisejících s nastolováním či fungováním dané 

regulace. Pro tento popis vývoje jsem se rozhodla aplikovat „metodu process tracing“. Tato 

metoda slouží k postupnému „rozkrývání“ událostí, které se staly příčinami vzniku 

(následků) určitého stavu (v tomto kontextu se jedná o zavedení regulace). Rozbor bude 

učiněn pomocí mediálního archivu (Newtonmedia). Filtrováním a předběžným zmapováním 

situace jsem určila jako začátek zkoumaného období rok 2007, koncem tohoto druhu 

výzkumu je rok 2016, tedy okamžik, kdy dochází k zavedení regulace (jedná se o analýzu 

celkem 4 855 mediálních záznamů). Cílem je všechny tyto záznamy prozkoumat a podrobně 

zmapovat situaci a procesy, které jsou se zavedením regulace spojeny. Tento přístup také 

odhalí, jak mohla veřejnost celý proces vnímat, tedy jaké mediální záznamy byly ve vztahu 

k regulaci publikovány. 

Pro popis situace od roku 2017 do současnosti, s ohledem na časové možnosti výzkumu, 

již není mediální analýza provedena ze všech nalezených záznamů, jedná se o výběr článků, 

prezentovaných výstupů, dokumentů (studií, metodických pokynů), strategických 

dokumentů, legislativy a rozhovorů.  

Dalším ze zdrojů pro zpracování této diplomové práce jsou data, která spravuje Český 

sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR. Archiv „slouží jako 

národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z 

výzkumných projektů“2. Data, která v něm nalezneme, jsou určena pro další analytické 

zpracování. Zpracování dat bude realizováno u datového souboru „Naše společnost 2018“, 

a to ve vztahu se souhlasem/nesouhlasem s opatřením „povinného posledního roku“ ze 

strany veřejnosti. 

Využité metody budou v teoretické i praktické části literární rešerše, srovnávání, analogie, 

pozorování, vědecký popis i explanace. Využiji také analýzy (textu i dat) a syntézy, 

konkrétně tedy obsahovou analýzu odborné literatury, legislativy, koncepčních a 

strategických dokumentů a mediálních záznamů. 

                                                           
2 Český sociálněvědní datový archiv [online]. Sociologický ústav Akademie věd ČR. 
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3 Teoretická část práce 
 

3.1 Základní pojmy ve vztahu k tématu práce 

Úvodem této diplomové práce považuji za důležité představit a vysvětlit základní pojmy, se 

kterými budu dále pracovat a operovat.  

3.1.1 Vzdělávací politika 
 

Pojem „vzdělávací politika“ je hojně využíván napříč mediálním prostorem i samotnými 

aktéry, kteří do vzdělávací politiky zasahují. Je však třeba konstatovat, že se nejedná o pojem 

jednoznačně definovaný a je pojímán různými pohledy.3 

Dle Pařízka (2003) lze pojem vzdělávací politiky vyložit jako „principy, priority a metody 

rozhodování o vzdělávacích institucích. Toto rozhodování zahrnuje strategické cíle rozvoje 

vzdělání, legislativní rámec vzdělávacích institucí, způsob financování, stanovení cílů a 

obsahu výchovy, ovlivňování podmínek činnosti vzdělávacích zařízení a způsob kontroly. 

Vzdělávací politika je začleněna do celospolečenských a skupinových priorit. Působí na 

instituce školské, v nichž je uplatněna potvrzující moc státního aparátu, na mimoškolské 

vzdělávací instituce (kulturní, duchovní, tělovýchovné, výrobní a zájmové pro volný čas), na 

výchovu k rodině a v neformálních skupinách. Působení je přímé a nepřímé.“4 

Tuto definici jsem zvolila s ohledem na její komplexnost – jako součásti vzdělávací politiky 

(rozhodování o vzdělávacích institucích) autor přímo v jejím vymezení zmiňuje strategické 

cíle rozvoje (strategické dokumenty vztahující se ke vzdělávání), legislativní rámec (zákony, 

vyhlášky aj.), způsob financování (způsob financování má z mého pohledu naprosto zásadní 

vliv na konkrétní výsledek realizované politiky) i samotný obsah vzdělávání (ve smyslu 

vzdělávací politiky takto vnímám rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací 

programy), podmínky vzdělávacích institucí (v této souvislosti lze zmínit například vliv 

zřizovatele) i kontrolu (Česká školní inspekce). O všechny tyto aspekty vzdělávací politiky 

se ve své diplomové práci budu postupně opírat ve vztahu k zavedení regulace i její evaluaci. 

 

3.1.2 Socializace 
 

Považuji za podstatné ve vztahu k diplomové práci charakterizovat také pojem socializace, 

                                                           
3 VESELÝ, Arnošt, Jan KOHOUTEK a Zuzana ŠPAČKOVÁ. Vzdělávací politika [online]. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. 
4 PAŘÍZEK, Vlastimil. Perspektivní varianty vzdělávací politiky. Pedagogika, 1993, 43.2: 5-20. 
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který je hojně využíván ve vztahu k předškolnímu vzdělávání, a to zejména v souvislosti 

s dětmi sociálně znevýhodněnými, pro které je právě socializace v raném věku naprosto 

klíčová.  

V knize profesora Milana Nakonečného „Sociální psychologie“ je charakterizován pojem 

socializace následující definicí (upravenou reformulací) dle E. F. Zinglera a I. L. Childa5: 

„Socializace je široký pojem pro celkový proces, v jehož rámci individuum vyvíjí jemu vlastní 

sociálně relevantní schémata chování a prožívání prostřednictvím aktivní interakce 

s druhými lidmi.“6 

Právě aktivní interakce uskutečňující se v rámci předškolního vzdělávání tak spoluvytváří 

výše zmíněná „sociálně relevantní schémata“.  

V knize je dále uvedeno, že téma socializace vysvětluje „jak se dítě stává aktivní, ale 

současně také závislou sociální bytostí, jak postupně získává psychologický profil lidské 

bytosti, získává určitou zásobu vědomostí, dovedností, kulturních návyků, sociálních postojů 

a vzorců chování, jak se zvětšuje a diferencuje fond jeho emocí, jak se vytváří tzv. „bazální 

osobnost“, tj. základy jeho duševního života, který je jeho životními zkušenostmi modifikován 

a rozšiřován“.7  

3.1.3 Sociální nerovnost pohledem sociologie a ekonomie 

 

Vnímám, že téma „snižování nerovností“ nabývá na svém významu, a to nejen ve vztahu k 

pandemické situaci, kdy se například nerovnosti v přístupu ke vzdělávání měly možnost 

zásadněji projevit (v některých případech bohužel také prohloubit) a vedla se o nich poměrně 

živá diskuze napříč aktéry vzdělávací politiky. Je třeba zmínit, že „snižování nerovností“ je 

také pevně zakotveno v cílech veřejných politik a rezonuje ve strategických dokumentech, 

ať už se jedná o strategické dokumenty MŠMT (Strategie 2030 + a téma snižování nerovností 

ve vzdělávání) či MPSV (Strategie sociálního začleňování 2021–2030).  

Jak uvádí profesor Petr Mareš v knize „Sociologie nerovnosti a chudoby“, pojem „sociální 

nerovnosti“ byl živým a diskutovaným tématem již od zrodu samotné sociologie jako vědy. 

Mezi první otázky, které byly předmětem sociologického myšlení, patřily podle 

Dahrendorfa: „Proč existuje nerovnost mezi lidmi? Jaké jsou její příčiny? Může být 

zmenšena nebo dokonce odstraněna? Nebo ji musíme akceptovat jako nezbytnou součást 

                                                           
5 In: G. Lindzey, E. Aronson, 1969, sv. 3. 
6 NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2020, s. 123. 
7 Tamtéž. 
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struktury lidské společnosti?“8 

V knize jsou také vysvětleny dva tradiční způsoby, jakým lze nerovnost z hlediska 

sociologie pojmout. Jedním z nich je sociální nerovnost nevyhnutelně vyplývající ze života 

ve společnosti, druhým je uspořádání společnosti jako takové (pro společnosti určitého 

typu).  

V rámci našeho (sociálního) života následně v mnoha oblastech k sociálním nerovnostem 

dochází. Nerovnosti lze typizovat na třídní, statusové a případné také kastovní, ty se 

konkrétně projevují rozdílnou výší příjmů, odlišnými majetkovými poměry ale také 

prostřednictvím čerpání privilegií či možností přístupu k moci a prestiži (uznání, status 

jedince). Dále autor definuje pojem sociální stratifikace, a to jako strukturovanou nerovnost 

daných sociálních skupin/kategorií či tříd.9 

Z pohledu ekonomie lze posuzovat vztah ekonomické efektivnosti a distribuční 

spravedlnosti (tento vztah a poměr uvedených ukazatelů je řešen v rámci idejí a přístupů 

vlád po celém světě). Jak uvádí profesor Martin Potůček, pokud vezmeme v úvahu selhání 

trhu v rámci jiných kritérií, než je ekonomická efektivnost10 (kritéria vychází z normativních 

prototypů společnosti), je jedním z těchto selhání „nerovnost v rozdělování statků“. Zároveň 

lze zmínit dvě situace pro uplatnění tohoto kritéria: 

• Ve vztahu k meznímu užitku lze vyvodit z jeho klesající tendence v souvislosti s 

rostoucím bohatstvím (tzn., že s rostoucím bohatstvím je dodatečný užitek stále 

nižší), že stejná jednotka bohatství by jedinci, který je chudší, způsobila vyšší užitek 

(učinila by ho šťastnějším). S ohledem na tuto myšlenku lze konstatovat, že 

rovnoměrnější rozdělení statků vede k vyššímu sociálnímu výnosu v rámci 

společnosti jako takové.  

• Druhým z důvodů jsou sociální rozdíly ve společnosti, které by mohly ohrozit 

legitimitu režimu dané země (ekonomického i politického). Je třeba udržovat situaci, 

ve které panuje dobrovolný souhlas většiny s politikou vlády.11   

                                                           
8 DAHRENDORF, Ralf. On the origin of inequality among men. In: Social policy and public policy. Routledge, 2017. p. 

41-51, cit. In.: MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, s. 14.  
9 MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999, s. 14. 
10 V případě kritérií týkající se ekonomické efektivnosti jsou tržní selhání způsobena například: existencí veřejných 

statků, existencí externalit, přirozeného monopolu či informační asymetrií. 
11 POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1997, s. 27.  
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3.1.4 Sociální vyloučení 

K pojmu sociální vyloučení, pro jeho hlubší pochopení, je třeba zmínit rozpravu, která 

probíhala koncem 20. století na evropském kontinentu. Tuto diskuzi komentuje docentka 

Magdalena Kotýnková ve své knize „Sociální ochrana chudých v České republice“. Během 

této debaty dochází nejen k posunu pojmologie od „chudoby“ k „sociálnímu vyloučení“, ale 

také ke změně objektu zájmu jako takového. Tento zvrat souvisí se změnou společnosti 

na „prosperující“, ve které už není hlavním problémem distribuce bohatství, nýbrž vyloučení 

jedince nebo celých skupin ze společnosti (jejího hlavního proudu). Meritem problému se 

tak stává „spravedlnost“ a „přístup k právům“ namísto „rovnosti“. Výše uvedené informace 

naznačují, že konceptem sociálního vyloučení jsou kromě vertikálních nerovností (postavení 

jedince ve společnosti je „nahoře“ či „dole“) také nerovnosti a disproporce horizontálního 

charakteru (jedinec se nachází „uvnitř“ či „vně“).12 

Pojem „sociální vyloučení“ je pak v knize definován následovně: „Sociální vyloučení tedy 

znamená vyloučení ze sociálního života společnosti v důsledku nedostatečného přístupu ke 

zdrojům, které jsou ve společnosti k dispozici“. Toto vyloučení však nesouvisí výlučně 

s deprivací materiální, nýbrž i s deprivacemi charakteru sociálního, pracovního či 

zdravotního.13 

3.1.5 Sociální znevýhodnění, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Hledání definice pro pojem „sociální znevýhodnění“ nebylo úplně jednoduché, jak uvádí 

publikace projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“, jedná se o „širokou 

kategorii, která je v teorii, tak v praxi definována vždy trochu jinak, podle zájmů, zkušeností 

a cíle toho, kdo termín definuje“. Ve zmíněné publikaci lze však naleznout uchopitelné 

vymezení tohoto konceptu. Sociální znevýhodnění je množinou důvodů obsahující školní 

neúspěšnost dětí (žáků, studentů) z důvodů, které nejsou zdravotního charakteru, ale jsou 

spojeny se sociálním zázemím či plynou ze životní situace dítěte mimo školu, a které dítě 

jako takové nemůže ovlivnit a stávají se pro něj překážkou v odlišné sociální realitě (škole). 

Pro využití tohoto termínu pro oblast vzdělávání je však naprosto klíčové identifikovat 

potřeby dětí a určit překážky, které mají negativní vliv na jejich vzdělávání. Pokud jsou tyto 

překážky (v učení) určeny, je možné vymezit potřebu konkrétních oblastí podpory. Tento 

proces může probíhat bez „nálepkování“ a nutného zařazování do vymezených kategorií, 

                                                           
12 KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Sociální ochrana chudých v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, s. 13.  
13 Tamtéž. 
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které by v konečným důsledku mohlo mít nežádoucí charakter a mohlo by dokonce 

poznamenat osobnost dítěte.14 

Jasné vymezení pro dítě se speciálnímu vzdělávacími potřebami lze naleznout v § 16, 

školského zákona:  

„Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která 

k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými 

opatřeními se rozumí15 nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka 

nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“16  

Z uvedeného vyplývá důležitá skutečnost a to, že dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 

zahrnuje pod svou definici nejenom děti s postižením či znevýhodněním zdravotního 

charakteru, ale také děti se znevýhodněním sociálním, kdy překážkou pro naplnění rovných 

vzdělávacích šancí a možností může být také kulturní prostředí či životní podmínky, ve 

kterých se dítě nachází. 

V této souvislosti považuji za důležité zmínit také zásady zakotvené v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, ve kterém je přímo uvedeno, že: 

„Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých 

dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora 

v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Proto je nutné, aby 

vzdělávací působení učitele vycházelo z pedagogické diagnostiky – z pozorování a 

uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, 

konkrétní životní a sociální situace, pravidelného sledování jeho vývoje a vzdělávacích 

pokroků.“17   

Z uvedeného vyplývá, že zásadní pro vzdělávání je možnost přistupovat k dítěti individuálně 

(důraz je kladen na individualizaci potřeb i podpory) a zároveň mít možnosti a podmínky 

                                                           
14 FELCMANOVÁ, Lenka a Martina HABROVÁ a kol. Katalog podpůrných opatření – dílčí část: Pro žáky s potřebou 

podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění [online]. In: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 
15 Konkrétně lze naleznout v prováděcím předpise, vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.  
16 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, dále „Školský zákon“. 
17 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021. 
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realizovat podrobnou a komplexní pedagogickou diagnostiku dítěte. 

Ve studii zaměřené na školní zralost dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí zveřejněné 

v periodiku „Psychologie a její kontexty“ je za nejzásadnější aspekt rozhodný pro školní 

úspěšnost dětí považována hodnotová orientace rodiny a její přístup ke vzdělávání 

spočívající například ve spolupráci se školou a snaze vyhovět požadavkům, které škola v 

souvislosti se vzděláváním klade. Pro to, aby bylo dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí 

úspěšné, je stěžejní spolupráce a iniciativa zapojených aktérů, mezi které patří daná škola, 

neziskové organizace i rodiny. Musí se však jednat o spolupráci systémovou a aktivní (a to 

zejména ze strany institucionálních zařízení).18 

3.1.6 Integrace a inkluze 
 

Integrace a inkluze jsou pojmy příbuzné a mohou tak být často zaměňovány. Zároveň může 

být složité konkrétní proces „začleňování“ jedním z těchto pojmů jasně definovat. 

Domnívám se, že každý z nás může vnímat dělicí čáru mezi inkluzí a integrací subjektivním 

způsobem.  

Jelikož oba pojmy budou v diplomové práci využívány, považuji za důležité uvést zde jednu 

z jejich přesných definic: 

„Integrace je založena na začlenění žáka se speciálními potřebami mezi žáky běžného 

vzdělávacího proudu. Není však očekáváno, že by se třída nebo učitel přizpůsobovali. 

Existují dvě různé možnosti integrace. Jednak je možno jednotlivce integrovat do třídy 

běžného vzdělávacího proudu nebo je možné zřízení paralelní třídy v běžné škole. Pod 

pojmem integrace jsou skryty i speciální základní školy pro žáky s určitým postižením nebo 

znevýhodněním. Inkluze je často označována jako vyšší stupeň integrace. Jedná se o posun 

od integrace k celkovému přijetí jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami za 

rovnoprávné členy dané komunity. Takové integrace dětí do komunity lze dosáhnout jedině, 

pokud se podaří jejich plné začlenění (inkluze) do společenství školy. To tvoří všichni učitelé, 

žáci ale i vedení školy.“ 19 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že inkluze je další (vyšší) úrovní integrace, kdy dochází 

k přijetí daného jedince (dítěte) se speciálními vzdělávacími potřebami do širšího 

                                                           
18 CAKIRPALOGLU, Panajotis a Richard KOŘÍNEK. Předškolní vzdělávání a školní zralost dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Psychologie a Její Kontexty / Psychology [online]. 2014. 
19 ZAHOŘÁKOVÁ, Renáta a Petr KALA. Inkluzivní vzdělávání ve vybraných evropských státech: Srovnávací studie č. 

5.366 [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 2016. 
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společenství, nejedná se tedy pouze o „začlenění do vzdělávacího proudu“ ale také o „přijetí“ 

do komunity jako takové. 

3.2 Předškolní vzdělávání  
 

Definici pro předškolní vzdělávání lze nalézt v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

předškolní vzdělávání, kterému se budu níže věnovat podrobněji. Předškolní vzdělávání 

„představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání (…). Orientuje se k tomu, aby si dítě od 

útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí. 

(…) Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a dbá na respektování vývojových 

specifik těchto dětí.“20 

3.2.1 Základní legislativní ukotvení předškolního vzdělávání 
 

Naprosto klíčovým legislativním dokumentem je ve vztahu ke vzdělávací politice „Zákon 

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

(školským zákonem), ve znění pozdějších předpisů (dále „školský zákon“),“, který 

„upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách 

a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen 

"vzdělávání") uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve 

školství.“21  

Hned v úvodu školského zákona lze naleznout zásady a cíle vzdělávání. Posledním 

ustanovením je pak deklarováno, že „vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je 

veřejnou službou.“22 Předškolní vzdělávání je zakotveno jako legitimní součást 

vzdělávacího systému. Ustanovení týkající se předškolního vzdělávání se nachází 

v samostatné části zákona (část druhá). 

Přímo ve školském zákoně jsou rovněž ukotveny cíle předškolního vzdělávání, kdy 

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na 

jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel 

                                                           
20 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021.  
21 Školský zákon.  
22 Tamtéž. 
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chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří 

základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje 

speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“ 

Ve školském zákoně je tedy přímo definováno, že předškolní vzdělávání napomáhá rozvíjet 

základní kompetence směrem k další vzdělávací dráze dítěte (rozvoj osobnosti, základní 

pravidla chování, mezilidské vztahy..), přímo zmíněné ve vztahu k podpoře jsou i děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V definici je obsaženo také „vyrovnávání nerovností“ 

v rámci vývoje dětí před nástupem do další fáze vzdělávání.23 

Mateřská škola je v rámci vzdělávací soustavy (a právního postavení) ve školském zákoně 

ukotvena jako druh školy.  Kromě mateřských škol „běžných“24 je možné zřizovat také školy 

podle § 16 odst. 925 („speciální“) i tzv. lesní mateřské školy. Předškolní vzdělávání může být 

realizováno také formou docházky do přípravných tříd základních škol (a to přednostně 

pro děti s odkladem povinné školní docházky, ale také pro děti v posledním roce před 

zahájením docházky do základní školy).26   

Je rovněž podnětné zmínit vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, jenž je provádějícím předpisem vycházejícím ze školského zákona. 

Tato vyhláška upravuje organizaci předškolního vzdělávání – stanovuje podrobnosti týkající 

se provozu a organizace mateřských škol, počty dětí ve třídách, zajištění zdraví a bezpečnosti 

aj.27 

3.2.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  
 

Přímo v § 4 školského zákona lze nalézt ustanovení, která vysvětlují význam a účel 

rámcových vzdělávacích programů. Jedná se o dokumenty, které obsahují cíle vzdělávání, 

jeho obsah, formy či délku a na jejichž základě školy vytvářejí své školní vzdělávací 

programy.28  

Obsah tohoto dokumentu má proto přímý dosah na způsob vzdělávání ve školách, je proto 

                                                           
23 Školský zákon. 
24 I do mateřské školy, která není zřízena podle § 16 odst. 9, je možné zařazovat děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (a to do tříd „běžných“ i zřizovaných podle § 16 odst. 9). 
25 Část § 16 odst. 9 školského zákona: „Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým 

postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, 

souběžným postižením více vadami nebo autismem.“ 
26 Školský zákon. 
27 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
28 Školský zákon. 
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důležité, aby odpovídal nejnovějším poznatkům daných vědních disciplín (tento aspekt je 

rovněž přímo definován zákonem). Mělo by tedy docházet k aktualizaci dokumentů směrem 

k novým trendům, poznatkům a zjištěním ve vztahu k metodám učení a k obsahu samotného 

vzdělávání.  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v souladu s výše uvedenými 

náležitostmi obsahuje cíle předškolního vzdělávání, včetně cílů rámcových. Vymezuje a 

definuje klíčové kompetence (jedná se o kompetence k učení, k řešení problémů, 

kompetence komunikativní, sociální ale také občanské) a vzdělávací oblasti (oblast 

biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální), které 

obsahují dílčí vzdělávací cíle, nabídku aktivit, očekáváné výstupy, ale také rizika, která 

mohou dosažení dílčích cílů a vzdělávacích záměrů ohrozit. 

Rámcový vzdělávací program také objasňuje a konkretizuje přístupy ke vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami (včetně jazykové přípravy dětí s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka) ale také dětí nadaných či dětí od dvou do tří let.29 

Součástí dokumentu jsou rovněž podmínky pro předškolní vzdělávání týkající se nejen řízení 

mateřské školy a jejího personálního zajištění včetně organizačního zajištění chodu mateřské 

školy, ale také vymezení psychosociálních podmínek a životosprávy pro vyhovující 

vzdělávání dětí. V podmínkách je také vydefinována spoluúčast rodičů, které lze vnímat jako 

partnery pro komplexní vzdělávání dětí. V této souvislosti je třeba zmínit, že mateřská škola 

je v dokumentu upozorněna také na význam autoevaluace, tedy vlastní průběžné hodnocení 

směrem k realizovaným činnostem (ale i podmínkám a organizaci).30 

3.2.3 Organizace předškolního vzdělávání 

Základní ustanovení týkající se organizačního vymezení lze naleznout v § 34, odst. 1, 

školského zákona: 

„(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 

3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 

dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.“ 

Z výše uvedené citace vyplývá mnoho zásadních skutečností. Na základě aktuálního znění 

                                                           
29 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021. 
30 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021. 
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školského zákona je stanoven právní nárok na přijetí do mateřské školy pro děti, které 

do 31. 8. (tedy do konce školního roku) dosáhnou tří let (v této souvislosti se jedná o 

nárok na přijetí do veřejné mateřské školy v příslušném spádovém obvodu, tedy „školském 

obvodu spádové mateřské školy“)31. Naopak děti, které jsou mladší tří let (a tedy výše 

uvedené podmínky nesplní), právní nárok na přijetí nemají. Důležité je však v této 

souvislosti dodat, že i tak může být do mateřské školy dítě mladší tří let přijato (věkový 

interval na přijetí do mateřské školy je stanoven od 2 do 6 let). Mateřská škola však ve vztahu 

k přijetí dětí mladších tří let musí disponovat vyhovujícími podmínkami (bezpečnostní, 

vybavení aj.) a dostatečnou kapacitou.32 

3.2.4 Institut povinného předškolního vzdělávání  
 

Tuto kapitolu vnímám jako velmi důležitou, jelikož mapování procesu zavedení institutu 

povinného předškolního vzdělávání je předmětem mé diplomové práce. Považuji proto za 

důležité se vymezení této povinnosti věnovat poměrně podrobně. Zároveň si dovolím 

zopakovat, že k zavedení povinného předškolního vzdělávání došlo novelou školského 

zákona č. 178/2016 Sb., s účinností od 1. 9. 2017. 

Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno pro děti, které dosáhnou před začátkem školního 

roku (v rámci kterého budou povinné předškolní vzdělávání vykonávat) pěti let, a to až do 

zahájení povinné školní docházky. Zároveň je povinností zákonného zástupce dítě do 

povinného předškolního vzdělávání přihlásit, pokud se tak nestane, dochází k přestupku (s 

pokutou až 5000 Kč).33 

Prováděcím právním předpisem (konkrétně vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) je stanoven rozsah povinného předškolního 

vzdělávání (ve vyhlášce je konkrétně uvedeno, že je povinné předškolní vzdělávání 

realizováno „v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost 

předškolního vzdělávání“). Jelikož se jedná o vzdělávání povinné, je zároveň stanovena 

povinnost omluvit neúčast dítěte ve vzdělávání, konkrétní podmínky určí školní řád dané 

mateřské školy (ředitel může trvat na zdůvodnění absence dítěte).34 

Docházka do mateřské školy není jediným způsobem, jak lze povinné předškolní vzdělávání 

                                                           
31 Povinnost obcí směrem k zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání je podrobně vymezena v § 178 a 179 školského 

zákona. 
32 Školský zákon. 
33 Tamtéž.  
34 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
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vykonávat. Jiný způsob plnění této povinnosti může být uskutečňován formou 

individuálního vzdělávání, dále také docházkou do přípravné třídy základní školy (či 

přípravného stupně základní školy speciální) nebo vzděláváním ve škole zahraniční (se 

souhlasem ministerstva). Pokud ovšem k tomuto způsobu výkonu povinného předškolního 

vzdělávání zákonný zástupce přistoupí, je jeho povinností informovat o této skutečnosti 

ředitele spádové mateřské školy. 

V rámci individuálního vzdělávání by měly být ředitelem mateřské školy sděleny 

zákonnému zástupci vzdělávací oblasti (v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání), kterým se má dítě věnovat. Ze strany mateřské školy by následně 

během školního roku mělo proběhnout tzv. „ověření“, v rámci kterého dochází ke 

zmapování úrovně dosažení a osvojování očekávaných výstupů. Během tohoto ověření by 

ze strany ředitele mateřské školy měla být stanovena další doporučení směrem ke vzdělávání 

dítěte. Důležité je zmínit, že povinností zákonného zástupce je zabezpečit přítomnost dítěte 

u tohoto ověření, pokud by se tak nestalo (a to ani v náhradním termínu), ukončí ředitel 

mateřské školy individuální vzdělávání daného dítěte.35  

V rámci specifik povinného předškolního vzdělávání je třeba dále dodat, že se tato forma 

vzdělávání nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením, zároveň se ale vztahuje na 

státní občany České republiky (i na občany jiného členského státu Evropské unie či další 

cizince a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany), kteří pobývají na území České 

republiky déle než 90 dnů.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Školský zákon.  
36 Školský zákon.  
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3.2.5 Docházka do předškolního vzdělávání v zemích Evropské unie 

(2020) 
 

 
Obrázek 1: Docházka do předškolního vzdělávání v zemích EU37 

Z tabulky vyplývá, že systémy předškolního vzdělávání se napříč Evropskou unií liší – 

v některých případech i zásadně. Povinnost předškolního vzdělávání, dle uvedených 

informací, uplatňuje více zemí, v některých k ní dochází od šesti let (jelikož je posunuta 

povinná školní docházka od sedmi let), v případě Řecka a Lucemburska je povinné 

předškolní vzdělávání realizováno od čtyř let, ve Francii či Maďarsku dokonce od tří let. 

Česká republika se v základním principu („compulsory ECEC“) shoduje s Rakouskem, 

Bulharskem, Litvou či Nizozemskem. Důležité je však podotknout, že není v rámci 

jednotlivých zemí zmíněno konkrétní ukotvení této formy vzdělávání v legislativě, tudíž 

striktně o shodách „v nastavení systémů“ mluvit nelze (v této souvislosti by muselo dojít 

                                                           
37 European Commission/EACEA/Eurydice, 2020. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems 

in Europe – 2020: Overview of major reforms since 2015. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union. Str. 10. 
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k hlubší analýze). 

3.3 Vliv předškolního vzdělávání na dítě pohledem studií a 

realizovaných výzkumů 
 

3.3.1 Význam předškolního vzdělávání  
 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání lze nalézt zhodnocení 

významu předškolního vzdělávání, a to s odvoláním na poznatky nejen učitelů, ale také 

lékařů a psychologů. Ty demonstrují, že zkušenosti, které děti nabijí v raném dětství (a to 

také mimo prostředí rodiny), mají trvalou hodnotu a dochází k jejich zhodnocení a následně 

i uplatnění.38  

Dosah a význam předškolního vzdělávání také podtrhuje longitudinální studie Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze „Spravedlivý start?“, ve které je uvedeno, že „předškolní 

péče a vzdělávání představují zcela zásadní základ pro rozvoj osobnosti dítěte a vytváření 

jeho sociálních vazeb. Učení a vzdělávání nezačíná až s docházkou do základní školy, a 

právě předškolní roky života patří k těm, které další život a osobnost dítěte zcela zásadním 

způsobem utvářejí i v oblasti jeho vztahu ke vzdělávání.“39 

Ve studii je dále uvedeno, že význam a zásadní role, kterou předškolní vzdělávání v životě 

dítěte tvoří, umocňuje fakt, že první tři roky života dítěte jsou klíčové (jedná se o extrémně 

důležitou a zároveň velmi citlivou etapu). V tomto období se formulují vývojové změny 

nejen somatické, ale také psychické, proto jsou zkušenosti spojené se zanedbáním výchovy 

(či dokonce týráním) negativním aspektem směrem k dalšímu životnímu vývoji dítěte a jeho 

perspektiv. 40 

Jak bylo naznačeno již výše, potvrzuje také studie zveřejněná OECD, že mozková kapacita 

                                                           
38 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021. 
39 GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ, ed. Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním 

vzdělávání a při přechodu na základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 9. 
40 Tamtéž, s. 10.  
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je schopna pojmout největší množství informací v prvních třech letech života dítěte.41 

 

Obrázek 2: Brain development 42 

Z grafu jsou patrné vrcholy jednotlivých funkcí – kognitivní, zraku/sluchu a vývoje 

jazykových schopností/mluveného projevu. Následně se trend mění do klesající podoby 

v závislosti na zvyšujícím se věku dítěte.  

V souvislosti s dětmi pocházejícími ze sociálně znevýhodněného prostředí je třeba uvést 

další výzkum, ze kterého vyplývá, že děti zasažené chudobou jsou náchylnější k absencím 

určitých schopností a dovedností, kriminalitě, zdravotní způsobilosti a z toho plynoucím 

problémům ve škole. Jsou také hůře komunikačně schopné – více zobrazeno níže.43   

 

Obrázek 3: Chudoba v souvislosti s problémy dětí 44 

                                                           
41 ENGEL, Arno. STARTING STRONG: BUILDING HIGHQUALITY EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: 

SESSION 3, Education Policy Reform Dialogues, Madrid, 11 June 2018. OECD Directorate for Education and Skills. 
42 Tamtéž. 
43 PROKOP, Daniel. MEDIAN, S.R.O. Garance místa pro děti 2+ v rané péči: Sociologický pohled. 2018. Prezentace. 
44 Tamtéž. 
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V tomto kontextu považuji za podstatné parafrázovat jeden ze závěrů článku (z oblasti 

psychologie), který se věnuje školní zralosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je 

v něm zmíněno, že předškolní vzdělávání slouží jako podstatná opora pro příznivý 

psychosociální vývoj a úspěšnou adaptabilitu dětí, které prožívají své dětství v sociálně 

nevýhodných podmínkách.45 V empirické studii z oblasti pedagogiky jsou sociální 

dovednosti zároveň popsány jako jedny z prioritních oblastí, na kterou je v předškolním 

vzdělávání kladen důraz a pozornost. Jestliže nedojde k dostatečnému rozvoji těchto 

sociálních dovedností, může být přechod do základní školy pro dítě velmi komplikovaný, a 

to ve vztahu k životu v rámci sociální skupiny vrstevníků.46 

Další ze zajímavých výzkumů, pracuje s časem, který dítě v předškolním vzdělávání stráví.47 

 

Obrázek 4: Počet let strávených MŠ v závislosti na začlenění do ZŠ48 

Z obrázku vyplývá, že již při jednom roce stráveném v mateřské škole se zvýší šance na 

začlenění dítěte do standartní základní školy 1,60krát, v rámci pokrytí doby dvou let 

dokonce třikrát. Získání včasných schopností v rámci předškolního vzdělávání je později 

spojeno se schopnostmi, které jedinec prokazuje v souvislosti s jeho dalším vývojem. 

Na základě výzkumu Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci byl mezi dvěma podskupinami dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

v průběhu docházky do první třídy zaznamenán významný vliv předškolního vzdělávání 

nejen na růst sociální vyzrálosti, ale také vyšší připravenosti s ohledem na osvojení si 

dovedností v rámci čtení a psaní (v dalším průběhu školní docházky však docházelo 

                                                           
45 CAKIRPALOGLU, Panajotis a Richard KOŘÍNEK. Předškolní vzdělávání a školní zralost dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Psychologie a Její Kontexty / Psychology [online], 2014. 
46 CHVÁL, Martin a Jana KROPÁČKOVÁ. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní 

docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. ročníku základní školy. Orbis Scholae [online]. 2017.. 
47 PROKOP, Daniel. Garance místa pro děti 2+ v rané péči – sociologický pohled. In: MEDIAN s.r.o., 2018. 
48 Roma Survey 2011 cit. In: PROKOP, Daniel. MEDIAN, S.R.O. Garance místa pro děti 2+ v rané péči: Sociologický 

pohled. 2018. Prezentace. 
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k postupnému snižování rozdílů). Závěrem výzkumu je však potvrzení předškolního 

vzdělávání (a zkušeností, které jsou v rámci něj nabity), jako naprosto klíčového mezníku 

pro rozvoj osobnostní, sociální i kognitivní pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.49 

Již je poměrně známým (ale podstatným) faktem, že návratnost na jedno euro investované 

do vzdělávacích zásahů pro znevýhodněné a vyspělé děti je vyšší v raných fázích jejich 

životního cyklu. Jak zdůrazňuje také OECD, pro sociálně znevýhodněné děti je velmi 

důležitý přechod do primárního vzdělávání, kdy čelí rizikovým faktorům. Jedná se například 

o tendence navštěvovat méně kvalitní školy, nízké očekávání učitele, domácí prostředí 

s nižší kvalitou v rámci učení, špatná interakce rodiče a dítěte. Kvalitní přechod je tak 

řešením, jak předcházet riziku v souvislosti se ztrátou přírůstků z předškolního vzdělávání.50 

 

Obrázek 5: Návratnost investic51 

3.3.2 Podpora dětí a raná intervence  
 

Jako podstatnou informaci na úvod této kapitoly považuji závěr jedné ze studií, která je 

zveřejněna v již citované publikaci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, „Spravedlivý 

start?“, a to, že „při zjišťování potřeb dítěte při volbě vhodné formy rané intervence bychom 

měli vycházet vždy z posouzení situace dítěte v kontextu jeho rodinného i širšího sociálního 

prostředí.“52 

Další v publikaci prezentovanou informací, kterou pokládám za podstatnou, jsou výsledky 

                                                           
49 CAKIRPALOGLU, Panajotis a Richard KOŘÍNEK. Předškolní vzdělávání a školní zralost dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Psychologie a Její Kontexty / Psychology [online], 2014. 
50 ENGEL, Arno. STARTING STRONG: BUILDING HIGHQUALITY EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: 

SESSION 3, Education Policy Reform Dialogues, Madrid, 11 June 2018. OECD Directorate for Education and Skills. 
51 WOESSMANN, Ludger. Efficiency and equity of European education and training policies. International Tax and Public 

Finance, 2008, 15.2: 199-230, cit. In: ENGEL, Arno. STARTING STRONG: BUILDING HIGHQUALITY EARLY 

CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: SESSION 3, Education Policy Reform Dialogues, Madrid, 11 June 2018. OECD 

Directorate for Education and Skills. 
52 Jaffee, S. R., et al. (2007). Individual, family, and neighborhood factors distinguish resident from non-resilient maltreated 
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evaluace vlivu intervenčních programů a jejich vzájemné porovnání (jedná se o programy, 

které proběhly v USA a Kanadě do roku 1995). Jako nejúčinnější podoba rané intervence je 

v nich prezentována kombinace vzdělávajících aktivit, které pracují s pedagogikou 

zaměřenou na dítě a sociálně aktivizačních služeb, které jsou orientovány na podporu rodin, 

ve kterých se dítě nachází. Z uvedeného pak plyne, že podoba rané intervence by měla 

zahrnovat komplexní podporu nejen dítěte (východně-vzdělávací činnost směřující k 

všestrannému rozvoji dítěte), ale také rodiny (ve vztahu k nabití potřebných kompetencí, 

které směřují k vhodné péči o dítě). Jestliže je rodině poskytnuta podpora (která je zaměřena 

například na finanční gramotnost ve vztahu k fungování domácnosti, terapeutickou kontrolu, 

či možnosti, jak lze využít sociální služby…), zvyšuje se efekt intervenčního programu jako 

takového.53  

A jak vnímají učitelky mateřských škol, jako zásadní aktér v procesu vzdělávací politiky, 

konkrétní cíle podpory dětí v předškolního vzdělávání? Dle empirické studie Univerzity 

Karlovy z roku 2017, které se účastnilo 383 učitelek mateřských škol, je hlavním cílem 

předškolního vzdělávání „zejména děti všestranně rozvíjet“ - s tímto výrokem se 

identifikovalo 92 % ředitelek mateřských škol. Zajímavé je, že příprava na školní docházku 

byla zahrnuta pouze z 8 %, zároveň pouze 34 % ředitelek mateřských škol vnímá snižování 

diferencí mezi dětmi (ve vztahu k dětem sociálně znevýhodněným) jako jeden 

z nejdůležitějších úkolů předškolního vzdělávání. V závěru studie je proto upozorněno na 

nutnost nové legislativní změny (zejména zavedení povinného předškolního vzdělávání) 

efektivně komunikovat směrem do terénu, a to ve smyslu vysvětlení cílů tohoto opatření 

(které zdůrazňují roli předškolního vzdělávání směrem k přípravě na školní docházku a 

zároveň demonstrují nutnost snižovat rozdíly směrem k dětem sociálně vyloučeným), se 

kterými ředitelky dle výzkumu nejsou zcela ztotožněny.54 

3.3.3 Vliv předškolního vzdělávání na životní dráhu dítěte  
 

Jak zdůrazňuje OECD, schopnosti, jimž se dítě učí a které si osvojuje v rámci rané péče, 

mají vliv na jeho další směřování a v konečném důsledku také životní spokojenost, mentální 

                                                           
children: A cumulative stressors model. Child Abuse & Neglect, 31(3), 231–253, cit. In.: GREGER, David, Jaroslava 

SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ, ed. Spravedlivý start? nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na 

základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s.11. 
53 GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ, ed. Spravedlivý start?Nerovné šance v předškolním 

vzdělávání a při přechodu na základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, s. 11. 
54 SIMONOVÁ, Jaroslava; POTUŽNÍKOVÁ, Eva; STRAKOVÁ, Jana. Poslání a aktuální problémy předškolního 

vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol1. Orbis Scholae, 2017. 
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a fyzické zdraví či socioekonomický status.55 

 

Obrázek 6: Předškolní vzdělávání v souvislosti se získanými schopnostmi do budoucna 

Existuje velké množství výzkumů, které prokazují příznivý vliv předškolního vzdělávání na 

životní cyklus jedince (zejména mezinárodní šetření PISA56 v rámci OECD představují 

důležitý zdroj o souvislostech vztahujících se k předškolnímu vzdělávání).  

Konkrétně se jedná například o potvrzení pozitivní závislosti mezi výsledky ve vzdělávání, 

kterých dosáhli jedinci ve věku 15 let, a dvouletou účastí na předškolním vzdělávání.57  Je 

prokázána také závislost mezi výsledky vzdělávání a socioekonomickým statusem rodiny.58 

Je možné nalézt také výzkumy demonstrující korelaci mezi předškolním vzděláváním a 

mírou matematické dovednosti (konkrétně uvádím výzkum provedený ve Velké Británii), 

kdy děti, které absolvovaly předškolní vzdělávání, vykazují vyšší míru matematických 

dovedností. Důležité je však upozornění k tomuto výzkumu prezentované, a to že tyto 

pozitivní účinky je zásadní podchytit v rámci primárního vzdělávání, jelikož přínosy 

v oblasti péče o děti v raném věku mohou zmizet.59  

- HighSchope Perry Preschool Program 

Mezi jednu z nejvýznamnějších longitudinálních studií v oblasti předškolního vzdělávání 

patří tzv. HighSchope Perry Preschool Program. Jedná se o studii zaměřenou na 

dlouhodobé i krátkodobé účinky související s docházkou do předškolního vzdělávání, a to 

                                                           
55 SHUEY, Elizabeth a Miloš KANKARAŠ. OECD Education Working Papers No. 186: The Power and Promise of Early 

Learning [online]. 
56 Programme for International Student Assesment. 
57 Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care [online]. OECD, 2017. 
58 SHUEY, Elizabeth a Miloš KANKARAŠ. OECD Education Working Papers No. 186: The Power and Promise of 

Early Learning [online].  
59 SIRAJ‐BLATCHFORD, Iram, et al. Towards the transformation of practice in early childhood education: the effective 

provision of pre‐school education (EPPE) project. Cambridge journal of education, 2008, 38.1: 23-36, cit. In: Starting 

Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care [online]. OECD, 2017. 
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zejména u dětí se sociálním znevýhodněním. Výzkum probíhal v letech 1962–1967 a 

podílelo se na něm 123 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u kterých hrozilo reálné 

riziko selhání v procesu vzdělávání (z důvodu hraničního intelektu i nepodnětného 

rodinného prostředí).60   

Konkrétní průběh této dvouleté studie spočíval v účasti dětí ve výzkumných skupinách, ve 

kterých probíhalo vzdělávání zaměřené na kognitivní schopnosti, rozvoj řeči i motorické a 

sociální dovednosti (v časové dotaci 12,5 hodiny za týden), součástí programu byla také 

práce s rodinou dítěte (návštěvy probíhaly v domácím prostředí, a to přibližně 1,5 hodiny 

týdně). Personálně uvedené aktivity zajišťovali učitelé předškolního vzdělávání. Následně 

docházelo k vyhodnocení důsledků a účinků studie, a to v každém roce do dosažení 11 roku. 

Hodnocení ale pokračovalo, a to s ohledem na dovršení 13, 15, 19 a následně 27 a 40 let.61 

. 

 

Obrázek 7: Hodnocení projektu ve 27 letech62 

Z výsledků plyne, že jedinci, kteří se zúčastnili výše uvedeného program, mají vyšší 

výdělky, vyšší procento z respondentů disponuje také vlastním obydlím, absolvovalo střední 

školu, a naopak méně jich spáchalo trestné činy.  

Studie z roku 2003, která byla prezentována na „Meeting of the Society for Research in Child 

Developement“ na Floridě, se zabývá hodnocením výše uvedeného výzkumu. Zaznívá zde 

důležitá informace, která pojímá problematiku vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí 

                                                           
60 Highscope: Perry preschool study [online]. 
61 Schweinhart, L., et al. (2005). Lifetime Effects: The High/Scope Perry Preschool Study Through Age 40. Ypsilanti, 

Michigan: High/ScopePress, cit. In: GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ, ed. Spravedlivý 

start?Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, 2015, s. 11. 
62 The High/Scope Perry Preschool Study. Rice University [online].  
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komplexně. Ačkoli výsledky výzkumu „High Scope Perry Preschool“ podporuje a 

demonstruje vysokou hodnotu startu do života v překonávání chudoby, jedná se pouze o 

součást řešení. Ve vztahu k řešení problémů chudoby, kriminality, užívání drog a 

nezaměstnanosti, musí vlády využít také řadu dalších politik a strategií. Jedná se tedy nejen 

o politiku vzdělávací, ale také například o politiku sociální i zdravotní (konkrétně dostupné 

bydlení, přístup ke zdravotní péči, úsilí dosáhnout sníženého institucionálního rasismu, 

celkové zkvalitnění vzdělávacího systému na všech úrovních). Jedním ze závěrů studie tedy 

je, že vysoká kvalita předškolního vzdělávání by tak měla být součástí mnohostranné snahy 

vyřešit sociální problémy – ale zdaleka se nejedná o jediné řešení. Jeho role by tak neměla 

být podceňována, ani nadhodnocena.63 

- The Carolina Abecedarian Project 

Abecedarian Project je dalším významným a hojně citovaným programem. Výsledky 

programu se staly synonymem pozitivních, dlouhodobých účinků vysoce kvalitní rané péče 

a vzdělávání, a to zejména s ohledem na sílu včasného zásahu k překonání některých 

znevýhodnění chudoby.64  

Zajímavé na této longitudinální studii, která probíhala v letech v letech 1972–1997, je, že 

intervence směrem k dětem začala již v průběhu prvních týdnů jejich života (věk 

v průměru dosahoval 4,4 měsíce). Celkem se studie zúčastnilo 111 dětí, u kterých byly 

identifikovány možné problémy vzhledem k sociálně znevýhodněnému prostředí, ze kterého 

pocházely (mezi kritéria patřil například příjem domácnosti, ale i inteligence rodičů, jejich 

zaměstnání, čerpání dávek..). Intervence začala již během prvních týdnů života dítěte 

(průměrný věk při zahájení programu činil 4,4 měsíce) a pokračovala do dovršení pátého 

roku věku (poté došlo k rozdělení skupin na skupinu „výzkumnou“ a „kontrolní“, ve 

výzkumné skupině během dalších třech let pokračoval uvedený program zaměřený na 

vzdělávací aktivity, do kterých byli zapojeni také rodiče dětí).65 

Vzdělávání probíhalo individualizovaně směrem k rozvoji schopností a dovedností každého 

dítěte (nejprve připadaly 3 děti na pedagoga, následně s růstem věku dětí vznikly šestičlenné 

                                                           
63 SCHWEINHART, Lawrence J. Benefits, Costs, and Explanation of the High/Scope Perry Preschool Program. 2003, s. 

8. 
64 The Carolina Abecedarian Project [online]. 
65 CAMPBELL, Frances A., et al. Early childhood education: Young adult outcomes from the Abecedarian Project.  Applied 

developmental science, 2002, 6.1: 42-57, cit. In: GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ, ed. 

Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, 2015, s. 13. 



 

 

28 

skupiny). Kromě vzdělávacích aktivit byly do programu zahrnuty také pravidelné lékařské 

prohlídky, zároveň byl kladen důraz i na nutričně vyvážené stravování, doprava do 

vzdělávacího centra byla zajištěna.66   

Výsledkem projektu se staly pozitivní účinky v oblasti čtení či písemného projevu, které 

intenzivně přetrvávaly od 8 do 12 let dítěte, kdy se rozdíly spojené s intervencí projevovaly 

velmi zřetelně. Pozitivní účinky se promítly do schopnosti „memorovat informaci“, došlo 

také k vnímání rodičů v souvislosti s úspěchy jejich dětí ve škole. Tento pokrok vedl k 

dalším formám kontroly ze strany rodičů týkající se vzdělávací dráhy jejich dítěte.67 

  

                                                           
66 CAMPBELL, Frances A., et al. Early childhood education: Young adult outcomes from the Abecedarian Project.  Applied 

developmental science, 2002, 6.1: 42-57, cit. In: GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ, ed. 

Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, 2015, s. 13. 
67 CAMPBELL, Frances A.; RAMEY, Craig T. The Carolina Abecedarian Project. 1991. 
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4 Praktická část práce 
 

4.1 Cesta k zavedení „povinného předškolního vzdělávání“ (rok 

2008–2016) 
 

4.1.1 Využití metody process – tracing (mediální analýza hledající 

kauzální mechanismy) 
 

4.1.1.1 Obecné ukotvení metody 

Primárně, než přejdu ke konkrétním definicím, uvádím překlad aplikované metody „process 

– tracing“, který výstižně určuje její zaměření. Jedná se o metodu věnující se „trasování 

procesů“. 

Toto „trasování“ spočívá v hledání vztahů a kauzálních mechanismů v rámci zkoumané 

problematiky. Kauzální mechanismus lze konkrétně definovat jako “complex system, which 

produces an outcome by the interaction of a number of parts“, tedy komplexní systém, který 

vytváří výsledek interakcí několika částí.68 

Je důležité vysvětlit, jak lze kauzalitu s ohledem na tuto teorii chápat. Nejedná se o bádání 

týkající se toho, zda událost způsobí následek, metoda cílí na vysvětlení příčiny tohoto 

následku. Záměrem je tedy zjistit, jakým způsobem a proč události (strategie, opatření, 

metody vzdělávání) fungují/fungovaly či vůbec vznikly.69 

Dále lze ve vztahu k metodě uvést následující: 

 „V souvislosti s PT je často používána metafora detektivního vyšetřování: Detektiv 

nezkoumá primárně korelace proměnných v mnoha případech, přestože zkušenost z jiných 

případů může být užitečná, ale zaměřuje se na přesné zmapování kriminálního případu 

včetně identifikace podezřelých, zkoumání jejich motivů a na hledání a vyhodnocování 

důkazů v kontextu daného případu. Stejně tak výzkumník používající PT identifikuje možná 

teoretická vysvětlení (tzv. kauzální mechanismy) a zkoumá jejich přijatelnost tak, že hledá a 

vyhodnocuje empirickou evidenci.“ 70  

Z výše zmíněné citace z publikace, která mapuje zkoumaní kauzality v případových 

                                                           
68 GLENNAN, Stuart S. Mechanisms and the nature of causation. Erkenntnis, 1996, 44.1: 49-71, cit. In: BEACH, Derek a 

Rasmus Brun PEDERSEN. Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines [online]. 2013 [cit. 2021-7-22]. 

Dostupné z: doi:10.3998/mpub.10072208, s. 10.   
69 MAZÁK, Jaromír. Process tracing: zkoumání kauzality v případových studiích [online]. 2017, s. 58.  
70 Tamtéž. 
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studiích, lze poměrně jasně pochopit, jaká je role výzkumníka, jehož záměrem je uvedenou 

metodu aplikovat. Stává se detektivem, který se snaží odhalit potřebné důkazy, identifikovat 

aktéry, vnímat jejich motivy a objasnit tak proces, který vedl k určitém následku. Zároveň 

je však třeba dodat, že tento proces podléhá spoustě vlivů, které mohly zasáhnout do procesu 

a které je třeba do analýzy zahrnout. 

Závěrem považuji za důležité uvést základní myšlenku jednoho z článků (se kterou se 

ztotožňuji) a to, že „process tracing is a fundamental tool of qualitative analysis“. 71  Metoda 

je tak základním nástrojem pro tvorbu kvalitativní analýzy. 

4.1.1.2 Zasazení do kontextu problematiky – vysvětlující a popisující část  

K tomu, abych zodpověděla výzkumné otázky, které jsem si stanovila, je metoda „process 

tracing“ nástrojem. Prostřednictvím mediální analýzy se zaměřím na přesné zmapování 

situace vedoucí k zavedení regulace povinného předškolního vzdělávání. Předmětem 

analýzy tedy bude identifikace zapojených aktérů, jejich motivace, vývoj související veřejné 

rozpravy a další kontexty (ve formě evidence), které k zavedení regulace vedly. Situace, 

kterou prostřednictvím této metody popíšu, bude následně sloužit také pro analýzy na 

základě dalších teorií, které považuji za podstatné v práci zmínit a dále rozvést.  

Situace X Situace Y 

rok 2008 - zmínky o „povinném 

posledním ročníku mateřské školy“ 

rok 2016 – „zavedení povinného 

předškolního vzdělávání“ 

 

Na základě analýzy dokumentů v mediální archivu („Newton media“)72 jsem stanovila 

sledované období týkající se zavedení regulace „povinného předškolního vzdělávání“. 

S ohledem na nalezené a prostudované výsledky toto období začíná rokem 2008, kdy se 

v médiích téma týkající se „povinného předškolního vzdělávání“, či spíše „povinného 

posledního ročníku mateřské školy“, začíná objevovat. Diskuze týkající se zapojení sociálně 

znevýhodněných dětí začíná rezonovat. Ve vztahu ke kontextu v rámci problematiky 

v analýze zasáhnu také do roku 2007, a to s ohledem na rozsudek Evropského soudu pro 

lidská práva, který bude v souvislosti s touto problematikou a se zahájením výše uvedené 

diskuze často citovaný. Tato podrobná analýza všech tematicky souvisejících článků probíhá 

                                                           
71 COLLIER, David. Understanding Process Tracing [online]. University of California, Berkeley, 2011. 
72 Archiv Newtonmedia: Pohled do médií, který vám dá smysl. Newtonmedia [online].  
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až do roku 2016, kdy bylo opatření ve formě „povinného předškolního vzdělávání“ 

schváleno.  

Na základě dat nalezených v mediálním archivu jsem provedla analýzu všech záznamů od 

roku 2008 do roku 2016. Kompletně se jedná o 4 855 záznamů. Všechny tyto 

záznamy/články jsem prošla, vytvořila z nich podrobné výpisky s odkazy, abych na jejich 

základě následně vytvořila popis situace, který v médiích v této době panoval, a to ve vztahu 

k postojům jednotlivým aktérů, závislosti regulace na konkrétní politické situaci a dalších 

vlivů souvisejících s nastolením regulace. Nejedná se však pouze o záznamy 

z publikovaných článků, ale také o analýzu politických dokumentů (programových 

prohlášení vlády, volebních programů, stenografických zápisů z jednání poslanecké 

sněmovny) a dokumentů strategických, které jsem po zmínkách v médiích následně 

studovala ve vztahu k regulaci. Zmínka v médiích mě tedy v některých případech vedla 

k tomu se na daný dokument či danou situaci blíže zaměřit. Právě tento postup je v souladu 

s výše uvedenou metodou, kdy podstatou „detektivního vyšetřování“ je najít odpověď na 

stanovené výzkumné otázky a odhalit potřebné kauzální mechanismy. Zároveň jsem 

považovala za podstatné projít opravdu všechny související záznamy a nepřistupovat k 

„vyšetřování“ formou výběru z článků. Ačkoli byl tento postup extrémně časově náročný, 

získala jsem velmi detailní a kompletní přehled o situaci a informacích, které v médiích 

panovaly (jedná se tedy o informace, které veřejnost „mohla snímat“). Ve vztahu 

k výzkumným otázkám, které byly na začátku práce stanoveny, se tato první část práce 

vztahuje zejména k těmto:  

• Kde vznikla motivace k nastolení dané agendy?  

• Jak byla agenda nastolena a kdy se začalo o uvedené problematice aktivně 

diskutovat?  

• Kdo tuto diskuzi vedl?  

Úvodem přikládám graf, který demonstruje to, jakým způsobem se diskuze ohledně 

povinného předškolního vzdělávání v médiích vyvíjela. Tento graf jsem vytvořila s ohledem 

na „počet nalezených dokumentů“ v mediálním archivu (služba „Newton media“). 
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Obrázek 8: Počet nalezených dokumentů ("Newton media" – mediální archiv) 

Z grafu je patrné, jak téma v médiích postupně rezonovalo. Od roku 2008 se výskyt hesla 

postupně zvyšoval, a to až do zavedení povinného předškolního vzdělávání v roce 2016.  

Graf uvádím také proto, že určitým způsobem zrcadlí rozvíjející se diskuzi v souvislosti 

s předškolním vzděláváním jako takovým – v čase roste jeho význam (je předmětem diskuzí, 

úvah, článků). Samozřejmě je tato diskuze způsobena rovněž záměry zavést opatření, která 

se ho bezprostředně dotýkají, v diskuzích se však intenzivněji objevují zmínky o významu 

předškolního vzdělávání pro dítě. Jsou prováděny výzkumy, realizovány studie a také 

navržena opatření (například jak řešit problematiku vzdělávání dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí). To vnímám směrem k předškolnímu vzdělávání jako velmi 

pozitivní. Výskyt „hesla“ v médiích se od roku 2008 do roku 2020 zvýšil o 349 %. 

4.1.2 Ministři školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2007 do 

současnosti 

Pro jasný přehled s ohledem na popis situace, ke kterému v jednotlivých letech následně 

přistoupím, považuji za důležité uvést jednotlivé ministry školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále „ministr školství“) ve sledovaném období.  K dokreslení kontextu je v tabulce také 

uvedena politická příslušnost a vláda, ve které daný ministr školství působil. S ohledem na 

další analýzu se jedná o podstatné informace, jelikož právě politická příslušnost může hrát 

v prosazování opatření „povinného předškolního vzdělávání“ podstatnou roli. Přehled 

ministrů uvádím od začátku sledovaného období do současnosti. 
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Z tabulky vyplývá zajímavé zjištění, a to ve vztahu k nestabilitě na této pozici. Nejdéle 

sloužící ministr školství je od roku 2017 do současnosti Ing. Robert Plaga, Ph.D., za ním 

však následuje Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D., která na svém postu strávila dva roky. 

Příčinou této nestability jsou jak vládní krize, tak také demise ministrů z důvodu různých 

afér, které je k odstoupení donutily. K dokreslení kontextu je v tabulce také uvedena 

politická příslušnost a vláda, ve které daný ministr působil. S ohledem na další analýzu se 

jedná o podstatné informace, jelikož právě politická příslušnost hraje v prosazování opatření 

„povinného předškolního vzdělávání“ důležitou roli.  

4.1.3 Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2007 a 2008 

Zásadní událost, která v roce 2007 vedla ke vzniku veřejného diskurzu s ohledem na pojetí 

a přístup ke vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, je rozsudek Evropského 

                                                           
73 MINISTŘI ŠKOLSTVÍ OD ROKU 1848: Přehled ministrů a ministryň školství od habsburské monarchie. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy [online].  

Ministr školství Období Příslušnost Vláda 

Robert Plaga 
13. 12. 2017 – 

současnost 
nestraník za ANO 

ANO, ČSSD, tolerance KSČM, předseda vlády: 

Andrej Babiš 

Stanislav Štech 
21. 6. 2017 - 13. 12. 

2017 
nestraník za ČSSD 

ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, předseda vlády: 

Bohuslav Sobotka 

Kateřina Valachová 17. 6. 2015 - 21. 6. 2017 
nestranička za 

ČSSD, později 

ČSSD 

ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, předseda vlády: 

Bohuslav Sobotka 

- podala demisi Michaela 

Marksová-

Tominová 

5. 6. 2015 - 17. 6. 2015 ČSSD ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD 

Marcel Chládek 29. 1. 2014 - 5. 6. 2015 ČSSD 
ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, předseda vlády: 

Bohuslav Sobotka 

- odvolán z funkce 
Dalibor Štys 10. 7. 2013 – 29. 1. 2014 Nestraník 

čtrnáct nestraníků a jeden člen KDU-ČSL, 

předseda vlády: Jiří Rusnok 

Petr Fiala 2. 5. 2012 – 10. 7. 2013 Nestraník 
ODS, TOP-09, VV (věci veřejné), později 

LIDEM – liberální demokraté 

- Předseda vlády: Petr Nečas, 17. června 2013 – 

demise 
Josef Dobeš 13. 7. 2010 – 30. 3. 2012 Věci veřejné 

ODS, TOP-09, VV (věci veřejné), později 

LIDEM – liberální demokraté 

- Předseda vlády: Petr Nečas 
Miroslava Kopicová 8. 5. 2009 – 13. 7. 2010 Nestranička 

- ČSSD, ODS, SZ, KDU – ČSL, předseda vlády: 

Jan Fischer, „úřednická vláda“ 

Ondřej Liška 4. 12. 2007 – 8. 5. 2009 Strana zelených 
- ODS, KDU-ČSL, SZ, předseda vlády: Miroslav 

Topolánek 

Obrázek 9: Ministři školství od roku 2007 do současnosti73 
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soudu pro lidská práva. 

4.1.3.1 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva („rozsudek ve věci D.H.“) 

V roce 2007 (konkrétně 13. listopadu) došlo k vydání rozsudku, který následně implikoval 

nutnost intenzivně řešit inkluzi, a to nejen ve vztahu k předškolnímu vzdělávání. Tento 

rozsudek předznamenala stížnost osmnácti romských dětí, které projevily nespokojenost s 

jejich zařazením do speciálních („zvláštních“) škol. Jedním ze závěrů soudu bylo tvrzení o 

nepřiměřeně vysokém podílu romských dětí v těchto školách, a to také ve vztahu k české 

legislativě, která dle vyjádření soudu připouštěla tento negativní dopad. Soud pro lidská 

práva tak uvedl, že historicky znevýhodněná romská menšina, ač vyžaduje zvláštní ochranu, 

je diskriminována (a to včetně stěžovatelů, kterým soud uhradil náklady řízení a zároveň 

přiznal finanční obnos s ohledem na morální újmu, kterou utrpěli).74 

4.1.3.2 Diskuze o povinném předškolním vzdělávání 

Následně, v roce 2008, se začínají zásadněji objevovat zmínky o zavedení „povinného 

bezplatného roku předškolní výchovy“ (takto je v médiích nejčastěji opatření zmiňováno).  

Konkrétní záznam „pro zavedení regulace“ lze nalézt v článku, který zpracovala 

pedagogická poradkyně v občanském sdružení Liga lidských práv, Brno. Pro vytvoření 

žádoucích návyků u romských žáků a snadnější adaptaci na školní prostředí vidí řešení 

v zavedení „povinné docházky do posledního ročníku mateřské školy“ (ve vztahu k 

sociálním, hygienickým návykům i kompenzaci rozdílů v jazykové oblasti). Zároveň je 

v článku přímo konstatováno, že „má-li se zvýšit školní úspěšnost romských žáků a jejich 

zájem o další studium, nestačí jen zavést potřebná opatření ve školách, ale musí jít o 

celospolečenskou změnu, která zasáhne do běžného života.“75  

V návaznosti na výše uvedené bych chtěla vyzdvihnout snahu o řešení nejen formálního 

charakteru, nýbrž zmínku o změně celospolečenské – nelze úspěšně zavést opatření, se 

kterým veřejnost (zejména aktéři vzdělávací politiky) není vnitřně srozuměná a jeho 

souvislostem nerozumí.  

Regulaci týkající se zavedení povinného předškolního roku zmiňuje ve svém projevu na 

programové konferenci ČSSD také Jiří Havel (dne 31. 5. 2008). Jako důvod pro zavedení 

                                                           
74 Rozsudek ESLP ve věci D. H. a spol. (diskriminace rom. dětí). Profipravo.cz [online]. 14. 11. 2007. 
75 HORÁČKOVÁ, Marie. Rodina a škola: Kritické oko. Brno, 2008, str. 14. 
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regulace zdůrazňuje nutnost odstranit sociální bariéry, jako další argument zmiňuje také 

jednoduší přechod do základní školy.76 

4.1.3.3 Diskuze o zpoplatnění posledního roku v mateřské škole 

V červnu vychází článek, ve kterém je prezentován oficiální záměr Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) zavést poslední rok předškolního vzdělávání 

v mateřských školách jako povinný. Ministr školství (Ondřej Liška, SZ) tuto ideu prezentuje 

v televizním pořadu se zdůvodněním, že má dojít „k lepší integraci dětí do společnosti“. 

Zároveň je v této souvislosti zmíněno, že se s uvedeným záměrem ztotožňují také zástupci 

opozice a zároveň školských odborů.77 

Současně se ale také MŠMT chystá předložit PSP ČR, který by měl poslední rok mateřské 

školy znovu zpoplatnit. Je však zdůrazněno, že s tímto krokem nesouhlasí nejen opozice 

(konkrétně zmíněna ČSSD), ale také zástupci odborů či Evropská komise. V článku je 

citován například prorektor Univerzity Karlovy Stanislav Štech, který tento plán s ohledem 

na dokumenty Evropské komise nepovažuje za uvážený, přímo pak konstatuje: „Zprávy 

Evropské komise zdůrazňují potřebu posílit a zkvalitnit rané, předškolní vzdělávání a 

zpřístupnit ho co největšímu počtu obyvatel, především těm ze znevýhodněných sociálních 

skupin. Stačí se zamyslet nad studiemi, které tuto potřebu vysvětlují, a asi těžko zdůvodníme, 

že umožňujeme rozvoj předškolního vzdělávání, když zpoplatníme jeho poslední rok.“ 

Zároveň tento krok ministr školství (Ondřej Liška, SZ), doporučuje dalším vládám, pokud 

by on sám rezort dále vedl, tuto myšlenku chce realizovat.78 

V této souvislosti si dovolím konstatovat, že mě velmi zarazil záměr stanovit povinnou 

předškolní docházku a zároveň ji zpoplatnit – domnívám se, že tyto dva záměry nelze 

společně realizovat. 

O úmyslu zpoplatnit poslední rok mateřské školy je diskutováno již delší období (od začátku 

roku), podle úvah ministra školství (Ondřeje Lišky, SZ), bezplatnost posledních ročníků 

nesplnila účel, za jakým ho ČSSD zřídila. Opatření vedou ke zhoršení podmínek financování 

pro zřizovatele mateřských škol a znevýhodňují rodiče dětí nižších ročníků oproti rodinám 

dětí „předškolních“. Je prezentováno, že s tímto opatřením souhlasí pedagogové (konkrétně 

citována ředitelka mateřské školy), opozice však tento krok kritizuje jako krok zpět směrem 

                                                           
76 Jiří Havel – Školství bez bariér. ČSSD [online], 2008. 
77 Liška rodičům: Mateřská škola za peníze a povinně. ČT 24 [online], 2008. 
78 Tamtéž. 
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k sociálně – znevýhodněným dětem a jejich přístupu ke vzdělávání. MŠMT argumentuje tak, 

že pro tyto děti může ředitel úplatu snížit či od ní odstoupit. Zpoplatnění posledního ročníku 

mateřské školy zrušila ministryně školství za ČSSD Petra Buzková v roce 2005.79 

Tvrzení o podpoře realizovat záměr ze strany zřizovatelů mateřských škol podporuje článek, 

kde jsou citováni zřizovatelé a ředitelky mateřských škol, jako hlavní argument pro 

zpoplatnění posledního roku v mateřské škole je uvedeno větší množství provozních 

prostředků pro mateřské školy v souvislosti s nastolením úplaty pro tuto skupinu. Zároveň 

aktéři v článku uvádějí, že musejí zvedat školné ostatním dětem, aby zvládli provoz 

zafinancovat (či pracovat na zkvalitnění vybavení pro mateřské školy). 80   

V listopadu je již diskutovaný záměr o zpoplatnění posledního roku v mateřské škole zahrnut 

do novely školského zákona, kterou ministerstvo předkládá do poslanecké sněmovny. 

Zdůvodnění ministerstva je následující: „Záměr zpřístupnit poslední ročník mateřské školy 

co možná největšímu množství dětí, a to zejména dětem se sociálním znevýhodněním, se 

nenaplnil. Počet těchto dětí se nezvýšil, naopak obcím i samotným školám výpadek financí 

dělá problémy“.81  

V prosinci ministr školství (Ondřej Liška, SZ), ustupuje od tohoto úmyslu, na postupu se dle 

svého vyjádření dohodnul se zástupci poslaneckých klubů. V této souvislosti je také 

prezentována informace, že v rámci průzkumu (který se konal prostřednictvím agentury 

Median), se více než dvě třetiny lidí vyjádřily proti zpoplatnění posledního roku 

v předškolním vzdělávání, pro byla přibližně pětina.82 

Dovolím si upozornit na skutečnost, že je v tomto případě zmíněn také výsledek veřejného 

mínění jako jeden z možných důvodů, proč nebyl záměr uskutečněn – jednalo by se spíše o 

nepopulární opatření. 

4.1.3.4 Přijetí zodpovědnosti za segregaci Romů ve školách 

V listopadu je v Praze konána mezinárodní konference „Vzdělání bez bariér“, a to 

v souvislosti s výročím vydaného rozsudku ve věci D.H. Konferenci organizují Evropské 

centrum pro práva Romů (dále „ERRC“), Romský vzdělávací fond, Nadace OSF Praha a 

koalice neziskových organizací Společně do školy83, a to se záštitou MŠMT. Předmětem 

                                                           
79 MARTÍNEK, Jan. Za předškoláky se má platit. Lidové noviny. 2008, str.1. 
80 Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy? Názory se různí, rozhodnou poslanci. Týdeník školství. 2008.  
81 Poslední rok ve školce bude placený. Lidové noviny. 2008, str. 3.  
82 Poslední ročník mateřské školy zůstane bezplatný. Ceskenoviny.cz [online]. 19. 12. 2008. 
83 Jedná se o 15 nevládních organizací, koalice vznikla ve vztahu k „Rozsudku ve věci D.H.“. 
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diskuze byl také výzkum uskutečněný ERRC, jehož výsledkem jsou doporučující opatření 

vládě (poměrně zásadního charakteru). Jedním z návrhů těchto opatření je regulace, která by 

zajišťovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí dva roky zdarma realizovat 

předškolní vzdělávání.84 V prosinci následně média publikují, že „česká vláda uznala 

zodpovědnost za segregaci Romů ve školách“. Došlo tak k oficiálnímu přijetí rozsudku ve 

věci D.H., zároveň se MŠMT v této souvislosti zavazuje, že situaci změní.85 

4.1.3.5 Zakotvení regulace ve strategických dokumentech 

Ve vztahu ke strategickým dokumentům je důležité zmínit „Návrh akčního plánu realizace 

koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí“ (v rámci kterého vláda 

v květnu schvaluje usnesením „Zprávu vlády o realizaci Koncepce (projektu) včasné péče o 

děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání za období 2005–

2007)“.  

Výše zmíněná koncepce demonstruje roli předškolního vzdělávání, konkrétně pak jeho 

důležitost a nezastupitelnost. Zároveň zdůrazňuje docházku do mateřské školy, a to 

především ve vztahu k sociálně znevýhodněným dětem, upozorňuje rovněž na zásadnost 

včasné péče jako takové. Zmiňuje také zásadní aspekt, a to nutnost pracovat s celou rodinou, 

konkrétně v této souvislosti zdůrazňuje roli matky dítěte.  

Jako problém pro realizaci předškolního vzdělávání pak popisuje nezájem ze strany 

zákonných zástupců děti do mateřských škol přihlásit, tento problém eskaluje v odloučených 

lokalitách (problém je prohlubován nemožností děti do mateřské školy dopravit).  

V návaznosti na výše uvedené překážky pak vyzdvihuje jako naprosto stěžejní 

interdisciplinární přístup, a to nejen spolupráci MŠMT a MPSV (včetně orgánů sociálně 

právní ochrany dětí), ale také neziskových organizací (romských terénních pracovníků, 

NNO, které pro tyto děti zajišťují volnočasové aktivity pro děti a další).86 

V akčním plánu této koncepce nalezneme hned v úvodu mezi hlavními úkoly (str. 1):  

„průběžná realizace programů a opatření zaměřených na zvýšení počtu dětí ze 

sociokulturně znevýhodňujícího prostředí absolvujících některou z forem předškolního 

                                                           
84 VENDLOVÁ, Veronika. Český vzdělávací systém zatím stále segreguje = diskriminuje! Aktuálně.cz [online], 19. 11. 

2008. 
85 ČR uznala, že diskriminuje Romy. Rok po verdiktu soudu. Aktuálně.cz. 2008.  
86 Koncepce (projekt) včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání 

(2005). Databáze strategií – portál strategických dokumentů v ČR [online]. MŠMT. 
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vzdělávání (zejména v MŠ či přípravných třídách pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího 

prostředí).“ 

Dále považuji za zajímavé vyzdvihnout jednu z výzkumných a analytických aktivit (str. 7):  

„účast zástupců MŠMT na evropských platformách zabývajících se tématikou včasné péče a 

spolupráce se zahraničními odborníky, jako je např: Romský vzdělávací fond a případně i 

Světová banka.“ 87 

O „povinném posledním roku předškolní docházky“ se tedy ani koncepce, ani akční plán 

nezmiňují. V koncepci je však demonstrována předškolní příprava jako stěžejní.  V plánu 

je ale zároveň ukotveno pracovat na realizaci opatření, která budou zaměřena na zvýšení 

počtu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (což se později stává jedním z hlavních cílů 

zavedení regulace povinného předškolního vzdělávání). 

4.1.4 Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2009 

4.1.4.1 Související realizované výzkumy a anketa Výzkumného ústavu pedagogického 

V tiskové zprávě MŠMT z dubna roku 2009 se objevují výsledky výzkumu zaměřeného na 

„analýzu podoby a příčin segregace dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí“ 

(realizovaného společností Člověk v tísni a GAC). Výsledky, jak zpráva zmiňuje, 

demonstrují některá znepokojující zjištění, na které chce MŠMT navázat opatření. Ta by 

vedla k eliminaci důsledků ve vzdělávání v návaznosti na sociální znevýhodnění dítěte.  

Důvod pro realizaci uvedeného výzkumu je spatřován ve zmapování souvislostí ve vztahu k 

možné diskriminaci romských dětí a zároveň snaze zkoumat konkrétní vzdělávací situace 

těchto dětí (a žáků). Konkrétně je pak ve zprávě uvedeno:  

„aby ministerstvo získalo přehled o aktuální situaci ve školách, byla zadána ke zpracování 

dvě rozsáhlá sociologická šetření u společností GAC a Člověk v tísni, která mapují postavení 

sociálně znevýhodněných dětí ve vzdělávacím systému.“88 

Zmíněna je také návaznost na rozsudek ve věci D.H., který je jednou z hlavních příčin vzniku 

uvedeného šetření, zpráva přímo uvádí jeho závěry, a to: „že do škol pro žáky s lehkým 

mentálním postižením docházejí i romské děti, jejichž handicapem není mentální postižení, 

                                                           
87 Návrh akčního plánu realizace koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí [online]. MŠMT. 
88 Jaké jsou vzdělanostní šance dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí? Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy [online]. 8. 4. 2009. 
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ale pouze sociální znevýhodnění. Údaje získané pomocí tohoto šetření mají napomoci 

efektivnějšímu uskutečňování Akčního plánu realizace koncepce včasné péče o děti ze 

sociálně znevýhodňujícího prostředí.“ 89 

Zároveň je v tiskové zprávě jasně zdůrazněno, že ministr školství (Ondřej Liška, SZ) vnímá 

podporu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a odstraňování nerovností ve 

vzdělávání jako prioritu, zmíněna je také informace o existenci skupiny pro sociální 

programy ve školství (pod vedením Kláry Laurenčíkové, náměstkyně).90 

Během roku vzniká anketa Výzkumného ústavu pedagogického91, na portálu rvp.cz je 

informováno o možném záměru MŠMT zavést povinné předškolní vzdělávání. Jako vstupní 

informace je zmíněno, že se opatření stává tématem různých úvah i diskuzí, a to jak 

s negativními, tak pozitivními stanovisky. Zároveň je pak podpořena a vítána další debata k 

tématu. Dále informují, že výzkum směrem k aktérům vzdělávací politiky pak bude 

proveden formou ankety a písemného dotazníku. Mezi oslovené skupiny budou patřit 

pedagogové nejen mateřských, ale také základních škol (i speciálních), dále profesní svazy, 

asociace a vybraní odborníci. Osloveni budou také rodiče dětí a žáků.92 

V této souvislosti dále vychází články, které podporují a podněcují diskuzi, zmiňují 

probíhající anketu a možné překážky k zavedení regulace (ze strany Českého výboru 

Světové organizace pro předškolní výchovu je zmíněn problém dopravy dětí a přímo 

negativní stanovisko k danému opatření, dále jsou prezentovány problémy s kapacitami 

mateřských škol).93 

Závěrečné vyhodnocení průzkumu je realizováno rovněž Výzkumným ústavem 

pedagogickým. Výsledkem uvedené ankety/diskuzí a zaslaných dotazníků je, že 

pedagogové, kteří se jako jednotlivci účastnili diskuze, tento krok spíše podporují. 

Zavedení povinného předškolního vzdělávání podporují také rodiče (více než polovina), 

tento postoj je vysvětlován tím, že se pro většinu vlastně nejedná o změnu stavu (jejich dítě 

mateřskou školu navštěvuje). Postoje pedagogů vyjádřené přes profesní sdružení jsou 

však nesouhlasná. Zdůvodnění nesouhlasného stanoviska spočívá v zachování práva volby 

                                                           
89 Jaké jsou vzdělanostní šance dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí? Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy [online]. 8. 4. 2009. 
90 Tamtéž. 
91 Od roku 2011 se stal nástupnickou organizací NÚV, v současné době, od roku 2020, se jedná o NPI ČR. 
92 SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Výsledky diskuse k zavedení povinného předškolního vzdělávání v ČR. Metodický portál 

rvp.cz [online]. 2010.  
93 Školka bude pro předškoláky povinná, plánuje ministerstvo. Týden.cz [online]. 2009.  
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rodičů, argumentem se stává také vysoká účast na předškolním vzdělávání. Problémy 

týkající se zapojení dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do předškolního vzdělávání 

by měly být řešeny formou cíleně zaměřených programů. 94  

Nesouhlasně se vyjádřili rovněž oslovení odborníci, kteří jako potřebné a chtěné opatření 

směrem k předškolnímu vzdělávání zmiňují spíše „zákonný nárok pro docházku dítěte do 

mateřské školy“, rozhodnutí o účasti na předškolním vzdělávání by však ponechali v 

kompetenci rodičů. Jako adekvátnější řešení zmiňují specifickou nabídku možností zapojení 

do předškolního vzdělávání, prostřednictvím které by měla být skupina sociálně 

znevýhodněných dětí a rodičů oslovena. Zavedení povinného předškolního vzdělávání (tedy 

plošné povinnosti) připouští pouze v souvislosti se systémovou změnou, která by 

transformovala počáteční vzdělávání v celé své míře. Zároveň zmiňují, že jako klíčový prvek 

spatřují jasnou koncepci pro předškolní vzdělávání, která by zahrnovala adekvátní 

vysokoškolskou přípravu pedagogů.  

Závěr vyhodnocení obsahuje shrnutí, ve kterém je konstatováno, že zavedení regulace 

povinného předškolního vzdělávání „nelze považovat za všeobecně přijatelné“. 

V konečném důsledku převažují spíše rizika, zároveň bylo opatření směrem ke splnění cíle 

zapojit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí vyhodnoceno jako nefunkční (a 

nadbytečné). Zmíněny jsou nevyřešené související koncepční a organizační záležitosti 

(některé jsou zároveň vyhodnoceny jako nesplnitelné), zároveň je popsána případná nutnost 

upravit legislativu a navýšit mandatorní výdaje. Je tedy popsáno, že se jako přijatelné řešení 

jeví zachovat směrem k diskutované regulaci status quo, zároveň ale stanovit zákonný nárok 

na docházku dítěte do mateřské školy (a to konkrétně pro tříleté, čtyřleté a pětileté 

s postupným náběhem).95 

4.1.4.2 Zakotvení regulace ve strategických a jiných dokumentech  

Na podzim MŠMT vydává tiskovou zprávu „Reakce MŠMT na prohlášení koalice Společně 

do školy“. Předmětem této zprávy je reakce na kritiku koalice Společně do školy směřující 

k absenci kroků ze strany MŠMT, které by vedly ke zlepšení situace v souvislosti 

s diskriminací sociálně znevýhodněných dětí (konkrétně zmíněni romští žáci).  

MŠMT se v této tiskové zprávě ohrazuje a zmiňuje, že realizuje potřebné kroky, které 
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rvp.cz [online]. 2010. 
95 Tamtéž.  



 

 

41 

uvedené cíle vedoucí k eliminaci diskriminace podporují. Závěrem této tiskové zprávy lze 

naleznout informaci, že dlouhodobé koncepční řešení, které bude obsahovat výčet 

komplexních opatření ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání, bude zakotveno v „Národním 

akčním plánu inkluzívního vzdělávání“, na kterém MŠMT aktuálně pracuje.96 

4.1.4.2.1 Národní akční plán inkluzivního vzdělávání 2010-2013 (dále „NAPIV 2010-2013“) 

Tento (již výše zmíněný) plán se zakotvením hlavních cílů v rámci inkluzivnímu vzdělávání 

byl schválen vládou dne 15. března 2010 (konkrétně se jedná o usnesení č. 206).  

Konkrétně pak lze v části „Podpora inkluze v oblasti předškolního vzdělávání“ nalézt 

opatření: 

 „Zpracovat studii proveditelnosti povinného předškolního vzdělání v posledním roce před 

zahájením předškolního vzdělávání.“ 

Termín splnění je stanoven na prosinec 2011.  

Dalším souvisejícím opatřením je:  

„Zpracovat studii proveditelnosti eventuální „nárokovosti“ předškolní přípravy v plném 

rozsahu“.97 

V tomto strategickém dokumentu tak lze nalézt zmínku o dvou studiích proveditelnosti, 

které budou předmětem dalších diskuzí ve vztahu k regulaci a které by měly být podkladem 

pro další vládní rozhodování. 

4.1.4.2.2 Koncepce romské integrace na období 2010–2013 

Ve vztahu k této koncepci, která primárně vychází z koncepcí předchozích (zejména již 

zmíněné koncepce včasné péče) považuji za důležité uvést, že uvádí jako jednu z příčin 

neúspěšnosti romských žáků ve vzdělávání na základních školách absenci vzdělávání 

předškolního, zároveň také deklaruje souvislost neúspěchu směrem k nedostatečnému 

zapojení zákonných zástupců těchto dětí do vzdělávacího procesu.   

Jako související opatření lze zmínit:  

„zvýšit dostupnost a provázanost služeb včasné péče na lokální úrovni ve všech potřebných 

sociálně vyloučených romských lokalitách, působit na postoje rodičů znevýhodněných dětí a 
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zvyšovat jejich informovanost o pozitivním vlivu účasti dětí v systému včasné péče na jejich 

školní úspěšnost“.98 

Směrem k oběma dokumentům lze konstatovat, že obsahují spíše cíle – tedy konkrétně 

zvýšit dostupnost a provázanost včasné péče, působit na postoje rodičů, zvyšovat jejich 

informovanost, zpracovat studie. Absentují však konkrétní nástroje, jak uvedených 

cílů/opatření dosáhnout. Považuji však za důležité a naprosto klíčové, že si předškolní 

vzdělávání postupně získává zásadnější pozornost (a to nejen v těchto dokumentech). 

V médiích je věnován prostor také „Zelené knize školství ČSSD“. Text knihy zmiňuje 

rodinu jako nenahraditelnou součást vzdělávání, mateřské školy pasuje do role jednoho z 

nejúčinnějších způsobů prevence sociálního vyloučení. Zároveň obsahuje návrh na zavedení 

povinného roku předškolní výchovy v horizontu tří až pěti let.99 

4.1.5 Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2010 

4.1.5.1 Výsledky ankety směrem k další diskuzi v médiích 

Rokem 2010 se prolínají informace a avíza ve smyslu možného zavedení povinného 

předškolního předškolní vzdělávání, a to zejména v návaznosti na výše prezentovanou 

anketu Výzkumného ústavu pedagogického.  

Lze zmínit například článek, ve kterém je zavedení regulace zdůvodněno potřebou začlenit 

sociálně znevýhodněné děti do hlavního vzdělávacího proudu, tato snaha plyne zejména ze 

strany MŠMT a rovněž Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Článek je laděn směrem 

k regulaci spíše pozitivně – je v něm uveden souhlas s regulací ze strany rodičů i pedagogů 

směrem k výsledkům ankety (výsledky ve vztahu k odborníkům a profesním sdružením 

neuvádí).100  

Zavedení povinného předškolního vzdělávání je spojováno také s informací a cílem otevřít 

školy tzv. „handicapovaným dětem“. Do běžných škol má tak v konečném důsledku 

docházet více romských dětí, za jejichž počet ve zvláštních školách podléhá ČR kritice. 

Ministryně školství (Miroslava Kopicová, nestranička) zdůrazňuje, že je prioritou zajímat se 

v této souvislosti primárně o situaci v mateřských školách. MŠMT se tak prezentuje snahou 

reagovat na rozsudek ve věci D.H.101   

                                                           
98 Koncepce romské integrace na období 2010–2013. Vláda České republiky [online]. 2010. 
99 EICHLER, Patrik. Diskuse předem zabitá? Literární noviny [online], 2009, str. 3.  
100 Docházka do mateřských škol by mohla být povinná. iRozhlas.cz [online]. 2010. 
101 Školy se mají více otevřít handicapovaným dětem. ČT 24.cz [online]. 2010. 
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Ve vztahu k uvedenému rozsudku ve věci D.H. je pak reakce ČR komunikována zejména ve 

vztahu k existenci a tvorbě strategických dokumentů, které mají obsahovat řešení situace, 

konkrétně je zmiňován NAPIV 2010-2013.102  

Strategické a koncepční dokumenty se tak stávají jednou z hlavních argumentací a zároveň 

obhajobou (zejména ze strany MŠMT), ve vztahu k aktivitě týkající se realizace inkluzivních 

kroků. Děje se tak i směrem k mezinárodním organizacím, které se problematikou aktivně 

zabývají. Důležité je však zmínit, že v konečném důsledku je třeba hodnotit, zda jsou záměry 

z těchto koncepcí skutečně implementovány. 

Podrobně se věnuje povinnému předškolnímu vzdělávání také „Týdeník školství“. Ten 

prezentuje konkrétní reakce, které obdržel v souvislosti s možným zavedením této regulace 

(osloveny byly také učitelky mateřských škol). Podrobný článek zpracovaný k danému 

tématu uvádí, že se názory na opatření liší, někteří zavedení povinnosti vítají, jiní jej považují 

za zbytečné (reakce jsou zaznamenány v podobném poměru). Shoda obou názorových polí 

však panuje na nutnosti řešit problematiku komplexním způsobem – nutné je zaměřit se na 

legislativní uchopení, finance i potřebné kapacity v mateřských školách. 103   

Polemika v článku se zaměřuje také na výsledky ankety Výzkumného ústavu 

pedagogického. Zmíněno je, že ze strany profesních sdružení i odborníků, kteří byli 

osloveni, je vysloven směrem k regulaci nesouhlas (v kontextu zhodnocení současné 

situace). Vnímají, že s ohledem na nastavená pravidla, kdy je vzdělávání v posledním roce 

v mateřské škole bezplatné, účastní se ho přibližně 93 % dětí a starší děti jsou přijímány 

přednostně, regulace nepřinese tíženou změnu stavu. Mezi zmíněná rizika v diskuzi patří 

zejména předčasná scholarizace, směrem k zákonným zástupcům pak omezení jejich 

svobodné volby. Oproti současného systému by tak dle jejich vyjádření mohla nastat změna 

v případě sociálně znevýhodněných rodin a také individuálně vzdělávaných dětí.  Zásadní 

otázku si pokládají směrem k efektivnosti a funkčnosti daného opatření ve vztahu k sociálně 

znevýhodněným rodinám (zda, za jakých podmínek a do jaké míry). 104  

Pokud by oslovení odborníci měli identifikovat pozitivní účinky, které může regulace 

přinést, zmiňují včasnou diagnostiku dětí, rovné podmínky pro všechny děti a zdůraznění 

významu a prestiže mateřských škol.  

                                                           
102 Ministryně Kopicová chce do běžných škol více Romů a postižených dětí. iDNES.cz [online]. 2010.  
103 Do mateřské školy povinně? Týdeník školství. 2010. 
104 Tamtéž. 
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V případě zavedení regulace, jsou diskutovány také podmínky, které by ji nutně musely 

doprovázet. Jedná se o dostupnost mateřských škol (a to i směrem k lokalitám, které jsou 

s ohledem na jejich velikost a vzdálenost považovány za problematické), dostatečné 

kapacity a zachování principů, které jsou identifikovány v RVP PV směrem k metodám 

vzdělávání i jeho obsahu. Zmíněna je také nutnost zajistit vzdělávání předškolními 

pedagogy, dbát a zaměřit se na jejich vysokoškolskou přípravu a zároveň snížit počet dětí, 

které na jednoho pedagoga připadají. Klíčové je také zavést motivační a sociálně podpůrné 

programy pro sociálně znevýhodněné rodiny. Opět je zmíněna podmínka řešit toto opatření 

komplexně v celém systému počátečního vzdělávání. Aby nedošlo k úplnému narušení 

svobodné volby rodičů, považují za podstatné zavést možnost individuálního vzdělávání (a 

to bez dalších podmínek).105 

Agenda je aktivně rozebírána také v rádiích, například pedagogická expertka (Jana 

Straková), komentuje možnost zavedení povinného předškolního vzdělávání s obavou o 

svobodu rodičů v jejich rozhodování. Zároveň by však preferovala, aby měly všechny rodiny 

možnost zapojit se do předškolního vzdělávání, důraz klade zejména na dostupnost 

vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.106 

4.1.5.2 Ekonomické souvislosti ve vztahu k regulaci 

V červnu v médiích probíhají informace o ekonomických důsledcích, které vyvolá začlenění 

romských dětí do běžných škol, konkrétně je zmíněno, že tento krok může ušetřit miliardy 

korun. Je prezentován také odhad Světové banky týkající se finanční ztráty, kterou vyčíslila 

na 16 miliard korun. Vyčíslení je ale představeno jako podhodnocené, neboť vychází 

z pouhého odhadu sociálně vyloučených romských dětí (je demonstrováno, že skutečné 

ztráty jsou tedy ještě vyšší). V článku je zároveň zmíněno vyjádření koalice „Společně do 

školy“, která usiluje o to, aby byla problematika sociálního vyloučení zmíněna 

v programovém prohlášení vlády, jež aktuálně vzniká. Řešení vidí v zavedení jednoho 

povinného roku v předškolním vzdělávání. K uvedené problematice se vyjadřuje také 

zástupce Evropského centra pro práva Romů (Stanislav Daniel), který by ze strany vlády 

preferoval rovněž závazek boje proti rasové segregaci, a to s konkrétní podobou opatření.107  

Ze strany koalice „Společně do školy“ je prezentován nejenom závazek k zavedení povinné 

                                                           
105 Do mateřské školy povinně? Týdeník školství. 2010. 
106 Interview s pedagogickou expertkou Janou Strakovou [online]. In: Studio STOP 22:10: ČRo 6, 2010. 
107 Začleněním romských dětí do běžných škol může stát ušetřit miliardy.iRozhlas.cz [online]. 2010. 
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předškolní docházky, ale rovněž zahájení mediální kampaně vedoucí k odstranění 

předsudků, které společnost vůči romské komunitě zaujímá.108   

Důležité souvislosti je třeba uvést také směrem k šetření České školní inspekce, které 

odhaluje skutečnost, že na některých školách je více než polovina dětí romského původu 

diagnostikována s lehkým mentálním postižením. Diskriminační praxi potvrzuje 

v oficiálním stanovisku rovněž ombudsman (Otakar Motejl).109 

V „Lidových novinách“ je formou obsáhlého článku směřujícího k podpoře investic do 

vzdělávání prezentováno šetření odhalující významnou závislost výsledků žáků na 

socioekonomickém a kulturním zázemí rodin v ČR (šetření PISA). Dále jsou zde 

představena zjištění získaná v rámci realizace tzv. „NAPSI spolu“ (jde o projekt „Rozvoj 

informovaného a participativního přístupu k porozumění a tvorbě Národního akčního plánu 

sociální inkluze v ČR“)110, která upozorňují na to, že se prohlubují nerovnosti u sociálně 

znevýhodněných dětí (které se vzdalují hlavnímu vzdělávacímu proudu) z důvodu pozdní 

intervence. Tento fakt následně komentuje ředitelka základní školy, která v této souvislosti 

vyzdvihuje předškolní přípravu a uvádí, že problém spatřuje, pokud právě docházka do 

předškolního vzdělávání absentuje. Z tohoto důvodu je dle jejího vyjádření proto nutné 

podporovat další alternativní formy předškolního vzdělávání ve vztahu k nedostatečným 

kapacitám některých mateřských škol. Zároveň zmiňuje možnost povinnosti předškolního 

vzdělávání alespoň u dětí s odkladem povinné školní docházky a upozorňuje na paradox, 

který spatřuje v tom, že u dětí, u kterých bylo vlastně konstatováno, že nejsou na docházku 

do základní školy připravené, není tato příprava povinná. Článek zároveň upozorňuje na 

nevyhovující přístup ze strany MŠMT uvedenou agendu řešit, kdy potřebná opatření nejsou 

realizována (ačkoli jsou známá), dochází pouze k realizacím deklarativního charakteru, a to 

z důvodu absence politické vůle. Upozorňuje také na ztráty, které vyčíslila Světová banka 

v této souvislosti (zmíněno již výše).111 

4.1.5.3 Politické souvislosti ve vztahu k regulaci 

V „Týdeníku školství“ jsou prezentovány priority jednotlivých politických stran pro 

nadcházející volby. Dá se říct, že název článku již skepticky předvídá realitu po volbách, 

jelikož jeho název zní: Vzdělání, priorita, která po volbách vyšumí. Mezi volebními 

                                                           
108 KUBÁLKOVÁ, Pavla. Priorita nové vlády? Romské děti. Lidové noviny. 2010. 
109 Rovné šance romských žáků ušetří státu desítky miliard ročně. Deník Referendum [online]. 2010. 
110 EAPNČR: European anti poverty network [online].  
111 SVOBODA, Zdeněk. Kdo nemá vzdělání, nemá budoucnost. Lidové noviny. 2010. 
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programy pak lze naleznout „zavedení povinného bezplatného posledního roku předškolní 

výchovy“ v programu ČSSD.112 Zavedení povinného předškolní vzdělávání má kromě 

ČSSD ve svém programu také KSČM. V této souvislosti lze nalézt polemiky věnující se 

nedávné populační krizi a nedostatku mateřských škol jako možné komplikaci směrem 

k zavedení opatření. 113 

Zároveň je na výše uvedený bod programu zveřejněna reakce ODS, která na zpravodajském 

serveru informuje, že „povinný rok předškolní výchovy je nejen nákladným opatřením, které 

zároveň nevyřeší volání matek po flexibilnějších úvazcích a omezí je ve svobodné volbě.“ 114  

Důležité je zmínit, že pravice ve volbách vítězí. Vzniká Programové prohlášení vlády České 

republiky (ODS, TOP-09, Věci veřejné) pro rok 2010-2013. Vládní prohlášení neobsahuje 

zmínky o povinném předškolním vzdělávání či nutnosti řešit segregaci.  

Směrem k předškolnímu vzdělávání vládní prohlášení obsahuje tuto zmínku: „Vláda 

podpoří rozvoj alternativní rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání, rozvoj firemních 

školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských škol a rodinných center, ale i 

institut sousedského hlídání – tím bude vláda vytvářet podmínky pro rychlejší návrat 

pečujících rodičů k výdělečné činnosti.“ Jako klíčový záměr směrem ke vzdělávání je 

v prohlášení zmíněna reforma terciálního vzdělávání.115 

Médii zároveň probíhá informace o schůzce ministra školství (Josefa Dobeše, VV) a 

prezidenta (Václava Klause). Mezi diskutovaná témata během této schůzky patří také otázka 

povinného předškolního vzdělávání. Reportáž, která o uvedené schůzce informuje, zároveň 

zmiňuje, že koaliční partneři s Dobešovým nápadem, na rozdíl od opozice (ČSSD), nejsou 

s nápadem ztotožněni.116  

V „Haló novinách“ je výše uvedená informace ještě podrobněji rozvedena – návrh se nelíbí 

přímo premiérovi (Petru Nečasovi). Dále je zde rozvedena myšlenka směrem k možnému 

záměru ministra školství opatření zavést. Návrh, jak článek informuje, vzniknul při cestě 

v severních Čechách a jde stále o otevřené téma. O záměru zavést regulaci uvažuje také 

stínový ministr (Milan Bičík, KSČM), a to v návaznosti na volební program, kde je myšlenka 

                                                           
112 Vzdělání – priorita, která vždy po volbách vyšumí. Týdeník školství. 2010. 
113 RADOVANOVIČ, Dušan. Školství po volbách: bez školného a zřejmě i bez státních maturit. Deníkreferendum.cz 

[online]. 2010. 
114 RADOVANOVIČ, Dušan. Školství po volbách: bez školného a zřejmě i bez státních maturit. Deníkreferendum.cz 

[online]. 2010. 
115 Programové prohlášení Vlády České republiky – plné znění: Vláda Petra Nečase (13.07.2010 - 10.07.2013) [online]. 
116 Prezident Klaus se sešel s ministrem školství [online]. In: Televizní noviny 19:30: TV Nova. 
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zakotvena.117 

4.1.5.4 Kritika MŠMT ve vztahu k chybějící aktivitě týkající se inkluzivních změn 

V říjnu médii zásadněji proudí myšlenka, že MŠMT se „ke změnám nemá“ a začleňování 

sociálně-znevýhodněných dětí do hlavního proudu pro něj přestává být prioritou. Zároveň je 

konstatováno, že MŠMT musí odstranit diskriminaci z českých škol, jelikož se k uvedenému 

kroku zavázalo Radě Evropy. Koalice „Společně do školy“ opět kritizuje činnost 

ministerstva, které argumentuje a oponuje prostřednictvím NAPIVU 2010–2013 a činností 

pracovních skupin s finalizací návrhů řešení. V konkrétním článku je pak zmíněn ředitel 

základní školy, který vyjadřuje podporu inkluzivnímu vzdělávání a podporuje návrh 

povinného posledního roku předškolní docházky.118 

V listopadu k dané problematice vychází v časopise „Informatorium“ odpověď na dotaz 

týkající se zavedení povinného předškolního vzdělávání ze strany MŠMT, kdy se „oficiálně 

zatím žádný návrh nepřipravuje, ministr se k této problematice sešel se zástupci firemních 

MŠ a dalšími zainteresovanými aktéry, ale v této fázi se jedná pouze o sběr informací a zatím 

není jasné, zda se vůbec začne připravovat oficiální záměr.“119 

Zástupkyně odboru, který se zabývá speciálním vzděláváním a rovnými příležitostmi ve 

školství, zároveň zmiňuje, že MŠMT začalo pracovat na „akčním plánu včasné péče o děti 

ze sociálně znevýhodněného prostředí“, který bude představovat reálné kroky, jež mohou 

otevřít předškolní vzdělávání dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí.120 

4.1.6 Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2011 

4.1.6.1 Diskutované ekonomické souvislosti 

Začátkem roku je opět zdůrazněno, a to ze strany Evropské komise, jak je zásadní zajistit 

přístup k předškolnímu vzdělávání všem dětem. Zároveň evropská komisařka pro 

vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež (Androulla Vassiliou), zdůrazňuje, že 

investice do předškolního vzdělávání jsou jedny z nejdůležitějších směrem k budoucnosti 

Evropy.121  

Ekonomičtí odborníci vládě opět radí, aby investovala do vzdělávání dětí předškolního věku, 

                                                           
117 Dobešovy nápady prezidenta netěší. Haló noviny. 2010.  
118 Ze škol musí zmizet diskriminace, ministerstvo se ale ke změnám nemá. iDNES [online]. 2010. 
119 Odpovídáme na vaše dotazy. Informatorium 3-8: Legislativa. MŠMT ČR, 2010, s. 30.  
120  Studijní dráhy romských dětí [online]. In: Události, komentáře 22:00: ČT 24, 2010. 
121 Evropská komise chce zajistit přístup k předškolnímu vzdělávání všem dětem. Novinky.cz [online]. 2011. 
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a to s ohledem na jeho kvalitu a dostupnost. Tento fakt zdůrazňuje člen Národní ekonomické 

rady vlády (dále „NERV“), Daniel Münich122. K tomuto tvrzení se přidává rovněž členka 

České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (Alena Králíková). 123  

NERV zároveň prezentuje soubor opatření s cílem zvýšit konkurenceschopnost ČR. 

Konkrétní opatření pro oblast předškolního vzdělávání jsou: „zvýšit počet míst ve školkách 

a jeslích a zajistit dostupnost tohoto vzdělávání sociálně znevýhodněným dětem“ a „podpořit 

zaměstnanost rodičů malých děti, například vytvářením částečných pracovních úvazků“.124  

Člen vládní komise NERV v rozhovoru konstatuje, že „na tyto faktory se dlouho 

zapomínalo, zmizela síť jeslí a významně byla omezena i činnost školek, ale ono se opravdu 

ukazuje, že ta příprava, předškolní příprava dětí, je dokonce i podle Američanů tou 

nejefektivnější cestou, jak jim vytvořit předpoklady pro smysluplný život.“125  

V této části bych ráda upozornila na aktivitu NERVu – tlak věnovat se oblasti předškolního 

vzdělávání tak přichází postupně i ze strany ekonomů, kteří ve včasné intervenci spatřují 

investice do budoucna.  

4.1.6.2 Příspěvky do rozpravy ve vztahu k regulaci  

Oblast předškolního vzdělávání vyzdvihuje také vládní zmocněnkyně pro lidská práva 

(Monika Šimůnková), jako téma k diskuzi vnímá zavedení povinného předškolního 

vzdělávání.126 

V médiích se začínají objevovat také vyjádření stínového ministra školství za ČSSD 

(Marcela Chládka). Ten vyzdvihuje roli předškolního vzdělávání zejména v porovnání 

s institutem dětských skupin, o kterých se vyjadřuje jako o „hlídací službě“ s „chůvami 

s rychlokurzem“. Tato vyjádření směřuje zejména k ministrovi práce a sociálních věcí. 

Zároveň uvádí, že v návrhu na komplexní řešení problematiky, který se chystá předložit 

ČSSD, bude zavedení povinného předškolního vzdělávání (posledního roku).127  

Speciální pedagožka (Miroslava Sedlárová), uvádí, že romské děti již při vstupu do základní 

školy trpí absencí předškolní přípravy, která se projevuje zpožděním vývoje (ten dle jejího 

                                                           
122 BÍLÁ, Klára a Jan PIROCH. NERV: Změny ve školství musí začít výukou dětí v mateřských školách. Novinky.cz. 

[online]. 2011. 
123 Ve školství raději Bátoru než NERV. Ceska-media.cz [online]. 2011.  
124 BARTŮNĚK, Jaromír. Službu dětem střídá neprůhledný byznys. Profit.cz [online]. 2011.  
125 Jak nastartovat novou prosperitu [online]. In: Zaostřeno na finance 21:40: ČRo 6. 2011.  
126 Monika Šimůnková ve Dvaceti minutách Radiožurnálu [online]. In: Dvacet minut Radiožurnálu 17:06: ČRo 1 – 

Radiožurnál. 2011.  
127Chůva s rychlokurzem mateřinku nenahradí, opřel se senátor Chládek do ministra Drábka [online]. In: mediafax.cz, 

2011.  
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vyjádření tvoří tři až čtyři roky). K otázce, jak uvedenou situaci řešit, konstatuje: „Odbourat 

předsudky a snažit se najít společnou řeč jak s romským žákem, tak s romským rodičem. 

Zajistit docházku romských dětí do mateřských škol minimálně od čtyř let a od pěti povinnou 

(i když bych se přikláněla k povinné od čtyř let, ale to by neuneslo mnoho našich lidí). 

Například Francie má pro sociálně znevýhodněné již tuto docházku zavedenu.“128 

V prosinci v rámci ankety „Anketa Romano hangos: Dá se v praxi v dohledné době zavést 

společné vzdělávání neromských a většiny romských dětí?“ je opět zmíněno povinné 

předškolní vzdělávání jako přínosné, a to ze strany zástupkyně spolku Jekhetani Luma – 

Společný svět.129 Reakce týkající se podpory zavedení povinného předškolního vzdělávání 

v posledním roce přichází rovněž od zástupkyně projektu „Společně do školy“ (Šárky 

Vlkové). Opět je také připomenuta dlouhodobá kritika ze zahraničí směřující k diskriminaci 

romských dětí na školách.130 

Spíše pro zajímavost uvádím také další hojně řešená témata v souvislosti s předškolním 

vzděláváním v tomto roce, jedná se o tzv. standardy v mateřské škole131, o firemní mateřské 

školy132 a jejich podporu. Dalšími diskutovanými tématy v oblasti předškolního vzdělávání 

jsou kritéria pro přijetí dětí do mateřských škol133 a nedostatečné kapacity.134 

4.1.6.3 Ukotvení regulace ve strategických dokumentech 

V tomto roce vznikají poměrně významné strategické dokumenty, konkrétně „Strategie boje 

proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015“ a „Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011-2015“. 

4.1.6.3.1 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015 

Jako autoři dokumentu jsou uváděni odborníci z Agentury pro sociální začleňování. 

Dokument vládě předkládá přímo premiér (Petr Nečas) a zmocněnkyně pro lidská práva 

(Monika Šimůnková).  

Úvodem je ve strategii zmíněna kontinuita s dalšími strategickými dokumenty, jmenovitě je 

                                                           
128 SEDLÁROVÁ, Miroslava. Jaký je romský žák? Aktuálně.cz [online]. 2011.  
129 Anketa Romano hangos: Dá se v praxi v dohledné době zavést společné vzdělávání neromských a většiny romských 

dětí? Blisty.cz [online]. 2011. 
130 Blíží se Česko povinné desetileté školní docházce? Česká pozice – lidovky.cz. [online]. 2011. 
131 Pochopit vtip, obout se, mít nápady. Dobeš sepsal, co má zvládnout předškolák. iDNES.cz [online]. 2011. 
132 Dobeš chystá vysoké dotace pro firemní školky. ČT24 [online]. 2011. 
133 Mnohé školky používají nevhodná kritéria pro příjímání dětí, tvrdí ombudsman. Novinky.cz [online]. 2011.  
134 JUNGBAUEROVÁ, Kateřina. Školky praskají ve švech. Náš region. 2011. 
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uveden „Národní akční plán inkluzivního vzdělání“ a „Akční plán realizace včasné péče“.  

U všech níže uvedených opatření, které spadají do oblasti předškolního vzdělávání, je 

zveřejněno jako gestor/spolugestor MŠMT. 

Konkrétně považuji za důležité uvést následující opatření:  

Název opatření (3.5.4.5) – „Vytvořit metodiku depistáže dětí předškolního věku, jejichž 

školní úspěšnost je ohrožena sociálním vyloučením a zajistit předškolní vzdělávání pro 

určené děti.“ 

Podrobný popis opatření:  

- „Zavedení povinnosti docházet do mateřské školy v případě identifikace ohrožení 

školní úspěšnosti dítěte ze strany OSPOD, je zapotřebí stanovit postup depistáže a 

návazného zajištění rozvoje kognitivních a sociálních dovedností u sociálně znevýhodněných 

dětí nejlépe v běžných školských zařízeních, popř. jiných službách. OSPOD aktivně 

vyhledává děti s nedostatečnými kognitivními a sociálními dovednostmi nejpozději do věku 

4 let na základě jednotné metodiky a diagnostického nástroje. Diagnostikou lze pověřit i jiné 

zařízení, např. pedagogicko psychologickou poradnu.  

- Na základě vyhodnocení míry ohrožení budoucí školní úspěšnosti uloží OSPOD 

zákonným zástupcům dítěte povinnost navštěvovat mateřskou školu či obdobné kolektivní 

vzdělávací zařízení nejpozději od pěti let věku dítěte. Tomuto opatření předchází plánované 

navýšení pracovníků OSPOD.  

- Uložení „povinné předškolní docházky“ by mělo být doprovázeno terénními 

sociálními službami pro rodinu. Zároveň je vytvořen mechanismus bezplatného využívání 

služeb pedagogického zařízení pro takto vytipované rodiny, více viz. opatření této strategie 

v oblasti „Vzdělávání“.  

- Zapracování poplatků za MŠ do systému sociálních dávek či úplné zrušení platby za 

MŠ.“135 

Další související opatření:  

Název opatření (4.5.2.7): „Zavedení možnosti nařídit docházku do mateřské školy v případě 

identifikace ohrožení školní úspěšnosti dítěte ze strany OSPOD.“ 

                                                           
135 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015 [online]. Praha: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda 

Beneše 4, Praha 1, 2011.  
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Název opatření (4.5.2.1): „Systém úhrady poplatků za MŠ pro děti ze sociálně 

znevýhodňujícího prostředí“, kdy je jako nástroj pro realizaci opatření uveden dotační titul 

MŠMT pro mateřské školy, konkrétně mají být hrazeny náklady dětí se sociálním 

znevýhodněním ve formě úplaty za předškolní vzdělávání a stravné.136 

Ve strategii se tedy objevuje nová varianta regulace, v rámci které by uložení povinné 

předškolní docházky záviselo na vyhodnocení míry ohrožení OSPODem (orgánem 

sociálně-právní ochrany dětí), tyto děti by zároveň měly docházku do mateřské školy 

sanovanou (úplata i stravné). 

Tato navržená varianta je v médiích komentována, prozatím v tom smyslu, že se proti ní 

nestaví ani odborníci na inkluzivní vzdělávání, ani MŠMT.  

MŠMT je zároveň ale opět kritizováno za nedostatečnou aktivitu (konkrétně se v tomto 

smyslu vyjadřuje zástupce z organizace Člověk v tísni, Tomáš Habart). Kritika je směřována 

zejména na ministra školství (Josefa Dobeše, VV), kdy se z inkluze stala „pouhá rétorika“. 

Zároveň zmiňuje, že tým zabývající se realizací inkluzivních opatření byl pozastaven a 

rozpuštěn a nebyly akceptovány již připravené související vyhlášky. 137  

Postoj ministerstva je konkrétně citován například takto: „Ministerstvo se nestaví proti. 

S takto upravenou povinnou školní docházkou již existuje zkušenost v mnoha zemích světa. 

Rozhodně by toto opatření mohlo přispět ke kvalifikovanosti populace“.138  

Po schválení dokumentu probíhá médii zpráva, že „Česko se podle vlády po letech kritiky 

chystá začlenit romské děti do běžného školství“. Ze strany Agentury pro sociální 

začleňování, jako autora strategie, jsou obhajovány investice do její implementace, 

konkrétně: „výdaje v řádech miliard přinesou státní kase úspory v řádech sta miliard“. 

V této souvislosti je zmíněna reakce na rozsudek ve věci D.H.139 a to s návazností na 

konstatování Rady Evropy, že se situace v České republice příliš nemění.140 

4.1.6.3.2 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2011-2015 

Dalším klíčovým strategickým dokumentem, který v tomto roce vzniká, je Dlouhodobý 

                                                           
136 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015 [online]. Praha: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 

4, Praha 1, 2011. 
137 Nečasův plán nejen pro Romy: Do školy povinně na 10 let. Aktuálně.cz [online]. 2011. 
138 Vláda chce prodloužit povinnou školní docházku na deset let. ParalemntníListy.cz [online]. 2011. 
139 Více v kapitole 2.1.3.1. – Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva. 
140 Cena za vytěsňování Romů ze škol: 18 miliard ročně. Aktuálně.cz [online]. 2011. 
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záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011-2015. 

V tomto dokumentu lze naleznout toto související opatření: 

A 1.7. „Připravit opatření pro snížení odkladů nástupu k povinné školní docházce 

s možností využití nových vzdělávacích programů (RVP PV).“ Zavedení povinného 

předškolního vzdělávání v něm zakotveno není.141  

Vnímám jako důležitý impulz směrem k situaci týkající se regulace, že dokument, jenž 

vznikl v gesci MŠMT, neobsahuje konkrétní opatření k jejímu zavedení. V době vzniku 

dokumentu tak pravděpodobně neexistuje jasná politická vůle opatření zavést a nejedná se o 

jednu z priorit vlády v oblasti vzdělávání.  

4.1.6.4 Další snahy o omezení bezúplatnosti v předškolním vzdělávání 

Již v prosinci roku 2009 ministr práce a sociálních věcí (Jaromír Drábek, TOP 09), v rámci 

interpelace vyjadřuje svůj názor ohledně záměru zpoplatnit poslední rok mateřské školy. 

Tento návrh dokonce MPSV zveřejňuje, zároveň ale dodává, že kompetenčně záležitost 

spadá pod MŠMT. Svůj návrh zdůvodňuje nenaplněným záměrem docházky sociálně 

znevýhodněných dětí v posledním roce předškolního vzdělávání a vysokými výdaji 

zřizovatelů a chce tímto krokem posílit rozpočty obcí s ohledem na výdaje plynoucí do 

mateřské školy. Možnost osvobodit nebo částečně osvobodit od úplaty by byla ponechána 

v kompetenci ředitele školy. 142 

V této souvislosti si dovolím stručně okomentovat výše uvedený postup – je překvapující, 

že útvar, který není gesčně oprávněn řešit problematiku předškolního vzdělávání, zveřejňuje 

návrh (ačkoli dodává, že kompetenčně patří oblast pod MŠMT). Pro veřejnost může být 

tento způsob komunikace matoucí. 

Vraťme se však do roku 2011, v říjnu je na zasedání „Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu“ projednáván vládní návrh novely školského zákona týkající se 

omezení bezúplatnosti v předškolním vzdělávání.  

Následně poslanci rozhodují o tom, že poslední rok v mateřské škole zůstane bezúplatný 

(samozřejmě ve vztahu k veřejným mateřským školám), současně však bezúplatnost 

omezují na jediný rok (dojde tedy ke zpoplatnění předškolního vzdělávání v případě 

                                                           
141 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015 [online]. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, 2011. 
142 SEMELOVÁ, Marta. Interpelace na ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Parlamentnílisty.cz [online]. 
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realizovaných odkladů povinné školní docházky). Uvedené opatření má cílit na snížení počtu 

odkladů povinné školní docházky. Související opatření se vztahuje k doporučení odkladu, 

které je nyní potřeba nejen ze strany školského poradenského zařízení, ale také odborného 

lékaře (nebo klinického psychologa). Účinnost novely je stanovena od ledna 2012. 

Následně je v článcích zmíněn prvopočátek rozhodnutí o bezúplatnosti posledního roku 

v předškolním vzdělávání, a to ve vztahu k politickému rozhodnutí ČSSD143. Opatření mělo 

vést ke zvýšení účasti dětí v tomto posledním roce, zejména pak cílilo na děti sociálně 

znevýhodněné (kritika tohoto řešení se dlouhodobě ozývala ze strany ministra práce a 

sociálních věcí (Jaromíra Drábka, TOP 09)). Dále je prezentováno, že nyní poslanecké 

rozhodnutí znamená kompromis s jasným cílem – omezit odklady povinné školní 

docházky.144 

Konkrétně je nově omezení bezúplatnosti ve školském zákoně vyjádřeno takto:  

„§ 123 Úplata za vzdělávání a školské služby - (2) Vzdělávání, které neposkytuje stupeň 

vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby, která vykonává činnost 

dané školy nebo školského zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 

zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu 

nejvýše 12 měsíců. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro 

děti se zdravotním postižením. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a v přípravném 

stupni základní školy speciální se v případě škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí poskytuje bezúplatně.“145 

Zajímavé v tomto případě je, že pokud bude vykonávat dítě odklad v mateřské škole, děje 

se tak za úplatu (pokud se nejedná o dítě se zdravotním postižením), jestliže ale bude 

navštěvovat přípravnou třídu základní školy, jedná se o bezúplatné vzdělávání. Vnímám 

tedy, že pro některé zákonné zástupce (samozřejmě s ohledem na ekonomický status rodiny), 

může být motivující dát dítě s odkladem povinné školní docházky raději do přípravné třídy 

základní školy. Otázkou se tak stává, zda je i tento možný důsledek cílem uvedeného 

opatření.  

                                                           
143 Petra Buzková (ČSSD), rok 2005. 
144 Poslední rok školky zůstane bezplatný. Ale ne vždycky. Aktuálně.cz [online]. 2011. 
145 Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
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4.1.7 Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2012 

4.1.7.1 Reakce na Strategii boje proti sociálnímu vyloučení (2011-2015) 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení vyvolává v terénu různé reakce a stává se 

předmětem různých debat. Některá média informují o tom, že ji odmítají speciální 

pedagogové, politici i veřejnost. Diskuze nad uvedeným dokumentem zaznívá rovněž na 

semináři, který organizují členové školského výboru (zastoupení KSČM, ČSSD, VV, ODS, 

KSČM). Zástupci Agentury pro sociální začleňování i vládní zmocněnkyně pro lidská práva 

(Monika Šimůnková) na tomto semináři od odborníků z praxe sklízí za předložený materiál 

kritiku. Diskuze se stává tak vyhrocenou, že někteří politici volají dokonce po zrušení 

Agentury pro sociální začleňování, terénem se šíří kritika i obhajoba jejího fungování. Celá 

debata je poté protkána zmínkami o pozitivní diskriminaci, která se stává rovněž předmětem 

nejen politických komentářů.146 

Ze strany MŠMT se k uvedené diskuzi vyjadřuje náměstek ministra školství (Ladislav 

Němec), který v rozhovoru zmiňuje kontroverznost celého materiálu. Zároveň konstatuje, že 

ačkoli byla strategie schválená vládou, není povinností ji plnit. Dále vyjádření specifikuje 

tak, že opatření, která jsou ve strategii zakotvena, jsou nyní diskutována a z pohledu MŠMT 

analyzována. Již nyní lze v této souvislosti tvrdit, že některá z nich jsou nerealizovatelná 

(jako příklad uvádí fungování praktických škol, které MŠMT nemá v plánu rušit). Zmiňuje 

také, že v této chvíli probíhá komunikace s MPSV o definici sociálního znevýhodnění. 

Otázka, který se přímo zaměřuje na možnost zavedení povinné předškolní docházky, je 

zodpovězena tímto způsobem: „To je věc další diskuze, rozpočtu, kapacit mateřských školek 

a dalších faktorů. Váže se k tomu i celá řada problémů, když si uvědomíte základní myšlenku, 

že by byl povinný poslední ročník povinný, tak už to zasahuje celou řadu právních předpisů. 

A rázem bychom měli desetiletou povinnou docházku; mělo by to celou řadu dopadů a 

následků, které bude potřeba vyřešit.“147  

Jak vyplývá z výše uvedené přímé citace, ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání 

zaznívá velmi neurčitá a vyhýbavá odpověď. Zároveň považuji v této souvislosti za poměrně 

kontroverzní, že strategie, která je schválená vládou (ve které je ministr školství přítomen), 

může být necelý rok jedním z gestorů opatření odmítnuta a zcela zpochybněna. Jedná se o 

situaci, ke které by v případě fungování kvalitní mezirezortní spolupráce nemělo docházet. 

                                                           
146 Úřad pro svážení Romů autobusem. Pryč s ním, hrozí pěstí sever. Parlamentnílisty.cz [online]. 2012. 
147 Praktické školy celoplošně rušit nebudeme, říká úředník. Aktuálně.cz [online]. 2012. 
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Strategie jako taková by dle mého názoru měla zajišťovat kontinuitu, jistotu a demonstrovat 

jasné vize (a to napříč rezorty).  

Časopis „Romano Vodi“ vydává rozhovor s vládní zmocněnkyní pro lidská práva (Monikou 

Šimůnkovou), která si stěžuje na nedostatečnou spolupráci ohledně naplňování uvedené 

strategie zejména ze strany MŠMT a doufá, že nový ministr školství (Petr Fiala, ODS), bude 

v tomto ohledu spolupracovat lépe. Zároveň zdůrazňuje nutnost uvedená opatření naplnit. 

V rozhovoru jsou rovněž prezentovány výsledky veřejného ochránce práv, které poukazují 

na nepřímou diskriminační praxi ve školách (výsledky porovnávají počet Romů v populaci 

s počtem romských žáků ve speciálních školách, kdy v populaci se nachází 1,4 – 2,8 % 

romské národnosti, ve speciálních školách je však od 32-35 % romských žáků).148 V dalším 

z rozhovorů dále zdůrazňuje, že „na základě mnoha odborných vědeckých analýz je 

dokázáno, že rok předškolní výchovy v mateřských školách hraje důležitou roli pro 

připravenost na povinnou školní docházku“.149 

Ředitel Agentury pro sociální začleňování (Martin Šimáček), v jiném rozhovoru na otázku, 

zda je pro něj řešením „udělat povinné mateřské školky pro všechny nebo jenom pro některé, 

jak je vybírat a pod jakou pokutou“, uvádí, že toto opatření není vítáno ze strany rodičů dětí. 

Poté v této souvislosti zmiňuje problém kapacit mateřských škol.150  

V září se koná panelová diskuze „Rovný přístup dětí ke vzdělání“, kterou pořádá MŠMT ve 

spolupráci s vládní zmocněnkyní pro lidská práva a veřejným ochráncem práv, přímými 

účastníky jsou pak odborníci (pedagogové, psychologové, právníci, úředníci, ekonomové i 

sociologové). Mezi hlavní témata debaty patří inkluze a segregace, diskutováno je i povinné 

předškolní vzdělávání (bez jasného řešení).151  

Mezi účastníky diskuze patří rovněž předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní 

vzdělávání (Klára Laurenčíková), která shrnuje závěr z debaty tak, že: „ministerstvo školství 

se vyjádřilo, že bude podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání, toto téma je prioritou 

nového vedení…“.152 

                                                           
148 BALÁŽOVÁ, Jarmila. „Situace je vážná“ rozhovor s Monikou Šimůnkovou. Romano voďi: Rozhovor. 2012. 
149 Zmocněnkyně Šimůnková: Mnoho Romů vzdělání nezajímá, musíme to změnit. iDNES.cz [online]. 2012. 
150 Rozhovor s ředitelem Agentury pro sociální začleňování Martinem Šimáčkem [online]. In: Fakta Barbory Tachecí 17:40. 

2012. 
151 POLÁK, Petr. Vzdělávání romských žáků trpí systémovými nedostatky, blýská se ale na lepší časy. Romano voďi: 

Komentář. 2012. 
152 BUMBA, Jan. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání je pro rezort školství prioritou, domnívá se 

expertka. Zpravy.rozhlas.cz [online]. 2012.  
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4.1.7.2 Mezinárodní kontext problematiky 

Napříč regionálními deníky vychází článek, který se věnuje českému školství 

v mezinárodním srovnání OECD. Zveřejněná data za rok 2010 totiž demonstrují, že vyspělé 

státy soustředí stále více pozornosti na předškolní vzdělávání. Citováno je v těchto článcích 

také vyjádření stínového ministra školství za ČSSD (Marcela Chládka), který konstatuje, že 

v Evropě je běžnou záležitostí povinné předškolní vzdělávání, které začíná v pěti letech 

dítěte.153 Tento článek demonstrující význam předškolního vzdělávání ve vztahu 

k výsledkům studie zveřejněné OECD (ve které se uvádí, že žáci, kteří prošli předškolním 

vzděláváním, dosahují v mezinárodním srovnání lepších výsledků), vychází nejenom 

v regionálních denících, ale také v denících celostátních.154  

MŠMT na uvedené informace reaguje a zároveň zmiňuje jejich důležitost, náměstek 

ministerstva školství (Jiří Nantl) v této souvislosti sděluje, že by měl být kladen důraz na 

kvalitu předškolního předělávání a také kvalitu pedagogů v něm působících. Zdůrazňuje (a 

to ve vztahu k diskuzím o dětské skupině) že se nejedná o pouhé hlídání dětí, ale vzdělávání. 

V souvislosti s dalšími vizemi a konkrétními záměry je pak prezentována tvorba Strategie 

vzdělávání do roku 2020.155 

Ke konci roku médii opět probíhá informace týkající se rozsudku ve věci D.H. a nečinnosti 

ČR. Konkrétní kritika přichází ze strany Amnesty Internacional i Nadace OSF Praha. 

Fungování praktických škol je předmětem diskuzí. Zástupci speciálních škol se ohrazují 

proti odlivu žáků a prezentují svou současnou roli, která spočívá v poskytnutí adekvátní 

podpory problémovým dětem a odmítají tak, že by děti do těchto škol byly zařazovány díky 

svému romskému původu. Vzniká dokonce internetová petice proti zrušení praktických škol, 

kterou podepisuje kolem 22 tisíc lidí. Stínový ministr školství za ČSSD (Marcel Chládek), 

do médií prezentuje podporu těmto školám a zároveň doporučuje vládě upřít pozornost 

k předškolnímu vzdělávání, jako konkrétní opatření uvádí zavedení posledního roku jako 

povinného a bezplatného pro všechny děti. 156  

MŠMT na podzim představuje „Plán opatření k výkonu rozsudku ve věci D.H.“ V tomto 

dokumentu je přímo konstatováno, že „MŠMT současně povede diskuzi k zavedení 

                                                           
153 PERKNEROVÁ, Kateřina. Soustřeďte se na školky, radí Evropa. Frýdecko-místecký a třinecký deník. 2012. 
154 DAŇKOVÁ, Julie. OECD: Kvalitu vzdělání určuje už školka. Hospodářské noviny: Česko. 2012.  
155 TĚTHALOVÁ, Marie. Zpráva OECD o českém školství. Informatorium 3-8: Informace, události. 2012.  
156 Školství mění kvůli rozsudku praktické školství. Prvnizpravy.cz [online].  
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posledního ročníku MŠ jako povinného“.157  

V této souvislosti vychází článek v regionálních denících „Naděje pro romské děti, dohled 

státu a konec diskriminace“, ve kterém je řešen přístup MŠMT k praktickým školám. Šéf 

Asociace speciálních pedagogů (Jiří Pilař), v něm mimo jiné uvádí, že kdyby chtěl někdo 

řešit „problém z gruntu“, začal by u mateřských škol, kdy: „minimálně poslední rok 

v mateřských školách by měl být povinný a zdarma“.158 

Dále probíhá setkání mezi českým premiérem (Petrem Nečasem) a komisařem Rady Evropy 

pro lidská práva (Nilsem Muižnieksem). Komisaři jsou představeny strategické a koncepční 

dokumenty (konkrétně NAPIV 2010-2013, Koncepce romské integrace na období 2010-

2013, Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011-2015, vznikající Strategie rozvoje 

vzdělávání do roku 2020) a dále rovněž politika vlády týkající se oblasti lidských práv 

s přesahem do začleňování minorit.159 

4.1.7.3 Nástup nového ministra školství (ODS) a jeho pohled na problematiku 

Ku příležitosti nástupu nového ministra školství (Petra Fialy, ODS), vychází rozhovor 

týkající se inkluze, strategického dokumentu NAPIV 2010-2013 a související mezinárodní 

kritiky. Nový ministr si dle svého vyjádření uvědomuje význam problematiky i kritiku 

vycházející od ombudsmana, aktérů vzdělávací politiky i Evropy. Slibuje NAPIV 2010–

2013 aktualizovat a provést organizační změny, které povedou ke zlepšení situace. Zároveň 

na otázku, zda jde reálné zavedení povinného předškolního roku, uvádí, že se jedná o „živou 

a opakovaně diskutovanou myšlenku“, dodává také, že v Evropě se k problematice 

přistupuje různě. Zároveň však konstatuje, že si nemyslí, že by opatření bylo v dohledné 

době zavedeno. Na otázku, zda se osobně k této regulaci staví spíše kladně či naopak 

zdrženlivě, uvádí, že spíše zdrženlivě, jelikož není zastáncem tohoto typu povinností. 

Zároveň však zmiňuje, že jako téma k diskuzi a zamyšlení vidí vymezení povinné školní 

docházky (ve vztahu k jeho délce a nastaveným parametrům). Současně nový ministr 

vyzdvihuje posun v chápání předškolního vzdělávání jako takového (vztahující se k jeho 

důležitosti).160 

                                                           
157 MŠMT představilo plán opatření k výkonu rozsudku D.H. proti ČR. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy [online]. 2012. 
158 PERKNEROVÁ, Kateřina. Naděje pro romské děti: dohled státu a konec diskriminace: Česká republika. Písecký deník. 

2012. 
159 Vláda: Inkluzivní vzdělávání zajistí rovné šance. ParlamentníListy.cz [online]. 2012. 
160 NOVÁK, Jakub. Maturitu předěláme, ale ne od základů, říká Fiala. Aktuálně.cz [online]. 2012.  
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4.1.7.4 Aktivita ČSSD ve vztahu k regulaci  

V médiích je představen program ve vzdělávání ČSSD. V tomto programu je předškolní 

vzdělávání prezentováno jako naprostý základ vzdělávací soustavy. Z tohoto důvodu jej 

prosazují bezúplatné, zároveň by měl být poslední rok pro děti povinný. Firemní mateřské 

školy považuje tato strana za „doplněk“. V programu lze nalézt také řešení pro nedostatečné 

kapacity mateřských škol.161  

Předseda senátního školského výboru a stínový ministr školství za ČSSD (Marcel Chládek) 

zároveň představuje záměr pro vznik analogické podoby Národní ekonomické rady vlády, a 

to ve vztahu ke školství. Tato platforma by měla být oporou pro vznik Strategie do roku 

2020. Jako svůj záměr pak prezentuje vznik několika bodů, které budou stabilními pilíři 

(vizemi) nezávislými na tom, kdo rezort řídí. Mezi jednu z těchto priorit by zároveň zařadil 

vznik povinného a bezplatného posledního roku předškolního vzdělávání.162 

4.1.7.5 Ostatní diskutovaná témata ve vztahu k předškolnímu vzdělávání 

Dalšími diskutovanými tématy roku 2012 zůstávají standardy v mateřské škole (konkrétně 

jejich prezentace), zároveň je hojně prezentován smysl předškolního vzdělávání a jeho 

pozitivní důsledky. Diskutovaným tématem je rovněž institut dětské skupiny. Přichází 

kritika této „hlídací služby“, a to zejména ze strany ČSSD. Rozšíření péče o děti 

v předškolním věku (možné alternativy i ve formě dětských skupin) jsou však zakořeněny 

v programovém prohlášení163 vládního kabinetu premiéra Petra Nečase (2010-2013).164  

4.1.8 Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2013 

4.1.8.1 Další aktivita ČSSD směrem k regulaci 

Na začátku roku je hojně diskutovaným tématem zavedení povinné školní docházky od 

sedmi let, jedná se o návrh ČSSD. Stínový ministr školství za ČSSD (Marcel Chládek), tvrdí, 

že z počtu odkladů vyplývá věk šesti let pro nástup do základní školy jako nedostačující. 

Souvisejícím prezentovaným opatřením je pak povinnost navštěvovat předškolní ročník. 

Účelem zveřejnění priorit a návrhů, ve kterých se dle svých vyjádření stínový ministr 

školství nechal inspirovat finským systémem školství, je „rozpoutat debatu“.165 

                                                           
161 ČSSD chce přidat učitelům a zlevnit státní maturity. Právo: Zpravodajství. 2012.  
162 ČSSD chystá školskou obdobu vládního NERV. Aktuálně.cz [online]. 2012.  
163 Více v kapitole 2.1.5.2. – Politické souvislosti ve vztahu k regulaci. 
164 Sladění rodinného a pracovního života. Veřejná správa. 2012.  
165 MACH, Jiří. ČSSD chce povinnou desetiletou školní docházku. Právo: Zpravodajství. 2013.  
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Návrh vyvolává kritiku, a to také ze strany MŠMT, dle kterého by se „jednalo o krok 

opačným směrem“ (upozorňuje také na to, že v řadě zemí se děti učí již na úrovni našich 

mateřských škol). MŠMT zároveň připomíná, že tento názor sdílí také odborníci z praxe. 

Tomáš Feřtek ze vzdělávací společnosti EDUin uvádí, že „nepovažují plošné zavádění 

tohoto opatření za prospěšné, současné individuální posuzování školní zralosti je 

vyhovující“. Upozorňuje také na vysoké náklady s uvedeným opatřením spojené.166  

S tímto návrhem nesouhlasí ani viceprezident Asociace ředitelů ZŠ (Pravoslav Němeček), 

který s odvoláním na svou dlouholetou zkušenost ve školství konstatuje, že „většina 

šestiletých dětí je zralá a může zahájit povinnou školní docházku v šesti letech.“ Samotná 

instituce odkladu je dle jeho vyjádření i vynuceným krokem ze strany rodičů. Zároveň 

dodává, že nesouhlasí s tím, že by 20 % odkladů mělo být důvodem k této celoplošné 

povinnosti. Zmiňuje ale také, že vidí potenciál v návrhu povinného posledního roku 

v mateřské škole. 167  

S ohledem na toto opatření je následně prezentována nutnost zvýšit kapacity mateřských 

škol. V tomto ohledu je opět aktivní stínový ministr školství za ČSSD a náměstek hejtmana 

Středočeského kraje (Marcel Chládek), který upozorňuje na možnost získat potřebné 

finanční prostředky z evropských fondů, které v současné době dle jeho názoru MŠMT 

nečerpá zcela efektivně.168 

V souvislosti se stínovým ministrem školství za ČSSD (Marcelem Chládkem) je také 

zveřejněn článek „Tápající Česko versus finská jistota“, kde jsou prezentovány návrhy jeho 

opatření ve školství.169 Zároveň je zmíněna možnost, s ohledem na aktivní přístup a 

předkládané návrhy, usilovat z jeho strany o post ministra školství pro nadcházející vládu.170 

Zkušenostmi z Finska se zabývají také na MŠMT, kdy rozdíly mezi českým a finským 

vzdělávacím systémem představuje v senátu Michaela Kleňhová.171 

Aktivita ČSSD pokračuje, startuje projekt „Pojďme změnit školství společně“. 

K jednotlivým oblastem hodlá ČSSD vést diskuze formou kulatých stolů a anket, zároveň je 

v plánu zapojit nejen odbornou veřejnost, ale také studenty, rodiče a další, kteří budou 

                                                           
166 SVOBODOVÁ, Michaela a Jan BROŽ. Škola podle ČSSD: od sedmi let, vstávání v devět a bez známek. Mladá fronta 

DNES: Z domova. 2013.  
167 Revoluční návrh ČSSD: Do školy až v sedmi letech. ČT24 [online]. 2013. 
168 Tamtéž. 
169 Tápající Česko versus finská jistota. Právo: Studium. 2013, s. 8.  
170 PERKNEROVÁ, Kateřina. Stínový ministr školství Marcel Chládek: Bezhlavé střídání reforem je k 

ničemu. Deník.cz [online]. 2013. 
171 ŠEDIVÁ, Olga. Finský vzdělávací systém contra český vzdělávací systém. Týdeník školství. 2013, s. 3.  
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ochotni o problémech diskutovat. Jelikož strana chce, aby byl poslední rok povinný, 

představuje také plán, jak řešit nedostatečnou kapacitu mateřských škol. Stínový ministr 

školství za ČSSD (Marcel Chládek) zároveň prezentuje výzvu, ve které apeluje na politické 

spektrum, aby došlo ke shodě na klíčových otázkách ve školství a společnému řešení.172   

S touto výzvou je v souladu poslankyně TOP 09 a předsedkyně sněmovního výboru pro 

vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (dále „školský výbor“), Anna Putnová, 

vyjadřuje však svůj nesouhlas směrem k zavedení povinné docházky do mateřské školy.173  

K situaci má potřebu vyjádřit se také expremiér Jiří Paroubek (ČSSD), který zdůrazňuje, že 

je v souladu a zároveň vyjadřuje podporu myšlence zavést povinný bezplatný rok 

předškolního vzdělávání, zároveň uvádí, že by povinnost zajistit dětem uvedené vzdělávání 

měly zajistit obce.174  

4.1.8.2 Pokračující debata aktérů v souvislosti s regulací  

Ve vztahu k politické debatě o tomto opatření kritizuje ODS záměr ČSSD. Snahu zavést 

povinné předškolní vzdělávání v posledním roce komentuje jako úsilí ČSSD diktovat 

rodinám, jak mají své děti vychovávat a zároveň omezit jejich možnost volby. Současně také 

upozorňují na to, že se tímto opatřením nevyřeší problémy sociálně znevýhodněných rodin. 

S podobou výše uvedených připomínek souhlasí také členka Asociace předškolního 

vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Eva Opravilová). Nařizovat dětem 

povinnou docházku do mateřské školy považuje za „trošku tvrdé“, což zdůvodňuje právem 

rodiče zvolit vzdělávací cesty svého dítěte a možností realizovat také domácí vzdělávání.175  

K problematice se vyjadřuje také místopředsedkyně Výboru na obranu rodičovských práv 

(Jana Jochová – Trlicová), která považuje zavedení povinného předškolního vzdělávání za 

útok na svobodu rodičů. Zároveň zcela odmítá paušální povinnost v tomto smyslu, 

akceptovatelná by pro ni byla pouze s ohledem na sociálně znevýhodněné skupiny 

obyvatel.176 

V médiích je diskutována také výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 

2011/2012, v podnětech pro zlepšení stavu vzdělávání se objevuje toto konkrétní doporučení 

                                                           
172 ČSSD navrhuje pro děti povinný rok ve školce. Je to socialistické šlápnutí vedle, tvrdí ODS. Zpravy.rozhlas.cz [online]. 

2013. 
173 Tamtéž. 
174 Každé dítě musí mít nárok na předškolní vzdělání, hřímá Paroubek. Parlamentnilisty.cz [online]. 2013. 
175 RICHTER, Jan a Mirko KAŠPAR. ČSSD navrhuje pro děti povinný rok ve školce. Je to socialistické šlápnutí vedle, 

tvrdí ODS. Zpravy.rozhlas.cz [online]. 2013.  
176 Sociálnědemokratická vize základního školství nivelizuje vzdělávání. Česká pozice. lidovky.cz [online]. 2013. 
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„zvýšit kapacity pro předškolní vzdělávání a zajistit maximální účast dětí v sociálně 

vyloučených lokalitách v předškolním vzdělávání“.177 

4.1.8.3 Debata k přípravě strategie vzdělávací politiky do roku 2020  

V otázkách Václava Moravce mluví ministr školství (Petr Fiala, ODS) o přípravě Strategie 

do roku 2020. V této souvislosti zmiňuje význam předškolního vzdělávání a mluví o 

„především odborné debatě“ (zmiňuje, že není politická) ve spojení s názory, „velmi 

relevantními“, které říkají, že by měl být poslední rok předškolního vzdělávání povinný, a 

to také v souvislosti s tím, že v některých úspěšných vzdělávacích systémech povinný je. 

Jedná se o záležitosti, které je nutné zvážit, o kterých se musejí vést odborné debaty a které 

budou obsaženy v uvedené strategii, na které, jak ministr doufá, bude panovat shoda nejen 

odborné veřejnosti, ale také politického spektra (s ohledem na debatu následně padne 

politické rozhodnutí). Zároveň v této souvislosti dodává, že není možno vést školství jen dle 

osobních názorů ministra. Diskuzi, že by poslední rok předškolní přípravy byl povinný 

považuje za relevantní a měla by být vedena. Ministr školství zároveň uvádí, že jeden z 

kroků, který byl v předškolním vzdělávání realizován, je financování firemních mateřských 

škol z veřejných prostředků.178 

4.1.8.4 Monitorovací zpráva k vládní Koncepci romské integrace na období 2010-

2013  

Národní strategii ve vztahu k integraci Romů představuje Koncepce romské integrace. 

Uvedená strategie je požadována od členských zemí ze strany Evropské komise od roku 

2011. Ke koncepci romské integrace na období 2010-2013 vzniká monitorovací zpráva, 

kterou připravily neziskové organizace179 a která byla iniciována ze strany sekretariátu 

Dekády romské inkluze ve spolupráci s OSF (ČR je jednou z osmi zemí, kde byla tato 

aktivita vyžadována). Zároveň zaznívá informace, že ačkoli jsou v koncepci obsažena 

důležitá opatření, chybí jejich pravidelná evaluace. Autoři monitorovací zprávy uvádí, že by 

dětem ze sociálně znevýhodněných rodin mělo být předškolní vzdělávání i školní stravování 

poskytováno bezúplatně, doporučují také zavést poslední rok v předškolním vzdělávání jako 

povinný. Tato opatření přislíbili zohlednit zástupci Rady vlády pro záležitosti romské 

                                                           
177 ŠEDIVÁ, Olga. Výroční zpráva České školní inspekce – podněty ke zlepšení stavu vzdělávání. Týdeník školství. 2013.  
178 Systém výuky v mateřských školkách. Týdeník školství. Otázky Václava Moravce II. 13:05: ČT 24, 2013.  
179 Konkrétně: Centrum pro společenské otázky, Nadace OSF Praha, Česká odborná společnost pro inkluzivní 

vzdělávání, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Mezanin a Multikulturní centrum Praha. 
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menšiny pro přípravu koncepce na další období, tedy 2014-2020. 180  

Při diskuzi a představení monitorovací zprávy však zaznívá také skepse nad účinkem 

podobných strategií a koncepcí, předseda Společenství Romů na Moravě (Karel Holomek) 

v této souvislosti přímo konstatuje, že „záleží hlavně na vůli politiků, jestli chtějí něco 

dělat.“181 

Uvedené si dovolím okomentovat, vyjádřenou skepsi směrem ke strategiím lze pochopit 

v souvislosti s některými událostmi, které jsem již popsala (například směrem k popsané 

diskuzi nad strategií sociálního vyloučení, se kterou MŠMT vyjádřilo po jejím schválení 

nesoulad) a přístupem některých rezortů k jejich implementaci. Politická vůle zavést 

opatření je samozřejmě naprosto klíčová. 

Přímo v monitorovací zprávě lze tedy naleznout informaci, že „Česká republika by se měla 

řídit příkladem ostatních členských států EU a zvážit zavedení práva na přijetí do mateřské 

školy. V případě dětí ze sociálně znevýhodněných podmínek by mělo být předškolní 

vzdělávání a jídlo poskytováno zdarma, čímž by došlo ke zvýšení motivace pro účast 

v předškolním vzdělávání.“  Dále by ministr školství „měl navázat na svůj návrh zvážit 

zavedení povinného posledního roku v mateřské škole, takové opatření musí být ale 

zkombinováno s dalšími opatřeními.“  

Konkrétní příklady opatření, které by bylo vhodné realizovat, jsou tedy například formy 

finančních motivací pro sociálně znevýhodněné rodiny (jídlo zdarma), snaha by měla být 

věnována také zapojení zákonných zástupců romských dětí do činnosti v mateřských 

školách a budování důvěry spolu s informační osvětou o důležité roli předškolního 

vzdělávání. Zároveň by v sociálně vyloučených oblastech měla být možnost poskytnout 

předškolní vzdělávání dětem mladších tří let. 182 

Za důležité považuji také upozornit na to, že ačkoli neziskové organizace, které zprávu 

zpracovaly183, doporučují zavést povinný předškolní rok v mateřské škole, upozorňují také 

na to, že opatření musí být zkombinováno s opatřeními dalšími. 

V této monitorovací zprávě je dále uvedeno, že: „V říjnu 2012 v rámci operačního programu 

                                                           
180 JIŘIČKA, Jan. Nechte Romy, ať o sobě více rozhodují, žádají vládu neziskovky. IDNES [online]. 2013. 
181 Tamtéž.  
182 Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v 

České republice v roce 2012 [online].  
183 Centrum pro společenské otázky – SPOT, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Poradna pro 

občanství, občanská a lidská práva, Občanské sdružení Mezanin Nadace Open Society Fund Praha, Multikulturní 

centrum Praha. 
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vzdělávání pro konkurenceschopnost zavedlo ministerstvo výzkumně zaměřený individuální 

projekt „ostatní“. Výsledky tohoto projektu by mohly být ministerstvem využity k přípravě 

významnějších změn v oblasti inkluzivního vzdělávání. Projekt, který je rozdělen na tři 

prioritní oblasti, by měl zlepšit připravenost učitelů, připravit dokumenty, které jsou 

předpokladem pro legislativní změny, a vytvořit odhad nákladů některých návrhů, jako je 

zavedení povinného předškolního vzdělávání pro všechny děti nebo pro děti ohrožené 

sociálním vyloučením a školním neúspěchem. Je pozitivním znamením, že současné vedení 

ministerstva zřejmě má zájem shromáždit tvrdá data o finančních nákladech souvisejících s 

progresivními změnami v českém vzdělávacím systému. Je však nemožné odhadnout, zda tato 

analytická práce vyústí také v nějaké konkrétní politické iniciativy.“184 

Výše uvedenou informaci blíže specifikuji – Řídicí orgán Operačního programu vzdělávání 

pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí tzv. 

individuálních projektů ostatních z OP VK185. Ve výzvě je konstatováno, že v rámci aktivit 

zaměřených na vypracování studií proveditelnosti bude podpořen projekt zaměřený 

následovně:  

„1. Vznik studie proveditelnosti – zavedení povinného posledního roku předškolního 

vzdělávání před zahájením školní docházky.  

2. Vznik studie proveditelnosti – „nárokovosti“ předškolního vzdělávání pro všechny děti.  

3. Vznik studie proveditelnosti – zavedení povinného předškolního vzdělávání pro děti z 

rodin ohrožených sociální exkluzí a sociálně patologickými jevy v případě identifikace 

ohrožení školní úspěšnosti dítěte Orgánem sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) 

4. Vznik studie proveditelnosti – zavedení pozice sociálního pedagoga do škol (nutné 

legislativní změny, vytipování škol pro realizaci této pozice, vyčíslení nákladů atd.).“186 

Cílem těchto studií proveditelnosti je vyčíslit finanční náklady na výše uvedená opatření, 

která se primárně zaměřují na zapojení sociálně znevýhodněných rodin a dětí do 

předškolního vzdělávání (v případě studie č. 4 i do vzdělávání v základních a středních 

                                                           
184 Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v 

České republice v roce 2012 [online]. 
185 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 
186 VÝZVA k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání: 

Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [online]. 

In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE „OP VK“). 
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školách). Součástí studie má být také analýza právních norem s návrhem potřebných úprav, 

zároveň by měly všechny studie obsahovat závěry187 a s nimi související návrhy konkrétních 

opatření.188 

4.1.8.5 Předvolební kampaň politických stran 

V médiích se začíná projevovat předvolební kampaň jednotlivých politických stran. 

V souladu s volebními programy jsou publikovány články a poskytovány rozhovory. ČSSD 

nepřestává zdůrazňovat podporu pro oblast předškolního vzdělávání, hlavním 

komunikovaným cílem pak je zavedení povinného předškolního vzdělávání. Strana zároveň 

uvádí, že pokud bude mít po volbách vládní odpovědnost, bude změny realizovat.189  

Předškolní vzdělávání se stává velkým tématem předvolebních diskuzí a rozhovorů. KSČM 

i ČSSD zdůrazňují nutnost řešit kapacity v předškolním vzdělávání, povinné předškolní 

vzdělávání vnímá jako zásadní téma rovněž KSČM (ve vztahu k sociálně znevýhodněným 

rodinám). ODS povinnou předškolní docházku odmítá, podporuje volnost rodičů ve své 

volbě. Situaci týkající se nedostatečných kapacit chce řešit vytvářením alternativních 

možností (například dětských skupin). Postupně se krystalizuje také role KDU-ČSL, která 

komunikuje, že by povinnost předškolního vzdělávání měla být zavedena v návaznosti na 

sociální znevýhodnění dětí. Redaktor zároveň v jedné z debat informuje o tom, že učitelé i 

ředitelé školských zařízení souhlasí, že by takovéto povinné předškolní vzdělávání mělo 

smysl (hostem ředitel ZŠ a MŠ, který tuto informaci potvrzuje).190  

ČSSD aktivně informuje (konkrétně tedy stínový ministr školství za ČSSD, Marcel Chládek) 

o svých záměrech také prostřednictvím regionálních deníků191 (např. s titulky: „na školky 

dáme dvě miliardy“), zdůrazňuje nutnost zvýšit platy ve školství, nabízí řešení pro navýšení 

kapacit a povinný předškolní rok. V „Týdeníku školství“ je v této souvislosti prezentována 

skutečnost, že „ačkoli se několik českých ministrů školství v řadě vyslovilo pro zavedení 

povinné předškolní docházky, jejich plány vždy narazily na politickou neochotu či přímo 

                                                           
187 Vyhodnocení těchto studií bude součástí kapitoly 2.1.10 - Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2015. 
188 VÝZVA k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání: Oblasti 

podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [online]. In: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE „OP VK“). 
189 Chládek: Pomožme prvňáčkům s nástupem do školy. Parlamentnílisty.cz [online]. 2013. 
190 Předškolní vzdělávání dětí se stává tématem předvolební kampaně [Prima]. In: Zaostřeno 18:10. Zprávy FTV Prima 

18:55, 2013. 
191 PERKNEROVÁ, Kateřina. Marcel Chládek: Na školky dáme dvě miliardy. Českolipský deník: Česká republika. 2013.  
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odpor“.192 

Ze strany úředníka ministerstva je v září (před volbami) poskytnut neurčitý rozhovor 

obsahující informaci o debatách k uvedené regulaci (bez bližší specifikace záměru). Zároveň 

je však i z úst reportérky konstatováno, že je „těžké mluvit o plánech, s ohledem na aktuální 

politickou scénu a vládu v demisi.“193   

Výše uvedený úryvek z rozhovoru cituji, aby bylo opravdu zřejmé, jak stěžejní je v celém 

procesu politické rozhodnutí (a zároveň politická stabilita). Toto případné rozhodnutí pak 

umožňuje regulaci učinit nebo případně její vznik komunikovat (například ze strany 

úředníka na MŠMT). 

V říjnu je pořádána konference „Inovace v předškolním vzdělávání“, kde odborná veřejnost 

diskutuje o jeho směřování. Vychází článek věnující se zaměstnanosti českých žen od 

nezávislé senátorky za ČSSD, ředitelky Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR 

a místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (Evy Sykové). Ta konstatuje, že 

ČSSD větší dostupnosti vzdělávání opakovaně vyjádřila podporu.194  

Tuto zmínku uvádím zejména proto, abych upozornila na široké spektrum aktérů 

vyjadřujících se k problematice. Ti jsou zainteresováni v různých institucích. 

Pozice politických stran, které jsem nastínila výše, se se zvyšující intenzitou medializace 

předvolební kampaně víceméně nemění, ze strany ODS je stále zdůrazňováno právo volby 

rodiče zvolit alternativu předškolního vzdělávání pro své dítě (dětské skupiny, lesní 

mateřské školy, domácí vzdělávání), zároveň slibuje rozpustit do školství 3 miliardy 

korun.195 ČSSD ve vztahu ke kapacitám mateřských škol plánuje zavést fond na jejich 

rozšíření. KDU-ČSL prosazuje směrem k předškolnímu vzdělávání také nárok na umístění 

dítěte do mateřské školy od tří let věku, s ohledem na povinné předškolní vzdělávání (od pěti 

let) prosazuje strana možnost výběru mezi způsobem výkonu této formy vzdělávání 

v mateřské škole či prostřednictvím domácího vzdělávání.196 

                                                           
192 TONDLOVÁ, Karla. Mlýnek na sliby se před volbami točí ostošest. Týdeník školství. 2013. 
193 V českých školkách je nedostatek míst už dlouhodobě [online]. In: Zaostřeno 18:10. ČRo Plus, 2013. 
194 SYKOVÁ, Eva. Je zle – zaměstnanost českých žen s malými dětmi je nízká. Česká pozice [online]. 2013. 
195 MEŘIČKA, Aleš. ODS už netrvá na školném, dál je prosazuje jen TOP 09. Hospodářské noviny: Česko. 2013, s. 5.  
196 Volby 2013 - představujeme volební programy politických stran pro regionální školství. Týdeník školství. 2013. 
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4.1.8.6 Výsledek voleb do PSP ČR a následná komunikace 

Tabulka 1: Volby do PSP v roce 2013197 

Strana ČSSD ANO 2011 KSČM TOP 09 ODS ÚSVIT KDU-ČSL 

Počet hlasů 1 016 829 927 240 741 044 596 357 384 174 342 339 336 970 

Počet procent 20,45 %  18,65 %  14,91 %  11,99 %  7,72 %  6,88 %  6,78 %  

Počet mandátů 50 47 33 26 16 14 14 

V tabulce výše jsou demonstrovány výsledky voleb do PSP ČR v roce 2013. Vítězí ČSSD, 

v závěsu končí zcela nová strana – ANO 2011 (vyvstává tedy otázka, jak se bude tato nová 

strana stavět k prosazování cílů a opatření, které ČSSD směrem k předškolnímu vzdělávání 

komunikovala). Třetí stranou s nejvyšším počtem hlasů se stává KSČM. Je důležité také 

zmínit, s ohledem na možnost prosazení povinného předškolního vzdělávání, že se do PSP 

ČR probojovala také KDU-ČSL. Dá se také konstatovat, že pravicové strany ve volbách 

neuspěly. 

Po volbách začínají pracovat vyjednávací týmy politických stran. Je třeba vyzdvihnout, že 

jednou z priorit, na kterých se shodují týmy ČSSD a ANO, je zavedení povinného 

předškolního roku v mateřské škole. Marcel Chládek (ČSSD) zároveň vyjadřuje naději, že 

uvedená regulace bude mít pozitivní vliv na připravenost dětí do základních škol (zejména 

v kontextu sociálně znevýhodněných dětí). Ve školství prezentují do médií tyto hlavní týmy 

stoprocentní shodu. Představa KDU-ČSL zůstává blízká a shoduje se s prezentovanými 

vizemi před volbami, tedy přijetím regulace, ale zároveň prosazením možnosti vzdělávat 

dítě i doma. Zákonní zástupci dítěte by pak měli prokázat, že dítě disponuje základními 

předpoklady pro zvládnutí školní docházky.198 

Během vyjednávání politických stran je zveřejněna „Zpráva o stavu romské menšiny za rok 

2012“ schválená vládou. V této zprávě lze nalézt informaci o podílu romských dětí na 

docházce do mateřské školy (jedná se o pouhých 28 %). Zpráva zmiňuje také příčiny tohoto 

stavu, mezi které řadí nedostatečnou informovanost rodičů a jejich finanční problémy, 

zásadní problém je však spatřován v nedostatečné kapacitě a nedostupnosti mateřských škol.  

Zástupkyně Muzea romské kultury (Petra Baďouchová) uvádí souvislost mezi absencí 

předškolního vzdělávání a problematickým vstupem do základní školy. Jako řešení situace 

zmiňuje zavedení „povinného posledního ročníku školky“. Toto opatření je pak 

komentováno v aktuálních souvislostech, tedy vůlí pravděpodobné koalice tuto regulaci 

                                                           
197 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26. 10. 2013. Volby.cz [online].  
198 Vyjednavači o koalici si notují. Shodli se na povinné školce i zrušení poplatků. Novinky.cz [online]. 2013. 
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zavést. K zavedení opatření se vyjadřuje také ředitel vládní Sekce pro lidská práva (Martin 

Šimáček), který zmiňuje, že by „pomohlo odstranit bariéry v přístupu romských dětí do 

mateřských škol“. Jako další řešení pak uvádí zvýšení informovanosti zákonných zástupců 

romských dětí o důležitosti předškolního vzdělávání a docházce do mateřské školy.199  

V rozhovoru týkajícího se problematiky sčítání romských dětí, se vyjadřuje k tématice také 

koordinátor Romského vzdělávacího fondu (Jan Stejskal). Předmětem debaty je také akční 

plán (týkající se rozsudku ve věci D.H.), zmíněno je v této souvislosti nastolení seriózní 

debaty o možnosti zavedení povinné předškolní docházky.200 

V prosinci pokračují vyjednávání vznikající vládní koalice. Koalice ČSSD, ANO a KDU-

ČSL má v plánu „prodloužit povinnou docházku na deset let“. Docházku do povinného 

předškolního vzdělávání bude možnost plnit (dle dosavadní domluvy) také formou přípravné 

třídy i vzděláváním doma. Povinný předškolní ročník má být i nadále bezplatný, jeho 

fungování má být založeno na principech povinné školní docházky. Diskutuje se, že rodiče, 

kteří dítě nebudou posílat do mateřské školy, by mohli přijít například o dávky. Pokud bude 

zákonný zástupce vzdělávat dítě sám, měl by splnit všechny podmínky, které jsou na tento 

typ vzdělávání kladeny. Ve vztahu k hodnocení opatření je citována zástupkyně Asociace 

předškolní výchovy (Jaroslava Cardová). Ta opatření vítá zejména v souvislosti se 

zapojením sociálně znevýhodněných dětí, uvádí, že opatření by mohlo „prospět tam, kde je 

sociálně znevýhodněné prostředí a kde rodiče nemají zájem.“ Zmiňuje ale, že musí být 

navýšeny kapacity mateřských škol. Připomíná také, že se nebude jednat o zásadní změnu, 

jelikož většina dětí (93 %) již v předškolním věku mateřskou školu navštěvuje.201 

4.1.8.7 Koaliční smlouva – ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL (2013-2017) 

V souvislosti se vznikem koalice, která byla naznačena již výše, vzniká koaliční smlouva. 

Ta je napříč médii zveřejněna a následně komentována. Dovolím si citovat s ohledem na 

zkoumané téma její nejdůležitější část:  

„Část 7. „Kvalitní a dostupné vzdělávání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu“, 

kapitola „7.1 Jesle a školky“: 

-  S využitím evropských fondů a dotací ze státního rozpočtu poskytneme obcím 

                                                           
199 JIŘIČKA, Jan. Do školek chodí jen třetina Romů, roste počet ghett, tvrdí vládní zpráva. Novinky.cz [online]. 2013. 
200 Spor o sčítání romských dětí [online]. In: Události, komentáře 22:00. ČT 24, 2013. 
201 Povinný rok školky bude moci dítě strávit i v přípravce či doma. Novinky.cz [online]. 2013.  
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prostředky na vytvoření dostatečné kapacity mateřských škol a jeslí. 

-  Podpoříme vznik firemních školek se zajištěním odborného vzdělávacího programu 

a odbornosti učitele.  

- Poslední rok předškolního vzdělávání zavedeme v zásadě jako povinný. V otázce 

povinné přípravy dítěte na základní vzdělávání od 5 let prosazujeme varianty, které 

jsou v souladu s legislativou pro první stupeň základní školy.“202 

Poměrně živou diskuzi vyvolává výraz „v zásadě“ použitý v souvislosti s povinným 

předškolním vzděláváním. Podle Marcela Chládka (ČSSD) toto vyjádření znamená, že bude 

existovat i výjimka pro rodiče, kteří nebudou se zavedením změny souhlasit. Jedná se o 

domácí vzdělávání.203 

Dne 12. února 2014 schvaluje vláda Bohuslava Sobotky Programové prohlášení vlády ČR 

obsahující její priority ve vztahu k jednotlivým rezortům. Výše uvedená část koaliční 

smlouvy je do něj zcela promítnuta.204 

4.1.8.8 Další související diskutovaná témata v daném roce 

Závěrem kapitoly pro zajímavost a věcnou souvislost uvedu ještě nejdiskutovanější věcná 

témata v tomto roce. Jedná se o kapacity mateřských škol205, uzákonění „dětských skupin“ 

jako alternativy k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách (v médiích se objevují jak 

záznamy obhajující, tak kritizující institut dětských skupin).206 Opět je v článcích hojně 

zdůrazňována role předškolního vzdělávání, přímo cituji jedno z vyjádření v tomto smyslu, 

se kterým se zcela ztotožňuji, kdy „síť mateřských škol není důležitá jen proto, aby se 

pečující rodič mohl dříve vrátit do zaměstnání, ale především kvůli lepším studijním 

výsledkům dětí“.207 

                                                           
202 Koaliční smlouva mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013–2017: Vláda Bohuslava Sobotky 

(29.01.2014 - 13.12.2017). Vláda.cz [online]. 2014. 
203 BROŽ, Jan a Michaela SVOBODOVÁ. Nová vláda naděluje. A kde na to vezme? Mladá fronta DNES: Titulní strana. 

2013.  
204 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY: Vláda Bohuslava Sobotky (29.01.2014 - 

13.12.2017) [online]. Praha, 2014. 
205 Školky jsou plné, odmítly 2500 dětí. Jediná šance je odvolání. Deník.cz [online]. 2013. 
206 DOSTÁL, Vratislav. Vláda souhlasí se zavedením dětských skupin. Opoziční ČSSD je proti. Deník 

Referendum [online]. 2013. 
207 DAŇKOVÁ, Julie. Děti, které chodily do školky, se pak lépe učí. Hospodářské noviny: Česko. 2013.  
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4.1.9 Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2014 

4.1.9.1 Politická povolební debata 

Hned počátkem roku je realizován rozhovor s budoucím ministrem školství, Marcelem 

Chládkem (ČSSD), který v roli stínového ministra školství prosazoval nejen zavedení 

povinného předškolního vzdělávání, ale také posunutí věku povinné školní docházky od 7 

let. Mluví o tom, že debata byla v minulém roce otevřena, ale vzhledem k diskuzi, která 

v této souvislosti proběhla, se přiklání k ponechání současného stavu a zavedení pouze 

posledního roku předškolního vzdělávání jako povinného.208  

Zároveň budoucí ministr informuje, že finanční prostředky na rozšíření kapacit budou 

alokovány v národním fondu (zde hodlá alokovat 1-2 miliardy Kč) a od nového 

programovacího období v evropském fondu (prioritní osa má být nastavena na rekonstrukci 

a rozšíření kapacit předškolních zařízení a jejich vybavení).209 Obec, která bude potřebovat 

rozšířit kapacity, požádá o dotaci na svůj záměr a obdrží 50 % nákladů.  

Dále Marcel Chládek (ČSSD) uvádí, že pokud bude poslední rok předškolního vzdělávání 

povinný, měl by být u zápisů stanoven standard, kterého by mělo dítě dosáhnout. Řešení 

otázky odkladů povinné školní docházky vnímá jako důsledek opatření, společně se 

srovnáním úrovně kvality vzdělávání. Zmiňuje rovněž, že zavedení regulace vidí také jako 

argument pro rozsudek ve věci D.H. (a konání ČR v souladu se sliby, které v této souvislosti 

dala). V rozhovorech budoucí ministr zmiňuje také dětské skupiny, o nich se však vyjadřuje 

jako o alternativách k „hlídání“ dětí, ne však k jejich „vzdělávání“.210 Mezi další záměry 

ministra patří také převedení jeslí pod rezort školství, „aby vznikla kontinuita“.211 

Budoucí ministr dále slibuje, že u všech témat „chce nastartovat diskuzi“, zároveň však 

uvádí, že chce rovněž „přinést zklidnění do resortu“.212  

V rozhovorech znovu zmiňuje záměr zavést tzv. Národní radu pro vzdělávání“, která má být 

platformou zajišťující apolitickou kontinuitu strategie českého školství.213 Zároveň 

prezentuje svůj cíl přesvědčit ostatní členy vlády o nezbytné podpoře vzdělávání, čímž hodlá 

                                                           
208 Rozhovor s Marcelem Chládkem [online]. In: Události 19:00. ČT 1, 2014. 
209 NOVÁK, Jakub. Plán ministra školství: Podpořit učně i praktické školy. Aktuálně.cz [online]. 2014. 
210 ŠEDIVÁ, Olga. Priority nominovaného ministra školství Marcela Chládka. Týdeník školství. 2014.  
211PERKNEROVÁ, Kateřina. Ministr školství Marcel Chládek: Ušetřím. Maturitní témata vyhlásím v 

rozhlase. Deník.cz [online]. 2014. 
212 BŘEZINOVÁ, Markéta a Jakub POKORNÝ. Jak zklidnit školství? Navrhnout desítky změn. Mladá fronta DNES: Z 

domova. 2014. 
213 Rozhovor s ministrem školství Marcelem Chládkem [online]. In: ČRo Region, Středočeský kraj. K věci 14:07, 2014. 
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přesunout školství mezi prioritní rezorty.214 

V rámci politické debaty, ve které je řešen nedostatek míst v mateřských školách, Petr Fiala 

(ODS) konstatuje, že se v koaliční smlouvě dočteme o „velmi konkrétních návrzích, které 

jsou podle něj zbytečné, což je třeba zavedení posledního roku školky ve formě povinnosti“, 

po specifikaci oné zbytečnosti dále uvádí, že: „je to zbytečné a ukazuje to řada studií i 

zkušeností.“ Dále zdůrazňuje, že vnímá potřebu ponechat určitou volnost pro rozhodování 

se jako takové.215 

V PSP ČR vystupuje Petr Gazdík (STAN), který uvádí, že ze své praxe starosty a 

místostarosty doufá, že vláda nebude na obce pouze delegovat směrem ke kapacitám 

mateřských škol pouze povinnost bez prostředků k jejímu naplnění (a tedy, že se nebude 

stále opakovat scénář, který v tomto ohledu obce znají). K opatření zavést povinné 

předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky uvádí, že 

„na některých přínosech tohoto opatření se zřejmě shodneme všichni napříč politickým 

spektrem.“216 

4.1.9.2 Další aktéři a diskuze o zavedení regulace  

Regionální média informují o plánu zavést povinný poslední rok ve školce, a to 

s vyjádřeními ministra i odborníků či místních aktivních osobností. Například v Třebíčském 

deníku by se citovaná ředitelka malotřídky návrhu nebránila: „Nástup do první třídy je často 

velkým stresem, a právě toto by mu mohlo alespoň částečně předejít“. Je zde ovšem citován 

také opačný názor, kdy je ředitel školy „skeptický k tomu, že by na tyto laxní rodiče působilo 

opatření zázračně, našli by si cestičky, jak dítě do mateřské školy neposílat“. 217 Zároveň se 

o daném tématu píší příspěvky ve formě blogů, a to jak v negativním218 (nové povinnosti, 

regulace funkcí rodiny), tak v pozitivním slova smyslu.  

Blíže v této souvislosti zmíním prezentaci názoru dětského psychologa z katedry 

psychologie FF UK v Praze (Václava Mertina), který je a nadále bude v debatách velmi 

aktivní (stává se „zvaným“ hostem v rámci diskutovaného tématu). Ten rozumí důvodům 

zavedení tohoto institutu (nedostatečná připravenost dětí do základních škol, vysoký počet 

                                                           
214 TĚTHALOVÁ, Marie. Novinky v předškolním vzdělávání. Informatorium 3-8: Informace, události. 2014.  
215 Stav Občanské demokratické strany [online]. In: Impuls. Impulsy Václava Moravce 18:00, 2014.  
216 Stenografický zápis 6. schůze, 18. února 2014: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017 [online]. 

2014. 
217ČERNÝ, Kamil. Návrhy nejsou od věci, nevyřeší ale vše, hlásí školy. Třebíčský deník: Zpravodajství. 2014.  
218 TEJKLOVÁ, Marie. POVINNÁ ŠKOLKA? TO JE NÁVRAT K ABSOLUTISMU [online]. 2014.  
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odkladů PŠD, signál na rozsudek ve věci D.H., pozitivní vliv předškolního vzdělávání na 

výsledky žáků), ovšem s opatřením nesouhlasí a považuje ho za „nešťastné“ a „nevhodné“, 

jelikož „opatřením, kterým stát rozšíří tuto povinnost, převádí zodpovědnost na sebe a 

oslabuje tak zodpovědnost rodičů.“  Jako důležité vnímá posilování zodpovědnosti rodičů 

ve všech oblastech, tedy nejen ve vzdělávání, ale také například ve vztahu ke zdraví a 

výchově. Uvádí, že stát a jeho instituce by měly rodinám poskytovat pouze pomoc, neměly 

by je však nahrazovat. Tento institut zároveň vnímá jako neúčinný bez zainteresovanosti 

dotčené rodiny. Opatření, které by naopak vítal, je nárokovost dětí na docházku do mateřské 

školy (pětiletých, čtyřletých, tříletých). Vyjadřuje tím, že by zavázal stát (ne občana), čímž 

by posiloval „podpůrnou činnost orgánů péče o rodinu a dítě ve vztahu k rizikovým 

rodinám“. Dále konstatuje, že pokud by bylo uvedené opatření zavedeno, měli by mít rodiče 

právo „oznámit“ rozhodnutí o domácí formě vzdělávání. Tento proces pak specifikuje a 

doplňuje myšlenkami o oblastech, v nichž by měl být v návaznosti na zavedenou povinnost 

sledován pokrok. Tento postup však vnímá jako nereálný z hlediska praktické 

proveditelnosti, jelikož by musely být stanoveny „vstupní relevantní parametry“ každého 

dítěte, současně ale také parametry průběžné a v konečném důsledku výstupní. Uvádí však 

také svá doporučení ke zvýšení kvality v předškolním vzdělávání, mezi které patří nižší 

počet dětí ve třídě (tedy přistoupit k postupnému snižování), znovu pak zdůrazňuje posílení 

odpovědnosti rodičů dětí za jejich předškolní edukaci.219 

Proděkanka pro studijní záležitosti na katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy a pořadatelka seminářů týkajících se problematiky přechodu z 

preprimárního do primárního vzdělávání, výchovy dětí a pedagogických praxí (Jana 

Kropáčková), uvádí, že regulace nevyřeší problém s počtem odkladů povinné školní 

docházky. Zároveň znovu připomíná fakt, že podíl dětí navštěvujících mateřskou školu je 

značný a dosahuje přes devadesát procent. Vnímá tak, že se regulace týká spíše dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí.220 

Dále vyjadřuje názor předseda ČMOS pracovníků ve školství (František Dobšík), který 

uvádí, že podporují cíl rozšířit kapacity mateřských škol tak, aby mohl být zaveden poslední 

rok v předškolním vzdělávání jako povinný. Toto opatření je, jak zmiňuje, nástrojem 

k realizaci idey rovného přístupu ke vzdělávání (a to zejména vůči dětem ze sociálně 

                                                           
219MERTIN, Václav. Několik vět ke koaliční smlouvě. Řízení školy: Příloha – Aktuálně. 2014.  
220 NOVÁK, Jakub. Dítě patří do školy, i když neumí R-Ř, říká expertka. Aktuálně.cz [online]. 2014.  
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znevýhodněného prostředí).221 Po tomto vyjádření již médii probíhá informace, že 

s návrhem souhlasí také odbory.222 

Spoluzakladatel informačního centra o vzdělávání EDUin (Tomáš Feřtek), se ve svém 

článku vyjadřuje k nově jmenovanému ministrovi školství, který, jak uvádí „umí rozpoutat 

diskuzi“ a zároveň disponuje schopností dostat se do povědomí odborné veřejnosti. Mírná 

kritika však zaznívá směrem k „neutříděnosti“ nápadů a jejich vysokému množství, zároveň 

však kvituje důraz, který ministr klade na předškolní vzdělávání a je v souladu s realizací 

investic, které mají vést ke snižování nerovností.223  

Odborník na vzdělávací politiku (Bohumil Kartous) „v tematickém přehledu týdne“, který 

v oblasti vzdělávací zpracovává, zmiňuje záměr k zavedení povinného předškolního 

vzdělávání. Ve sloupku zároveň upozorňuje na to, že některé rodiče může povinná docházka 

omezovat, jak uvádí v komentáři také Martin Fendrych (český novinář), kterého cituje. Dále 

k zavedení povinného předškolního vzdělávání dodává, že „otázkou je, zda by levnější a 

efektivnější nebyl pečlivý monitoring rodin a dětí, které tuto podporu potřebují, a 

systematická péče o ně.“224  

Zároveň je ale v tzv. auditu vzdělávacího systému EDUin uvedeno, že „za určitě dobrý krok 

lze považovat zavedení přípravných tříd a povinného posledního roku předškolní docházky. 

I zde je ale potřeba jít dál a pracovat s dětmi, u nichž je velké riziko, že se na začátku povinné 

školní docházky vzhledem ke svému zanedbání „nechytí“. To přesahuje kompetence MŠMT, 

nutná je podpora MPSV, protože to není věc školek a škol, to je zejména věc rodin. Jejich 

motivace k tomu, aby svým dětem umožnily přístup ke vzdělání, je rozhodující.“225 

V obou vyjádřeních, jak vnímám, však lze najít shodu – je nutné pracovat nejen s opatřením 

jako takovým (tedy institucionálním pravidlem), ale systematicky a komplexně pečovat o 

rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí (motivovat rodiče, systematicky pracovat 

s dětmi aj.).  

Prezident republiky (Miloš Zeman), pronáší v PSP ČR projev o vyjádření důvěry vládě 

Bohuslava Sobotky. Oceňuje snahy nového ministra začít se školskou reformou již od 

                                                           
221 TONDLOVÁ, Karla. Největší bolestí je nedostatek finančních prostředků, a to nejen na platy, ale i na vybavení škol. 

Týdeník školství. 2014.  
222 Chládek: Učitel má mít vysokoškolské vzdělání. Výjimky ale připouští. ČT 24 [online]. 2014. 
223 FEŘTEK, Tomáš. Dobré nápady budoucího ministra školství Chládka. Mladá fronta DNES: Názory. 2014.  
224 Zákon o dětské skupině definitivně ohrozí nejpotřebnější děti. Blisty.cz [online]. 2014. 
225 ERETOVÁ, Naďa. Audit vzdělávacího systému v ČR (EDUin). Řízení školy: Rozhovor. 2014.  
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předškolního vzdělávání.226  

Pro doplnění komplexního pohledu zmíním také rozhovor s členem sněmovního výboru, 

Ivem Pojezným (KSČM), který uvádí, že souhlasí, že stát musí zabezpečit předškolní 

přípravu a podporuje zavedení povinného posledního roku v předškolním vzdělávání.227 

Předseda školského výboru (Jiří Zlatuška, ANO), vyjadřuje rovněž podporu zavedení 

povinného předškolního vzdělání a kvituje přínosy předškolního vzdělávání. Zároveň 

zmiňuje, že podporuje garantovaná místa v mateřské škole, konkrétně pak uvádí věkovou 

hranici pro tuto nárokovost „řekneme od tří let“.228 

Konají se také veřejné debaty, je například organizován kulatý stůl s názvem „Pojďme do 

školky!“ v rámci dvouletého projektu (financovaného z ESF, OP VK a státního rozpočtu) 

zaměřeného na systematickou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve vztahu 

k předškolnímu vzdělávání (realizátory projektu jsou neziskové organizace Cheiron T a 

Člověk v tísni).229 Kulatý stůl je realizován za přítomnosti odborníků (těmi jsou: lidé spojeni 

s projektem, zástupci OSPOD, terénní pracovníci, romská koordinátorka, zástupci 

pedagogicko – psychologické poradny, poradenského centra, pedagogové základních a 

mateřských škol a další). Nad projektem probíhá debata formou brainstormingu (cílová 

skupina, zdroje dat, opatření, překážky).230 

Existenci projektu uvádím z důvodu propojení aktérů, kteří jsou součástí debaty o zapojení 

sociálně znevýhodněných dětí do předškolního vzdělávání. Z mého pohledu je tento projekt 

přínosný už jen tím, že napomáhá uvedené aktéry sdružovat, rozvíjet debatu a hledat řešení 

sociálního problému.  

Zajímavou souvislostí je medializace možné výuky v romském jazyce (v prvním, druhém 

a případní třetím ročníku). Návrh je přímo spojen s poslankyní a místopředsedkyní 

školského výboru (Annou Putnovou, TOP 09). Ministr školství (Marcel Chládek, ČSSD) 

tento záměr považuje za nekoncepční a kontraproduktivní, zmiňuje v této souvislosti 

dokonce prohloubení efektu segregace, který je v rozporu s výsledem rozsudku ve věci D.H. 

a antidiskriminačním zákonem. Vnímá, že by byl výsledek uvedeného opatření v rozporu 

s myšlenkami inkluze a integrace sociálně znevýhodněných dětí (v tomto případě romských) 

                                                           
226 DOKUMENT: Projev prezidenta Zemana k jednání o důvěře nové vládě. iDNES.cz [online]. 2014. 
227 DUBNIČKOVÁ, Jana. Chudoba nesmí být překážkou pro studium. Haló noviny: Z domova. 2014.  
228 Dětské skupiny [online]. In: Události, komentáře 22:00. ČT 24, 2014.  
229 Výstupem projektu je například „Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Vsetín“. 
230 KOHELOVÁ, Pavla. Někteří rodiče neposílají děti do školek kvůli penězům. Táborský deník: Táborsko. 2014.  
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do vzdělávání. Naopak inkluzivní opatření spatřuje v zavedení regulace povinného 

předškolního vzdělávání. V této souvislosti MŠMT připravuje návrh možností financování 

nových kapacit mateřských škol s vizí aplikovat uvedenou regulaci do tří let.231  

Informace o výuce v romském jazyce probíhá také na úrovni regionálních médií. Proti se 

staví místopředsedkyně Romského sdružení Občanského porozumění, zároveň nápad Anny 

Putnové nevítají ani ředitelé škol, kteří argumentují zkušenostmi z praxe. Zmiňují zároveň, 

že se nesetkali ani s námitkami, které by k této oblasti uplatňovali samotní rodiče těchto 

dětí.232 

Debata týkající se zavedení povinného předškolního vzdělávání probíhá také na jednání 

školských odborů v Praze, o tomto tématu iniciuje diskutovat předsedkyně republikového 

výboru profesní sekce předškolního vzdělávání (Eva Soukalová). Členky profesní sekce se 

shodují, že opatření je třeba zavést až po tom, co proběhne navýšení kapacit mateřských 

škol, i na tom, že se zavedením opatření dojde ke zvýšení administrativní zátěže.233  

V dalším z rozhovorů uvádí prezidentka Asociace základních škol (Hana Stýblová), že s 

návrhem, aby byl poslední rok předškolního vzdělávání povinný, „příliš nesouhlasí“.234 

Zmiňuje, že se jedná o zásah do rodiny a pokud „rodina nechce, prostě nechce“. Naopak 

vedoucí pedagogicko- psychologické poradny (Silvie Janovcová), odpovídá, že by povinné 

předškolní vzdělávání pomohlo k včasné diagnostice a konstatuje, že „by určitě všichni 

odborníci na speciální pedagogiku i psychologii kvitovali, aby rodiče měli povinnost dávat 

děti do předškolního ročníku mateřské školy“235 Na tiskové konferenci Armády spásy 

vedoucí poradců premiéra Bohuslava Sobotky (Vladimír Špidla, ČSSD), uvádí, že 

„handicapy na startu školní docházky by měl vyrovnat povinný předškolní rok 

vzdělávání“.236 

V „Týdeníku školství“ ministr školství (Marcel Chládek, ČSSD) informuje o tom, že 

k zavedení regulace ho vedou „názory odborníků a statistická data“.237 V rozsáhlém 

rozhovoru dále postupně rozkrývá hlavní cíle zavedení dané regulace, které níže cituji 

                                                           
231 ŠEDIVÁ, Olga. Vyřeší výuka v romštině problémy romských žáků? Týdeník školství: Školství. 2014.  
232 KARLÍKOVÁ, Andrea. Romské děti podle politiků neumějí česky a měly by se učit v romštině. Školy to 

nechápou. Benešovský deník: Zpravodajství. 2014.  
233 ŠŤÁSTKOVÁ, Zlata. Školské odbory: Jak řešit palčivé problémy předškolní výchovy. Týdeník školství. 2014.  
234  Specifické poruchy učení [online]. In: ČRo Radiožurnál. Stalo se dnes 21:05, 2014. 
235 Procento dětí s poruchou učení se neustále mírně a postupně zvyšuje [online]. In: ČRo Plus. Den podle… 17:10, 2014. 
236 Špidla si přeje, aby společnost vnímala chudobu jako absolutní zlo. Deník.cz [online]. 2014. 
237 Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka k zahájení nového školního roku. Týdeník školství. 

MŠMT, 2014.  
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(přímo i nepřímo):  

- „předcházení předčasnému vylučování dětí z hlavního vzdělávacího proudu.“ 

- redukce vysokého počtu odkladů povinné školní docházky, 

-  „pomoc dětem nastartovat jejich vzdělávací kariéru a posléze pracovní tak, aby 

opravdu rozhodovala kvalita dětí a jejich nadání, a ne jejich podmínky.“238 

Dále ministr školství v rozhovoru komunikuje aktuální plán podoby regulace. Představuje 

možnost vykonávat povinné předškolní vzdělávání třemi různými formami: prostřednictvím 

docházky do mateřské školy, docházky do přípravné třídy a domácího vzdělávání. Domácí 

vzdělávání má vykazovat analogickou podobu k této formě vzdělávání na prvním stupni 

základní školy (parametry, kontrola i zapojení České školní inspekce). Zároveň ministr 

školství specifikuje, že se vzdělávání předškolních dětí zásadněji měnit nebude, bude ovšem 

v RVP PV jasně stanoveno, co by mělo dítě zvládnout (mluví také o doporučeném počtu 

hodin, které by mělo dítě absolvovat). Účinnost opatření je ze strany MŠMT předběžně 

plánována na 1. září 2016.239 

4.1.9.3 Nárok na mateřskou školu od dvou let (zahájení debaty), dětské skupiny, 

kapacity 

V médiích začíná rezonovat nejenom otázka týkající se zavedení povinného předškolního 

vzdělávání, ale také nároku na mateřskou školu od dvou let. Tuto myšlenku prosazuje 

zejména ministr pro lidská práva, který stojí také v čele Legislativní rady vlády (Jiří 

Diensbier, ČSSD). V návaznosti na tyto diskutované kroky se proto intenzivně řeší také 

kapacity mateřských škol, kdy ze strany MŠMT přichází ujištění, že před zavedením těchto 

diskutovaných opatření potřebné kapacity vzniknou (a tyto potřeby budou zohledněny 

v rozpočtu na rok 2015).240  

Opatření, které by zavedlo nárok dětí od dvou let do mateřské školy, však vzbuzuje obavy, 

a to zejména ze strany představitelů Svazu měst a obcí. Starosta a zároveň místopředseda 

ODS (Martin Kupka), uvádí, že opatření způsobí problémy obcím, které budou nuceny na 

změny reagovat, zároveň prosazuje vznik firemních mateřských škol a dětských skupin.241  

                                                           
238 Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka k zahájení nového školního roku. Týdeník školství. 

MŠMT, 2014. 
239 ŠEDIVÁ, Olga. Poslední rok předškolní docházky by měl být povinný již v roce 2016. Týdeník školství. 2014.  
240 MARTINEK, Jan a Jan ROVENSKÝ. Fronty na školky by mohly zmizet. Právo: Titulní strana. 2014.  
241 Starostové: Nárok na školku? Problém pro obce. Týden.cz [online]. 2014.  
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V této souvislosti zmiňuje ministr pro lidská práva (Jiří Diensbier, ČSSD) úkoly pro 

samosprávu, a to připravit se ze strany obcí na zavedení povinného předškolního vzdělávání 

a nárokovosti do mateřských škol od dvou let věku dítěte. Zmiňuje také, že spatřuje 

integrační politiku ze strany starostů jako jediné smysluplné řešení, které sice nepřinese 

politické body, ale musí začít (zároveň uvádí, že někteří se dle jeho názoru vůči romské 

menšině vymezují a díky tomu upevňují v obci svou vládnoucí pozici).242 

Ministryně práce a sociálních věcí (Michaela Marksová Tominová, ČSSD), popisuje dětské 

skupiny jako alternativu pro mateřské školy, a to z důvodu problematických kapacit 

mateřských škol. 243 Návrh zákona o dětské skupině se postupně stává předmětem veřejné 

debaty. Například ze strany poslankyně (Marty Semelové, KSČM) je ve vztahu k požadavku 

na zavedení povinného předškolního roku (což považuje za cela oprávněný návrh), záměr 

zavést institut dětských skupin (které tituluje jako služby „hlídací“) v rozporu.244 

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, je však ke konci roku schválen (a to navzdory vetu prezidenta Miloše 

Zemana – hlasování o zákonu vráceném prezidentem probíhá ve dnech 31. 10., 4. 11. 2014 

na 19. schůzi PSP ČR a sněmovna setrvává na původním návrhu zákona).245  Dodávám, že 

k tématu stále probíhá živá diskuze (články, rozhovory, politická vystoupení) s argumenty 

pro i proti zavedení.   

V průběhu roku je v médiích znovu prezentován problém s nedostatečnými kapacitami a 

zároveň se postupně objevuje posun v řešení této oblasti. Konkrétně je prezentováno, že 

v českém dotačním fondu bude k dispozici 1,5 miliardy korun246, v evropském dokonce 

dvanáct miliard korun (od ledna 2015). Rozhodla o tom vláda schválením návrhu na zřízení 

speciálních fondů, z nichž budou moci obce čerpat na rozšíření svých kapacit. Konečná 

domluva je stanovena tak, že obce budou mít možnost čerpat 85 % nákladů (jen pro 

zajímavost dodávám, že původní diskutovaný návrh začátkem roku byl 50 %). Ministr 

školství (Marcel Chládek, ČSSD) v návaznosti na výše uvedené aktivity očekává, že 

problém s kapacitami mateřských i základních škol bude vyřešen do tří let. Zároveň 

zdůrazňuje fakt, že „vznikem tohoto fondu řešíme problém, který byl dlouhodobě minulými 

                                                           
242 ELIÁŠOVÁ, Kateřina. Stát chystá revoluci v ghettech. Lidové noviny: Titulní strana. 2014.  
243 Dětské skupiny [online]. In: ČT 24. Události, komentáře 22:00, 2014. 
244 Poslankyně KSČM k návrhu zákona o dětské skupině. Haló noviny. 2014.  
245 19. schůze, 129. hlasování, 4. listopadu 2014, 13:37 Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: Parlament 

České republiky, Poslanecká sněmovna 2013–2017 [online]. 2014.  
246 Školství získá peníze na rozšíření mateřských a základních škol. Týden.cz [online]. 2014. 
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vládami zanedbáván“. Neopomíná také zmínit, že po realizaci uvedených aktivit bude 

zaveden předškolní rok vzdělávání jako povinný.247 Jedna z podmínek, která musí být ze 

strany obcí splněna, je víceúčelovost stavby.248 Informace je postupně doplněna také o třetí 

fond s alokací 300 milionů Kč na prstenec kolem Prahy.249 

4.1.9.4 Regulace v mezinárodním kontextu, projekt „Rovný přístup ke vzdělávání 

v ČR“ 

Vycházejí konkrétní doporučení vyplývající z výstupu projektu spolufinancovaného ESF a 

státním rozpočtem ČR, kterým se zabývala Česká školní inspekce. Jedná se o projekt 

Kompetence III, „Rovný přístup ke vzdělávání v České republice“, který je realizován 

v rámci OP VK. Tento projekt se zabývá mapováním mezinárodních výzkumů a následně 

jejich implementací v ČR (v tomto případě se jedná o vzdělávací politiku). Výstupy projektu 

se mají následně stát součástí běžné pedagogické praxe realizované ve školách. Výsledný 

dokument odkazuje i na konkrétní doporučení směrem k rezortu MŠMT. Tato doporučení 

však vyžadují spolupráci dalších aktérů a partnerů (např. kraje, obce) i MPSV.250 

Dovolím si ocitovat mnou vyhodnocená nejdůležitější zjištění vyplývající z daného 

dokumentu: 

- „Je prokázané, že se vyplácí investovat do vzdělávání znevýhodněných dětí už 

v předškolním věku: účelem je zabránit vzniku obtížně překonatelných rozdílů mezi dětmi už 

v době nástupu do povinné školní docházky.“ 251 

Dokument demonstruje návratnost investic realizovaných již v předškolním vzdělávání (ve 

vztahu k dětem sociálně znevýhodněným). 

- „Dopady neúčasti v předškolním vzdělávání, vysokou absenci a nepřipravenost určitých 

skupin dětí zejména ze sociokulturně znevýhodněných rodin, potvrdili i účastníci veřejné 

diskuse o hlavních problémech v A5 projektu KIII, jejíž součástí byl i kvalitativní výzkum 

šetření postojů odborné veřejnosti. Odborná veřejnost přisuzuje dostupnosti mateřských 

škol a účasti dětí v předškolním vzdělávání vysokou prioritu.“ 252 

                                                           
247 Na rozšíření mateřinek a škol půjdou miliardy. Právo: Zpravodajství. 2014. 
248 Chládek spustil projekt na stavbu školek, rozdá 1,5 miliardy. Aktuálně.cz [online]. 2014. 
249 Ministr Chládek: Změny ve školství musejí začít u učitelů, zavedu kariérní řád. Hospodářské noviny [online]. 2014.  
250 Konkrétní doporučení pro zlepšení rovnosti přístupu ke vzdělávání. Týdeník školství. 2014.  
251 BORKOVCOVÁ, Irena, Radek DLOUHÝ, Michaela ŠOJDROVÁ a Zonna BAŘINKOVÁ. Rovný přístup ke 

vzdělávání v České republice: situace a doporučení [online]. Česká školní inspekce, 2014, s. 18. 
252 Tamtéž, s. 21.   
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Dále je vyzdvihnut význam předškolního vzdělávání, na kterém se shoduje odborná 

veřejnost (neúčast v předškolním vzdělávání generuje své následky, a to zejména u sociálně 

znevýhodněných dětí). 

- „Aktuálnost a proveditelnost doporučení OECD v ČR: Odborná veřejnost považuje účast 

dětí v PV za nejdůležitější opatření z hlediska překonávání školního neúspěchu. Z 

provedeného kvalitativního výzkumu vyplývá podpora pro zavedení povinného posledního 

ročníku PV. To potvrzuje, že rozšíření PV na všechny děti v posledním roce před nástupem 

do ZV je v praxi považováno za velmi žádoucí.“253 

Dokument dále uvádí kvalitativní výzkum, který prokázal podporu pro zavedení regulace 

povinného předškolního vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy.  

Jak jsem zmínila již výše, publikace také demonstruje konkrétní doporučení, která mají být 

na úrovni MŠMT ve spolupráci s dalšími zainteresovanými aktéry implementována:  

- „Zajistit kvalitní přípravu na ZV u všech dětí, zejména s ohledem na sociálně 

znevýhodněné děti, a to formou povinného posledního ročníku PV od 5 let. (Alternativa: 

Pro děti od 6 let, kterým byl doporučen odklad nástupu do ZV nebo kterým bylo doporučeno 

navštěvovat přípravné třídy, se navrhuje zavést povinné PV při ZŠ, resp. MŠ).“ 254 

Mezi konkrétní doporučení ve vztahu k výsledkům výzkumu v rámci projektu patří zavedení 

povinného předškolního vzdělávání od 5 let věku s doporučením alternativy přípravných tříd 

pro děti s odkladem PŠD. 

- „Budovat v dostatečném předstihu kapacity MŠ tak, aby bylo možné přijmout všechny 

děti od 3 let.“255 

Dále je zdůrazněna nutnost budovat kapacity a zavést nárokovost do mateřské školy pro děti 

od 3 let. Tato oblast, jak již bylo uvedeno výše s ohledem na mediální záznamy, je 

předmětem veřejné debaty (veřejná debata probíhá také v souvislosti s nárokovostí do 

předškolního vzdělávání dětí od dvou let). 

- „Ve spolupráci s OSPOD zajistit monitoring situace dětí od 3 let, které neprocházejí 

PV v MŠ a zůstávají doma. Tento monitoring bude využit pro intervenční opatření s cílem 

                                                           
253 BORKOVCOVÁ, Irena, Radek DLOUHÝ, Michaela ŠOJDROVÁ a Zonna BAŘINKOVÁ. Rovný přístup ke 

vzdělávání v České republice: situace a doporučení [online]. Česká školní inspekce, 2014, s. 18. 
254 Tamtéž, s. 22. 
255 Tamtéž, s. 22. 
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prosazení kvalitní přípravy na vzdělávání všech dětí.“256 

Zmíněna je také spolupráce s OSPOD, při níž bude fungovat monitoring dětí, které se 

předškolního vzdělávání neúčastní, a to s cílem vytvořit intervenční program obsahující 

opatření se záměrem zajistit všem dětem kvalitní vzdělávání.  

- „Zlepšit vymahatelnost plnění povinností rodičů při přípravě dětí na ZV (zvýšení účasti v 

PV již od 3 let, snížení absencí v přípravných třídách). Navrhuje se větší důslednost v 

prosazování sankčních opatření v souvislosti se sociálními dávkami a opatřeními sociálně-

právní ochrany dětí.“257 

Vnímám, že smyslem tohoto doporučeného opatření je zaměřit se také na zákonné zástupce 

a jejich aktivitu směrem ke vzdělávání svých dětí. Jako konkrétní nástroj jsou pak zmíněny 

sankce v souvislosti se sociálními dávkami, dále i opatření týkající se sociálně-právní 

ochrany dětí. Jen dodávám, že ve vztahu k tomuto opatření považuji za naprosto klíčovou 

kvalitní a intenzivní mezirezortní spolupráci (MŠMT a MPSV). 

- „Finančně podpořit hrazení výdajů spojených s účastí v PV sociálně znevýhodněných dětí. 

Pro tyto děti v mateřských školách a v přípravných třídách zajistit svačinky a obědy, v 

případě pravidelné a včasné docházky zdarma. Motivovat tak rodiče těchto dětí k účasti na 

předškolním vzdělávání.“258 

V tomto opatření jsou pak zmíněny motivační finanční pobídky ve formě hrazení úplaty za 

stravování v mateřských školách.  

Dále jsou (v létě) zveřejněna doporučení ČR ze strany Evropské komise pro období 2014-

2015 (a to v návaznosti na Národní plán reforem). Jedno z doporučení se vztahuje přímo 

k předškolnímu vzdělávání a zní: „zvýšit inkluzivnost vzdělávání podporou sociálně 

znevýhodněných a romských dětí, zejména v předškolním vzdělávání“.259 Jako reakce ze 

strany ČR je zmíněna připravovaná novela školského zákona, která umožní do přípravných 

tříd zahrnout i děti bez sociálního znevýhodnění.  Dále je také nově uložena povinnost obci 

poskytnout spádové základní škole před termínem zápisu dětí jejich seznam. Tento krok má 

vést k procesně úspěšnější přípravě školy směrem k zápisům.260  

                                                           
256 BORKOVCOVÁ, Irena, Radek DLOUHÝ, Michaela ŠOJDROVÁ a Zonna BAŘINKOVÁ. Rovný přístup ke 

vzdělávání v České republice: situace a doporučení [online]. Česká školní inspekce, 2014, s. 12.  
257 Tamtéž, s. 22. 
258 Tamtéž. s. 22. 
259 Evropská komise doporučuje Česku zjednodušit daňový systém. Deník.cz [online]. 2014.  
260 Problém s nedostatečnou kapacitou ve školkách byl dříve zanedbávaný. Prvnizpravy.cz [online]. 2014. 
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Na podzim Evropská komise žádá ČR o informaci týkající se diskriminace dětí v systému 

vzdělávání. Tento krok vítá Nadace OSF Praha a zmiňuje, že zároveň doufá v prioritizaci 

tohoto tématu ze strany MŠMT. MŠMT na uvedenou situaci reaguje a oznamuje, že rovnému 

přístupu žáků ke vzdělávání věnuje mimořádnou pozornost (vyjmenovány jsou aktuální 

plány a proinkluzivní kroky).261  

V této souvislosti je také prezentována aktivita Amnesty International směrem 

k dokumentaci situace na školách v ČR (ta prokazuje dlouhodobé porušování práv dětí 

romského původu v přístupu ke vzdělávání). Mezinárodní organizace262 tak oceňují 

Evropskou komisi za rozhodnutí zahájit proti ČR řízení.263  

K problematice se vyjadřuje také mluvčí Evropské komise (Joshua Salsby), který 

upozorňuje na vážnost situace v souvislosti s možnou diskriminací vztahující se k etnickému 

původu a upozorňuje, že je tento postup v rozporu s evropským právem. ČR si dle jeho 

vyjádření zároveň dlouhodobě počíná neúspěšně. Závěrem se pak stává prohlášení o nutnosti 

obhájit činnost a kroky vlády k nápravě (do dvou měsíců) před Evropskou komisí.  

V opačném případě hrozí ČR dokonce možnost sankcí a aktivit (obhajoby) u Soudního dvora 

EU.264  

Ministr školství (Marcel Chládek, ČSSD) dodává, že by dokonce v této souvislosti mohlo 

dojít i k zastavení finančních prostředků na evropské fondy.265 Informace probíhá také na 

regionální úrovni.266 Efektivnější inkluzi sociálně znevýhodněných dětí ze strany ČR 

prosazuje také nezisková organizace Liga lidských práv.267 

Ombudsmanka (Anna Šabatová) rovněž komentuje situaci romských dětí ze zvláštních 

škol. Primárně vítá bezplatná podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, jako podstatnou souvislost zmiňuje také nutnost snížit počet dětí ve třídách 

mateřských škol. Prezentuje také svůj kladný postoj k zavedení povinného předškolního 

roku (a to také ve vztahu k rozsudku ve věci D.H.). Informace o jejím stanovisku k regulaci 

                                                           
261 Rovnému přístupu ke vzdělání se věnujeme, tvrdí ministerstvo. Parlamentnílisty.cz [online]. 2014. 
262 Zmíněny: Nadace OSF Praha, Evropské centrum pro práva Romů v Budapešti (ERRC) a Evropská romská informační 

kancelář (ERIO) v Bruselu 
263 KOSTLÁN, František. Umožní novela školského zákona příliv romských dětí do zvláštních škol? Deník 

Referendum [online]. 2014,  
264 Poslední rok předškolní docházky bude povinný. Aktuálně.cz [online]. 2014.  
265 Poslední předškolní rok bude povinný [online]. In: Zprávy FTV Prima 18:55, 2014. 
266 PERKNEROVÁ, Kateřina. Zdravé romské dítě do praktické školy nepůjde. Frýdecko-místecký a třinecký deník: Česká 

republika [online]. 2014.  
267 Romské děti nemáme zavírat do zvláštních škol, říká Šabatová. ČT 24 [online]. 2014. 
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je hojně prezentovaná také na regionální úrovni.268  

Dále ombudsmanka přímo uvádí, že „na problematiku vzdělávání romských dětí se jí ptá 

kdokoliv, s nímž se jako ochránkyně doma i v zahraničí setká“. V této souvislosti pak 

zmiňuje řízení proti ČR ze strany Evropské komise a souhlasí s tím, že špatná situace 

přetrvává. Ze své pozice proto plánuje vyvíjet tlak na zavedení povinného předškolního 

vzdělávání (uvádí, že dva roky na zajištění kapacit je z jejího pohledu dostatečných). 

Upozorňuje ale také na problém, který má s variantou přípravných tříd jako možností 

výkonu povinného předškolního vzdělávání. Jelikož jsou přípravné třídy určitým způsobem 

propojeny se sociálním znevýhodněním, domnívá se, že budou pokračovat segregační 

tendence.269   

MŠMT v souvislosti s výše uvedenou kritikou a veřejnou diskuzí o tématu zmiňuje, že 

předkládá „Akční plán opatření ke vzdělávání romských dětí, žáků, studentů na období 

2015-2017“.270  V tomto akčním plánu lze naleznout jak zavedení povinného předškolního 

roku, tak opatření vztahující se ke změně role přípravných tříd, které by měly být dostupné 

již všem dětem (bez ohledu na speciální vzdělávací potřeby).271 Neziskové organizace pak 

nad rámec plánu žádají zapojit institut „sociálního pedagoga“.272 

4.1.9.5 Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 

V květnu je na tiskové konferenci představeno prioritní téma strategie do roku 2020, a to 

snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání, dle ministra školství (Marcela Chládka, 

ČSSD), se jedná o klíčový problém českého školství.273 Navazujícími cíli k řešení problému 

proto jsou zvýšení dostupnosti rané péče, zajištění kvality předškolního vzdělávání a v této 

souvislosti zavedení opatření ve formě povinného předškolního roku. Toto opatření by, dle 

úvah ministra školství, současně mohlo přispět i ke snížení odkladů a zároveň navázat 

systém na institut přípravných tříd. Dalšími z diskutovaných témat strategie je pak také 

zaměření se na zvýšení kvality učitelů a zároveň i vzdělávání. Vzdělávací systém má být 

řízen odpovědně a zároveň i efektivně.274  

Kontinuitu ve vztahu ke koncepci by měla zajistit „Národní rada pro vzdělávání“. Mělo by 

                                                           
268 Šabatová: Romské děti musí ze zvláštních škol. Vyškovský deník: Česká republika. 2014.  
269 ŠABATOVÁ, Anna. Sedm let marného boje proti diskriminaci. Lidové noviny: Názory. 2014.  
270 Musíme snížit počty romských dětí ve zvláštních školách, míní ombudsmanka. Deník.cz [online]. 2014 [cit. 2021-7-23]. 
271 Lehce mentálně postižení možná nebudou mít okleštěný plán učiva. Deník.cz [online]. 2014 [cit. 2021-7-23].  
272 ELIÁŠOVÁ, Kateřina. Nový recept na vzdělání Romů. Lidové noviny: Domov. 2014. 
273 Strategie pro školství: Povinný poslední rok školky i mistrovské zkoušky. ČT 24 [online]. 2014. 
274 Chládek chce snižovat nerovnost v přístupu ke vzdělávání. Aktuálně.cz [online]. 2014.  
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se jednat o apolitickou instituci složenou z odborníků (dohlížet na systém vzdělávání by se 

tak mělo ve vztahu k této instituci z centra). Tato platforma by měla vzniknout ve vztahu k 

novele školského zákona v příštím kalendářním roce.275  

Ministr školství směrem ke strategii dále uvádí, že „strategie synchronizuje vzdělávání 

v České republice a je nutnou podmínkou pro čerpání peněž z Evropské unie 

v nadcházejícím programovém období, její vznik je celospolečenskou záležitostí“.276  

O vzniku strategie a jejích hlavních cílech je masivně informováno také prostřednictvím 

regionálních deníků, zde je zdůrazněno i řešení pro obce s ohledem na nedostačující kapacity 

(zřízení fondů).277  Strategie je schválena 9. července (2014). 

Ze strategie si dovolím citovat související opatření (oblast předškolního vzdělávání), která 

mají být v následujících letech rozvíjena:  

- „zavést poslední rok předškolního vzdělávání jako povinný,  

- včasnou diagnostikou potíží dítěte v průběhu předškolního období eliminovat 

odklady školní docházky (na bázi spolupráce mezi rodiči, předškolními pedagogy a 

poradenskými institucemi, zdravotníky a orgány sociálněprávní ochrany dětí, 

případně poskytovateli služeb sociální prevence), 

- systematickým posilováním sítě mateřských škol a jejich kapacit vytvářet podmínky 

pro to, aby každé dítě, jehož zákonní zástupci o to požádají, mohlo být přijato do 

předškolního vzdělávání,  

- posilovat výchovnou a vzdělávací funkci předškolní nerodičovské péče o děti; 

alternativní formy péče o děti ve věku do zahájení povinné školní docházky, které 

nemají silné výchovné a vzdělávací poslání (např. dětská skupina), podporovat jen 

jako dočasnou alternativu do doby dostatečného navýšení kapacit mateřských škol, 

popř. jiných vzdělávacích institucí,  

- posilovat spolupráci mezi rodinou a školním prostředím,  

- cíleně zvyšovat účast na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených 

sociálním vyloučením,  

- zahájit diskuzi o obsahu vzdělávání učitelů mateřských škol a možném požadavku na 

                                                           
275Chládek chce snižovat nerovnost v přístupu ke vzdělávání. ParlamentníListy.cz [online]. 2014.  
276 ŠEDIVÁ, Olga. Kvalitní vzdělávání se bez navýšení rozpočtu školství neobejde. Týdeník školství. 2014.  
277 PERKNEROVÁ, Kateřina. Přípravné třídy a kariérní řád budou průlomové. Písecký deník: Česká republika. 2014. 
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jejich vyšší kvalifikaci,  

- ve spolupráci s ostatními věcně příslušnými resorty navrhnout systémové řešení v 

oblasti vzdělávání a péče o děti do 3 let.“ 278 

Tato strategie je již v souladu s přesvědčením vládní koalice a naprosto jasně ukotvuje 

zavedení opatření ve formě povinného předškolního vzdělávání v posledním roce. Nejsou 

zde tedy již obsaženy formulace typu „povedeme diskuzi“ či „budeme zpracovávat analýzu 

v souvislosti s možným zavedením regulace“. Zároveň jsou v ní ukotveny také další cíle, 

které jsou předmětem dlouhodobé veřejné diskuze – snížení odkladů povinné školní 

docházky, zvýšení kapacit mateřských škol, zajištění nárokovosti pro přijetí dítěte do 

mateřské školy, zakotvení alternativní formy péče o děti (zdůrazněno jen jako možnost 

dočasné alternativy, jelikož se nejedná o vzdělávání jako takové), navázání spolupráce 

s rodiči dětí, zvýšení účasti na předškolním vzdělávání (zejména u sociálně znevýhodněných 

dětí) a také zaměření se na obsah vzdělávání předškolních pedagogů. Ve strategii je 

zakotvena také potřeba mezirezortní spolupráce, která jasně vyplývá z cíle systematicky 

přistoupit k oblasti vzdělávání a péče dětí do 3 let.  

4.1.10  Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2015 

4.1.10.1 Veřejná debata (aktéři a jejich postoje) 

4.1.10.1.1 Komentáře ve vztahu k odbornému semináři, začátek roku 2015 

V průběhu roku je regulace velmi intenzivně komunikována, vzniká spousta rozhovorů, 

debat, informací k regulaci, MŠMT zdůrazňuje úmysl regulaci zavést a také cíle, ke kterým 

má směřovat (mezi ně patří i nadále snížení odkladů povinné školní docházky).279  Názor je 

prezentován hojně také prostřednictvím blogů (zaznívají spíše stanoviska negativního 

charakteru). Postupně se pokusím stručně nastínit situaci během tohoto roku s důrazem na 

nejdůležitější vyjádření a souvislosti.   

I počátkem roku se intenzivně řeší konkrétní podoba regulace (doba, formy a další) napříč 

médii, informuje se o záměru povinný předškolní rok zavést i o krocích, které je třeba v této 

souvislosti učinit (zvýšení kapacit) a jejich realizace. Řeší se také role přípravných tříd, které 

jsou v diskutované době na rozdíl od mateřských škol bezplatné280 (tam je doba omezena na 

                                                           
278 Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2014 [cit. 2021-7-

23]. 
279 Chládek chce učit pětileté děti a omezit odklady pro prvňáky. Mladá fronta DNES: Titulní strana. 2014.  
280 Více v kapitole 2.1.6.4. -  Další snahy o omezení bezúplatnosti v předškolním vzdělávání (součást kapitoly 2.1.6 - 
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12 měsíců).281   

Koná se také kulatý stůl a odborný seminář, na přímo na téma povinného předškolního 

vzdělávání organizací SKAV282 a EDUin.283 Vedoucí sekce komunikace EDUin týmu 

(Bohumil Kartous) výsledek shrnuje tak, že panelisté našli řešení (a zároveň se shodli na 

potřebě) poskytnout pomoc sociálně znevýhodněným dětem při adaptaci v základní škole 

(ve vztahu k povinné školní docházce). Zmíněná podpora pak bude spočívat především 

v terénní práci zahrnující mapování rodin (indikaci) a následně podporu dětí v rodinách. 

Cílem procesu je vybudovat vzájemnou důvěru, která vyústí v ochotu rodičů zapojit dítě do 

předškolního vzdělávání.  

Shoda panuje také na nutnosti podpořit učitele v předškolním vzdělávání (již během studia). 

Dále je zmíněna nedostatečná snaha provázat agendy MŠMT a MPSV, kritizována je také 

spolupráce se zřizovateli škol. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti se potom snaha 

zavést plošnou povinnost jeví sporně (i když reálně). Manažer Nadace OSF Praha (Filip 

Rameš) v závěrečné diskuzi uvádí, že by pro majoritní společnost zavedení povinného 

předškolního roku nemělo být zásadní komplikací, jelikož již v současné době většina dětí 

mateřskou školu navštěvuje.284 

V souvislosti s realizovanou diskuzí na výše zmíněném semináři přichází „Týdeník školství“ 

s otázkou, kterou doprovází článek „Je zavedení povinného předškolního ročníku cesta 

správným směrem?“. V něm jsou citovány zejména negativní názory zúčastněných aktérů. 

Konkrétně je konstatováno, že „školští odborníci jsou stmeleni a výsledkem jejich setkání je 

téměř jednoznačný nesouhlas“.  

Ředitelka organizace neziskové organizace Step by step (Markéta Literová) na semináři 

uvedla, že „plošným opatřením je nabourávána odpovědnost rodičů za vzdělávání jejich 

dětí, nezodpovědných rodičů je minimum, plošným opatřením je však nabouráván celý 

systém.“ Je citována také zástupkyně České školní inspekce (Irena Borkovcová), která 

vysvětluje důvody pro zavedení regulace (v souvislosti s jejím působením na inspekci), 

úskalí však vidí v tom, že povinný předškolní rok nic nevyřeší, pokud nebude systém 

                                                           
Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2011). 
281 Přípravné třídy jsou v kurzu: zdarma a pro malé kolektivy. Novinky.cz [online]. 2015.  
282 Stálá konference asociací ve vzdělávání – dobrovolné seskupení, které zahrnuje pedagogické asociace i občanská 

sdružení a jehož cílem je podpora pokrokových změn ve vzdělávání. Zároveň plní také roli zprostředkovatele informací 

mezi aktéry vzdělávací politiky, mezi kterými lze uvést například samosprávy, neziskové organizace, veřejnost i státní 

správu (a další..).  
283 KARTOUS, Bohumil. Potřebuje české školství pedagogy z UJAK? Blisty.cz [online]. 2015.  
284 KARTOUS, Bohumil. Povinný předškolní rok: příliš mnoho „ale“. Řízení školy: Aktuálně. 2015. 
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navázán na možnost odebrat rodičům sociální dávky. Dále je prezentováno vyjádření 

učitelky z mateřské školy, která si stěžuje na nedostatek prostoru pro práci se sociálně 

znevýhodněnými dětmi a uvádí, že „třetina učitelek tuto práci dělat nechce“.285 

Toto tvrzení si dovolím propojit s výsledkem výzkumu z roku 2017, ve kterém pouze třetina 

ředitelek mateřských škol vnímá „vyrovnávání rozdílu mezi dětmi s různým 

socioekonomickým zázemím“ jako jeden z nejdůležitějších úkolů předškolního 

vzdělávání.286  Domnívám se, že výsledky těchto šetření by měly být inspirací pro opatření, 

které lze v této souvislosti ze strany MŠMT činit (v tomto případě by se mělo jednat o 

osvětovou činnost). 

Razantně proti opatření vystupuje též psycholog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

(Václav Mertin) se svými argumenty, který zároveň navrhuje zrušit odklady. V článku je 

rovněž prezentována zkušenost ze Slovenska, které k opatření inklinovalo, ale nakonec z něj 

ustoupilo.287  

V reakci na výše uvedený článek shrnující výsledky debaty (v negativním světle směrem 

k zavedení regulace povinného předškolního roku) zveřejňuje „Týdeník školství“ navazující 

vyjádření sekce předškolní výchovy při školských odborech. Předsedkyně sekce (Eva 

Soukalová), v něm konkrétně konstatuje, že „se zúčastnila semináře a diskuze odborníku 

nezněla takto jednoznačně, jak vyzněl článek.“ V textu jsou demonstrovány také důvody, 

které zazněly pro zavedení regulace, mezi které patří například argument, že povinný 

předškolní ročník je lepší variantou než přípravné třídy na základních školách (setkávání 

s vrstevníky z různého prostředí) či že se může jednat o včasný zásah do vzdělávacího 

procesu dítěte.  

Dále předsedkyně sekce prezentuje, že je „třeba velmi seriózně diskutovat o tom, zda má být 

zaveden poslední povinný roční či povinné vzdělávání“. V této souvislosti ale také uvádí 

navazující procesní záležitosti, které je třeba řešit, a to: délku této přípravy, vymahatelnost 

opatření, kompetence pedagogů (jsou schopni současní pedagogové implementaci 

povinného předškolního roku zajistit?), organizaci zápisů, zavedení spádových obvodů, 

odklady (a návaznost na opatření), či diskutovanou formu regulace prostřednictvím 

vzdělávání doma (a další související skutečnosti).288  

                                                           
285 ŠŤÁSTKOVÁ, Zlata. Je zavedení povinného předškolního ročníku cesta správným směrem? Týdeník školství. 2015.  
286 Více v Teoretické části práce – kapitola 1.3.2. – Podpora dětí a raná intervence. 
287 ŠŤÁSTKOVÁ, Zlata. Je zavedení povinného předškolního ročníku cesta správným směrem? Týdeník školství. 2015. 
288 ŠŤÁSTKOVÁ, Zlata. Povinný poslední ročník mateřské školy – ano, ale po odborné diskuzi. Týdeník školství. 2015. 
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Výsledné vyjádření ze strany sekce předškolní výchovy při školských odborech je pak 

následující: „Určitě se nebráníme zavedení povinného posledního ročníku předškolní 

výchovy, ale požadujeme včasné a co nejširší projednávání a informování veřejnosti, 

chceme, aby se vedla diskuze a ne aby se vyjadřovalo odmítání. Pokud je opatření uvedeno 

ve vládním prohlášení, tak je třeba včas upozorňovat na jeho klady a zápory, chtít informace, 

a hlavně vyvolat debatu“.289  

V souvislosti s konferencí však vychází také další články, jeden z nich například konstatuje, 

že „povinný předškolní ročník vzbuzuje spíše odmítavé reakce“, s informací, že na 

konferenci zaznívaly připomínky k zavedení plošné povinnosti bez možnosti výjimky. 

Zároveň však článek uvádí, že dle neověřených zpráv by MŠMT mělo výjimku umožnit.290 

Mezi zajímavé souvislosti patří také výsledek ankety, která hodnotí práci premiéra ČR 

(Bohuslava Sobotky, ČSSD). Ředitelka vzdělávacího programu Varianty (Člověk v tísni), 

uvádí v této souvislosti, že se chystá zavedení povinného předškolního vzdělávání, které 

„nese mnoho rizik a nejde o optimální řešení, jak podpořit úspěšnost dětí ve škole“. Zároveň 

uvádí, že doufá, že se touto záležitostí premiér bude ještě zabývat.291  

V „Učitelských novinách“ jsou prezentovány názory členek Asociace předškolní výchovy 

(Evy Opravilové, Jany Kropáčkové, Ludmily Šprachtové), které upozorňují na úskalí 

zavedení jednoho roku povinného předškolní vzdělávání. Tento rozhovor je velmi rozsáhlý, 

stručně uvedu hlavní myšlenky rozhovoru. Členky zdůrazňují, že je nutná práce s rodinou 

(zmiňují roli rodičovských center či předškolních klubů), upozorňují na z opatření 

vyplývající plošnou povinnost, ačkoli je povinný předškolní ročník chápán spíše jako 

kompenzační mechanismus směrem k socializaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

(to je ale úzká skupina dětí). Obavy vyjadřují také k možným vyšším nárokům (tlak, zátěž) 

na předškolní děti, nutnosti podstupovat zkoušky v rámci „vzdělávání dětí doma“ (jako jedné 

z diskutovaných forem povinného předškolního vzdělávání) a také směrem ke snížení 

odpovědnosti rodičů za výchovu dítěte.292 

V souvislosti s chystaným záměrem, který je ze strany MŠMT plánován s účinností od září 

2017, je zveřejněn i postoj TOP 09, která s ním zásadně nesouhlasí. Toto stanovisko 

zdůvodňuje tlakem na zákonné zástupce dětí směrem k vykonávání povinnosti členka 

                                                           
289 ŠŤÁSTKOVÁ, Zlata. Povinný poslední ročník mateřské školy – ano, ale po odborné diskuzi. Týdeník školství. 2015. 
290 KARTOUS, Bohumil. Babiš namířil prst na Chládka. Blisty.cz [online]. 2015. 
291 Jak si Bohuslav Sobotka vede v úřadu premiéra? Respekt: Sjezd ČSSD. 2015.  
292 ŠTEFFLOVÁ, Jaroslava. Budou v mateřských školách omluvenky? Učitelské noviny. 2015.  
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školského výboru (Anna Putnová), její kolegyně (Nina Nováková) reaguje nelibě z důvodu 

nastolení povinnosti, která je zaměřena plošným způsobem. Opatření naopak podporuje šéf 

školského výboru (Jiří Zlatuška, ANO).293  Odmítavý postoj k opatření vyjadřuje také politik 

Václav Klaus mladší, který má problém s rozšířením povinnosti docházky o další rok.294 

Souhlasný postoj směrem k regulaci prezentuje Agentura pro sociální začleňování295, 

zároveň ale také upozorňuje na problematiku týkající se zřízení pozice sociálního pedagoga. 

Souhlasné stanovisko poskytuje také zástupce Asociace ředitelů ZŠ296 (Pravoslav Němeček). 

Domnívá se, že zavedením regulace bude řešena otázka týkající se připravenosti dětí se 

sociálním znevýhodněním na povinnou školní docházku. 

4.1.10.1.2 Komentáře vztahující se ke zveřejněné podobě novely (jaro 2015) 

Koncem dubna je v médiích prezentována aktuální podoba novely školského zákona – 

novela v (§ 34) návrhu ustavuje zavedení povinného předškolního vzdělávání od pěti let 

věku dítěte (v článcích lze naleznout, že se tak děje i navzdory veřejné diskuzi, kterou 

zavedení regulace vyvolává).  

Návrh novely zákona stanovuje povinnost plošně, důležité je však zmínit, že obsahuje také 

možnosti vykonávat povinnost předškolního vzdělávání od pěti let formou docházky do 

přípravné třídy základní školy a tzv. individuálním vzděláváním. Tato forma vzdělávání „z 

domova“ s sebou nese povinnosti, které je nutné ze strany zákonných zástupců dodržet. 

Konkrétně se jedná o doložení dokladu o maturitním vzdělání vzdělávající osoby 

(vzdělávající osoba tedy nutně nemusí být zákonným zástupcem), dále také technických a 

prostorových podmínek, a to včetně seznamu pomůcek pro vzdělávání dítěte. Ze strany 

mateřské školy bude následně docházet k ověřování výsledků tohoto typu vzdělávání 

(způsob není přesně stanoven). Na mateřské škole bude také zvolit si postup pro omlouvání 

dětí z docházky do mateřské školy (není tedy striktně stanoven). 297 

Média komunikují změnu také v souvislosti se zavedením opětovné bezúplatnosti i pro děti 

s odkladem povinné školní docházky.298  

EDUin komentuje uvedená fakta následovně: „Zavedení povinného vzdělávání od 5 let je 

                                                           
293 Ministr školství navrhuje povinné předškolní vzdělávání. Polar.cz: Moravskoslezská regionální televize [online]. 2015. 
294 Rozhovor s Václavem Klausem mladším [online]. In: ČT 24. Interview ČT24 18:30, 2015. 
295 Vládní agentura: Klíč k zaměstnávání Romů drží mateřské školy. ČT24 [online]. 2015. 
296 AI: diskriminujete romské školáky [online]. In: ČT 24. Události, komentáře 22:00, 2015.  
297 EDUin: Novela školského zákona místy vzbuzuje nedůvěru, pocit diskriminace, překvapení. ParlamentníListy [online]. 

2015.  
298 Školka by měla být. Lidové noviny: Domov. 2015.  



 

 

88 

výraznou změnou v systému vzdělávání. Je v pořádku, že existuje možnost individuálního 

vzdělávání, nicméně jistou nedůvěru vzbuzuje stanovení podmínek, které bude muset rodič 

prokázat. Z možnosti vzdělávat děti doma jsou vyloučeni lidé bez maturity, což může být 

vnímáno jako diskriminace. Bude velmi důležité, jak konkrétní podmínky upraví prováděcí 

právní předpis.“ 299 

Novela také zřizuje Národní radu pro vzdělávání. Tuto skutečnost EDUin komentuje tak, že 

v současném návrhu spatřuje spíše utvrzující než korigující orgán. Ustanovení této rady tak 

nenaplňuje myšlenku, ve které by kolektiv expertů tvořil korekce směrem k záměrům 

MŠMT.300  

Vedoucí sekce komunikace EDUin týmu (Bohumil Kartous) uvádí, že vidí návrh „jako 

nepříliš povedený pokus o řešení systémového problému“. Zákonná povinnost je tak jen 

reakcí na neschopnost pracovat v integrovaném systému (dětští praktici, sociální úřad a 

další) se sociálně znevýhodněnými rodinami. Zároveň upozorňuje na to, že uvedené opatření 

může posílit negativní postoje majoritní společnosti k minoritám.301 Nicméně na podzim (v 

říjnu) roku 2015 uvádí svůj „osobní názor“, a to ten, ačkoli není opatření dokonalé, vidí 

v něm alespoň nějaký posun v řešení problematiky. Pokud se nestane nic, bude se situace 

jen zhoršovat.302  

Probíhají debaty na uvedené téma, jsou zveřejňovány články s obhájci „PRO“ a „PROTI“ 

regulaci (často již výše citovaní aktéři). Objevuje se i další pohled, a to odbornice z Institutu 

pro sociální a ekonomické analýzy (Jany Strakové), která považuje za pozitivní, že MŠMT 

podniká kroky vedoucí k pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Vnímá také 

jako podnětnou diskuzi k tvorbě komplexních opatření, jelikož jedno opatření, jak 

konstatuje, chtěný efekt nemůže zajistit. Zároveň také doporučuje více pracovat s názory 

veřejnosti, jelikož vnímá, že není potřebně informovaná. Zamýšlí se také nad tím, zda je 

řešením vymáhat docházku plošně u všech dětí a klade si otázku, zda by raději neměla být 

realizována adresná podpora dětem, u kterých je shledána potřeba.303 

Ze strany předsedkyně Výboru na ochranu rodičovských práv (Jany Jochové Trlicové), 

                                                           
299 EDUin: Novela školského zákona místy vzbuzuje nedůvěru, pocit diskriminace, překvapení. ParlamentníListy [online]. 

2015. 
300 EDUin: Novela školského zákona místy vzbuzuje nedůvěru, pocit diskriminace, překvapení. ParlamentníListy [online]. 

2015. 
301 Náš cíl: podchytit všechny děti od pěti let, říká o povinném roku ve školce poslankyně. Český rozhlas Plus [online]. 

2015. 
302 TRACHTOVÁ, Zdeňka. Učitelé vedou k poslušnosti, z dětí neformují osobnosti. 5plus2. 2015. 
303 Povinná předškolní docházka. Informatorium 3-8. 2015.  
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vzniká otevřený dopis, ve kterém v pěti bodech shrnuje svůj nesouhlasný postoj ke krokům 

ministra školství (Marcela Chládka, ČSSD). Jeden z těchto bodů se věnuje plošné povinné 

předškolní docházce. Petici podepisuje 4 209 osob.304 Na základě tohoto dopisu je 

předsedkyně zvána rovněž do veřejných debat o daném tématu.305  

4.1.10.2 Probíhající debata k regulaci v mezinárodním kontextu 

Počátkem roku probíhá rozhovor s ministrem školství (Marcelem Chládkem, ČSSD), ve 

kterém v souvislosti se zavedením povinného předškolního roku zmiňuje, že se MŠMT 

nachází pod velkým tlakem Evropské komise ve vztahu k rozsudku ve věci D. H. a dalšímu 

postupu a procesům, které jsou s ním spojené.306  

V únoru je schválena vládou „Strategie romské integrace do roku 2020“, která je podmínkou 

Evropské komise pro čerpání evropských fondů (uvedenou skutečnost uvádí ředitelka Sekce 

pro lidská práva).307 Na jaře je následně komunikována informace, že Evropská komise 

prozatím neukončí prošetřování ČR týkající se diskriminace romských dětí ve vzdělávání. 

Tento závěr vyplynul z jednání mezi eurokomisařkou pro spravedlnost (Věrou Jourovou, 

ANO) a ministrem pro lidská práva (Jiřím Dienstbierem, ČSSD).  

Opatřeními, které mají eliminovat kritiku Evropské komise, je, dle ministra kromě přijaté 

Strategie romské integrace do roku 2020, také zavedení povinného předškolního 

vzdělávání.308  

Zároveň Výbor ministrů Rady Evropy oceňuje proinkluzivní kroky, které byly přijaty či jsou 

diskutovány v souvislosti s rozsudkem ve věci D.H. Ministr školství (Marcel Chládek, 

ČSSD), se vyjadřuje v tom smyslu, že toto ocenění očekával. Mezi zmíněná proinkluzivní 

opatření řadí zavedení povinného posledního roku v předškolním vzdělávání, možnost 

zřizovat přípravné třídy pro všechny děti či opakující se šetření ČŠI věnující se zařazování 

žáků do vzdělávacích programů. Zmíněna je samozřejmě také novela školského zákona 

zavádějící podpůrná opatření.309 

Šéf Amnesty International (Salila Shetty), vzkazuje ČR, že hodlá klást důraz na konkrétní 

                                                           
304 Rodiče za lepší školství – nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka Sdílet na Facebooku. Petice.com [online]. 2015. 
305 Ministr Chládek chce navýšit rozpočet školství o částku v řádu miliard [online]. In: ČRo Plus. Den podle… 17:10, 2015.  
306 Rozhovor s ministrem školství Marcelem Chládkem [online]. In: ČT 24. Interview ČT24 18:30, 2015. 
307 Plán integrace Romů: podpora vzdělávání a rovný přístup k bydlení. IDNES.cz [online]. 2015.  
308 Neposílejte romské děti do zvláštních škol, vzkazuje Evropská komise. ČT 24 [online]. 2015.  
309 MŠMT: BYLI JSME POCHVÁLENI ZA PROINKLUZIVNÍ KROKY: Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Učitelské noviny. 2015. 



 

 

90 

činy z její strany.310  Ve své zprávě informuje Amnesty International o tom, že jsou v ČR 

porušována lidská práva a zároveň i zákony Evropské unie.311 Tuto zprávu odmítá ministr 

školství (Marcel Chládek, ČSSD) a pojmenovává její znění jako „předpojaté, 

kontraproduktivní a věcně nesprávné“.312 Amnesty International (dle Salila Shettyho) 

zahajuje kampaň, která by měla vést k vytvoření tlaku mezinárodního charakteru. Zároveň 

upozorňuje na to, že ČR hrozí sankční opatření, jestliže situace povede až k Soudnímu dvoru 

EU. ČR by tak měla vzít na vědomí vážnost situace, ve které se nachází.313 

Výzkumnice Amnesty International (Barbora Černušáková) má navíc problém s tzv. 

dvojkolejností ve vztahu k regulaci. Dvojkolejnost spatřuje v možnosti vykonávat povinné 

předškolní vzdělávání rovněž formou docházky do přípravné třídy (problém vidí v tom, že 

jelikož se zde nachází primárně znevýhodněné děti, bude segregace probíhat i dále).314  

K myšlence přetrvávající segregace s ohledem na přípravné třídy se přidává i ombudsmanka 

(Anna Šabatová), jejíž stanovisko podporuje také Česká odborná společnost pro inkluzivní 

vzdělávání (ČOSIV).315 Přidává se také Nadace OSF Praha, která rovněž nesouhlasí 

s možností absolvovat povinné předškolní vzdělávání v přípravné třídě.316   

Zajímavé je zmínit, že zástupce ombudsmanky tento postoj popírá a přidává se na stranu 

ministra školství (Marcela Chládka, ČSSD), který opatření v této podobě prosazuje.317  

Ministr školství (Marcel Chládek, ČSSD), promptně reaguje na vyjádření ombudsmanky, 

které striktně odmítá (ve vztahu ke zmíněné segregaci) a považuje jej za chybně 

interpretované.318 Zároveň situaci komentuje tak, že z vyjádření ombudsmanky pochopil, že 

není dostatečně seznámena s informacemi k problematice (jelikož případné třídy nejsou 

předmětem segregace). Zdůrazňuje, že novela školského zákona, která již byla podepsána 

prezidentem republiky, přípravné třídy zpřístupnila všem dětem.319 

Na podzim Evropská komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) poskytuje ČR doporučení, 

která plánuje během následujících let také vyhodnotit. Součástí těchto doporučení je také 

                                                           
310 Šéf Amnesty International: Bojím se, že vláda nebere diskriminaci Romů vážně. EURACTIV [online]. 2015. 
311 V Česku mají Romové omezené šance, kritizuje Amnesty International. iDNES [online]. 2015.  
312 Řeší Česko diskriminaci Romů? Jourová rozhodne do týdne. Hospodářské Noviny [online]. 2015.  
313 Pokročila ČR v integraci romských žáků? Brusel na to nezapomene ani v letošních doporučeních. EURACTIV [online]. 

2015.  
314 Romové a české školství [online]. In: ČT 24. Hyde Park 20:05, 2015. 
315 KARTOUS, Bohumil. Vládní boj o veřejné mínění ve věci lidských práv. Blisty.cz [online]. 2015. 
316 BASCH, Robert. Nebezpečí předškolní segregace. Lidové noviny: Názory. 2015. 
317 KARTOUS, Bohumil. Vládní boj o veřejné mínění ve věci lidských práv. Blisty.cz [online]. 2015. 
318 Nadace OSF Praha se shoduje se Šabatovou: Přípravné třídy nejsou dostačující alternativou mateřským 

školám. Romea.cz [online]. 2015.  
319 Šabatová: Přípravné třídy by neměly být alternativou povinné školky. ČT 24 [online]. 2015.  
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zavedení povinného roku předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy (bez 

hrazení úplaty za předškolní vzdělávání).320  

Rada Evropy dále v souvislosti s rozsudkem ve věci D.H. konstatuje, že přístup k romským 

dětem v ČR vykazuje zlepšení, segregace ale přetrvává.321  

Z iniciativy ministra pro lidská práva (Jiřího Dienstbiera, ČSSD), vzniká pracovní skupina, 

která je ustanovena na úrovni ministrů a náměstků z příslušných rezortů (konkrétně MŠMT, 

MV, MPSV, MMR). Jejím cílem je sjednotit nástroje, které mají řešit sociální začleňování 

ve společnosti. Tyto nástroje mají být následně poskytnuty obcím tak, aby i ony mohly 

problém efektivně řešit (nástroji jsou například konkrétní projekty, dotační výzvy aj.).322 

4.1.10.3 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2015-2020 

Dne 15. 4. 2015 je vládou schválen „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy 2015-2020“. Premiér ČR (Bohuslav Sobotka, ČSSD) konstatuje, že tento 

strategický dokument reaguje na aktuálně řešené problematické oblasti ve vzdělávání.323 

Dlouhodobý záměr je ve svých opatřeních propojen se Strategií 2020. Mezi opatření 

Strategie 2020, jak už bylo citováno výše, patří zavedení povinného roku v předškolním 

vzdělávání. Opatření dlouhodobého záměru uvedený záměr blíže specifikují, je zde 

zakotveno připravit v této souvislosti návrh legislativní úpravy, a to konkrétně v této 

souvislosti:  

- „přijetí dítěte do posledního ročníku před nástupem do základní školy v rámci 

spádového obvodu, případně jeho přijetí v jiném zařízení, které je zařazeno 

v rejstříku škol a školských zařízení,  

- zřizování přípravné třídy základní školy jako alternativní způsob předškolní přípravy 

určené např. pro děti s odkladem povinné školní docházky.“324 

Upozorňuji, že v dlouhodobém záměru se již v souvislosti s povinným předškolním 

vzděláváním mluví o spádových obvodech. Zakotveno je zde také nové postavení 

přípravných tříd.  

                                                           
320 Rada Evropy kritizuje Česko za segregaci Romů. Novinky.cz [online]. 2015. 
321 Rada Evropy: Česko se v přístupu k Romům zlepšilo, segregace na školách ale trvá. Aktuálně.cz [online]. 2015. 
322 Vláda schválila návrhy, jak řešit problémy vyloučených lokalit. Romea.cz [online]. 2015. 
323 Vláda schválila dlouhodobý záměr MŠMT. Učitelské noviny: Sonda. 2015. 
324 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období 2015-2020 [online]. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2015. 
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Mezi další opatření, která navazují na Strategii 2020, patří také „cíleně zvyšovat účast na 

předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním vyloučením“. Popis 

opatření se pak zaměřuje na motivaci rodin k účasti jejich dětí v mateřské škole, zmínky jsou 

v této souvislosti o zahájení mezirezortní diskuze (MPSV, OSPOD) týkající se možnosti 

odebrání dávek.  Oblast sociálního znevýhodnění by se měla začlenit studijních programů 

připravujících předškolní pedagogy směrem k rozvíjení jejich kompetencí.325 

4.1.10.4 Popis a identifikace bariér účasti dětí se sociálním vyloučením v předškolním 

vzdělávání (studie Slezské univerzity v Opavě) 

Na základě OP VK (a zveřejněné výzvy) byla zpracována sociologická analýza na téma: 

„Popis a identifikace bariér účasti dětí se sociálním znevýhodněním v předškolním 

vzdělávání“.326   

Nejdůležitější poznatky uvedené analýzy, kterou zpracovala Fakulta veřejných politik 

Slezské univerzita v Opavě, uvádím níže:  

- „Povinný rok předškolní docházky není jednoznačným řešením problému doladění školní 

připravenosti dětí z nepodnětného prostředí, prostředí sociální exkluze. Informanti výzkumu 

chápou předškolní vzdělávání jako cestu, která jejich dětem může usnadnit zvládání povinné 

školní docházky.  

- Jediný rok však není řešením, řešením je podpora systematické dlouhodobé předškolní 

přípravy. Stále častěji diskutovaný návrh zavedení povinného posledního roku před 

nástupem do základní školy by mohl být kontraproduktivní.  

- Konstatujeme tak především na základě statistických dat, která prokazují nedostatečnost a 

nepřipravenost infrastruktury, ustanovení povinnosti by omezovalo mladší věkové skupiny 

dětí, které by se poté nemohly z kapacitních důvodů zúčastňovat předškolního vzdělávání v 

MŠ.  

- Dále se domníváme, že zcela jistě existuje skupina rodičů majoritní společnosti, kteří mají 

různé důvody, proč nechtějí dát dítě do mateřské školy, přičemž jsou schopni své dítě pro 

vstup do školy připravit sami.  

                                                           
325 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky na období 2015-2020 [online]. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2015. 
326 7.2. Dotační programy a příležitosti – Celostátní: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Přehled 

dotačních programů a příležitostí: Dotační programy pro rozvoj lidských zdrojů. 2015.  
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- Všeobecně je odborníky poukazováno, že změna, která by se dotkla všech dětí daného 

ročníku, je navrhována kvůli onomu počtu dětí sociálním znevýhodněním. V určitých 

oblastech by zmíněné opatření mohlo vyvolat zvýšené sociální napětí. 

- Poslední rok docházky do mateřské školy rozvoji dítěti sice pomůže, ale v žádném případě 

nevyrovná všechny nerovnoměrnosti. Z hlediska vývojové psychologie je nutné konstatovat, 

že úspěšnost předškolní přípravy může být negativně ovlivněna úpornou snahou vše 

dohnat, což v důsledku znamená, že dítěti jsou předávány hotové poznatky poučováním a 

vysvětlováním, racionální pohled na svět, chybí vlastní zkušenost dítěte, protože nemá dost 

příležitostí a času pro poznávání světa. Převažuje pamětní učení a mechanická reprodukce, 

nedostatek názoru nad prostorem pro vyjádření a uplatnění představivosti a 

mimoracionálním poznáváním a rozvojem fantazie. 

- Důležitá je osvěta mezi rodiči v sociálně exkludovaném prostředí zaměřená na vysvětlování 

významu předškolního vzdělávání pro lepší připravenost dětí v základní škole, zdůrazňovat 

rozdíl mezi systematickou, dlouhodobou předškolní výchovou v mateřských školách a 

krátkodobým předškolním vzděláváním, vzděláváním v přípravných třídách nebo 

předškolních klubech. MŠMT by mělo spíše než přistoupit k radikálnímu zavedení povinné 

předškolní docházky více spolupracovat s dalšími rezorty a podporovat předškolní 

vzdělávání cíleně u dětí, které pocházejí z nepodnětného prostředí a které systematickou 

předškolní přípravu z dlouhodobého (nejlépe od 3 let) hlediska potřebují pro adekvátní 

rozvoj svých schopností, dovedností, školní připravenosti.“ 327 

Výsledky této sociologické analýzy jasně identifikují rizika, která vyplývají ze zavedení 

regulace povinného předškolního vzdělávání v posledním roce (některé argumenty zaznívají 

také ve veřejné diskuzi). Jedná se o nejednoznačné řešení systémového problému, který je 

nutné pojmout komplexně. Analýza upozorňuje na nedostatečně připravenou infrastrukturu, 

klade důraz na svobodu rodičů v rozhodování, shledává rizika ve zvýšení sociálního napětí 

v různých oblastech (majorita podléhá povinnosti z důvodu zapojení minority do 

vzdělávání). Demonstruje také možnou snahu děti v posledním roce před nástupem do 

základní školy přetěžovat a v neposlední řadě klade důraz na mezirezortní spolupráci, která 

by v souvislosti se zapojením dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí měla fungovat. 

                                                           
327KOLAŘÍKOVÁ, Marta a Kamil JANIŠ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 3 Sociologická analýza zaměřená na popis a 

identifikaci bariér účasti dětí z prostředí sociální exkluze v předškolním vzdělávání [online]. Fakulta veřejných politik v 

Opavě: Slezská univerzita v Opavě, 2015.  
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Závěrem k diskuzi ohledně daného opatření je poté v dokumentu uvedeno, že je vnímáno 

jako vhodnější i levnější varianta (v porovnání s ekonomickým dopadem posledního 

ročníku) zavedení „bezúplatnosti na všechny tři roky předškolního vzdělávání pro děti z 

prostředí sociální exkluze“ (pokud se bude jednat o rodinu v hmotné nouzi, měly by být 

hrazeny i poplatky za stravu). Dále je v dokumentu prezentována dosavadní praxe 

v mateřských školách – ačkoli může ředitel rozhodnout o snížení nebo dokonce prominutí 

úplaty za předškolní vzdělávání (což se očekává zejména v případě sociálně 

znevýhodněných rodin), nejedná se o plošně využívané opatření. Zároveň analýza 

konstatuje, že nestabilní ekonomická situace rodin snižuje pravděpodobnost udržet dítě 

v mateřské škole.328 

4.1.10.5 Studie proveditelnosti v rámci projektu „Kudy vede cesta“ a debata s nimi 

spojená 

V létě se diskuze v médiích dotýká zejména studií proveditelnosti, které v této kapitole blíže 

představím.  

Studie byly realizovány v rámci projektu „Kudy vede cesta“, a to konkrétně neziskovými 

organizacemi Společností Tady a teď a Demografickým informačním centrem.329 Záměrem 

realizace spolupráce uvedených organizací je propojení jejich know-how, a to na jedné 

straně z oblasti praxe ve vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a na druhé z oblasti 

výzkumu. Finance na realizaci projektu byly poskytnuty z ESF a rozpočtu ČR v rámci OP 

VK.  

Průběh výzkumu byl realizován prostřednictvím rozhovorů (se zainteresovanými aktéry do 

problematiky – vedoucí pracovníci v mateřských školách, zástupci samospráv, OSPOD, 

sociální pedagogové, kliničtí psychologové aj.) a dotazníkových šetření (přibližně 1000 

respondentů). V analýze jsou využita také statistická data (z ČSÚ, MŠMT i ÚZIS).330 

STUDIE 1: Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou docházky do 

mateřské školky pro všechny 

První z realizovaných studií směřuje k zodpovězení otázek týkajících se zavedení regulace 

povinného předškolního vzdělávání, a to konkrétně formou docházky do mateřské školy pro 

                                                           
328 KOLAŘÍKOVÁ, Marta a Kamil JANIŠ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 3 Sociologická analýza zaměřená na popis a 

identifikaci bariér účasti dětí z prostředí sociální exkluze v předškolním vzdělávání [online]. Fakulta veřejných politik v 

Opavě: Slezská univerzita v Opavě, 2015.  
329 Projekt probíhal od 1. července 2013 do 30. června 2015. 
330 Kudy vede cesta – o projektu. Kudyvedecesta.cz [online].  
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všechny děti. Dovolím si z výzkumu citovat odpověď na základní otázky, které si pokládá: 

„Pomůže zavedení povinného předškolního vzdělávání pro všechny v posledním roce před 

nástupem do základní školy sociálně znevýhodněným dětem? 

Odpověď: Domníváme se, že nepomůže. Jednak není prokázané, že jeden rok strávený v 

běžné mateřské škole pomůže adaptaci na první ročník základní školy, zároveň z praxe 

vyplývá, že systém institucí neumí přinutit rodiče sociálně znevýhodněných dětí k vyšší 

docházce do základní školy a není důvod se domnívat, že u mateřských škol by tomu bylo 

jinak. Zároveň dojde, se zavedením této povinnosti, k nárůstu antagonismu vůči 

znevýhodněným, především Romům, kdy většina dotčených rodičů bude z nové povinnosti 

vinit právě znevýhodněné rodiny.“331 

Pokusím se shrnout rizika, která jsou v souvislosti se zavedením regulace ve studii 

identifikovaná. Opět se jedná o skutečnosti, které jsou povětšinou součástí argumentace také 

ve veřejných debatách, některé se shodují také se sociologickou analýzou vypracovanou 

Slezskou univerzitou v Opavě. Mezi rizika, která jsou ve studii identifikována, patří omezení 

svobodné volby celé populace (plošnost opatření), posílení možné nesnášenlivosti vůči 

menšinám, otázka možností vymáhání docházky (směrem k dětem, kteří předškolní 

vzdělávání potřebují nejvíce), suplování funkce první třídy ZŠ (z hlediska adaptace).332 

Dále je ve studii uvedeno, že:  

„Není dostatečně potvrzen předpoklad, že docházka do MŠ v délce jednoho roku zvýší 

úspěšnost znevýhodněných dětí ve vzdělávání. Obecně se předpokládá existence vztahu mezi 

účastí v předškolním vzdělávání a další úspěšnou vzdělávací kariérou. To však nebylo v 

českých podmínkách skutečně prokázáno. Děti, kterým má opatření pomoci, pocházejí ze 

specifického sociálního prostředí a mají ve vztahu ke vzdělávání zcela specifické 

potřeby. Opatření nezajišťuje, že české školky budou umět tyto potřeby naplnit, navíc během 

jednoho školního roku, což může být příliš málo na to, aby bylo opatření účinné.“333                                                                          

V závěru studie jsou publikovány teze, ve kterých je uvedeno, že stávající kapacity by na 

základě modelování měly být dostatečné. Jedna z dalších důležitých informací, které jsou ve 

studii prezentovány, je odhad sociálně znevýhodněných dětí v celé generaci pětiletých, které 

                                                           
331 STUDIE 1: Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou docházky do mateřské školky pro 

všechny. Kudyvedecesta.cz [online]. Společnost Tady a teď a Demografické informační centrum, 2015. 
332 Tamtéž. 
333 Tamtéž. 
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do školy nechodí. Jedná se přibližně o 1.500 sociálně znevýhodněných dětí (v současné 

situaci 1,3 %).  Ve studii dochází také k ekonomickým úvahám, kdy jsou náklady vynaložené 

na opatření odhadnuty na 380 milionů Kč. Dále je pak úvaha rozvedena ve smyslu stanovení 

nákladů na sociálně znevýhodněné dítě s ohledem na výše zmíněnou částku, jedná se o 250 

tis. Kč. Myšlenka pak směřuje k možnostem efektivní individualizace péče o dítě a cílené 

podpoře sociálně znevýhodněných rodin (tedy vynaložení prostředků účinnějším způsobem 

než je zavedení regulace). Opatření je v konečném důsledku hodnoceno ve vztahu 

k potenciálním dopadům a vynaloženým nákladům jako neefektivní.334 

STUDIE 2: Zavedení zákonného nároku na místo ve školce pro všechny děti od tří let 

Na základě analýz a dílčích závěrů je konstatováno, že lze doporučit zavedení tohoto 

institutu. Zároveň je ve studii zmíněno, že opatření spočívající v právním nároku na 

vzdělávání, výchovu či péči dítěte, které zajišťuje přístup k předškolnímu vzdělávání všem 

dětem, je v evropských zemích hojně využívaným nástrojem (dokonce nejčastějším). Ve 

vztahu k dotazníkovému výzkumu je s tímto opatřením vysloven většinový souhlas (a to 

také ze strany ředitelů mateřských škol, konkrétně zmíněn Plzeňský kraj v rámci 

realizovaného šetření). Riziko směrem k zavedení regulace je pak vyjádřeno směrem ke 

kapacitám mateřských škol, jež nejsou všude dostačující. 335 

STUDIE 3: Povinná docházka do MŠ nařízena pouze indikovaným, znevýhodněným 

dětem 

Třetí studie se zabývá povinnou docházkou do mateřských škol ve vztahu ke znevýhodnění 

dítěte. Hlavním prezentovaným rizikem je narušení aktuální praxe OSPOD, která by plynula 

z možného donucování a dohledu nad vykonáváním povinnosti. Tyto nové povinnosti by 

mohly vést například ke zhoršení budovaného image OSPODu v cílové skupině (a to ve jak 

ve vztahu k již známým rodinám, tak i širšímu poli znevýhodněných rodin). Tato skutečnost 

byla identifikována přímo pracovníky OSPOD (konzultace v rámci fokusních skupin), kteří 

se nestaví k návrhu kladně.  

Další identifikovaná překážka je možný konflikt už tak znevýhodněné rodiny s 

institucionálním prostředím. Aplikace uvedeného opatření předpokládá časovou náročnost, 

která může vést k tomu, že dítě v konečném důsledku rok v předškolním vzdělávání ani 

                                                           
334 STUDIE 1: Zavedení povinného předškolního vzdělávání formou docházky do mateřské školky pro 

všechny. Kudyvedecesta.cz [online]. Společnost Tady a teď a Demografické informační centrum, 2015. 
335 STUDIE 2: Zavedení zákonného nároku na místo ve školce pro všechny děti od 3 let. Kudyvedecesta.cz [online]. 

Společnost Tady a teď a Demografické informační centrum, 2015. 
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nestráví. Zásadním problémem je pak také možný střet s ústavním právem (stanovisko k 

opatření by bylo třeba obdržet od Ústavního soudu).336 

Jak jsem zmiňovala výše, články v médiích i diskuze se týkají uvedených studií (zejména 

studie č. 1). Jsou hojně prezentovány a citovány jejich závěry.337   

Je například konstatováno, že přestože jsou data z výzkumu reprezentativní, autoři by 

„nápad na zavedení povinné předškolní docházky zcela nezatracovali“. Jeden z článků 

uvádí, že statisticky mají větší šanci na uplatnění děti, které navštěvují mateřskou školu déle 

než jeden rok. Zároveň je ale dodáno, že v tomto ohledu není prokázána nutná kauzalita, 

vlivů se projevuje více.338 

Dále je prezentována zajímavá úvaha směrem k neefektivnosti opatření. Uvádí, že z praxe 

vyplývá neschopnost instituce jako takové (bez navazujících opatření) motivovat (přinutit) 

k docházce děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do základního školství. Zavedení 

institutu povinnosti předškolního vzdělávání bude mít tedy u mateřských škol stejný 

efekt.339 

Po zveřejnění této studie proveditelnosti je prezentováno také negativní stanovisko 

k danému opatření ze strany neziskových organizací kolem projektu „Pojďme do školky“340, 

jehož cílem je motivovat k docházce do předškolního vzdělávání děti ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Stanovisko prezentuje vymezení se proti plošné povinnosti a 

zároveň represím a sankcím s daným opatřením spojeným. Jako zásadní krok směrem 

k začlenění sociálně znevýhodněných dětí do vzdělávacího proudu pak vidí systematickou 

práci s rodinou a spolupráci mezi zainteresovanými aktéry. Upozorňují také na to, že dochází 

ke změně role učitele v mateřské škole, a právě ti na zavedení regulace nejsou připraveni.341 

Pozitivní postoj směrem k regulaci naopak zaujímá například ředitel základní školy 

v Kostelci nad Orlicí, který oceňuje efekt opatření, který vidí ve vyšší úspěšnosti sociálně 

znevýhodněných dětí v prvních třídách základních škol.342 

V této části považuji za důležité zdůraznit, že ani jedna ze zadaných studií proveditelnosti, 

                                                           
336 STUDIE 3: Povinná docházka do MŠ nařízena pouze indikovaným, znevýhodněným dětem. Kudyvedecesta.cz [online]. 

Společnost Tady a teď a Demografické informační centrum, 2015. 
337 Nezletilých matek je nejvíc v Bruntále či Tachově, ukázala unikátní mapa. iDNES [online]. 2015.  
338 Předškolní rok má být povinný, ale některým dětem nemusí stačit. Novinky.cz [online]. 2015. 
339 TĚTHALOVÁ, Marie. Povinný rok školky nic neřeší. Informatorium 3-8: Zaujalo nás. 2015. 
340 IQ Roma servis, Cheiron T, o.p.s., Diecézní charita Brno svou pobočkou v Jihlavě, Sdružení sociálních asistentů, 

Diakonie ČCE Vsetín, Salinger, o.s. a Amalthea, o.s., Člověk v tísni, o. p. s., SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. 
341 ŠTEFFLOVÁ, Jaroslava. Nejdříve se musí přesvědčit rodina. Učitelské noviny: Zeptali jsme se. 2015.  
342 Život Romů na malém městě, 3. díl. Ředitel základní školy: Rušení praktických škol není rozumným 

řešením. Romea.cz [online]. 2015. 
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které má MŠMT k dispozici, zavedení uvedené regulace ve formě povinného předškolního 

vzdělávání nedoporučuje.  

Jedná se o studie:  

1. Společnost Tady a Teď + Demografické informační centrum – projekt Kudy vede 

cesta, Studie 1.  

2. „Popis a identifikace bariér účasti dětí se sociálním vyloučením v předškolním 

vzdělávání“ (studie Slezské univerzity v Opavě). 

Je však třeba zmínit, že naopak ze strany Evropské komise i OECD přichází opakovaně 

doporučení regulaci zavést. Například v dokumentu „Rovný přístup ke vzdělávání – situace 

a doporučení“, který jsem již zmiňovala (zpracovaný v rámci projektu Kompetence III), je 

vyjádřena jednoznačná podpora pro zavedení povinného posledního roku v předškolním 

vzdělávání.343 

4.1.10.6 Odvolání ministra školství a nová očekávání ve vztahu k regulaci, další 

příspěvky do veřejné debaty 

Zásadní událost, která vzbudila velké očekávání s ohledem na další směřování tohoto 

opatření, je odvolání ministra školství (Marcela Chládka, ČSSD), a to na základě informací 

o šikaně podřízených.344 Jeho nástupkyní se stává Kateřina Valachová (ČSSD). 

Nová ministryně školství, navzdory případovým studiím, zavedení regulace podporuje, 

chce však s odbornou veřejností konzultovat její konečnou podobu (a to zejména ve vztahu 

k přípravným třídám).345  Zmiňuje, že chce zpřesnit formulace o jejich účelu. Ve svém 

postoji ve vztahu k zavedení regulace se, jak uvádí: „opírá zejména o dlouhodobou 

odbornou shodu pedagogů, tak i většiny neziskových organizací“.346  

Dále konstatuje, že chce novelu odlehčit maximálním možným způsobem o byrokratickou 

náročnost, a to jak ze strany ředitelů mateřských škol, tak i rodičů. 347 Novelu obhajuje také 

ve vztahu ke zkušenostem ostatních evropských zemí (tento argument je často zmiňován). 

Koalice se na zavedení povinného předškolního vzdělávání v posledním roce shoduje. 

Zároveň je v rámci novely zákona nově zmíněna také garance místa pro děti od tří let (od od 

                                                           
343 Více v kapitole 2.1.9.4 – Regulace v mezinárodním kontextu, projekt „Rovný přístup ke vzdělávání v ČR“. 
344 Premiér navrhne odvolání ministra Chládka, kvůli informaci o šikaně podřízených. IROZHLAS.cz [online]. 2015. 
345 MACH, Jiří. Nová ministryně chce dvojí maturity: pro gymnázia a ostatní. Právo: Titulní strana. 2015.  
346 Ministerstvo školství bude prosazovat povinný poslední rok školky. E15.cz: Domácí politika [online]. 2015. 
347 MACH, Jiří. Škola má být deset let. Přibude rok školky. Novinky.cz [online]. 2015. 
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tří let od roku 2018, od čtyř let od roku 2017).348  

Důležitou informací je, že na podzim (konkrétně 23. 9. 2015) schvaluje vláda novelu 

školského zákona. S účinností od 1. 9. 2017 by se tak měl stát poslední rok předškolního 

vzdělávání povinným.349 

Informace, které jsou v této souvislosti komunikovány v regionálních denících350, 

vyznívají směrem k novele poměrně pozitivně. Jsou v nich prezentovány povětšinou 

názory ředitelů základních/mateřských škol či rodičů, kteří uvedené opatření z různých 

důvodů vítají (mezi důvod patří například vyrovnání vývojových nedostatků dětí).351  

Ve vztahu k regulaci se ale stále opakují názory opozice, zejména Petra Fialy (ODS), který 

opatření považuje „za socialistické“.352  

Negativně se směrem k regulaci vyjadřuje také Asociace lesních mateřských škol, jelikož 

děti, které lesní školy navštěvují, by za současných podmínek musely využít institut 

individuálního vzdělávání.  

Negativní vyjádření směrem k regulaci prezentuje rovněž Strana zelených (SZ), která 

regulaci vnímá jako „hrubý nástroj“. Problematickou také spatřují „spádovost“, a to 

v souvislosti s kapacitami a vymezením spádových obvodů mateřských škol. Velmi aktivní 

je v této záležitosti liberecký náměstek primátora pro školství (Ivan Langr, SZ). Vzniká 

neformální koalice 9 statutárních měst (včetně Prahy).353 

Je třeba zopakovat, že strana KSČM stále aktivně podporuje toto opatření, problém z jejich 

strany je však spatřován v institutu individuálního vzdělávání a možnosti navštěvovat 

alternativní zařízení ve vztahu k mateřským školám (dětské skupiny).354  

Názory jsou v médiích prezentovány bez ohledu na odbornost (opatření se bude víceméně 

dotýkat všech rodin s dětmi v příslušném věku), vyjadřuje se k němu tedy například i 

egyptoložka (proti), fyzioterapeut (pro) či režisér (pro). 355  

Ředitel Občanského institutu (Roman Joch), v poměrně rozsáhlé stati zveřejňuje své obavy 

                                                           
348 LEINERT, Ondřej. Školka pro každé dítě. Od tří let může, od pěti musí. Mladá fronta DNES: Z domova. 2015. 
349 Souhrn významných legislativních událostí 21.9.2015 – 28.9.2015. Epravo.cz [online]. 2015.  
350 KOJAN, DAVID. Rok navíc? Ředitelé jsou pro. Týdeník Klatovska: Z domova. 2015.  
351 Deset let povinné docházky? Děti se lépe přizpůsobí, myslí si odborník. Deník.cz [online]. 2015.  
352 Plán na povinný poslední rok školky kritizuje opozice i někteří odborníci. IROZHLAS [online]. 2015. 
353 Drápalová (SZ): Předškolní vzdělávání je důležité, povinný rok MŠ je ale příliš hrubým 

nástrojem. Parlamentnílisty.cz [online]. 2015. 
354 Povinná školka pomůže slabším. Haló noviny: Titulní strana. 2015.  
355 POROTA. Pátek Lidových novin: Naše věc. 2015.  
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ohledně zavedení regulace356, v „Učitelských novinách“ předškolní pedagožka rekapituluje 

současnou situaci (odborníky a psychology zařazuje do postoje „proti regulaci“), sama pak 

dodává, že souhlasí s postojem vynechat sankce a věřit, že rodiče objeví význam 

předškolního vzdělávání směrem k další vzdělávací dráze jejich dětí.357  

K regulaci se vyjadřuje také například vedoucí odboru školství a evropských fondů 

městského úřadu Prahy 9 kriticky laděným článkem, a to rovněž v „Učitelských 

novinách“.358 Pro zajímavost dodávám, že „Učitelské noviny“ se stávají významnou 

platformou pro prezentaci názorů na regulaci z pohledu zainteresovaných odborníků na 

školství. 

Výše uvedené prezentace názorů uvádím z toho důvodu, abych znovu demonstrovala, jak 

široká diskuze ohledně opatření v médiích panuje. Média hojně diskutují záměry a názory, 

zároveň probíhají politické debaty, kdy jednotlivé strany pracují s argumenty pro (zejména 

poslanci hnutí ANO, ČSSD, KSČM) a proti regulaci (ODS, TOP 09).  

V rámci portálu iDNES vzniká anketa obsahující otázku: „Měl by být povinný rok školky 

povinný?“ Odpověď „ANO“ volí 76 %, „NE“ 24 % z celkem z 2571 osob, které se ankety 

zúčastnili.359  

Dovolím si vložit postřeh v souvislosti s výsledkem této ankety směřující do roku 2020.  

Rozložení postojů lze totiž porovnat s výsledky veřejného mínění realizovaného v roce 2020 

(datový soubor „Naše společnost“). Podíl respondentů stavějící se PRO/spíše PRO regulaci, 

je naprosto shodný – 76 %).360 

Dále nezisková organizace EduLab361 pořádá seminář k odhalování nových možností 

v předškolním vzdělávání v době, kdy poslanci začínají projednávat novelu školského 

zákona (říjen). Diskutuje se také o uvedené regulaci, přítomen je i náměstek MŠMT 

(Stanislav Štech).362  

K regulaci se v této době vyjadřuje také předseda Celostátní asociace Romů v ČR (Vladimír 

Galbavý), ten zavedení regulace kvituje.363  Tento názor sdílí také učitelka romských dětí, 

                                                           
356 JOCH, Roman. Ne povinné předškolní docházce od pěti let! Česká pozice [online]. 2015.  
357 Poslední povinný ročník v mateřské škole nic neřeší. Učitelské noviny: Zrcadlo praxe. 2015. 
358 Ještě větší legrace než jsme čekali... Učitelské noviny. 2015.  
359 Poslední rok mateřské školky bude pro děti povinný, navrhuje vláda. iDNES [online]. 2015.  
360 Více bude uvedeno v kapitole 2.2.5 – Hodnocení zavedení „Povinného předškolního roku“ ze strany veřejnosti. 
361 Jedná se o neziskovou organizaci, která se zabývá např. inovacemi ve vzdělávání, vzdělávací politikou, vzděláváním 

pedagogických pracovníků i tvorbou odborných publikací. 
362 Chcete děti učit i bavit? Klikejte. Deník.cz [online]. 2015. 
363 KABÁTOVÁ, Michaela. Cesta Romů z bídy vede přes lepší bydlení. Lidové noviny: Domov. 2015.  
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která však zároveň upozorňuje na to, že pro znevýhodněné děti rok nestačí, ve školce by 

měly být „tak od tří let“.364  

Za zajímavé považuji zmínit rovněž závěr z rozhovoru s děkanem Pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové (Pavlem Vackem), který vyslovuje pochyby, zda děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin povinnost přijmou (upozorňuje, že tento problém se nedaří řešit ani 

v základních školách). Dal by tak přednost adresným řešením (která by byla zároveň také 

levnější) a neoslabovala by vztah rodičů a dětí v rodinách, které fungují správně.365 

4.1.10.7 Schválení novely školského zákona ve vztahu k regulaci v prvním čtení v PSP 

ČR 

Ke konci října sněmovna v prvním kole podporuje novelu školského zákona, a to 

navzdory kritice pravicových politických stran. Poslanci o předloze diskutují téměř pět 

hodin. Jsou naznačeny některé možné pozměňovací návrhy (např. lesní MŠ jako 

plnohodnotná alternativa ze strany KDU-ČSL).366  

Ministryně školství (Kateřina Valachová, ČSSD) s ohledem na znějící kritiku směrem k 

novele mimo jiné zdůrazňuje, že vláda je legitimní a něco slíbila svým voličů. Tyto sliby 

pak proměnila v dohodu v koaliční smlouvě a následně v programové prohlášení vlády. 

Předložením novely tak plní úkoly, ke kterým se zavázala směrem k občanům a voličům.367 

Po tomto kroku dochází k další volně odporu, rodičovské organizace (Fórum rodičů, Výbor 

na ochranu rodičovských práv, Síť mateřských center, Centrum pro demokratické učení, 

Iniciativa rodičů „Neškoláci“) vyjadřují opět nesouhlas s regulací formou otevřeného dopisu 

„Výzva k posílení role rodičů ve vzdělávání“ (navrhují v něm jiná řešení situace např. 

rozšíření nabídky mateřských škol, posílení alternativních forem předškolní péče, podpora 

rodin ve vztahu k sociální a komunitní práci v území).368 

Asociace předškolní výchovy, OMEP i Společnost pro předškolní výchovu zdůrazňují, že je 

třeba problém řešit systémově a nikoli pod společenským a politickým tlakem. Zároveň 

ale oceňují, že se problematika předškolního vzdělávání dostává do popředí zájmu MŠMT a 

že oproti původnímu návrhu novely, který kopíroval podmínky povinného vzdělávání v 

základní škole, je současný návrh méně komplikovaný a vstřícnější k rodičům (individuální 

                                                           
364 PLAVCOVÁ, Alena. Co mladí Romové netuší. Pátek Lidových novin: Rozhovor. 2015. 
365 Ve funkčních rodinách je povinný rok školky nadbytečný. Pardubický deník: Zpravodajství. 2015.  
366 Sněmovna podpořila povinný předškolní rok i jednotné středoškolské přijímačky. Novinky.cz [online]. 2015. 
367 Ministryně Valachová: Odmítám, že by do mě znenadání vletěl socialistický ďas. ParlamentniListy.cz [online]. 2015. 
368 Rodičovské organizace a jiné spolky jsou proti povinné školce. Deník.cz [online]. 2015. 



 

 

102 

vzdělávání pouhým oznámením mateřské škole). Oceňují také, že by postupně mělo dojít k 

zajištění nároku na místo v mateřské škole pro čtyřleté a tříleté děti.  

Přetrvávající problém pak spatřují v nedořešeném zadání, ve kterém je přenesena 

odpovědnost na ředitelky mateřských škol (způsob omlouvání dětí, způsob „ověřování" 

vývoje dětí, které budou povinně vzdělávány individuálně). Obavy vyjadřují také směrem k 

tlaku na zavedení učebně disciplinárního modelu. Zdůrazňují také nutnost vyřešit a řešit 

kvalifikaci učitelek mateřských škol (diagnostika, práce se sociálně znevýhodněnými 

dětmi).369  

Zástupkyně Asociace předškolní výchovy (Jaroslava Cardová) například konstatuje, že 

v souvislosti se sociálně znevýhodněnými dětmi: „Je to spíše otázka projektů mimo běžnou 

mateřskou školu, které jsou cílené přímo na ně. Potřebují individuální péči a menší kolektiv. 

Povinný ročník toto nezaručí. Zvlášť ne během roku, i s jinými organizacemi se shodujeme, 

že jsou potřeba až tři roky.“370 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství stále udržuje kladné stanovisko 

směrem k navrhované změně školského zákona. Zavedení povinného předškolního 

vzdělávání v posledním roce vnímají jako pozitivní krok ke zkvalitnění vzdělávání dětí 

(zmiňují vliv, který se bude projevovat během celé jejich docházky do vzdělávání).371  

EDUin vydává oficiální zprávu, ve které zmiňuje, že se jedná o: „právně sporné opatření 

bez jasného cíle“. V tomto sdělení navíc upozorňuje na to, že návrh koliduje s ústavou. 

Zároveň také sdělují, že právní nárok na umístění dítěte do MŠ novela nezaručuje (omezení 

kapacitou mateřské školy). Dále zmiňují, že MŠMT má k dispozici studii proveditelnosti, 

která specifikuje a analyzuje rizika vyplývající z návrhu, nebere ji však v potaz.  Poukazují 

však na pozitivum, a tím je úsilí MŠMT věnovat pozornost dětem ze sociálně vyloučených 

rodin.372 

Ke konci roku je zveřejněna další studie, kterou představuje Nadace OSF Praha (zpracování 

studie zajistil Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Studie je přímo zaměřena na děti ze sociálně vyloučených lokalit a jejich podporu 

v předškolním věku. Jednou z představených myšlenek v rámci studie je zjištění, že jsou tyto 

děti více ohroženy selháním ve škole než jejich vrstevníci. V procesu vzdělávání pak 

                                                           
369 VLÁDA POSVĚTILA POLOTOVAR. Učitelské noviny: Zrcadlo praxe. 2015. 
370 KABÁTOVÁ, Michaela. Povinný předškolní rok? Podle odborníků je nanic. Lidové noviny: Titulní strana. 2015.  
371 Školské odbory podporují změny ve školském zákoně. Česká škola [online]. 2015.  
372 Tisková zpráva: Povinné předškolní vzdělávání – Právně sporné opatření bez jasného cíle. EDUin [online]. 2015. 
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dosahují větších úspěchů děti, které se účastnily předškolního vzdělávání (v mateřské škole). 

Mezi důležitá zjištění pak patří, že je ve srovnání s přípravnými třídami pozitivní vliv ze 

vzdělávání vyplývající v mateřské škole silnější. Zároveň jeden z autorů studie, David 

Greger, v této souvislosti znovu otevírá ekonomickou úvahu o investicích související se 

sociálně znevýhodněnými skupinami, které mají v předškolním vzdělávání nejvyšší 

návratnost.373 

4.1.10.8 Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Považuji za důležité zmínit, alespoň okrajově, co obsahuje směrem k regulaci „závěrečná 

zpráva o hodnocení dopadů regulace“ (RIA).  

V jejím úvodu je popsán současný stav, zejména s důrazem na odklady povinné školní 

docházky (uvádí cca 17 % šestiletých). Cílem navrhované úpravy je poté „zavedení 

povinného předškolního vzdělávání, a tím zajištění adekvátní přípravy 5letých dětí na 

zahájení povinné školní docházky.“  

Dále jsou zde prezentovány odborné názory vztahující se k pozitivnímu vlivu 

kvalifikovaného a pravidelného vzdělávání na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí (v 

souvislosti se zvýšením jejich vzdělávacích šancí). V raném věku tak mohou být některá 

znevýhodnění eliminována. 

Ve zprávě je také popsán současný stav týkající se povinného předškolního vzdělávání 

napříč evropskými zeměmi. Obsahuje také odhad kapacit mateřských škol a konstatuje, že 

ve školních letech 2016/2017 a 2017/2018 budou dostačující (ve vztahu k nároku na přijetí 

do mateřské školy od čtyř, respektive tří let).  

Zmíněna je také studie proveditelnosti („KUDY VEDE CESTA“, 2015)374 pro potřebu 

dalšího podkladu (v závěrečné zprávě je studie uvedena i navzdory tomu, že je její závěr 

negativní směrem k zavedení regulace). Problematika je také představena směrem k jejímu 

ukotvení v aktuálních strategických dokumentech.  

V poslední části jsou představeny varianty vztahující se k zavedení regulace (rozpracována 

je například i varianta (č. 3), v rámci které by došlo k zavedení PŠD již od věku 5 let a byla 

by tak prodloužena povinná školní docházka).  

                                                           
373 Studie: Drtivá většina neromských rodičů hledá školu bez Romů nebo s nízkým počtem romských 

žáků. Romea.cz [online]. 2015. 
374 Více v kapitole 2.1.10.5. – Studie proveditelnosti v rámci projektu Kudy vede cesta. 
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Zvolena je varianta 1, a to „Povinný rok předškolního vzdělávání je stanoven pro 5leté děti 

– občany ČR i cizince, kteří oprávněně pobývají na území ČR po dobu delší než 90 dnů, 

s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením a dětí pobývajících v zahraničí. Zápis 

k předškolnímu vzdělávání se realizuje v období 15. až 31. května. Předškolní vzdělávání od 

1. září roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let, až do zahájení PŠD je 

v mateřských školách s veřejným zřizovatelem bezplatné. Pro mateřské školy budou 

stanoveny školské obvody stejně jako v případě základních škol.“ 

Mezi další možné formy, jak lze povinné předškolní vzdělávání plnit, patří rovněž 

individuální vzdělávání, docházka do přípravné třídy základní školy (či přípravného stupně 

základní školy speciální) i možnost docházky do školy zahraniční, která působí na území 

ČR. 375 

4.1.11  Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2016 

4.1.11.1 Politický proces a související veřejná debata 

V lednu je novela konzultována ve školském výboru PSP ČR, debata o návrhu zákona je 

však přerušena do února (s ohledem na nedokončenou debatu).376 

Médii rezonuje působení neformální koalice „za zrušení spádů v MŠ“ (nakonec se k této 

platformě připojuje 14 z 26 statutárních měst). Obavy koalice spočívají v budoucím 

fungování menších mateřských škol a komplikací ve vztahu ke zřizování školských obvodů. 

Jejich návrh obsahuje zrušení povinností obce stanovit školské obvody nebo formu pouze 

fakultativního stanovení. MŠMT vydává tiskovou zprávu, která obsahuje nesouhlasné 

stanovisko k připomínkám statutárních měst, se kterými obavy nesdílí. Obhajuje stanovení 

spádových obvodů jako nejlepší řešení organizace předškolního vzdělávání, a to 

v návaznosti na potřeby dětí i rodičů. Dále uvádí, že pokud stát stanovuje povinnost, musí 

být umožněno tuto povinnost reálně vykonávat (a to také s ohledem na bydliště dítěte). 

Zmiňují také, že stanovení spádových obvodů neznamená, že by byli zákonní zástupci 

povinni navštěvovat spádovou mateřskou školu, rodič může zvolit i jinou mateřskou školu 

dle svého uvážení (zde ale nemá dítě nárok na přijetí, bude záležet na volné kapacitě). 

MŠMT zároveň v argumentaci uvádí, že tento systém již funguje v rámci základního 

                                                           
375 Shrnutí závěrečné zprávy RIA: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů [online].  
376 Sněmovní výbor bude o debatě o školském zákonu pokračovat v únoru. Učitelské noviny. 2015.  
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vzdělávání.377 

Ředitel společnosti Scio (Ondřej Štefl), vzdělávací politiku realizovanou vládou kritizuje, 

zejména pak negativně hodnotí zavedení povinného předškolního vzdělávání. Zmiňuje studii 

proveditelnosti, která tento záměr označila za neefektivní. Jako důvod k zavedení regulace 

spatřuje pouze existenci vládního prohlášení.378  

Podporu naopak opět vyslovují delegáti v rámci volební konference profesní sekce 

základního školství.379  

Představitel neziskové organizace Člověk v tísni (Daniel Hůle) zveřejňuje svou úvahu 

směrem k opatření, v ní uvádí, že nepochybuje o tom, že vláda, včetně ministryně školství 

(Kateřiny Valachové, ČSSD), je motivována skutečnou snahou pomoci se začleněním 

sociálně znevýhodněných dětí. Uvádí, že „zákon tedy zřejmě nezpůsobí katastrofu, nic 

pozitivního ale asi nepřinese. Bude jen takovým fíkovým listem neschopnosti českého školství 

začleňovat děti méně vzdělaných rodičů.“ Znovu přitom také ve své úvaze zmiňuje výsledek 

studie proveditelnosti380, která opatření shledává neefektivním.381 

 Proti opatření se vymezují členské organizace SKAV382, ztotožňují se s cílem novely 

(přivést do procesu vzdělávání sociálně znevýhodněné děti), kritizují však formu 

navrhovaného opatření. Shledávají, že opatření nepřináší jasné řešení vztahující se ke splnění 

cíle (což by s ohledem na vynaložené náklady mělo) a domnívají se, že k němu přispěje jen 

z části. V tomto konstatování se pak opírají o názor odborníků. Jako efektivní a účinný 

nástroj však vyhodnocují regulaci, která zavádí zákonný nárok do mateřské školy od tří let 

(s postupným náběhem).383  

Místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (Lenka 

Felcmanová), zmiňuje, že „že ten jeden povinný rok předškolního vzdělávání nestačí, že 

opravdu tyto děti by měly k předškolnímu vzdělávání být zařazeny od tří let věku a mělo by 

                                                           
377 Stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. [online]. 2016. 
378 Ministerstvo školství patří k těm legislativně nejaktivnějším. Epravo.cz: Zpravodajství, newsletter [online]. 2016.  
379 Základnímu školství opět předsedá Rostislav Kohut. Týdeník školství. 2016. 
380 Více v kapitole – 2.1.10.5. – Studie proveditelnosti v rámci projektu Kudy vede cesta. 
381 HŮLE, Daniel. Nepovinná povinnost aneb jak naplnit vládní prohlášení o povinné školce. Deník Referendum: 

Domov [online]. 2015.  
382 Členové SKAV: AISIS, Asociace pro domácí vzdělávání, Asociace předškolní výchovy, Asociace waldorfských škol 

v ČR, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, Česká sekce DCI – sdružení zastánců dětských práv, Jednota 

školských informatiků, JOB, Kritické myšlení, NaZemi, Program Škola podporující zdraví v ČR, Projekt Odyssea, Sdružení 

středisek ekologické výchovy Pavučina, Sdružení TEREZA, Společnost Montessori, Step by Step ČR. 
383 SKAV JE PROTI POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Učitelské noviny. 2016. 
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být intenzivně pracováno s rodinami.“384  

Člen výzkumné agentury Median (Daniel Prokop) zmiňuje, že opatření má své kritiky i 

zastánce. Vnímá ho ale příliš paušálním, zároveň sociálně znevýhodněné děti začnou 

docházet do mateřské školy příliš pozdě. Uvádí však, že „povinný předškolní rok by ale mohl 

mírně působit proti trendu, že děti z „horších“ rodin končívají na horších základkách“. 

Zmiňuje také, že pozitivní vliv může mít skutečnost, že mohou začít mateřskou školu 

navštěvovat z organizačních důvodů také mladší sourozenci dítěte, které dochází do 

povinného předškolního vzdělávání. Upozorňuje rovněž na nezbytnost vytvářet speciální 

programy zaměřené na předškolní vzdělávání, jejichž součástí bude také práce s rodiči ve 

vyloučených lokalitách.385  

Opět vzniká velké množství rozhovorů, článků i úvah k zavedení regulace povinného 

předškolního vzdělávání, a to v pozitivním i negativním smyslu: 

- Pozitivně laděné mediální záznamy – postřehy v regionálních denících místních 

pedagogů/ředitelů 386 k novele jsou spíše pozitivního charakteru 387, ankety se týkají také 

rodičů/prarodičů – například otázky pro manažerku, zdravotní sestru a důchodkyni, všechny 

pro 388, Hradecký deník vyhlašuje anketu na facebookových stránkách – výsledek spíše pro389, 

- pozitivně o regulaci se například vyjadřuje také gestorka předmětu pedagogika a 

pedagogická praxe na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální, která v regulaci vidí 

řešení začleňování dětí romského původu.390  

- Negativně vyznívající postřehy – úvahy již výše zmíněných zástupců za jednotlivé 

neziskové organizace, spolky, asociace a politické strany stojící proti regulaci.  

Ministryně školství (Kateřina Valachová, ČSSD), zdůrazňuje další důvody k zavedení 

novely, jedním z nich je fixovat kapacity mateřských škol. Regulace bude mít, jak uvádí, 

také pozitivní vliv v tom, že děti budou v pěti letech evidovány u zápisu do mateřské školy. 

Zároveň je ve vztahu k individuálnímu vzdělávání při ověřování pedagog minimálně dvakrát 

uvidí, čímž bude možné podchytit (diagnostikovat) případné problémy.391  

                                                           
384 Jsou školy připravené vzdělávat i děti s lehkou mentální retardací? [online]. In: ČRo Plus. Radiofórum 12:30, 2016.  
385 PROKOP, Daniel. Úvod do praktické sociologie: Pomůže povinný rok ve školce? Novinky.cz [online]. 2016. 
386 Je správné, že děti budou povinně chodit rok do mateřské školy? Českobudějovický deník: Den s deníkem. 2016. 
387 Děti budou muset chodit do školky jeden rok povinně. Benešovskýdeník.cz [online]. 2016. 
388 Anketa – Souhlasíte se školní docházkou na 10 let? Brněnský deník: Publicistika/názory. 2016. 
389 Školství čekají změny, v září přijde inkluze. Hradeckýdeník.cz [online]. 2016.  
390 Učitelé se často jen vymlouvají... Téma: Rozhovor. 2016.  
391 ŠŤÁSTKOVÁ, Zlata. Dvě učitelky ve třídě budou ve školkách ještě letos. Týdeník školství. 2016. 
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Předsedkyně sekce předškolní výchovy školských odborů (Eva Soukalová) rovněž přijímá 

opatření kladně, konstatuje, že jí jde „o postavení, prestiž a budoucnost předškolního 

vzdělávání. Současná sít mateřských škol by měla být do budoucna zachována.“  Zároveň 

konstatuje, že nesouhlas s regulací je spíše vyjádřením obavy ze zavedení nových věcí 

(nepříjemnosti s omlouváním dětí, ztráta svobody při rozhodování o dovolené atd.,) ale věří, 

že s těmito záležitostmi si učitelky mateřských škol v konečném důsledku poradí.392 

V únoru PSP ČR dokončuje druhé kolo schvalování novely školského zákona, ke které je 

předloženo mnoho pozměňovacích návrhů (například úplné odstranění povinného 

předškolního vzdělávání – ODS, zrušení přípravných tříd, zrušení individuálního vzdělávání 

v mateřské škole i na prvním stupni v ZŠ, zrušení úhrady za docházku do MŠ…).  

Školský výbor v rámci usnesení393 doporučuje přijmout pozměňovací návrh poslankyně 

ČSSD (Vlasty Bohdalové) ve vztahu k nárokovosti přijetí do mateřské školy také pro 

dvouleté děti (s účinností od roku 2020), dále také doporučuje například posunutí zápisů 

k předškolnímu vzdělávání od 2. do 16. května. 

PSP ČR na své 42. schůzi dne 9. března schvaluje novelu školského zákona, a to včetně 

výše uvedených pozměňovacích návrhů. Je schválen také pozměňovací návrh, který 

navrhuje vypustit ustanovení Národní rady pro vzdělávání ze zákona (stanovisko školského 

výboru bylo v tomto případě doporučující). Pozměňovací návrh týkající se nárokovosti 

dvouletých je přijat 88 hlasy (87 bylo pro přijetí potřebných).394 

Níže uvádím výsledek hlasování pro schválení novely školského zákona ve třetím čtení: 

                                                           
392 ŠŤÁSTKOVÁ, Zlata. Dvě učitelky ve třídě budou ve školkách ještě letos. Týdeník školství. 2016. 
393 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 24. schůze ze dne 2. března 2016 k vládnímu 

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů (sněmovní tisk 611). 
394 42. schůze, 233. hlasování, 9. března 2016, 13:35 Novela z. - školský zákon: Parlament České republiky, Poslanecká 

sněmovna 2013–2017 [online]. 2016. 



 

 

108 

 

Obrázek 10: Hlasování v PSP ČR - 3.čtení395 

Přítomno v PSP ČR bylo 176 poslanců, pro schválení novely školského zákona bylo 

zapotřebí získat 89 hlasů. Proti se vyjádřili, dle očekávání a jasných signálů již před 

hlasováním, pravicové strany. Proti hlasovala rovněž KSČM, která uvedené zdůvodnila 

existencí individuálního vzdělávání jako možné formy povinného předškolního 

vzdělávání.396 

V souvislosti s novelou školského zákona je také v médiích informováno o možnosti zápisu 

lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení, což potvrzuje ministryně 

školství (Kateřina Valachová, ČSSD). Tato možnost je postupně během let 2016 a 2017 ze 

strany lesních mateřských škol využita. Uvedené je komunikováno také z toho důvodu, že 

v mateřských školách, které jsou zapsané v rejstříku, je možno vykonávat povinné 

předškolní vzdělávání.397 Diskutována a komentována napříč médii je také pokuta ve výši 

5000 Kč, pokud se zákonní zástupci nedostaví k zápisu do mateřské školy.398 

Další fází je schválení novely školského zákona v Senátu PČR (spolek Fórum rodičů 

podněcuje senátory k odmítnutí novely)399. Návrh je projednán a schválen dne 20. 4. 2016 

na 22. schůzi Senátu (usnesení č. 402, přítomných 67 senátorů, ke schválení třeba 34 hlasů, 

pro hlasovalo 39 senátorů).400 

                                                           
39542. schůze, 233. hlasování, 9. března 2016, 13:35 Novela z. - školský zákon: Parlament České republiky, Poslanecká 

sněmovna 2013–2017 [online]. 2016. 
396 KUDRNOVSKÁ, Marie. Z vystoupení poslanců KSČM na únorové schůzi sněmovny. Haló noviny. 2016, s. 4.  
397 Desítky lesních školek zvažují zápis do rejstříku. Novinky.cz [online]. 2016.  
398 Nezapíšete dítě do školky? Pokuta. Lidové noviny: Domov. 2016.  
399 Školský zákon bude Senát projednávat v dubnu. Sporný je povinný rok školky. Novinky.cz [online]. 2016. 
400 Hlasování senátu - 22. schůze Senátu, usnesení č. 402: Senát Parlamentu České republiky [online]. 2016 [cit. 2021-7-

23].  
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Zákon je doručen prezidentovi republiky (Miloši Zemanovi) k podpisu dne 26. 4. 2016. Ten 

však zákon nepodepisuje a 4. 5. 2016 ho vrací zpět sněmovně s dopisem adresovaným 

předsedovi poslanecké sněmovny (Janu Hamáčkovi), ve kterém jako důvod svého veta uvádí 

stanovisko Svazu měst a obcí, obsahující mimo jiné vymezení školských obvodů spádových 

mateřských škol. Jedná se, jak uvádí, o opatření s negativními administrativními i finančními 

dopady. Další překážku, stejně jako Svaz měst a obcí, shledává v právním nároku na přijetí 

dvouletých do mateřské školy (do novely zákona bylo doplněno pozměňovacím návrhem). 

Největší komplikaci v této souvislosti vidí v nedostatečných kapacitách mateřských škol a 

vysoké finanční zátěži zřizovatelů.401  

Náměstek primátora pro školství města Liberec (Ivan Langr, SZ), následně zasílá dopis také 

poslancům a poslankyním, ve kterém rekapituluje negativní dopady ze svého pohledu. Jedná 

se například o existenci zápisů pro pětileté/šestileté pod hrozbou pokuty, ačkoli dítě nemusí 

do mateřské školy reálně nastoupit a s tím související blokaci kapacit ze strany mateřské 

školy pro individuálně vzdělávané dítě. Dále otevírá otázku povinného očkování v povinném 

předškolním vzdělávání či nárokovost pro děti od dvou let. Zmiňuje rovněž nutnost 

dostatečných kapacit mateřských škol a myšlenku, že spádové obvody omezí rodičovskou 

svobodu (v podobě volby mateřské školy).  

Ministryně školství (Kateřina Valachová, ČSSD) reaguje na prezidentovo veto. Vyjadřuje 

zklamání a spatřuje v tomto kroku rezignaci na budování kapacit mateřských škol. Zároveň 

zdůrazňuje, že za novelou zákona je obrovské úsilí a souvisí s ní nemalé finanční prostředky. 

Předseda ODS (Petr Fiala), Zemanovo rozhodnutí vítá a konstatuje, že „po dlouhé době 

udělal prezident jeden správný krok“.402 

Během znovu projednávání novely ministryně školství (Kateřina Valachová, ČSSD) návrh 

hájí a ubezpečuje přítomné, že je schopna uvést změny z něj vyplývající do praxe. Zároveň 

konstatuje, že otázka kapacit je pro dvouleté (s ohledem na právní nárok do mateřské školy) 

řešena formou časového odkladu, kdy je účinnost opatření stanovena až na rok 2020.  

Téma dvouletých dětí v mateřské škole se stává zásadním předmětem diskuze. V médiích je 

také konstatováno, že některé zákonodárce ANO přesvědčovala ministryně ještě večer po 

schůzi vlády a na jednání poslaneckého klubu. Problém s verzí zákona (obsahující 

pozměňovací návrhy) mají i někteří lidovci, a to právě zejména ve vztahu ke garanci míst 

                                                           
401 Prezident vetoval školský zákon. Dal prý na doporučení Svazu měst a obcí. IROZHLAS.cz [online]. 2016. 
402 Zeman vetoval školský zákon. Obce a města to finančně nezvládnou, tvrdí. IDNES.cz [online]. 2016. 
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pro dvouleté děti. Šéf lidoveckých poslanců (Jiří Mihola) ale zároveň uvádí, že pokud by 

novela školského zákona neprošla „byl by to koaliční problém“.403   

Předseda Svazu měst a obcí (František Lukl), zároveň konstatuje, že „povinnost zajistit 

předškolní vzdělávání pro dvouleté děti už od roku 2020 není v silách mnohých měst a obcí. 

Nemají na to finanční prostředky a z evropských fondů lze čerpat pouze na zvyšování 

stávající kapacity mateřských škol, nikoliv na zřízení zcela nových kapacit tam, kde žádné 

nejsou.“ Z uvedených důvodů se tak vymezuje proti povinnostem z novely vyplývajícím, 

které zavazují územní samosprávy (a zároveň způsobí negativní dopady do jejich rozpočtů). 

Vnímá, že tento přístup není v souladu s právem obcí na samosprávu, které je garantované 

ústavou (popisuje, že vláda i parlament zavazují obce neprodiskutovanými záležitostmi, na 

kterých nepanuje všeobecná shoda).404 

Hlasování o zákonu vráceném prezidentem republiky probíhá 24. 5. 2016 na 47. schůzi PSP 

ČR. 

 

Obrázek 11: Přehlasování veta prezidenta405 

PSP ČR pro schválení novely zákona měla přehlasovat veto prezidenta nadpoloviční 

většinou hlasů, ke schválení jich tedy bylo třeba 101. Novela nakonec získává 106 hlasů pro 

její schválení (pro přijetí novely hlasuje kompletní vládní koalice). K vládní koalici se dále 

přidává většina poslanců Úsvitu.406  

                                                           
403 LEINERT, Ondřej. Škola bude delší a přijímačky jedny. Mladá fronta DNES: Z domova. 2016. 
404 Svaz měst a obcí: Pokud by ministerstvo samosprávám naslouchalo ohledně dvouletých dětí, nemusel by novelu 

školského zákona vetovat prezident. Parlamentnílisty.cz [online]. 2016.  
405 47. schůze, 25. hlasování, 24. května 2016, 17:33 Novela z. - školský zákon: Parlament České republiky, Poslanecká 

sněmovna 2013–2017 [online]. 2016. 
406 47. schůze, 25. hlasování, 24. května 2016, 17:33 Novela z. - školský zákon: Parlament České republiky, Poslanecká 
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Zákon je vyhlášen 8. 6. 2016 ve Sbírce zákonů, jako „Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.“ Konkrétní zakotvení uvedené novely pak lze 

nalézt v aktuálním znění v teoretické části práce věnující se základnímu legislativnímu 

ukotvení předškolního vzdělávání. 

K tématu povinného předškolního vzdělávání i k problematice zařazování dvouletých 

probíhají v průběhu roku 2016 navazující konference (na téma současných výzev 

v předškolním vzdělávání) na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy407 či konference 

v Olomouci na magistrátu, jejichž cílem je seznámit veřejnost se zavedením povinného 

předškolního vzdělávání.408 

Pro zajímavost a dokreslení kontextu závěrem ještě dodávám, že v červenci roku 2018 byla 

zrušena výše diskutovaná povinnost zajistit místo v mateřské škole dvouletým dětem. V této 

souvislosti Svaz měst a obcí oficiálně poděkoval „Svaz děkuje všem poslankyním a 

poslancům, senátorkám a senátorům za podporu tohoto poslaneckého návrhu, protože před 

zavedením povinnosti přijímat dvouleté děti do mateřských škol nebyl obcím a městům 

garantován dostatek finančních prostředků na investiční a provozní výdaje. Dále nebyly 

vyřešeny požadavky na vzdělávání dětí do 2 let a nedostatečné naplnění personálních 

kapacit v mateřských školách.“ 409 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
sněmovna 2013–2017 [online]. 2016. 
407 Pedagogická fakulta UK slaví a zve na své podzimní konference. Učitelské noviny. 2016, s. 26.  
408 Konference o rodině a dětech. Radniční listy města Olomouc: Komunitní život. 2016, s. 22. 
409 Senát schválil zrušení povinnosti zajistit místa pro dvouleté děti v mateřských školách. Svaz měst a obcí České 

republiky [online]. 2016.  
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4.1.12  Zasazení hlavních kauzalit do schématu  

V úvodu kapitoly jsem ve schématu znázornila situaci X (výchozí) a situaci Y (zavedení 

regulace). Toto schéma nyní doplním o nejdůležitější kauzality v souvislosti se 

schválením regulace. 

Tabulka 2: Hlavní kauzality týkající se zavedení regulace – shrnutí  

Situace X Situace Y 

rok 2008 - první zmínky o „povinném posledním 

ročníku mateřské školy“ 
rok 2016 – „zavedení povinného předškolního vzdělávání“ 

- rok 2007 – Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva – začínají vznikat úvahy na dané téma 

- v roce 2008 se objevují zmínky o zavedení povinné předškolní výchovy jako způsobu řešení začlenění dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do vzdělávání, je prezentován první oficiální záměr MŠMT, vzniká anketa Výzkumného 

ústavu pedagogického, závěrem je, že zavedení povinného předškolního vzdělávání nelze považovat za všeobecně 

přijatelné 

- ČSSD – v roce 2008 se objevují zmínky na programové konferenci o zavedení této regulace, zavedení regulace je 

součástí „Zelené knihy školství ČSSD“, která je popisována jako dokument k diskuzi o daných tématech, ČSSD 

v roce 2010 zavedení regulace zařazuje do priorit pro nadcházející volby, koalice je však složena ze stran ODS, 

TOP 09, VV, tato koalice není s nápadem ztotožněna 

- Stínový ministr školství (Marcel Chládek, ČSSD) intenzivně propaguje zavést regulaci, zavedení regulace se stává 

jednou z hlavních součástí předvolební kampaně, výsledky voleb do PSP v roce 2013 – volby vyhrává ČSSD, vzniká 

koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL, zavedení povinného předškolního vzdělávání je součástí koaliční smlouvy a 

programového prohlášení vlády, ministrem školství se stává Marcel Chládek (ČSSD) 

- na něj později navazuje v daném volebním období Kateřina Valachová (ČSSD), která i přes velmi nesourodou 

diskuzi za podpory vládní koalice (i přes veto prezidenta republiky a odpor „pravicové“ opozice) zavedení 

povinného předškolního vzdělávání prosazuje (proti regulaci vystupují např. EDUin, SKAV – včetně Asociace 

předškolního vzdělávání, Člověk v tísni, Svaz měst a obcí, neziskové organizace „Pojďme do školky“, Výbor na 

ochranu rodičovských práv, OMEP…),  opatření je prosazeno i navzdory studiím proveditelnosti (existují dokonce 

dvě – „Kudy vede cesta“ a „Sleszké univerzity v Opavě“), které nedoporučují opatření zavést. 
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4.1.13  Teorie aktérů generujících agendu v arénách (model A-A-A) ve 

vztahu k regulaci 
 

Aktéři – „jedná se o jedince či kolektivní subjekty, kteří jsou zapojeni do veřejně – 

politického procesu, mohou jej iniciovat, nebo ovlivňovat jeho průběh či výsledek. Jsou 

charakterizováni svými preferencemi (ty se však mohou měnit). Jednání je motivováno jejich 

zájmy.“410 

Ve výše uvedeném popisu vývoje událostí a procesů spojených s povinným předškolním 

vzděláváním jsem se snažila z poznatků a výpisků, které jsem o problematice získala, 

vyzdvihnout související skutečnosti, návaznosti a postihnout také široké spektrum aktérů, 

kteří k problematice měli co říci. Diskuze byla opravdu velmi bohatá, konsensus s ohledem 

na jednotlivé aktéry rozhodně nepanoval. Názory některých aktérů se v průběhu „procesu“ 

vyvíjely ve vztahu k souvisejícím zjištěním (studie proveditelnosti – „Kudy vede cesta“)411 

či funkcím, které zastávali (například Petr Fiala (ODS) se v pozici ministra školství k této 

problematice nemohl stavět zcela odmítavě, z pozice opozice se však jeho vystupování 

změnila na velmi striktní a regulaci naprosto odmítající). 

Aktéry, jež zasáhli do procesu zavedení regulace povinného předškolního vzdělávání, budu 

demonstrovat níže (formalizovaní x neformalizovaní). Je důležité zopakovat, že se jedná o 

velmi široké spektrum, a to i na poli mezinárodním. Oblast předškolního vzdělávání a 

zejména začleňování dětí ze sociálně-znevýhodněného prostředí do vzdělávání, je velmi 

diskutovaným a živým tématem. Naprosto zásadní byl v této souvislosti rozsudek ve věci 

D.H., který rozpoutal diskuzi a rozšířil spektrum aktérů, kteří k dané problematice 

diskutovali a stále diskutují (událost vyvolala tlak ze strany mezinárodních organizací situaci 

začleňování sociálně znevýhodněných dětí řešit – Amnesty International, Evropská komise, 

OECD).  

Mezi aktéry patří velké množství neziskových organizací, které se zabývají vzdělávací 

politikou (např. EDUin), problematikou sociálně znevýhodněných dětí (např. Člověk v tísni, 

Agentura pro sociální začleňování či přímo Celostátní asociace Romů) nebo přímo 

předškolním vzdělávání (např. Asociace předškolní výchovy). Některé neziskové organizace 

hlouběji do procesu zapojilo přímo MŠMT (studie proveditelnosti opatření v rámci projektu 

                                                           
410 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 56. 
411 Více v kapitole – 2.1.10.5. – Studie proveditelnosti v rámci projektu KUDY VEDE CESTA. 
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„Kudy vede cesta“ realizovaná společností Tady a Teď a Demografickým informačním 

centrem). I v souvislosti s touto studií vznikají debaty a jsou zapojeni další aktéři (intenzivní 

komunikace směrem k OSPODu). Do procesu je zapojena také Slezská univerzita v Opavě, 

Fakulta veřejných politik, která rovněž zpracovává materiál vztahující se k proveditelnosti 

regulace.   

Z důvodu, že předškolní vzdělávání navazuje na vzdělávání základní (a měla by probíhat 

v tomto smyslu také komunikace mezi školou základní a mateřskou s ohledem na „školní 

připravenost“ a „návaznost“), jsou do debaty vtaženi rovněž aktéři, kteří se zabývají právě 

vzděláváním základním (Asociace ředitelů ZŠ).  

Jelikož se regulace dotýká také rodičů a jejich každodenního života, vyvolává regulace 

mnoho názorů a debat i z jejich strany, do arény vstupuje rovněž Fórum rodičů či Výbor na 

obranu rodičovských práv. Problematika úzce souvisí také s kapacitami mateřských škol, 

proto do procesu zasahují rovněž zřizovatelé a Svaz měst a obcí, vzniká dokonce neformální 

koalice statutárních měst „za zrušení spádů v MŠ“.  

Naprosto zásadní roli však v procesu regulace hrají politické strany a jejich preference 

(konkrétně koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL v letech 2013-2017). Ve vztahu 

k ekonomickým důsledkům, které se v rámci zavedení regulace předpokládají a zároveň 

predikcím s ohledem na ušlé investice ve spojitosti s nedostatečným začleňováním sociálně 

znevýhodněných dětí, se do debaty zapojují také aktéři, kteří tyto ušlé zisky intenzivně 

vnímají (ekonomové, Národní ekonomická rada vlády – NERV).  

Arény – „představují specificky vymezený prostor, v němž jednotliví aktéři vstupují do 

kooperačních/konsenzuálních nebo konkurenčních/konfliktních vztahů.“412 

Mezi tyto arény v rámci zkoumané problematiky patří aréna legislativní, exekutivní i aréna 

politických stran. Jedná se o tři arény tradičního typu hrající roli v iniciaci a realizaci 

veřejných politik. S ohledem na jejich funkci jsou jasně institucionalizovány, což znamená, 

že jsou mezi nimi vytvořeny stabilní komunikační vazby, interakce, formy i obsahy, a to jak 

v rámci jednotlivých arén, ale také vzájemně mezi arénami (jasně daný legislativní proces, 

úlohy politických stran, poslanců i vlády). Dalšími specificky vymezenými prostory jsou 

aréna byrokratická a dále také aréna veřejnosti, aréna nátlakových (zájmových skupin) a 

aréna médií (tyto tři arény již nejsou primárně institucionalizovány a jejich interakce nemusí 

                                                           
412 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 61. 
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být ohraničeny jasnými vazbami a pravidly).413 

K výše uvedeným definicím směrem ke zkoumaného tématu dodávám, že tyto arény byly 

rovněž zásadním prostorem v rámci interakce týkající se zavedení regulace povinného 

předškolního vzdělávání. Aréna médií se stala primárním zdrojem pro „rozkrytí“ procesů, 

které vedly k zavedení regulace. To dokazuje, že byla média zásadním zprostředkovatelem 

a komunikátorem mezi jednotlivými aktéry. Uvedené vyplývá také z počtu mediálních 

záznamů k danému tématu. Probíhají rozhovory, jsou publikovány články, kde se aktéři 

z jednotlivých arén potkávají, aby diskutovali o uvedené problematice a případně 

prosazovali své zájmy. 

Agendy – „oblasti, pro něž je typický trvalejší střet mezi veřejnými a skupinovými zájmy 

v nejrůznějších konfiguracích. (…) Představují formulované, řešené, případně odkládané 

sociální problémy. (…) Často zastřešují neustále se měnící sadu konkrétnějších veřejně 

politických témat (policy issues). (…) Konkrétní balíky problémů zahrnuté v dané agendě 

jednotliví aktéři neustále přehodnocují, což je dáno jejich měnícími se potřebami a zájmy, 

stavem poznání, ale i mimoracionálními vlivy.“414 

Dodávám, že mezi řešené agendy v rámci regulace patří primárně začlenění sociálně 

znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu (a zvýšení jejich vzdělávacích 

šancí), diskriminace, odklady povinné školní docházky a s nimi spojené téma školní 

připravenosti. Tyto sociální problémy jsou důvodem pro zavedení povinného předškolního 

vzdělávání. 

Teorie A-A-A (teorie aktérů generující agendu v arénách) „začleňuje procesy tvorby veřejné 

politiky do interaktivního pole, propojujícího a dynamizujícího tři segmenty, totiž politické 

Arény a politické Aktéry s politickými Agendami.“415 

V následující časti budu propojovat přímé citace vztahující se k teorii samotné s mými 

postřehy vyplývajícími z analýzy procesů vedoucích k zavedení povinného předškolního 

vzdělávání.   

„Aktéři, aktivní ve vzájemných interakcích uvnitř arén, navazují kontakty a udržují různé 

formy vazeb s aktéry jiných arén.“416 

                                                           
413 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 62. 
414 Tamtéž, s. 61. 
415 Tamtéž, s. 62. 
416 Tamtéž, s. 63. 



 

 

116 

V procesu zavedení regulace vznikají neformální koalice, například koalice „Společně do 

školy“ či koalice statutárních měst „proti spádům v MŠ“, ale také formální koalice, 

například jasně daná koalice politických stran vycházející z výsledků voleb. Jsou pořádány 

debaty a konference neziskovými organizacemi, a to také na půdách pedagogických fakult 

(s odborníky z akademické sféry). Udržovat interakce, jak už jsem naznačila, pomáhají 

rovněž média (aréna medií), kde se aktéři setkávají v debatách a rozhovorech (rádia, televize, 

rozhovory a ankety pro zainteresované časopisy – např. Týdeník školství, Učitelské noviny). 

„Tak dochází k četným vnitro-arénovým komunikačním tokům, právě tak jako 

komunikačním vazbám mezi aktéry různých arén (v celé škále od pozitivní spolupráce až po 

ostrou konfrontaci, ve vztahu k jednomu či více tématům dotčené politické agendy, ve vztahu 

k cílům veřejné politiky nebo k volbě metod jejich dosahování.“417 

Vznikají různé pohledy a návrhy vztahující se k podobě zavedení regulace (institut 

individuálního vzdělávání, zrušení spádových obvodů) či námitkám týkajícím se jejího 

vzniku (např. Fórum rodičů, Asociace předškolní výchovy) a způsobům řešení sociálního 

problému jiným nástrojem (práce s rodinami a aktivizující programy, povinné předškolní 

vzdělávání pouze pro sociálně znevýhodněné děti s rolí OSPOD, mezirezortní spolupráce 

zejména MŠMT a MPSV).   

„Vymezování problému se mění v různých formách a etapách „řešitelských koalic“, přičemž 

práh vstupu artikulovaného problému do politické agendy je dán aktivizací dostatečného 

potenciálu dostatečně vlivných aktérů.“418 

V této souvislosti zmiňuji například dopis Svazu měst a obcí prezidentovi republiky, Miloši 

Zemanovi, který následně novelu školského zákona č. 178/2016 Sb. vetuje.  

„Výsledná podoba řešeného nového tématu se tak pochopitelně může lišit od původního 

iniciačního vstupu.“419 

Ve vztahu k uvedené myšlence dodávám, že KDU-ČSL jako koaliční partner prosazuje 

institut individuálního vzdělávání, který následně vítají také další aktéři, regulace potřebuje 

koaliční podporu, aby mohla být prosazena. Toto rozšíření se tak začíná lišit od původního 

záměru.  

„Sociální problém v očích jednoho aktéra může představovat ekonomický problém pro 

                                                           
417 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 63. 
418 Tamtéž.  
419 Tamtéž.  
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aktéra jiného, časová dimenze se může pohybovat v krátkodobém či dlouhodobém horizontu, 

závažnost problému je odlišně vnímaná.“420  

Negativní výsledek studie proveditelnosti („Kudy vede cesta“)421 směrem k zavedení 

regulace povinného předškolního vzdělávání některé aktéry spojuje ve svém závěru (př. 

SKAV, EDUin, Člověk v tísni, Svaz měst a obcí), jiní ovšem stále vítají zavedení regulace 

(př. vládní koalice, odborový svaz). Zároveň dodávám, že sociální problém týkající se 

začleňování sociálně znevýhodněných dětí do vzdělávání (zejména předškolního) je 

v médiích některými aktéry posuzován i jako problém ekonomický (jelikož dochází 

k ekonomickým ztrátám vyplývajícím z nedostatečných investic, které jsou nejefektivnější 

směrem k sociálně znevýhodněným dětem v raném věku). Jsou také propočítávány celkové 

náklady na opatření zavádějící povinné předškolní vzdělávání v posledním roce, které jsou 

následně rozpočítány jako individuální podpora každého sociálně znevýhodněného dítěte 

(probíhá konfrontace o účelnosti opatření směrem ke stanovenému cíli). 

„Tento interaktivní model se tak snaží zachytit neustálý těkavý pohyb zrodu politické agendy. 

Model prochází stádii postupného „převtělování“, přibližování a opětovného vzdalování se 

původního impulzu, až do stavu, kdy se vůle aktérů posune v řešení problémů určitým 

směrem.“ 422   

Vůle koalice k zavedení opatření (a z jejich pohledu řešení problému) nakonec vede 

k prosazení regulace (a to i přes veto prezidenta republiky). 

Tabulka 3: Formalizovaní aktéři – mezinárodní organizace 

 

 

 

                                                           
420 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 63. 
421 Více v kapitole 2.1.10.5. – Studie proveditelnosti projektu – Kudy vede cesta. 
422 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 63. 

 

Míra formalizace 

AKTÉŘI VE VEŘEJNÉ POLITICE V SOUVISLOSTI S REGULACÍ 

Instituce 
Kolektivní subjekty 

Formalizovaní 

Mezinárodní organizace – Evropský soud pro lidský práva, Evropská 

komise, Evropské centrum pro práva Romů, Romský vzdělávací fond, nadace 

OSF Praha, Rada Evropy, OECD, Amnesty Internacional, Světová banka, 

Dekáda romské inkluze (iniciativa 7 státu) 

Organizační struktury EU, 

související právní rámec, 

smlouvy 
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Tabulka 4: Neformalizovaní aktéři v souvislosti s regulací 

 

Míra formalizace 
AKTÉŘI VE VEŘEJNÉ POLITICE V SOUVISLOSTI 

S REGULACÍ Instituce 

Neformalizovaní 

Jednotlivci Kolektivní subjekty 

Názoroví vůdci a političtí aktivisté – 

učitelé mateřských/základních škol, kteří 

přispívali do médií svými názory, rodiče 

dětí (názorové blogy), speciální 

pedagogové, psychologové, vedoucí 

pedagogicko-psychologických poraden, 

sociálně znevýhodněné děti (hromadná 

stížnost v roce 2007 k Evropskému soudu 

pro lidská práva), aktivní akademičtí 

pracovníci (zejména z pedagogických 

fakult) a další aktivisté - například ředitel 

Občanského institutu, ředitelka ústavu 

Akademie věd a místopředsedkyně Rady 

pro výzkum, vývoj a inovaci, ředitel 

společnosti Scio (a další) 

 

Koalice neziskových 

organizací „Společně do 

školy“, Dekáda romské 

integrace (iniciativa 7 

států), koalice statutárních 

měst „za zrušení spádů 

v MŠ“ 

Etické normy, přesvědčení a 

zkušenost – očekávání a 

zvyklosti, sociální normy 
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Tabulka 5: Formalizovaní aktéři v souvislosti s regulaci (ČR) 

Míra 

formalizace 

AKTÉŘI VE VEŘEJNÉ POLITICE (V SOUVISLOSTI S REGULACÍ) 

Instituce 

Jednotlivci Kolektivní subjekty 

Formalizovaní  

Političtí vůdci v souvislosti 

s prosazením regulace: 

Marcel Chládek (ČSSD), 

nejprve stínový ministr 

školství za ČSSD a náměstek 

hejtmana Středočeského kraje, 

později ministr 

školství, aktivitu projevuje 

směrem ke 

školství/předškolnímu 

vzdělávání a zavedení 

regulace již v předvolební 

kampani, regulaci poté dále 

intenzivně prosazuje  

Kateřina Valachová (ČSSD), 

která jako ministryně 

prosazuje regulaci i přes veto 

prezidenta republiky 

 

Politické strany – ČSSD, ODS, SZ, KDU-ČSL, ÚSVIT, ANO, 

TOP 09, STAN, KSČM 

Stát, orgány veřejné správy, vykonavatelé veřejné správy 

– prezident republiky, ministerstva (zejména MŠMT, 

MPSV), úředníci, PSP ČR a výbor pro vědu, vzdělávání, 

kulturu mládež a tělovýchovu, Senát PČR, starostové, městské 

úřady, krajské úřady a kraje (aktivní zejména Liberecký kraj 

– Ivan Langer – SZ), obecní úřady a obce, OSPOD – orgán 

sociálně-právní ochrany dětí, veřejný ochránce práv 

- zřizovatelé škol, mateřské a základní školy, univerzity – 

zejména pedagogické fakulty, Výzkumný ústav pedagogický 

(nyní NPI ČR), Česká školní inspekce, Národní ekonomická 

rada vlády (NERV), Rada vlády pro lidská práva – 

zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Agentura pro sociální 

začleňování, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, 

Legislativní rada vlády 

Neziskové organizace – Česká společnost pro rozvoj 

lidských zdrojů, Člověk v tísni, EDUin, Romský vzdělávací 

fond, Liga lidských práv, spolek Jekhetani Luma – Společný 

svět, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, 

Asociace předškolní výchovy, Asociace speciálních pedagogů 

ČR, Asociace ředitelů ZŠ, Výbor na obranu rodičovských 

práv, Fórum rodičů, Sekce předškolního vzdělávání při 

školských odborech, Step by step, společnost Tady a Teď, 

Demografické informační centrum, Institut pro sociální a 

ekonomické analýzy, Celostátní asociace Romů, Stálá 

konference asociací ve vzdělávání, Svaz měst a obcí, Muzeum 

romské kultury, Český výbor Světové organizace pro 

předškolní výchovu (OMEP), Armáda spásy, Centrum pro 

společné otázky, Multikulturní centrum Praha, Poradna pro 

občanství, občanská a lidská práva 

Média – popis „procesu zavedení“ vzniknul na základě 

mediální analýzy, média byla velmi aktivní (i ta regionální) a 

plnila roli prostředníka mezi aktéry (zprostředkovatele) 

Ústavně – 

právní 

systém, 

organizační 

struktury 

státu, 

organizační 

struktury 

občanského 

sektoru, 

médií  
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4.1.14  Teorie advokačních koalic ve vztahu k regulaci 
 

„Koncept advokační koalice předpokládá, že zásadním tmelem politiky jsou sdílená 

přesvědčení.“ 423 

V této souvislosti jako sdílené přesvědčení všech aktérů, kteří do daného procesu zasáhli, 

vnímám problematiku začleňování sociálně znevýhodněných dětí do vzdělávání a důraz, 

který je v tomto ohledu kladen na předškolní vzdělávání. Na urgenci řešit tento sociální 

problém, se shodovali všichni výše uvedení aktéři nebo se tak alespoň projevovali (problém 

zdůrazňovali v rozhovorech), nutnost řešit problém na vládní úrovni podtrhoval také tlak 

mezinárodních organizací po rozsudku ve věci D.H.424  

„Aby aktéři zvýšili šance na úspěch, vyhledávají spojence s podobným základním 

přesvědčením, začínají s nimi koordinovat své jednání a formují tak veřejně politické 

komunity – advokační koalice. Využívají dostupné zdroje (začlenění tvůrců politik do koalice 

nebo přístup k nim, veřejná podpora, informace, poznatky) a sociální i finanční kapitál a 

uplatňují je tam, kde lze očekávat úspěšné prosazení jejich cílů (volby, referenda, veřejná 

správa, soudy, legislativní proces aj.)“ 425 

Způsoby, jakými řešit nastolený problém, se však napříč spektrem aktérů liší. Návrhy jsou 

odlišné také s ohledem na zaměření organizací, které jej prosazují. V diskuzích postupně 

začíná zaznívat zavedení opatření povinného předškolního vzdělávání jako nástroje pro 

řešení problému (diskriminace romských dětí, segregace, začlenění sociálně 

znevýhodněných dětí do hlavního vzdělávacího proudu).426  

 

 

 

 

 

 

                                                           
423 Sabatier in McCool 1995:351 cit. In: POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 77. 
424 Více v kapitole 2.1.3.1. – Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 
425 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 77. 
426 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 77. 
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Koalice (dlouhodobějšího charakteru) v souvislosti se sdílenými přesvědčeními je možno 

rozdělit následujícím způsobem (představitelé dané organice se v médiích k opatření 

vyjádřili)427:  

Tabulka 6: Koalice "Pro regulaci“ – povinné předškolní vzdělávání 

KOALICE – „Pro regulaci“ – povinné předškolní vzdělávání 

Koalice mezinárodních organizací, které na ČR naléhají v souvislosti s rozsudkem ve věci D.H (Evropská komise, 

OECD, Amnesty International, Rada Evropy…) - uvedení aktéři vzájemně komunikují a soustavně vyvíjí tlak na ČR. 

Koalice politiků sdílejících přesvědčení v rámci politické strany ČSSD, součást „Zelené knihy o školství“, 

zavedení regulace je mezi 5 prioritními body ve volbách v roce 2013, komunikace směrem „pro“ opatření probíhá 

zaznamenatelně již od roku 2008. Kontinuita se projevuje také v rámci výměny ministra školství (Marcel Chládek -> 

Kateřina Valachová), která pouze mění formu regulace (zjednodušuje), za jejím zavedením však stojí. 

Koalice politických stran (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL) – komunikace směrem „pro“ regulaci v rámci voleb v roce 

2013, dvě z těchto stran se dostávají do vládní koalice (KDU-ČSL, ČSSD) a k přesvědčení se přidává také strana 

ANO, vše je stvrzeno koaliční smlouvou a programovým prohlášením vlády. Koalice dle této domluvy koná příslušné 

kroky, domluva promítnuta také do hlasování o přijetí zákona (poslanci koalice kompletně hlasují PRO – ačkoli 

vyjádření některých z nich není vůči regulaci zcela pozitivní), dohoda je dodržena. KSČM ale nesouhlasí s podobou 

regulace (institutem individuálního vzdělávání) a proto nakonec hlasuje PROTI. K vládní koalici se však s 

„přesvědčením“ přidávají poslanci ÚSVITU. 

Koalice nevládních organizací a dalších s nimi komunikujících celků, které se věnují problematice začleňování 

Romů do společnosti. Spíše pro regulaci (či možné její formy v kombinaci s dalšími opatřeními) se během 

procesu vyslovují (či za ni lobbují) – Liga lidských práv, Agentura pro sociální začleňování, Rada vlády pro lidská 

práva, kancelář veřejného ochránce práv a OSF (postupně se z této strany objevuje problém směrem k přípravným 

třídám jako možné formě výkonu regulace povinného předškolního vzdělávání), spolek Jekhetani Luma – Společný 

svět, Muzeum romské kultury, Celostátní asociace Romů, Dekáda romské inkluze, Multikulturní centrum Praha, 

Asociace speciálních pedagogů, Asociace ředitelů ZŠ (v posledním dohledaném stanovisku), sekce předškolního 

vzdělávání při školských odborech. Tyto subjekty vytváří další „skupinu“, která sdílí přesvědčení, komunikuje (i 

vzájemně) a zasahuje do procesu. 

Zejména v letech 2008–2011 hraje významnou roli také koalice „Společně do školy“ (15 nevládních organizací), tato 

skupina vzniká v souvislosti s naplňováním „Rozsudku ve věci D.H.“. Koalice usiluje o nový přístup ke vzdělávání 

pro romské děti a vyjadřuje se pozitivně směrem k zavedení regulace.  

 

 

                                                           
427 Uvedeno je zejména ve vztahu k poslednímu (dohledanému) stanovisku dané organizace. 
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Dále považuji za důležité uvést, že: „Teorie vychází z předpokladu, že každou advokační 

koalici spojuje systém přesvědčení souvisejících s prosazovanou veřejnou politikou, ať už 

jde o obecnější hodnotovou orientaci (…), nebo o přesvědčení vázaná přímo na politiku 

samotnou.“428  

Výše uvedenou koalici spojuje přesvědčení v souvislosti se zavedením regulace, u některých 

hraje výraznou roli i hodnotová orientace (zejména organizace zaměřené na začleňování 

Romů do společnosti). Regulací chtějí aktéři řešit problém začleňování sociálně 

znevýhodněných dětí do vzdělávání, někteří jako cíl vnímají také zdůraznění role a prestiže 

předškolního vzdělávání (sekce předškolního vzdělávání při školských odborech) či zvýšení 

připravenosti dětí do základního vzdělávání (Asociace ředitelů ZŠ). Cílem, který je uveden 

v důvodové zprávě RIA k novele zákona je kromě větší připravenosti dětí do základního 

vzdělávání také problém odkladů povinné školní docházky, který je v souvislosti s regulací 

rovněž zmiňován i samotnými aktéry (Marcel Chládek, ČSSD). Cílů a „hodnot“ je tedy více.   

Dále je třeba definici doplnit o další podstatnou souvislost – aktéři sdílející přesvědčení, jak 

problém řešit, bojují o prosazení svého zájmu či způsobu řešení týkajícího se pojetí veřejné 

politiky.429 Koalice, která vystupuje proti regulaci, je popsána níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
428 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 77. 
429 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 77. 
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Tabulka 7: KOALICE - "Proti regulaci" - povinné předškolní vzdělávání  

 

KOALICE – „Proti regulaci“ – povinné předškolní vzdělávání 

Koalice „pravicových stran“ – ODS a TOP 09 – stálá pozice „proti regulaci“ ve sledovaném období (ačkoli v roce 

2010 Josef Dobeš (VV), uvažoval o zavedení regulace, nenašel podporu koaličních partnerů – ODS a TOP 09 pro 

zavedení), poté strany vystupují proti regulaci v pozici opozice (od roku 2014), problém vidí primárně v omezení 

svobody volby rodičů, „plošné regulaci“ 

Koalice neziskových organizací (působících ve vzdělávací politice a předškolním vzdělávání) – jejich pozice se 

postupně vyvíjí a proměňuje, a to až do zveřejnění oficiálního stanoviska a vymezení se proti danému opatření – 

zejména ve vztahu ke studii proveditelnosti („KUDY KAM“). Pozice „proti“ některých z nich však není tak striktní, 

z komunikace lze vyčíst určité „smíření“ s „alespoň nějakou“ formou řešení, ačkoli neefektivním, oceňují, že se 

problematika předškolního vzdělávání dostala do popředí zájmu 

- Asociace předškolního vzdělávání, EDUin, Člověk v tísni, další organizace v rámci „SKAV“ (Stálá konference 

asociací ve vzdělávání – součástí např. „STEP by STEP“, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, 

Asociace waldorfských škol v ČR aj.), společnost Tady a Teď, Demografické informační centrum (zpracovatelé 

studie), OMEP, Společnost pro předškolní výchovu, neziskové organizace kolem projektu „Pojďme do školky“. 

- Aktéři řešení sociálního problému shledávají primárně v mezirezortní spolupráci MPSV a MŠMT a konkrétní 

adresné pomoci (monitoringu a systematické práci se znevýhodněnými dětmi a rodinami) – např. EDUin, Člověk 

v tísni, někteří považují jeden rok v mateřské škole za nedostatečný (Česká společnost pro inkluzivní vzdělávání), 

mezi aktéry probíhají debaty, jsou pořádány konference a kulaté stoly. 

- Asociace lesních mateřských škol tlakem a lobbingem získává možnost zapsat lesní mateřské školy do rejstříku (a 

vykonávat zde povinné předškolní vzdělávání). 

- Důležité je zmínit, že uvedená přesvědčení prezentuji ve vztahu k „povinnému předškolnímu vzdělávání“, ne k celé 

novele školského zákona (č. 178/2016 Sb.), pozitivně je ze strany této koalice vnímáno zavedení „nárokovosti“ do 

mateřské školy pro děti od tří let. 

Koalice zastupující „rodičovskou veřejnost“ - Fórum rodičů, Výbor na obranu rodičovských práv, Iniciativa rodičů 

Neškoláci, Síť mateřských center – organizace zasílají otevřený dopis s nesouhlasem s regulací premiérovi (květen 

2015), zahájena petice (přes 4000 podpisů) 

- V komunikaci pokračují i nadále, v listopadu 2015 zveřejňují otevřený dopis „Výzva k posílení role rodičů ve 

vzdělávání“, navrhují rozšířit nabídku mateřských škol, posílit jejich alternativní formy, zaměřit se na podporu rodiny 

(sociální a komunitní práce, aktivizace rodičů). 
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Vzniká neformální koalice „za zrušení spádů v MŠ“ - 14 z 26 statutárních měst (iniciátorem je město Liberec, 

konkrétně Ivan Langr (SZ)).  

- Obavy spočívají v budoucím fungování menších mateřských škol a komplikacích ve vztahu ke zřizování školských 

obvodů, návrh obsahuje zrušení povinností obce stanovit školské obvody nebo jejich stanovení pouze fakultativní 

formou, MŠMT vydává tiskovou zprávu, ve které se s obavami statutárních měst neztotožňuje, tato koalice sehrává 

důležitou roli, kdy ve spolupráci se „Svazem měst a obcí“ kontaktuje prezidenta republiky, Miloše Zemana, který 

novelu školského zákona vetuje (veto je ale následně přehlasováno). 

 

„Přesvědčení jsou jen obtížně měnitelná (…) Ke změně veřejné politiky dochází zpravidla 

v delším (cca desetiletém) časovém horizontu.“ 430 

Některé aktéry ovlivňuje v postoji k regulaci „studie proveditelnosti“ (Kudy vede cesta).431 

Jedná se však většinou o aktéry, kteří se zavedením regulace nebyli stoprocentně ve shodě, 

spíše hledali řešení sociálního problému. Pozice „Proti regulaci“ se tedy zveřejněním závěrů 

studie u těchto aktérů upevňuje. Prvotní jasná přesvědčení směrem k zavedení povinného 

předškolního vzdělávání, která zaujaly koalice „Pro regulaci“, se během procesu spíše 

neměnila (docházelo pouze k úpravě formy regulace, ústupkům). U několika málo aktérů 

však lze pozorovat posuny v přesvědčení, a to zejména v závislosti na čase, změně lídra dané 

organizace či zveřejnění příslušných studií. Pokud ale přistoupíme k posouzení advokačních 

koalic optikou boje politických stran, byla pozice již od počátku diskuze jasná.  

„Zejména v prostředí nerozvinuté politické kultury vyjednání a hledání kompromisů můžeme 

být svědky přijetí někdy až extrémních řešení, která jsou prosazena aktuální pozicí aktérů 

na politickém kolbišti a vzhledem ke své radikálnosti nemají potenciál pro dlouhodobou, 

širokou podporu a tím pádem i trvání.“432  

V tomto případě lze určitým způsobem za extrémní řešení v rámci komunikované novely 

školského zákona považovat nárokovost přijetí do mateřské školy pro dvouleté děti, která je 

velmi těsně pozměňovacím návrhem k diskutované novele školského zákona (č. 178/2016 

Sb.) poslanci schválena (je doporučena také školským výborem PSP ČR). Se zřizovateli a 

zástupci mateřských škol však tato možnost není dopředu důkladně projednána, což je 

následně jedním z hlavních důvodů „veta“ prezidenta republiky. Ačkoli je veto přehlasováno 

(vládní koalicí), ve vztahu ke kapacitám a podmínkám, které by v souvislosti s dvouletými 

dětmi musely všechny mateřské školy splňovat (přijmout dvouleté dítě byla možnost, ne 

                                                           
430 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 77. 
431 Více v kapitole 2.1.10.5. – Studie proveditelnosti v rámci projektu Kudy vede cesta. 
432 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 282. 
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povinnost), je nakonec „nárokovost“ vrácena do „původní“ a dopředu komunikované verze 

novely („nárokovost“ pro děti od tří let), a to v červenci 2018.433 

4.2 Situace po zavedení povinného předškolního vzdělávání 

(rok 2017 – současnost) 
 

K popisu situace po zavedení povinného předškolního vzdělávání využiji základních 

informací z médií či analýz, které byly k zavedení opatření zveřejněny (výroční zprávy ČŠI, 

průzkumy neziskových organizací), zkoumat budu také obsah strategických dokumentů 

směrem k regulaci. Primárním cílem je zjistit, jakým způsobem probíhá situace po zavedení 

opatření – jaké jsou evaluační reakce (tedy zda evaluace probíhá a jak), zda je o opatření 

komunikováno se zainteresovanými aktéry či zda je s opatřením pracováno v rámci 

strategických dokumentů a koncepcí (tedy jak se k zavedení opatření staví samotní tvůrci 

politiky).  

Tato část práce tedy slouží k dokreslení detailně popsaného procesu zavedení regulace tak, 

aby bylo nastíněno, jakým způsobem je situace vnímána dnes a jak je nastolen proces s ní 

související do budoucna. Vnímám uvedení těchto skutečností jako podstatné pro to, aby 

práce působila celistvě a komplexně. 

Důležitou souvislostí s ohledem na regulaci se stává také možný vývoj situace po volbách 

do PSP ČR v roce 2021 (které proběhly ve dnech 8. a 9. října), jelikož v procesu diskuze i 

rozhodování byly pravicové strany (ODS, TOP 09) jasně proti zavedení opatření ve formě 

povinného předškolního vzdělávání.  

Koalici vytvořily strany: ODS (34 mandátů), KDU-ČSL (23 mandátů), TOP 09 (14 

mandátů), Piráti (4 mandáty) a STAN (33 mandátů). Novým ministrem školství se 

17. 12. 2021 stává Petr Gazdík (hnutí STAN).434 

Jako aktuální informaci také doplňuji, že v koaliční smlouvě výše uvedených subjektů 

zrušení povinného předškolního vzdělávání není zakotveno.435 Zároveň však lze v médiích 

naleznout zmínky o tom, že nad tímto tématem již v rámci koalice probíhala diskuze.436 

 

                                                           
433 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, , s. 77. 
434 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021. Volby.cz [online].  
435 Koaliční smlouva uzavřená mezi ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN. ODS.cz [online]. 2021. 
436 Koalice mají jasno ohledně vzdělávání a snížení nerovnosti. Větší problém nevidí. Deník.cz [online]. 2021 [cit. 2022-

01-03].  
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4.2.1 Zakotvení opatření ve strategických dokumentech 
 

V této kapitole budu ze strategických dokumentů odvozovat, jak se k zavedení daného 

opatření staví samotní tvůrci politiky. Důležité je dodat, že ve vládě během zkoumaného 

období působila stále koalice, jejíž hlavní součást tvořily strany ANO a ČSSD, tedy členové 

koalice, kteří regulaci zavedli. S ohledem na politické rozhodnutí, které prosadili, je proto 

logickým předpokladem, že bude docházet k evaluaci a případné identifikaci dalších 

navazujících opatření.  

Zajímavé je tedy (i s ohledem na aktuální politickou situaci) zanalyzovat, jak je opatření 

přeneseno do strategických dokumentů, které by měly vytvářet kontinuitu s ohledem na 

směřování vzdělávacího systému a politik v něm uplatňovaných. 

4.2.1.1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023 

V tomto dokumentu (dále také „DZ ČR 2019–2023“) lze naleznout opatření a související 

cíle do roku 2023. V úvodu části týkající se předškolního vzdělávání je prezentována 

informace o legislativních změnách v této oblasti, které vycházely (jak záměr uvádí) 

z priorit, které byly zakotveny v koncepčních a strategických dokumentech.   

Mezi popsané hlavní změny patří:  

- „Stanovení povinnosti předškolního vzdělávání pro děti, které dovrší věku pěti let 

do začátku školního roku do zahájení PŠD, 

- změna pravidel pro zařazování dětí do přípravných tříd,  

- pevně stanovená hranice pro přijímání dětí nejdříve od dvou let věku, 

- úprava spočívající v přednostním přijímání do vzdělávání v mateřských školách zřízených 

obcí nebo svazkem obcí u dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího 

roku věku.“437 

Tyto v konečném důsledku realizované (pro inkluzivní) změny byly také předmětem diskuze 

širokého spektra aktérů, kterou podrobně specifikuji v části věnující se zavedení regulace.  

Jedním z hlavních cílů je pak: 

- „zvyšovat podíl dětí zapojených v povinném předškolním vzdělávání“.  

Kroky, které mají být v rámci tohoto opatření implementovány jsou stanoveny následovně:  

                                                           
437 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 [online]. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. 
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Obrázek 12: Dlouhodobý záměr 2019-2023. cíl B.2 438 

Z výše uvedených opatření vyplývá, že je prováděna evaluace opatření zavádějící povinné 

předškolní vzdělávání, a to ve spolupráci s MŠMT. Jedná se o konkrétní analýzu 

implementace (tedy evaluaci), která je se váže k hlavnímu cíli regulace, zapojit děti ze 

sociálně znevýhodněného prostředí do předškolního vzdělávání. Tato evaluace má probíhat 

průběžně, a to až do roku 2025. Jedná se o projekt „Ověření dopadů zavedení povinného 

předškolního ročníku“, zadavatelem je Technologická agentura České republiky (dále 

„TAČR“), na projektu pracuje Pedagogická fakulta UK.439  

Současně má dojít také ke vzniku souboru opatření (do roku 2020), a to ve spolupráci 

s OSPOD a neziskovými organizacemi. Tento soubor má obsahovat hodnocení účinnosti 

zavedení regulace a návrh dalších souvisejících opatření (primárně ve vztahu k sociálně 

vyloučeným lokalitám), které by vedly ke splnění stanoveného cíle (zvýšit podíl předškolně 

vzdělávaných dětí). 

Důležitým cílem, obsahujícím prvky mezirezortní spolupráce, je pak „společně s MPSV 

vytvořit efektivní model péče o děti v předškolním věku“. Dalším z definovaných cílů je pak 

„zkvalitňovat předškolní vzdělávání a eliminovat odklady povinné školní docházky“.440 

V této souvislosti považuji za vhodné uvést, že tyto dva uvedené cíle jsou ve strategických 

dokumentech zakotveny opravdu dlouhodobě. Vnímám, že mezirezortní spolupráce je 

základem pro systematický a komplexní postup týkající se podpory sociálně 

znevýhodněných rodin (otázkou je pak, zda opravdu dochází v této oblasti ke 

koordinovanému postupu obou rezortů). S ohledem na cíl směřující k eliminaci odkladů 

                                                           
438 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 [online]. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy. 
439 Ověření dopadů zavedení povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání [online]. Technologická agentura 

České republiky. 
440 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 [online]. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. 



 

 

128 

povinné školní docházky je třeba konstatovat, že ke snižování počtu odkladů dlouhodobě 

nedochází. 

Ve strategickém dokumentu je tedy evaluační proces, ze kterého mají plynout další 

doporučení, zakotven. Nelze však předvídat, jak bude s těmito doporučeními dále zacházeno 

(a to jak ze strany MŠMT, tak primárně nově jmenované vlády).  

4.2.1.2 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030  

4.2.1.2.1 Příprava strategie 2030 + 

Posláním Strategie 2030+ je určit v desetiletém horizontu priority týkající se vzdělávací 

politiky a stanovit směry, kterými se bude školství ubírat (a to rovněž ve vztahu 

k investicím). MŠMT na svých webových stránkách uvádí podrobné informace o její 

přípravě. Do přípravy byl zahrnut široký okruh všech zainteresovaných stran aktérů 

vzdělávacího systému. Přípravy začaly v roce 2018, v lednu 2019 jmenoval ministr školství, 

Robert Plaga (nez. za ANO), osmičlennou expertní pracovní skupinu pod vedením prof. 

Arnošta Veselého441, která vytvořila Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030+.  

Nad těmito základními tezemi pak dále probíhaly veřejné diskuze, konference a konzultace.  

Otevřená příprava proběhla napříč všemi kraji ČR a zapojily se do ní tisíce lidí – akademici, 

odborníci, ředitelé a učitelé, zřizovatelé, ale i rodiče a žáci. Na kulatých stolech a 

konferencích bylo přes 1.000 přímých účastníků, na on-line konferenci přes 8.000 shlédnutí 

a bylo obdrženo 670 připomínek. Strategie byla po připomínkovém řízení schválena dne 19. 

10. 2020 vládou, její implementace proběhne v letech 2020–2030+. Dle uvedených 

informací probíhala příprava v souladu s metodikou přípravy veřejných strategií, 

transparentně a objektivně, zahrnuto bylo široké spektrum aktérů. Videa z konferencí lze 

dokonce naleznout na stránkách MŠMT.442 

Uvedenou diskuzi i formu přípravy vidím jako velký přínos pro další směřování vzdělávací 

politiky, věřím, že takto připravený strategický dokument prodiskutovaný se širokým 

spektrem aktérů má větší naději stát se stabilní součástí vládních politik (a nebude tak 

docházet k zásadnějším změnám v souvislosti s hlavními tezemi, které jsou v dokumentu 

vysloveny). Tímto způsobem například nevznikla Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 

                                                           
441 Český pedagog a sociolog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
442 STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY ČR DO ROKU 2030+ [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

[cit. 2021-7-27]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
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na období 2011–2015, která nebyla širokou veřejností (a následně také MŠMT), přijata.443 

4.2.1.2.2 Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030 + 

V hlavních směrem vzdělávací politiky, které jsou podpůrným dokumentem pro následně 

vzniklou Strategii 2030+, je zdůrazněn pozitivní vliv předškolního vzdělávání, a to zejména 

v rámci Oblasti 5 „Posílení předškolní přípravy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí“.  

V dokumentu je uveden specifický cíl, a to: „Zvýšit účast dětí ze sociálně znevýhodňujícího 

prostředí na předškolním vzdělávání a jako prevenci možného školního neúspěchu včasnými 

opatřeními redukovat dopad rizikových faktorů na straně rodiny.“444 

Indikátory, které jsou v souvislosti s tímto cílem prezentovány, obsahují indikátor vztahující 

se ke zvýšení účasti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (a to konkrétně na 90 % 

dětí ve věku čtyř let).  

V lokalitách, ve kterých děti ze sociálně znevýhodněného prostředí dosahují vyššího 

zastoupení, je důležité zajistit pro všechny zákonné zástupce z takto znevýhodněných rodin 

dostupné předškolní vzdělávání pro děti ve věku od 3 let. To může být zabezpečeno a 

podpořeno jak veřejnými, tak nevládními organizacemi. Měly by být eliminovány bariéry 

bránící v přístupu těchto dětí do vzdělávání (doprava, vysoké náklady na stravování aj.). 

Dále směry zmiňují nutnost dostupné podpory související s možnými překážkami 

plynoucími z nedostatečných jazykových znalosti dětí (které jsou zásadní také pro vstup do 

základního vzdělávání) a posílení kapacit či nástrojů, které školám mohou pomoci včasně 

redukovat rizika (a jejich dopad) plynoucí z rodinného prostředí dětí (chudoba, domácí 

násilí, bydlení nedosahující dostatečné kvality a další). 

Pro tuto diplomovou je práci však nejzásadnějším zmíněným indikátorem, že: „Díky 

meziresortní spolupráci dojde k naplnění cíle 100% účasti v posledním povinném roce 

předškolního vzdělávání u dětí ze skupin ohrožených sociálním vyloučením (obce se sociálně 

vyloučenými lokalitami a strukturálně zaostalé regiony, nízké vzdělání či pracovní, popř. 

sociálně-prostorové vyloučení rodičů).“ Pro naplnění cíle regulace je tedy prezentována 

mezirezortní spolupráce (zejména MŠMT a MPSV), která má směřovat k podpoře rodin a 

                                                           
443 Více v kapitole 2.1.7.1 – Reakce na Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015- 
444 VESELÝ, Arnošt, Milena JABŮRKOVÁ, Jakub FISCHER, Milan POSPÍŠIL, Daniel PROKOP, Radko SÁBLÍK, Iva 

STUCHLÍKOVÁ a Stanislav ŠTECH. Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030 [online]. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. 
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dětí a kombinovat nástroje a opatření, pro jejich začlenění. 445 

4.2.1.2.3 Předškolní vzdělávání ve Strategii 2030+ 

Strategie 2030+ navazuje na výše zmíněné Hlavní směry vzdělávací politiky do roku 2030 

+. Předškolní vzdělávání je zahrnuto ve strategickém cíli: „Snížit nerovnosti v přístupu ke 

kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů“, a to ve 

vztahu ke zvýšení účasti na předškolním vzdělávání (u dětí ve věku 3 až 4 let).  

V této souvislosti je v dokumentu uvedeno, že pozornost má být věnována předškolnímu 

vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (předškolní přípravě). Tento aspekt je 

pak důležitý pro další vzdělávací dráhu dítěte a její úspěšné zvládnutí (zmíněna je v této 

souvislosti nejen základní, ale také střední škola). 

Dalším strategickým cílem, který zmíním, je „Posílit case management a meziresortní 

spolupráci v práci s rizikovými rodinami a znevýhodněnými dětmi“. Tento záměr směřuje k 

navázání a udržení kontaktu se sociálně znevýhodněnými rodinami, a to prostřednictvím 

spolupráce institucí zajišťujících vzdělávání, neziskových organizací, ale také pracovníků 

sociálních služeb či zdravotní péče. Záměrem je identifikovat překážky (které mohou ohrotit 

školní úspěšnost), cílit na zvýšení účasti v předškolním vzdělávání (či snížení absencí ve 

vzdělávání) a posílit či upevnit rodičovské kompetence. 446 

Karta opatření „Podpora předškolního vzdělávání“ 

 

Pozornost předškolnímu vzdělávání je věnována i v rámci karet klíčových opatření pro 

období 2020–2023. Karta „Podpora předškolního vzdělávání“ obsahuje klíčové aktivity ve 

vztahu k opatřením. Důležité je uvést, že se jedná o implementační kartu, která je stanovena 

na tři roky. V rámci opatření je opět zopakováno: „Zvýšení účasti dětí v předškolním 

vzdělávání“. Dále jsou v kartě uvedeny klíčové aktivity, které mají být s ohledem na tento 

(z mého pohledu spíše cíl), provedeny. Mezi tyto aktivity je pak řazen výzkum TAČR 

(zmíněn již úvodem směrem k DZ ČR 2019-2020), který má poskytnout analýzu 

rozkrývající příčiny absence docházky některých dětí do předškolního vzdělávání. Tato 

zjištění mají být podkladem pro koncipování dalších opatření ze strany MŠMT. Dále je opět 

                                                           
445 VESELÝ, Arnošt, Milena JABŮRKOVÁ, Jakub FISCHER, Milan POSPÍŠIL, Daniel PROKOP, Radko SÁBLÍK, Iva 

STUCHLÍKOVÁ a Stanislav ŠTECH. Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030 [online]. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. 
446 Strategie vzdělávací politiky do roku 2030 + [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
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i zde zmíněn koordinovaný mezirezortní postup.447 

Přímo jako klíčová aktivita je zmíněna „mezirezortní spolupráce na podporu komunikace se 

zákonnými zástupci“. V kartě jsou vždy ke klíčové aktivitě uvedeny také výstupy, které lze 

v rámci kontroly plnění dané aktivity jasně identifikovat. V tomto případě má být výstupem 

metodika, která bude obsahovat prvky komunikace se zákonnými zástupci sociálně 

znevýhodněných dětí, a to i s příklady dobré praxe v této oblasti realizované. Dále by měly 

být publikovány odborné materiály, mělo by být realizováno další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v této oblasti (spolupráce s rodiči a externími partnery, zmíněny 

jsou jak kontaktní, tak online vzdělávací aktivity) a měla by rovněž fungovat komunikační 

kampaň (prezentace role mateřské školy a významu předškolního vzdělávání ve vztahu ke 

vzdělávací dráze dítěte). Je opět zmíněn integrovaný postup, kdy mezi zapojené aktéry patří 

školní asistenti, sociální pracovníci i mediátoři pro komunikaci.448 

Posledním cílem, který se opakuje napříč strategiemi v minulých letech449, je „zajištění 

potřebných kapacit“. Přímo zmíněna je pak podpora zřizovatele, který je za zákona povinen 

potřebné kapacity zajistit. Tato podpora má být realizována ve spolupráci s MAS a MAP.450 

Ze strany MŠMT tedy lze konstatovat, že ve strategických dokumentech je věnována 

předškolnímu vzdělávání pozornost, a to i ve vztahu ke zvýšení účasti dětí na předškolním 

vzdělávání či evaluační fázi povinného předškolního vzdělávání (DZ ČR 2019–2023, 

Implementační karta k předškolnímu vzdělávání) a návrhu dalších opatření v této oblasti.  

Je zdůrazněna také potřeba mezirezortní spolupráce (zejména MŠMT a MPSV) a komplexní 

práce s rodinou, která čelí sociálnímu znevýhodnění. Jako pozitivní hodnotím také 

„výstupy“ klíčových aktivit, které lze poměrně jednoduše vyhodnotit formou bylo 

splněno/nesplněno.  

Důležité a klíčové však bude, jak se k implementaci daných klíčových aktivit odpovědní 

aktéři postaví (jak ze strany byrokratické, tak politické), jak kvalitně a plánovaně budou 

k implementaci hlavních myšlenek přistupovat, tedy jak bude probíhat jejich samotná 

realizace. Ačkoli by měla být strategie dokumentem, který tvoří základ pro další cestu 

                                                           
447 Strategie vzdělávací politiky do roku 2030 +: Podpora předškolního vzdělávání [online]. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, s. 80. 
448 Strategie vzdělávací politiky do roku 2030 +: Podpora předškolního vzdělávání [online]. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, s. 80. 
449 Více v kapitole 2.1 – Cesta k zavedení „povinného předškolního vzdělávání“ (rok 2008–2016) 
450 Strategie vzdělávací politiky do roku 2030 +: Podpora předškolního vzdělávání [online]. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, s. 80.  
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vzdělávacího systému (jeho dlouhodobý výhled, směřování), ve vztahu k procesům, které 

jsem mapovala v souvislosti se zavedením regulace, bylo opravdu zásadní, jakou pozici 

zastává ministr s ohledem na hlavní směry a myšlenky koaliční vlády. Určitým vodítkem 

pak v tomto směru bylo programové prohlášení vlády.  

4.2.1.2.4 Akční plán strategie sociálního začleňování 2021–2023 

Zmíním také existující a aktuální plán, který vytvořilo MPSV a ve kterém lze naleznout 

opatření: „vytvořit motivační nástroje pro zvýšení zájmu rodičů ze sociálně vyloučených 

lokalit o zapojení jejich dětí do předškolního vzdělávání v nižších ročnících“.  

Odpovědný subjekt je MŠMT, ve spolupráci s dalšími zmíněnými aktéry (MPSV, OSPOD, 

kraje, obce, neziskové organizace, MMR, kancelář vládního zmocněnce, Ministerstvo 

spravedlnosti aj.).451 

I MPSV tedy počítá s mezirezortní spoluprací ve vztahu k rodinám ze sociálně vyloučeného 

prostředí, důležité však bude, zda se zásadnější spolupráce ve výše uvedených otázkách 

těchto dvou rezortů opravdu vydaří. 

4.2.2 Výstupy České školní inspekce ve vztahu k povinnému 

předškolnímu vzdělávání  
 

V této části práce se budu zabývat výstupy České školní inspekce v souvislosti se zavedením 

povinného předškolního vzdělávání. Jedná se o správní úřad s celostátní působností, který je 

zřízen přímo školským zákonem. Česká školní inspekce je orgánem, který vykonává 

inspekční činnost na úseku školství (tato činnost je nezávislá). Je zpracovatelem systémů 

hodnocení vzdělávací soustavy, koncepčních záměrů i analýz vztahujících se nejen ke 

vzdělávání ve školách (mateřských, základních, středních a vyšších odborným), nýbrž i ke 

školským zařízením (např. domovy mládeže).452 

Mezi nejznámější výstupy České školní inspekce patří tzv. výroční zpráva (a to za každý 

školní rok), na úrovni školy je tvořena zpráva inspekční a protokol o kontrole. Může dojít 

také ke zpracování tematické zprávy, která obsahuje analýzu vztahující se k určité tematické 

oblasti. Tyto výstupy definuje přímo školský zákon.453 

                                                           
451 Akční plán 2021-2023 Strategie sociálního začleňování 2021-2030 [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2021, 

s. 33. 
452 Základní informace o české školní inspekci. Česká školní inspekce [online]. 2016. 
453 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
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4.2.2.1 Tematická zpráva ČŠI za období 1. pololetí školního roku 2017/2018 

Tato tematická zpráva „Dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a 

personální zajištění a výchovně – vzdělávací činnost mateřských škol (ve vztahu k zavedení 

regulace povinného předškolního vzdělávání“ obsahuje pozitivní i negativní zjištění 

vztahující se k regulaci, ale také doporučení k dalšímu postupu směrem ke zkvalitnění této 

formy vzdělávání (směrem ke zřizovatelům, školám i MŠMT). 

Nejprve uvedu pozitivní a negativní zpětnou vazbu ze strany ČŠI:  

Pozitivní zjištění: 

-  personální podmínky nebyly zasaženy významnými dopady (zmíněn je však tento 

důsledek spíše ve spojitosti se skutečností, že v konečném důsledku vlastně nedošlo k přijetí 

nových dětí do vzdělávání), 

-  nejsou shledány (v celkovém kontextu) specifické problémy s adaptací u dětí, které 

začínají docházet do mateřské školy v pěti letech. 

Negativní zjištění: 

- asi 3 % dětí z populačního ročníku pětiletých se nepodařilo zapojit do povinného 

předškolního vzdělávání, je zároveň konstatováno, že se často jedná o děti ze sociálně a 

ekonomicky znevýhodněného prostředí (na které opatření cílilo především), 

- pro část dětí není stanovena spádová mateřská škola, 

- neupřesněný postup při realizaci individuálního vzdělávání směrem k ověřování úrovně 

výstupů v očekávaných oblastech – chybí tedy zpětná vazba pro zákonné zástupce, výsledek 

ověření nemá konkrétní důsledek, 

- byl zaznamenán nárůst administrativy pro pracovníky škol (sledování docházky, vymáhání 

pravidelné docházky, zdůvodnění absencí, sledování spádových dětí, organizace zápisů).454 

 

V této zprávě se zároveň konstatuje, že: „původní záměr, kterým bylo zavedení legislativního 

opatření v podobě posledního roku předškolního vzdělávání jako povinného s cílem zajistit 

účast na předškolním vzdělávání u dětí, které se ho v minulosti neúčastnily, se ve 

sledovaném období nepodařilo naplnit.“455 

                                                           
454 Tematická zpráva – Dopady povinného předškolního vzdělávání [online]. Česká školní inspekce, 2018, s. 18. 
455 Tamtéž.  
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Považuji za důležité přímo citovat doporučení, která jsou zde prezentována směrem 

k MŠMT s cílem zkvalitnit systém vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

(některá s mými komentáři): 

1) „Vytvořit systém podpory a motivace rodičů, kteří dlouhodobě své děti do předškolního 

vzdělávání neposílají, a ani současným legislativním opatřením nedošlo v jejich postojích 

ke změně (např. bezplatné stravování a doprava, systematické vysvětlování přínosů 

předškolního vzdělávání pro budoucí vzdělávací úspěch dítěte).  

2) Zabývat se analyzováním skutečných příčin toho, proč děti do předškolního vzdělávání 

nenastoupily, a podle zjištění navrhovat a realizovat cílená opatření, a to i v rámci 

koordinovaného postupu (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Agentura pro sociální 

začleňování, Ministerstvo spravedlnosti a orgány sociálně právní ochrany dětí).“ 456 

Tato dvě doporučení jsou v souladu s výše uvedenými záměry zakotveny ve strategických a 

koncepčních dokumentech MŠMT. 

3) „Zajistit mateřským školám srozumitelné postupy pro řešení záležitostí souvisejících s 

povinným posledním rokem předškolního vzdělávání (organizace zápisu dětí, 

spolupráce se zřizovatelem, neúčast rodičů na zápisu dětí, způsoby omlouvání dětí, 

řešení absencí dětí nespolupracujících rodičů apod.).“457 

V této souvislosti si dovolím zmínit materiál, který v aktualizované verzi v roce 2020 

(původně publikováno v březnu 2017) zveřejnilo MŠMT, a to: „Souhrnné informace o 

povinném předškolním vzdělávání (duben 2020).“ Tento dokument slouží k výkladu 

týkajícímu se postupu při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Obsahuje informace 

nejen pro zákonné zástupce, ale také přímo mateřské školy a jejich zřizovatele.458 

4) „Upravit pravidla pro ověřování dosahování očekávaných výstupů u dětí v režimu 

individuálního vzdělávání vzhledem ke zjištěné vysoké variabilitě forem a způsobů 

ověřování mezi jednotlivými školami.“459 

Počátkem roku 2019 MŠMT publikuje „Metodické doporučení k průběhu individuálního 

vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování očekávaných výstupů“, ve 

kterém lze najít konkrétní doporučení týkající se průběhu ověření v mateřské škole 

                                                           
456 Tematická zpráva – Dopady povinného předškolního vzdělávání [online]. Česká školní inspekce, 2018, s. 18. 
457 Tamtéž. 
458 Informace o povinném předškolním vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online].  
459 Tematická zpráva – Dopady povinného předškolního vzdělávání [online]. Česká školní inspekce, 2018, s. 18.  
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(konaného na základě odst. 3, § 34 b) školského zákona).460 

5) „Řešit povinnost MŠ zajistit kapacitu pro děti, které by v průběhu školního roku přešly z 

režimu individuálního vzdělávání na pravidelnou docházku do MŠ. Tato povinnost se v 

praxi jeví jako problematická při organizaci vzdělávání a dodržování nejvyššího 

povoleného počtu dětí v MŠ a ve třídách. Doporučení MŠMT podat neprodleně žádost o 

změnu kapacity školy v rejstříku škol a školských zařízení nemusí vždy řešit reálný 

problém nedostatečné kapacity školy.“461  

K tomuto bodu pak dodávám, že na základě zjištění ČŠI jsou v praxi nad rámec kapacit 

některými školami přijaty děti do režimu individuálního vzdělávání.  

Jako řešení v případě ukončení individuálního vzdělávání je ve výše uvedených souhrnných 

informacích zveřejněných MŠMT doporučeno využít možnost, která povoluje výjimku 

z nejvyššího počtu dětí (§ 23 školského zákona). Jestliže k uplatnění této výjimky již došlo, 

MŠMT informuje o nutnosti zajistit postup, který umožní dítě vzdělávat, a to formou žádosti 

o změnu kapacity školy ve školském rejstříku.462   

Dodávám, že v praxi se tato povinnost může stát opravdu problematickou, jelikož mohou 

výše uvedeným doporučením ze strany mateřské školy bránit objektivní překážky. 

Poslední doporučení směrem k MŠMT pak je:  

6) „Zajistit kvalitní další vzdělávání pedagogů, zejména v oblasti formativního hodnocení, 

didaktických a metodických postupů vhodných pro děti s různými vzdělávacími 

potřebami pro děti různého věku.“463 

Tento cíl je rovněž zakomponován do výše prezentovaných strategických a koncepčních 

dokumentů. 

Dále prezentuji rozhovor s náměstkem ústředního školního inspektora (Ondřejem 

Andrysem) k výše uvedené tematické zprávě: 

Tento rozhovor je publikován v únoru roku 2019, ústřední školní inspektor v něm uvádí, že 

„v řadě krajů se podíl pětiletých dětí v předškolním vzdělávání oproti minulým letům o něco 

zvýšil, a to pravděpodobně v důsledku novely školského zákona“, zároveň ale zdůrazňuje, že 

                                                           
460 Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a ověření dosahování 

očekávaných výstupů [online]. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2019.  
461 Tematická zpráva – Dopady povinného předškolního vzdělávání [online]. Česká školní inspekce, 2018, s. 18. 
462 Informace o povinném předškolním vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 
463 Tematická zpráva – Dopady povinného předškolního vzdělávání [online]. Česká školní inspekce, 2018, s. 18. 
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více než 90 % dětí, které dosáhly pěti let, do mateřské školy docházelo i navzdory této 

povinnosti.464 

Zavedení opatření mělo za cíl zapojit omezený okruh dětí (sociálně znevýhodněné), přičemž 

ústřední školní inspektor sděluje, že „tyto děti se do předškolního vzdělávání nepodařilo 

v plné šíři zapojit ani v důsledku této zákonné úpravy, předpoklad vzdělávání všech 

pětiletých dětí, kvůli němž se zákonná úprava přijímala, naplněn nebyl.“ V rozhovoru je 

následně zdůrazněna nezbytnost mezirezortní spolupráce, ústřední školní inspektor také 

uvádí, že na absenci některých dětí se podílejí také finanční náklady (stravné, jízdné aj.). 

Zároveň náměstek zmiňuje, že rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí nejsou 

srozuměni s přínosy předškolního vzdělávání (a nejsou tak motivováni) a ani legislativní tato 

legislativní změna nezměnila jejich postoj. Mluví také o pozici „sociálního pedagoga“ 

v souvislosti s oblastmi s vyšším podílem dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.465  

Dále informuje, že některé školy se pokusily spolupracovat se zřizovatele a dohledat děti, 

které se ke vzdělávání nedostavily, a to s různou úspěšností. Nebylo však z jejich pohledu 

zcela jasné, jak mají tyto situace vlastně řešit. Uvádí tedy, že „i v tomto směru byla příprava 

zavedení legislativní změny nedostatečná a přesně tyto úkony, spolu s dalšími absurditami, 

jako je například skutečnost, že ukončit domácí vzdělávání je možné jen v případě, že rodič 

dítě vůbec nepřivede k přezkoušení, nikoliv v případě, že dítě nic neumí, ve svém důsledku 

způsobily zejména to, že stěžejním dopadem této legislativní změny bylo navýšení 

administrativní zátěže a zkomplikování života mateřských škol.“466 

4.2.2.2 Výroční zprávy České školní inspekce v letech  

Výroční zpráva ČŠI 2017–2018 

 

Ve výroční zprávě za uvedený školní rok je zmínka o zavedení povinného předškolního 

vzdělávání od září 2017. Zároveň je konstatováno, že na docházku cílové skupiny dětí do 

mateřské školy neměla regulace neměla podstatný vliv.467 

Výroční zpráva ČŠI 2018–2019 

 

Ve výroční zprávě za tento rok lze opět naleznout zmínku o tom, že ve vztahu k populaci 

                                                           
464 Ondřej Andrys: Děti se mnohdy nepodařilo dohledat, natož situaci řešit. EDUin.cz [online]. 2018. 
465 Tamtéž. 
466 Tamtéž. 
467 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - výroční zpráva ČŠI [online]. 2018. 
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pětiletých dětí nedošlo s ohledem na docházku do mateřské školy k téměř žádnému pokroku 

(ačkoli se jedná o jeden z úkolů Dlouhodobého záměru vzdělávání na roky 2019-2023).  

Považuji za důležité zmínit také výsledky týkající se snížení odkladů PŠD. Výroční zpráva 

prezentuje, že je počet dětí využívajících tohoto institutu dlouhodobě stabilní (z celkového 

počtu dětí před nástupem do základní školy činí podíl odkladů 16,5 % ve školním roce 

2018/2019). Jedná se o shodný údaj jako v roce předchozím. Dlouhodobě konstantní jsou 

také důvody, které k odkladům PŠD patří, a to celková i sociální nezralost, vady řeči, 

grafomotorické poruchy, problémy se soustředěním či zdravotní znevýhodnění. Zpráva pak 

přímo konstatuje, že jazyková bariéra související s cizím jazykem není v tomto ohledu 

četným důvodem (stejně tak jako nestálé rodinné podmínky). ČŠI upozorňuje také na to, že 

není věnována dostatečná pozornost připravenosti dětí na vstup do základní školy (tímto 

aspektem se zabývá pouze 74,5 mateřských škol). Řešení vysokého počtu odkladů je pak 

nastíněno prostřednictvím využívání systematické diagnostiky, zajištění včasné intervence a 

realizace spolupráce mezi školou, rodiči a v některých případech také školskými 

poradenskými zařízeními.468 

Pro zajímavost dodávám, že v diskuzích týkajících se zavedení povinného předškolního 

vzdělávání zaznívala i doporučení ze strany odborníků ve smyslu zrušení tohoto institutu.469 

Výroční zpráva ČŠI 2019-2020  

 

Od zavedení povinného předškolní vzdělávání (účinnost od 1. 9. 2017), ČŠI, jak uvádí, 

monitoruje účast pětiletých dětí, které dochází do vzdělávání v mateřských školách. ČŠI ve 

výroční zprávě zároveň konstatuje, že je opravdu zarážející, že tento podíl se od zavedení 

povinného předškolního vzdělávání nezměnil (a v uplynulém školním roce dokonce klesl na 

93 %).  

Důležité je uvést, že část dětí se vzdělává formou individuálního vzdělávání (celkem 2 169, 

což činí podíl 1,7 % z celkového počtu dětí 5letých a starších v MŠ). Dále nejsou v tomto 

součtu uvedeny děti, které se vzdělávají v zahraničí, a děti, které se dochází do přípravných 

tříd ZŠ (či přípravného stupně ZŠ speciální). V přípravných třídách se ve školním roce 

2019/2020 vzdělávalo celkem 960 pětiletých dětí, (což tvoří cca 0,9 % z populace pětiletých 

dětí). Uvedené skutečnosti jsou zřejmé z tabulky, která je součástí zprávy.470 

                                                           
468 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI [online]. 2018.  
469 Více například v kapitole: 2.1.8 - Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2013. 
470 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI [online]. 2019.  
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Obrázek 13: Podíl dětí v populačním ročníku v %, ČŠI471 

  

Obrázek 14: Podíl pětiletých v PV v čase472 

 

Výše uvedená data (za tabulky) jsem zobrazila prostřednictvím grafu a trendu tak, aby byl 

podíl pětiletých v předškolním vzdělávání v rámci jeho vývoje vidět zřetelněji a jasněji. Od 

školního roku 2012/2013 do roku 2016/2017 podíl pětiletých roste, od roku 2017/2018 mírně 

klesá a v roce 2019/2020 je vůbec nejnižší.  

Ze svého pohledu považuji za důležité k datům ČŠI zmínit: 

- Graf, který demonstruje zmínky o „předškolním vzdělávání“473 (v závislosti na nalezených 

mediálních záznamech), vykazuje postupně rostoucí trend (od roku 2008 do roku 2017). O 

předškolním vzdělávání se debatuje, je předmětem úvah (a to nejen v souvislosti s povinným 

předškolním vzděláváním), zvyšuje se jeho prestiž a zmiňuje se jeho důležitost. I tomu 

přičítám vysoký podíl pětiletých navštěvujících mateřskou školu v roce 2016/2017. 

- V tomto podílu není zahrnuto individuální vzdělávání jako jedna z forem plnění povinného 

předškolního vzdělávání (tedy alespoň „částečná kontrola“ a evidence těchto dětí, jelikož 

děti mají povinnost dostavit se k ověření do mateřské školy). Nejsou zde také zahrnuty děti 

                                                           
471 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI [online]. 2019. 
472Tamtéž. 
473 Kapitola: 2.1.1.2. Zasazení do kontextu problematiky – vysvětlující a popisující část, graf „Počet nalezených 

dokumentů“. 
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v zahraničí ani děti v přípravných třídách, které zde plní povinné předškolní vzdělávání. 

- Postupně rostly i podíly dětí v alternativních formách vzdělávání, jako jsou například lesní 

kluby či dětské skupiny, tyto děti byly v rámci povinného předškolního vzdělávání 

„individuálně vzdělávány“, nejsou tedy započítány do uvedeného zdroje dat (v současné 

době je v legislativním procesu novela zákona o dětských skupinách, která ve svém návrhu 

předchází uvedeným duplicitám). 

Závěrem této kapitoly považuji za podstatné ještě uvést informaci k odkladům ve školním 

roce 2019/2020 – podíl odkladů tvořil celkem 17 %, došlo tedy k mírnému nárůstu ve 

srovnání s rokem předchozím (16,5 %). Ve výroční zprávě je zároveň konstatováno, že tento 

podíl tvoří na Slovensku okolo 7 %.474 

4.2.3 Data MŠMT k povinnému předškolnímu vzdělávání  
 

Pro komplexnější pohled na problematiku jsem požádala MŠMT o data související 

s povinným předškolním vzděláváním. V těchto datech jsou zahrnuty rovněž děti 

s individuálním vzděláváním a děti v přípravných třídách.  

Získaná data jsem zpracovala do následující tabulky475: 

Tabulka 8: Situace pětiletých v PV, data poskytnutá MŠMT476 

 

 

                                                           
474 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI [online]. 2019. 
475 Poznámka: 0,5 % dětí je odhad minimálního počtu dětí pětiletých v zahraniční (v tabulce nezahrnuto). 
476 Statistická data vztahující se k povinnému předškolnímu vzdělávání za školní roky 2014/2015 až 2020/2021. Odbor 

informatiky a statistiky. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Situace pětiletých v předškolním 

vzdělávání 
2014_15 2015_16 2016_17 2017_18 2018_19 2019_20 2020_21 

Podíl 5letých dětí v PV/populace 

(odhad pětiletých K 1.9. 2020 na 

základě dat ČSÚ) 

91,50 % 92,77 % 94,97 % 96,88 % 97,53 % 96,83 % 97,37 % 

V tom: podíl prezenčně vzdělávaných 

(mateřská škola + přípravná třída) 
X X X 

95,55 %, 

z toho 

přípravná 

třída 0,14 % 

95,74 %, 

z toho 

přípravná 

třída 0,07 

ˇ% 

94,88 %, 

z toho 

přípravná 

třída 0,86 % 

95,23 %, 

z toho 

přípravná 

třída 0,87 % 

V tom: podíl individuálně vzdělávaných X X X 1,33 % 1,79 % 1,95 % 2,13 % 

podíl pětiletých mimo systém X X X 3,12 % 2,47 % 3,17 % 2,13 % 
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- Podíl pětiletých na PV (první řádek) je v tomto případě počítán i s ohledem na děti 

individuálně vzdělávané a děti navštěvující přípravnou třídu (odlišný přístup než ČSI), 

jsou tedy zahrnuty všechny formy plnění povinného předškolního vzdělávání. 

- Z uvedené tabulky vyplývá, že počet pětiletých dětí v předškolním vzdělávání od školního 

roku 2014/2015 do školního roku 2018/2019 vykazoval rostoucí trend, důležité je v této 

souvislosti však znovu uvést, že jednou z forem plnění povinného předškolního vzdělávání 

se s účinností od 1. 9. 2017 stala také přípravná třída, zároveň je v tomto podílu zahrnuto 

také individuální vzdělávání, rozsah parametru „děti v předškolním vzdělávání“ se tedy se 

zavedením povinného předškolního vzdělávání v tabulce mění a rozšiřuje i o tyto formy 

vzdělávání. 

- Od školního roku 2018/2019 se podíl „prezenčně vzdělávaných dětí“ (tzn. dětí v mateřské 

škole či přípravné třídě) snížil jak ve školním roce 2019/2020, tak 2020/2021. 

- Důležité je také poukázat na rostoucí trend pětiletých dětí v přípravné třídě – od zavedení 

regulace se podíl dětí vzdělávající touto formou zvýšil o cca 0,7 %, zároveň se postupně 

zvyšuje podíl dětí individuálně vzdělávaných, a to v konečném důsledku o cca 0,8 %. 

S ohledem na uvedené trendy je tak v školním roce 2020/2021 nejnižší podíl pětiletých 

dětí zcela „mimo systém“, a to 2,13 % (jedná se o 2 405 dětí). 

4.2.4 Výstupy ze strany neziskových organizací k evaluaci daného 

opatření  
 

I ze strany neziskových organizací, které zasahovaly již do procesu samotného zavedení 

povinného předškolního vzdělávání a které jsou zároveň pro práci se znevýhodněnými 

rodinami stěžejními aktéry, byla realizována šetření. V rámci těchto šetření docházelo k 

evaluaci daného opatření. Výstupem šetření jsou pozitiva, negativa, doporučení i úskalí 

zavedeného opatření. Ve stručnosti se pokusím některé z nich uvést.  

4.2.4.1 Šetření zaměřené na institut individuálního vzdělávání 

Uvedené výstupy jsou zveřejněny v lednu roku 2017, šetření bylo realizováno 

prostřednictvím neziskové organizace Člověk v tísni, která spolupracovala s Agenturou pro 

sociální začleňování. Účastníky šetření se staly mateřské školy (konkrétně 96) a školské 

odbory měst (z 11 různých krajů).477  

                                                           
477 TZ: Děti si individuálním vzděláváním povinnou mateřskou školu nenahrazují. Člověk v tísni.cz [online]. 2018. 
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Základní myšlenka, která z šetření plyne, je vázána k institutu individuálního vzdělávání 

jako možné formy, jak lze vykonávat povinné předškolní vzdělávání. Bylo zjištěno, že 

individuální vzdělávání není náhradou za povinné předškolní vzdělávání, a to ani v případě 

dětí ze sociálně vyloučeného prostředí (lokalit). Zároveň na rodiče v této souvislosti není 

vyvíjen ze strany mateřských škol žádný tlak. Mateřské školy přechod na povinné předškolní 

vzdělávání shledávají jako složitý a více než polovina mateřských škol považuje agendu za 

náročnou. Docházelo také k tomu, že se některé rodiny nedostavily, v takovém případě 

mateřské školy spolupracovaly se zřizovatelem, případně se pokusily oslovit rodiče samy. 

V rámci těchto procesů je však vnímána nevyjasněnost rolí jednotlivých aktérů, kteří jsou 

do problematiky zainteresovaní. Jako problém je rovněž definována nedostatečná 

informovanost mateřských škol, měst (zřizovatelů) i rodičů.478 

Doporučení plynoucí z výzkumu lze shrnout tímto způsobem: 

- zajistit lepší informovanost rodičů o dané regulaci, 

- vydat jasnější metodické pokyny a instrukce (dohledávání dětí), zajištění možnosti 

administrativní či terénní podpory v této souvislosti, 

- vyjasnění rolí aktérů v jednotlivých procesech (otázka zapojení OSPOD), 

- jednotnější metodické pokyny týkající se pravidel doby docházky, absencí, způsobu 

omlouvání.479 

V této souvislosti považuji za podstatné uvést společné stanovisko MŠMT a MPSV 

zveřejněné v dubnu roku 2019. Jedná se o „Stanovisko ministerstva práce a sociálních věcí 

a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k předškolnímu 

vzdělávání a metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských 

školách“. MŠMT v souvislosti s jeho publikováním uvádí, že je zveřejněno „z důvodu 

nejasnosti postupů v případě zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání.“480 

4.2.4.2 Dopady povinného předškolního ročníku mezi učitelkami MŠ a rodiči dětí 

ohrožených sociálním vyloučením 

Toto šetření bylo realizováno neziskovou organizací Člověk v tísni, ke zveřejnění výsledků 

šetření došlo v září roku 2018. Tento výzkum si kladl za cíl zjistit, jakým způsobem je 

                                                           
478 TZ: Děti si individuálním vzděláváním povinnou mateřskou školu nenahrazují. Člověk v tísni.cz [online]. 2018. 
479 Tamtéž.  
480 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zápisu dítěte k 

předškolnímu vzdělávání a metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [online]. 2019. 
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vnímáno opatření těmi, kvůli kterým bylo zavedeno – tedy sociálně znevýhodněnými 

skupinami (rodiči dětí). Mezi respondenty tak patřili klienti předškolních klubů481. Výzkum 

byl realizován prostřednictvím kvalitativních rozhovorů s učitelkami z mateřských škol (19 

učitelek) i rodiči dětí (27 rodičů), kteří s regulací přišli do přímého styku.482 

Následně opět stručně shrnu pozitiva, negativa a doporučení z výzkumu plynoucí: 

Pozitivní zjištění: 

- sociálně znevýhodněné děti se při plnění povinného předškolního vzdělávání učí 

sebeobsluze, samostatnosti, fungování v kolektivu (tzv. „peer podpora“), dochází k 

urychlení socializačního procesu, 

- dotazovaní rodiče si rozšířili sociální kontakty (začlenění rodin do většinové společnosti), 

ocenili zvýšení osamostatnění dítěte, rozvinutý zájem komunikace i zlepšení v užívání řeči, 

rodiče spatřují výhodu povinného předškolního vzdělávání také v rozšířených možnostech 

týkajících se umístění dítěte mimo spádovou základní školu (kam například chodí převážně 

sociálně-znevýhodněné děti).483 

Bariéry a limity:  

- delší sociální adaptace dětí, které zahájily předškolní vzdělávání až v posledním roce – 

separační úzkost, doba adaptace se nejčastěji pohybuje kolem 3 měsíců, ale závisí na 

individualitě dítěte, překážky s ohledem na omezené znalosti jazyka dětí z odlišného 

jazykového a sociokulturního prostředí, 

- chybí systematická práce s rodinami dětí a jejich kompetencemi, 

- bariéry na straně mateřských škol – nedostatečný prostor pro individuální práci s dítětem, 

neznalost relevantních pedagogických metod, vliv režimu a pravidel v MŠ (konzervativně 

nastavená pravidla, přehnané požadavky a očekávání ze strany učitelek MŠ) 

- mezi další překážky patří komunikace mateřské školy s rodiči (v případě sociálně 

znevýhodněného dítěte musí často učitelky vyvinout iniciativu samy, nemohou se spoléhat 

na rodiče), řešením komunikačního problému je důraz na osobní komunikaci a vysvětlování 

psaných podkladů, což se stalo závěrem šetření mezi rodiči, kteří identifikovali 

                                                           
481 Člověk v Tísni, Tady a Teď, o.p.s., Diakonie Vsetín a Amalthea Chrudim. 
482 Shrnutí: závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami mš a rodiči dětí ohrožených 

sociálním vyloučením. Člověk v tísni [online]. 2018. 
483 Shrnutí: závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami mš a rodiči dětí ohrožených 

sociálním vyloučením. Člověk v tísni [online]. 2018. 
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nedostatečnou komunikaci ze strany mateřských škol jako problém.484 

Doporučení: 

- děti sociálně znevýhodněné by měly nastoupit do předškolního vzdělávání dříve (jeden rok 

není považován za dostatečný), 

- výzkum odkryl význam předškolních klubů, jelikož děti, které jej navštěvovaly, jsou 

identifikovány jako lépe připravené do povinného předškolního vzdělávání a docházky do 

MŠ, 

- jako zásadní podpora pro učitelky v MŠ, a to zejména při procesu individualizace 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je zmíněn asistent pedagoga, 

- klíčovou roli hraje včasná diagnostika a využití vzdělávacích metod, prostřednictvím 

kterých dítě rozumí obsahu, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, 

- terénní sociální podpora/sociální pedagog – osvěta a poradenství v rodinách, navázání 

spolupráce s MŠ, odstranění bariéry na straně rodičů.485 

4.2.4.3 Povinné předškolní vzdělávání očima nadace OSF (14. únor 2019) 

Nadace OSF pořádala konferenci, kde mezi hlavní diskuzní body patřilo: 

- Analýza dosavadních výsledků dopadů zavedení povinného předškolního vzdělávání,  

- Diskuze o povinném předškolním vzdělávání (jaké kroky je potřeba podniknout, aby 

zavedené opatření povinného předškolního vzdělávání dostálo jednomu ze svých záměrů, 

a to zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání). 

- Osvědčené praktické metody při snaze zvýšit, respektive udržet, docházku dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí do mateřských škol.486 

Na této konferenci dále prezentaci v rámci uvedeného tématu realizovali zástupci České 

školní inspekce, MŠMT, neziskové organizace Člověk v tísni a Agentura pro sociální 

začleňování. V zápisu „Společnosti pro předškolní výchovu“ z této konference je uvedeno, 

že „poslanec Lukáš Bartoň (Piráti) informoval účastníky, že jejich strana bude v parlamentu 

                                                           
484 Shrnutí: závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami mš a rodiči dětí ohrožených 

sociálním vyloučením. Člověk v tísni [online]. 2018. 
485 Shrnutí: závěry ze šetření o dopadech povinného předškolního ročníku mezi učitelkami mš a rodiči dětí ohrožených 

sociálním vyloučením. Člověk v tísni [online]. 2018. 
486 Povinné předškolní vzdělávání očima nadace Open Society Fund (OSF) – 14. únor 2019. Společnost pro předškolní 

výchovu [online]. 2019. 
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usilovat o zrušení tohoto opatření.“487 

V médiích lze naleznout také stanovisko České pirátské strany k opatření povinného 

předškolního vzdělávání. Toto stanovisko je ve vztahu k existence regulace dlouhodobě 

negativní.488 

Závěrem této části považuji za důležité upozornit na to, že aktéři účastnící se procesu 

evaluace (a zároveň také implementace) opatření, se shodují s aktéry, kteří se velmi aktivně 

účastnili diskuzí k zavedení regulace (Člověk v tísni, Nadace OSF, EDUin, Společnost pro 

předškolní výchovu, Agentura pro sociální začleňování). Probíhá mezi nimi interakce, snaží 

se identifikovat a upozorňovat jak na negativní, tak pozitivní zjištění, která z regulace 

plynou. Ačkoli některé z těchto organizací byly v advokační koalici „proti“ regulaci (tedy 

bojovaly o jinou podobu či nezavedení regulace) usilují o její zhodnocení, o problematice a 

sociálním problému stále aktivně komunikují. Pozitivně vnímám i doporučení, která ve 

svých výzkumech podávají směrem k MŠMT, ale i mateřským školám či zřizovatelům. 

4.2.5 Hodnocení zavedení opatření „povinného předškolního roku“ ze 

strany veřejnosti  

4.2.5.1 Teorie postojů (Public Support for Policies: Public Opinion and Policy 

Making) 

Faktorem, který hraje roli při proveditelnosti dané veřejné politiky, je postoj veřejnosti, tedy 

veřejné mínění. Ze strany tvůrců politik i výzkumných pracovníků tak postoj veřejnosti k 

realizaci dané politiky vzbuzuje stále větší zájem. 489 Ačkoli je autory uznáván význam 

veřejného mínění směrem k procesu tvorby politiky, u většiny z nich nedochází k širší 

analýze tohoto aspektu, zejména pak v souvislosti s důvody (tedy proč tomu tak je) a způsoby 

(tedy jak k vyjádření tohoto významu dochází). 490 

Politická sociologie ve svých úvahách veřejné mínění téměř opomíjí491, teorie veřejných 

politik jen málokdy reflektují názor veřejnosti.492 Současně však dochází ke zveřejňování a 

rozšiřování výzkumů, které se zabývají podporou veřejné politiky (s cílem zjistit, jak bude 

                                                           
487 Povinné předškolní vzdělávání očima nadace Open Society Fund (OSF) – 14. únor 2019. Společnost pro předškolní 

výchovu [online]. 2019. 
488 Individuální vzdělávání zjednodušeno nebude. Piráti rozhodnutí Sněmovny kritizují [online]. Česká pirátská strana 

[cit. 2021-7-27].  
489 KYSELÁ, Eva. Public support for policies: public opinion and policy making. Naše společnost (Our Society), 2018, s. 

10. 
490 Tamtéž, podle: Bernauer, Thomas, Robert Gampfer, 2015.  
491 Tamtéž, podle: Brooks, Clem, Jeff Manza, 2006. 
492 Tamtéž, podle: Beyer, Daniela, Miriam Hänni, 2018. 
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veřejností přijata), objevují se také analýzy politických reakcí ve vztahu k veřejnému mínění.  

I přes existenci těchto výzkumů lze však konstatovat, že jsou stále omezené znalosti a 

souvislosti týkající se významu studií, interakcí mezi veřejným míněním a tvorbou 

politiky.493    

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dodávám, že ze svého pohledu vnímám, že v 

uplynulých dnech byla činěna často politická rozhodnutí s ohledem na veřejné mínění ve 

vztahu k populistickým tendencím některých představitelů vlády. Významnou roli tedy hrála 

právě analýza politických reakcí s ohledem na veřejné mínění. 

4.2.5.2 Charakter výzkumu  

Při hodnocení opatření ze strany veřejnosti jsem využila data, která spravuje Český 

sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR494. Archiv představuje 

centrum, které zajišťuje přístup k primárním datům (formou elektronických souborů), jež 

vycházejí z výzkumných projektů. Tato data jsou následně určena pro další analytické 

zpracování.  

Analytické zpracování dat jsem v této souvislosti provedla u datového souboru „Naše 

společnost 2018“. Sběr dat v rámci tohoto datového souboru provedl výzkumný tým Centra 

pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, konkrétně 

tazatelská síť CVVM.495 

V uvedeném výzkumu je klasifikace témat poměrně širokospektrá. Jedná se o hodnocení 

kvality vzdělání, volební model, hodnocení životních podmínek v místě bydliště, důvěru 

k vrcholným politikům či výběr piva českými konzumenty. S ohledem na mnou zkoumané 

téma je však stěžejní oblast týkající se „postojů obyvatel České republiky k novele zákona o 

českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám“.  

Právě v této části se nachází hodnocení opatření povinného předškolního roku. Zásadní je 

uvést, že s ohledem na zpracování přístupného datového souboru byla možnost vztahovat 

postoje k danému opatření směrem k dalším charakteristikám, které jsou rovněž součástí 

výzkumu.  

                                                           
493 KYSELÁ, Eva. Public support for policies: public opinion and policy making. Naše společnost (Our Society), 2018, s. 

10, podle: Wlezien, Christopher, 2016. 
494 Český sociálněvědní datový archiv [online]. Sociologický ústav Akademie věd ČR. 
495 Datový soubor Naše společnost 2018–září: Souhlas s opatřením – povinný poslední rok předškolní docházky. Český 

sociálněvědní datový archiv [online]. 2018. 



 

 

146 

S ohledem na zvolené charakteristiky je třeba zmínit, že část odborníků se kloní k názoru, 

že sociální status jedince je spoluvytvářen také úrovní dosaženého vzdělání, což následně 

hraje vliv na příslušnost k určité sociální vrstvě (třídě). Společenská nerovnost je pak 

důsledkem různých nejen socioekonomických, ale také sociokulturních charakteristik 

daných jedinců, mezi které patří například nejen výše zmíněná úroveň dosaženého vzdělání, 

ale také jejich příjem (majetek), postavení na trhu práce či příslušnost k etniku a další.496 

Jako kritéria, které mohou hrát směrem k regulaci roli, jsem ve vztahu k analýze dat zvolila: 

- pohlaví (s ohledem na roli ženy a muže v procesu předškolního věku dítěte) 

- věk respondentů (ve vztahu k možným odchylkám skupiny, které se pravděpodobně 

tato povinnost může aktuálně dotýkat) 

- vzdělání (možné odlišné preference ve vztahu k dosaženému vzdělání) 

- kraj (mění se postoj k opatřením ve vztahu k území/disparitním oblastem) 

- výše příjmu (ve vztahu k možné silnější preferenci „bezplatného“ povinného 

předškolního roku) 

- politická preference (postoj k opatření napříč politickým spektrem je poměrně 

jasný, otázkou tedy je, zda bude výsledek s ohledem na dané opatření korelovat) 

4.2.5.3 Výsledky analýzy dat - „Naše společnost 2018“ 

Odpověď na otázku: „Souhlas s opatřením – povinný poslední rok předškolní docházky“. 

Výzkumu se zúčastnilo 1037 respondentů, z toho 502 mužů (48 %) a 535 žen (52 %). 

Úvodem demonstruji základní výsledek výzkumu bez závislosti na dalších proměnných. 

                                                           
496 PRŮCHA, Jan. Sociální nerovnosti ve vzdělávání: Aktuální problematika pro českou pedagogiku. Pedagogika, 2003.  
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Obrázek 15: Souhlas se zavedením PPV v % 

Z uvedeného grafu vyplývá, že 70 % respondentů je spíše pro (36 %) či rozhodně pro 

opatření (34 %) ve vztahu k povinnému poslednímu roku předškolní docházky. Rozhodně 

proti/spíše proti je 22 % respondentů, tedy přibližně jedna pětina. Nejčastěji volenou 

odpovědí tohoto šetření v souvislosti s regulací je „spíše pro“ (36 %), naopak nejméně 

volenou odpovědí je „rozhodně proti“, a to ze 7 %.  

  

Obrázek 16: Souhlas s opatřením/pohlaví 

Uvedená % jsou vztažena k počtu respondentů, kteří za dané pohlaví vyplnili. Ze 

zobrazeného rozložení vyplývá, že v závislosti na pohlaví ženy častěji vyjádřily svůj názor, 

což může být způsobeno jejich společenskou rolí v raném věku dítěte. Jsou si také jistější, 

ve vztahu k odpovědi „rozhodně pro“ regulaci (rozdíl oproti mužům tvoří 7 %). Dohromady 

je část vztahující se k „pro regulaci“ vcelku vyrovnaná (71 % ženy, 67 % muži), jak jsem 

však konstatovala v úvodu, ženy jsou si ve svých odpovědích jistější, u mužů převládá 

odpověď „spíše pro“. Rozložení je opět víceméně analogické i v části „proti“, kdy celkem 

22 % žen je spíše/rozhodně proti, u mužů tato část tvoří 21 %. Z dat tedy vyplývá, že se muži 
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s ženami víceméně shodují.  

 

Obrázek 17: Souhlas s opatřením/věk respondentů 

Graf demonstruje rozložení četnosti odpovědí dle jednotlivých věkových kohort. Lze z něj 

vyčíst, že se toto rozložení v rámci věkových kategorií poměrně liší. Mezi „nejrozhodnější“ 

kategorie patří věkové kohorty mezi 45-59 a 30-44 lety, tedy respondenti v produktivním 

věku.  

Zajímavá zjištění:  

- 15–19 let – nejvyšší podíl ze všech kohort spíše proti/rozhodně proti odpovědí (30 

%), zároveň také tato kategorie nejčastěji „neví“ (16 %) – tento postoj lze 

okomentovat tím, že se jedná primárně o studenty, kteří nevychovávají dítě, proto 

jim může být tato problematika poměrně cizí, zároveň další rok „vzdělávání“ nemusí 

vnímat vždy pozitivně, jelikož se sami nacházejí ještě ve vzdělávacím systému,  

- 20-29 let – ačkoli se procentní podíl rozhodně pro/spíše (69 %) shoduje se 

souhrnným výsledem (70 %), rozložení v rámci této odpovědi se zásadněji liší – 

respondenti se pohybují v části „pro“, nejsou si však „tak jistí“ – převažuje odpověď 

„spíše pro“, tento trend se dá vysvětlit rovněž ještě studiem/nerodinným životem a 

určitou nejistotou, jak se k tomuto opatření postavit, respondenti ho ještě nemusí znát 

„z praxe“ či se o něj zásadněji zajímat, druhý nejvyšší podíl „nevím“ – 12 %, 

- 30-44 let – v rámci této kohorty je nejčastěji volená odpověď „rozhodně pro“ – z 37 

%, nejnižší podíl odpovědí „nevím“ vzhledem k ostatním kategoriím – 5 %, tyto 

výsledky mohou být ovlivněny již vedeným rodinným životem/zkušenostmi s dětmi 
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a s daným opatřením, větší mírou zainteresovanosti do problematiky, 

- 45–59 let – nejvyšší podíl „rozhodně pro“ ze všech věkových kategorií - 39 %, 

nejnižší podíl vztahující se k části „proti“ ze všech kategorií, jedná se o respondenty, 

kteří již pravděpodobně žijí v založené rodině, produktivní věk, 

- 60 + - blíží se nejvíce základnímu výstupu (bez filtrování). 

 

Obrázek 18: Souhlas s opatřením/vzdělání 

Zajímavá zjištění: 

- z grafu vyplývá, že vzdělání má vliv na souhlas s opatřením, 

- respondenti s VŠ a VOŠ jsou ze 74 % „pro“ povinné předškolní vzdělávání, 

respondenti se středním vzděláváním s maturitou jsou pro variantu ze 73 %, u 

středního vzdělávání bez maturity a vyučení tvoří část „pro“ 68 %, u základního 

vzdělání 58 %, 

- u všech kategorií převládá možnost pro/spíše pro, u vyššího vzdělání „rozhodně pro“, 

u nižšího „spíše pro“, 

- odpověď „nevím“ tvoří 19 % u neúplného vzdělání – tedy každý pátý respondent 

nevyjádřil svůj názor, což lze spojit s možnou absencí přehledu o dané problematice.  
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Obrázek 19: Souhlas s opatřením/ po krajích 

Jednotlivá porovnání lze vztáhnout k ose „celkový výsledek“ – přehledně je tak možné 

přemýšlet nad rozložením odpovědí v jednotlivých krajích vůči výsledku „za všechny“. 

Zajímavá zjištění:  

- rozložení preferencí ohledně regulace se po krajích liší, ve všech krajích však 

zásadně převládá spíše pro/rozhodně pro odpověď,  

- s ohledem na kraje, kde převládá podíl sociálně znevýhodněných dětí – tedy kraj 

Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezký, je vymykající se výsledek v Karlovarském 

kraji, kdy spíše pro/rozhodně pro je 54 % respondentů, nikdo není zásadně proti, 

spíše proti je jich však 33 % (nejvyšší číslo „proti“ ze všech krajů), nadprůměrný 

počet respondentů „neví“ (12 %) - jedná se o nejslabší výsledek s ohledem na 

podporu regulace v rámci jednotlivých krajů – tento výsledek může být způsoben 

tím, že se jedná o kraj, kde je situace týkající se sociálně znevýhodněných rodin 

nejdiskutovanější a dlouhodobě aktuální, sociálně znevýhodněné rodiny v něm žijí, 

- pokud se v rámci jednotlivých krajů zaměříme na další extrémnější výsledky, 

vymykají se sousedící kraje – Královéhradecký a Pardubický, kde je 89 %, respektive 

87 %, respondentů pro/spíše pro regulaci, podpora v této oblasti je tedy významná. 
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Obrázek 20: Souhlas s opatřením/výše příjmu 

Příjmové kategorie byly zvoleny s ohledem na relevantní počet respondentů pro následnou 

analýzu. 

Zajímavá zjištění:   

- u kategorie „nemá příjem“, za níž lze považovat respondenty „sociálně 

znevýhodněné“, je nejnižší podíl „pro/spíše pro“ – 59 %, zároveň je zde také nejvyšší 

podíl „proti/spíše proti“, a to ve výši 28 %, tento jev lze vyjádřit případnou neochotou 

části respondentů k povinnosti posílat děti do mateřské školy, zároveň se nejedná o 

záležitost, kterou by tato skupina respondentů intenzivněji řešila (což dokazuje i 14 

% odpovědí „nevím“), 

- kategorie „10 999 Kč a méně“ – ze 73 % je rozhodně pro/spíše pro povinný 

předškolní rok, důležité je v této souvislosti také zmínit, že povinný předškolní rok 

je bezúplatný, tudíž pro nízkopříjmové skupiny může být motivačním prvkem či 

chtěnou regulací, z 20 % jsou respondenti proti/spíše proti, 

- kategorie „11 000 Kč – 14 999 Kč“ – ze 76 % jsou rozhodně pro/spíše pro povinný 

předškolní rok, pouze z 15 % proti, domnívám se, že pro tuto kategorii je s ohledem 

na potřebu příjmu důležité posílat děti do mateřské školy, zároveň jak jsem 

zmiňovala již výše, je podstatné, že je povinné předškolní vzdělávání bezúplatné, 

- kategorie „15 000 Kč – 19 999 Kč“ – ze 67 % rozhodně pro/spíše pro, z 24 % 

rozhodně proti/spíše proti, u této kategorie vzrostl podíl „proti“, je možné, že tato 

kategorie již onu „bezúplatnost“ nepovažuje za tak podstatnou jako kategorie 
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předchozí (zároveň se ale nejedná o nějaký „zásadní výkyv“), u této kategorie 

dominují nerozhodné odpovědi v částech „spíše pro“ i „spíše proti“ 

- kategorie „20 000 Kč – 29 999 Kč“ – 65 % rozhodně pro/spíše pro, začíná opět 

přibývat rozhodných odpovědí s ohledem na podporu regulace, 26 % rozhodně 

proti/spíše proti (číslo od předchozí kategorie opět stouplo), 

- kategorie „30 000 Kč a více“ – 71 % rozhodně pro/spíše pro, dostáváme se do fáze 

převažujících odpovědí „rozhodně pro“ regulaci než „spíše pro regulaci“, číslo 

rozhodně proti/spíše proti opět klesá na 24 %, předpokládám, že u těchto respondentů 

by již finance neměly být tak velkým problémem, odpovědi tak uvádí s ohledem na 

ideologické přesvědčení ohledně dané regulace. 

 

Obrázek 21: Souhlas s opatřením/politická příslušnost 

Zajímavá zjištění:  

- s ohledem na názory pravicových a levicových politiků (viz analýza výše) je 

poměrně překvapivé, že politické preference nemají výraznější dopad do 

výsledných odpovědí, 

- v rámci respondentů z celého politického spektra převládá odpověď „pro“, 

- lze však pozorovat, že u voličů pravice (25 %) /pravicového středu (27 %) tvoří část 

„rozhodně proti/proti“ vyšší procentní část než u voličů levice (19 %) /levicového 

středu (23 %), 

- nejvíce se „pro“ regulaci vyjádřili středoví voliči – 76 %, z toho 42 % - „rozhodně 

pro“ - v rámci využitých filtrů se jedná o nejvyšší podíl u odpovědi „rozhodně pro“. 
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Výzkum „Naše společnost“ proběhnul i v roce 2020497. Pro porovnání jsem zkoumala i tento 

datový soubor, neužívala jsem však již filtry – šlo mi o porovnání výsledků výzkumu jako 

takového. V této souvislosti dopadnul výzkum směrem k regulaci ještě lépe. 

 

Obrázek 22: Souhlas s opatřením, šetření z roku 2020 

Rozhodně pro/spíše pro regulaci se vyslovilo 76 % respondentů (o 6 % více než v roce 

2018), rozhodně proti/spíše proti regulaci se staví 18 % respondentů (o 4 % méně oproti 

roku 2018).  

4.2.5.4 Hodnocení s ohledem na výsledky výzkumu 

Pozitivní zjištění směrem k regulaci 

- Detailně jsem se věnovala výzkumu z roku 2018, tedy výzkumu, který probíhal rok 

po zavedení regulace (účinnost od 1. 9. 2017). Vnímám, že v tomto období ještě 

nemusely být některé aspekty povinného předškolního vzdělávání zcela vyjasněny, 

procesy nebyly zautomatizovány a probíhaly spontánní reakce na zjištění z praxe ze 

strany MŠMT (pokyn k individuálnímu vzdělávání, souhrnné informace pro 

školy/zřizovatele vydané MŠMT, společné stanovisko MŠMT a MPSV ve věci 

přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání aj.). Hodnotím proto výsledek toho 

výzkumu jako poměrně překvapivý a pozitivní. 

- Z prezentovaných výsledků lze tedy konstatovat, že respondenti vyjádřili většinově 

souhlas/spíše souhlas s opatřením (ze 70 %), výsledky je tedy možné chápat jako 

                                                           
497 Datový soubor Naše společnost 2020–září: Souhlas s opatřením – povinný poslední rok předškolní docházky. Český 

sociálněvědní datový archiv [online]. 2020. 
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většinový souhlas s ideou posledního předškolního roku v mateřské škole. 

- V roce 2020 se poměr pro/spíše pro regulaci zvýšil o 6 %, zároveň se zvýšil podíl 

„rozhodně pro“ o 9 %, v roce 2020 odpověď je odpověď „rozhodně pro“ nejčastěji 

volenou odpovědí (43 %). 

Další pohledy na závěr výzkumu 

- Je ale důležité se na výsledek podívat také v dalším kontextu – naprostý souhlas 

s regulací vyjádřilo v roce 2018 celkem 34 % respondentů (tedy 1/3), v roce 2020 se 

jedná o 43 % (necelou polovinu respondentů). 

- Podíl „spíše pro regulaci“ není vyjádřením jednoznačného souhlasu, respondenti 

tedy mohou mít s opatřením dílčí problémy. 

- Ve výzkumu nebyla regulace blíže rozvedena (například institut individuálního 

vzdělávání, průběh povinného předškolního vzdělávání a jeho organizace, 

omlouvání dětí…), jedná se o otázku souhlasu s „ideou“ povinného posledního roku 

v mateřské škole, otázka však nezazněla směrem k aktuálnímu legislativnímu 

nastavení – je důležité tedy na výsledek pohlížet také touto optikou. 

4.2.5.5 Krátké shrnutí s ohledem na stanovené výzkumné otázky k této části práce 

Jaký je postoj veřejnosti k zavedení uvedené regulace? Je tato regulace „chtěnou“ změnou 

ze strany veřejnosti?  

Regulace je ze strany veřejnosti (občanů) přijímána spíše pozitivně (pohybuje se v rámci 

rozhodně pro/spíše pro kolem 70 %). V žádném filtru s ohledem na socioekonomickou 

charakteristiku se nestalo, že by převládl názor, který by byl „rozhodně proti/spíše 

proti“ regulaci, ačkoli se preference v rámci jednotlivých proměnných měnily (více 

v částech „zajímavá zjištění“ u jednotlivých charakteristik). 

Čím lze vysvětlit postoj veřejnosti k regulaci?  

Postoj ze strany veřejnosti (občanů) jako takové – tedy víceméně respondentů v anketách 

(lze vztáhnout také ke skupině „rodičů“), byl prezentován již od podnětu k zavedení uvedené 

regulace jako víceméně pozitivní, ačkoli se proti regulaci vymezoval Výbor na ochranu 

rodičovských práv společně s Fórem rodičů. 
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- Konkrétně například:  

- rok 2009 - Anketa Výzkumného ústavu pedagogického– závěrem je, že opatření 

podporují také rodiče (více než polovina), 

- vnímám, že jako určitý „závěr“ voličů/veřejnosti směrem k regulaci může být i 

výsledek voleb do PSP ČR 2013 a vítězství ČSSD, která má opatření mezi pěti 

prioritními tématy a intenzivně ho komunikovala, v tomto kontextu by se dalo 

uvažovat také v tendencích teorie racionální volby (jedinci mají vyjasněné a 

konzistentní preference a volbou chtějí maximalizovat svůj užitek), 

- rok 2015 - Anketa na „iDNES“ – „Měl by být povinný rok školky povinný?“ 

Odpověď „ANO“ volí 76 %, „NE“ 24 % z celkem 2571 osob, které se ankety 

zúčastnili, 

- rok 2015 - „Hradecký deník“ vyhlašuje anketu na facebookových stránkách – 

výsledek „spíše pro“. 

Výsledný postoj k regulaci může být způsoben také tím, že většina dětí v předškolním věku 

mateřskou školu již navštěvuje (nejedná se pro rodiče tedy o zásadnější změnu). 

V rámci současného nastavení regulace může být rodiči využit také institut „individuálního 

vzdělávání“, který probíhá oznámením rodiče o tomto záměru spádové mateřské škole. Pro 

rodiče tedy existuje i možnost volby (je možné, že respondenti se v této souvislosti mohli 

vyjadřovat „spíše pro“, jelikož otázka zazněla směrem k „povinnému předškolnímu roku 

v mateřské škole“, ne současnému legislativnímu nastavení). 

Liší se postoj veřejnosti v závislosti na zvolených socioekonomických charakteristikách? 

Ano, odpovědi se s ohledem na skupiny v rámci jednotlivých proměnných liší, tyto 

odchylky jsou graficky vyjádřeny i popsány. Na výsledný postoj k dané regulaci má vliv 

pohlaví, věk respondentů, jejich příjem, území, kde žijí, vzdělání i politická preference. 

Nejedná se však o nijak zásadní rozdíly vzhledem k celkovému výsledku výzkumu498. 

 

 

 

                                                           
498 Obrázek 18: Souhlas se zavedením PPV v %. 
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4.3 Teorie fází veřejně politického procesu 
 

Tato teorie je spojena s tradičním pojetím demokracie. Představa je tedy založena na tom, 

že vznik politiky pochází z volby lidí (jejich vůle). Ta se následně projeví prostřednictvím 

politického systému do politických postojů a rozhodnutí, která byrokratický aparát (i 

odborníci/experti) přetaví do reálné podoby (proveditelné v praxi). Následně pak dochází 

k implementaci těchto rozhodnutí (například v konkrétních opatřeních).499  

Dovolím si vložit poznámku s konstatováním, že ačkoli uvedená regulace nevznikla přímo 

„z vůle lidí“, ale jednalo se o spletité reakce státu ve vztahu k problematice sociálně 

znevýhodněných dětí a jejich začleňování do hlavního vzdělávacího proudu (a to i na základě 

tlaku konat potřebné kroky k dosažení tohoto cíle), z šetření „Naše společnost“ – 2020, ve 

vztahu se souhlasem/nesouhlasem s daným opatřením vyplynulo, že „veřejnost“ s ideovým 

rámcem povinného předškolního roku „spíše souhlasí/souhlasí“, a to ze 76 %. 

Proces veřejné politiky je mnohoúrovňový, vztahy aktérů a institucí se vyvíjejí a mění – daná 

veřejná politika je závislá nejen na jiných politikách, ale také na vnějším kontextu. Konkrétní 

proces se pak skládá z dalších dílčích procesů a určitou dobu přetrvává. Teoretici zabývající 

se veřejnou politikou navrhli velké množství modelů pro studium procesů veřejné politiky, 

jednotlivé modely se doplňují (některé si i protiřečí). Níže uvedu čtyřsložkový model veřejně 

politického cyklu (Howlet, M. – Ramesh, M., 1995).500 

Fázový model veřejně politického procesu 

Proměnlivost v čase je vystižena v rámci fázového modelu veřejně politického cyklu. 

 

Obrázek 23: Fázový model - veřejně- politický proces501 

                                                           
499 DRHOVÁ, Zuzana, Arnošt VESELÝ a Martin NEKOLA. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a 

praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studijní texty, sv. 40. ISBN 978-80-86429-75-5. 
500 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 88. 
501 Howlett, Ramesh (1996), upraveno, In: POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 89. 
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4.3.1 Fáze I. – Vymezování a uznávání problému (propojení s teorií 

nastolování agendy) 
 

„Zrající sociální problém vzniká, pokud překročí sociálně přijatelné hranice.“ Následně 

dochází k procesu, kdy je řešení tohoto problému uznáno v souladu s veřejným zájmem (je 

také důležité, jak vzniklou situaci interpretují sociální aktéři z hlediska svých idejí, hodnot 

aj.), v tomto důsledku pak začíná být tvořena a zároveň uplatňována nová veřejná politika.502 

Vnímám, že právě tato fáze „uznatelnosti problému“ intenzivněji začíná v roce 2007, kdy je 

zveřejněn a publikován rozsudek ve věci D.H. Problémem je primárně začleňování sociálně 

znevýhodněných dětí do vzdělávání (dalšími souvisejícími problémy jsou pak školní 

připravenost a na ní navazující odklady povinné školní docházky). Diskuze se postupně 

vyvíjí a stává vyhrocenou směrem k ČR.  

S kritikou ohledně ignorace tohoto sociálního problému ze strany vlády se přidávají další 

aktéři (neziskové organizace a spolky). V souvislosti s uznáváním problému je zároveň 

koncipováno také jeho řešení a možná opatření (idea povinného předškolního vzdělávání). 

Tuto ideu „bere za svou“ ČSSD, která ji intenzivně komunikuje směrem k veřejnosti jako 

prioritu. V rámci „Teorie nastolování agendy“ (agenda-setting) je zásadní, aby existovali 

vlivní aktéři, kteří si danou agendu osvojí. Tento krok je v souladu s uvedenou teorií tedy 

naprosto stěžejní.  

K definici teorie nastolování agendy a zároveň fázi uznávání problému je dále třeba uvést, 

že „politické ideje jsou v průběhu let pěstovány a propojovány v názorových a politických 

komunitách (epistemic and policy communities). Političtí aktivisté (policy entrepreneurs) se 

snaží dosáhnout toho, aby se s těmito idejemi ostatní aktéři ztotožnili a ujali se jejich 

realizace. Součástí úspěšně nastolené agendy jsou i okna příležitostí, kterých musí političtí 

aktivisté využít, dokud se nezavřou“.503 

Problém je vymezen a intenzivně komunikován během probíhající debaty, uznání jeho 

relevantnosti probíhá také prostřednictvím ukotvení problematiky ve strategických 

dokumentech, kde je nerovnostem ve vzdělávání věnován široký prostor (jedná se například 

o hlavní komunikované téma Strategie vzdělávání politiky do roku 2020). Zároveň je ČR 

nucena průběžně informovat Evropskou komisi o tom, jak problém řeší a jaké jsou její 

                                                           
502 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s. 38. 
503 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016, s. 95. 
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záměry opatření v této oblasti. 

Téma předškolního vzdělávání a zavedení regulace ve formě povinného předškolního roku, 

se pro některé politické strany stává dokonce prioritou pro předvolební debatu v roce 2013 

(primárně ze strany ČSSD, KSČM, do programu s institutem individuálního vzdělávání 

nakonec vkládá i KDU-ČSL). Z pozice politicky aktivního stínového ministra školství 

(Marcela Chládka, ČSSD), je problematika intenzivně a velmi aktivně komunikována. 

ČSSD problematiku i s jejím řešením formou regulace zmiňuje ve veřejných debatách. 

V roce 2014 se promítá opatření zavést poslední předškolní rok v zásadě jako povinný do 

Programového prohlášení vlády ČR (ČSSD, ANO, KDU-ČSL).  

4.3.2 Fáze II. – Rozhodování ve veřejné politice 
 

„Na rozhodování se ve veřejné politice založené na demokratických principech podílejí 

především tři hlavní subjekty, kterými jsou: občané (často zastupovaní politiky), úředníci a 

odborníci. Občané delegují svou odpovědnost za veřejné záležitosti a za zastupování svých 

zájmů na politiky (..) mohou se angažovat v organizacích občanském sektoru nebo i přímo. 

U úředníků se předpokládá znalost postupů, kterými jsou rozhodnutí uváděna do života (…) 

U expertů se předpokládá jak znalost povahy sociálních problémů i způsobů jejich možného 

řešení.“504 

Počátkem této fáze vnímám výsledek voleb v roce 2013, kdy občané (voliči), volí vítěznou 

stranou ČSSD. Začíná tak proces rozhodování o podobě veřejné politiky, kterou ČSSD 

v souvislosti se sociálním problémem v předvolební kampani komunikovalo. Kroky, které 

od roku 2014 vláda činí, směřují k formě řešení problému, kterou si stanovila – zavedení 

povinného předškolního vzdělávání. Diskutují se podoby a formy regulace, realizují se 

navazující opatření pro její implementaci (fondy motivující ke zvýšení kapacit mateřských 

škol).  Vzniká objednávka směrem k odborníkům, a to studie proveditelnosti opatření, ani 

jedna ze zadaných studií proveditelnosti, které má MŠMT k dispozici, zavedení uvedené 

regulace ve formě povinného předškolního vzdělávání nedoporučuje (konkrétně se jedná o 

studie proveditelnosti v rámci projektu „Kudy vede cesta“ a studii Slezské univerzity 

v Opavě).505 

Naopak ze strany Evropské komise i OECD přichází opakovaně doporučení regulaci zavést. 

V dokumentu, „Rovný přístup ke vzdělávání – situace a doporučení“ je v části 

                                                           
504 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s. 40. 
505 Více v kapitolách 2.1.10.4 a 2.1.10.5 – Zmapování situace v souvislostech s regulací v roce 2015. 
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„proveditelnosti a aktuálnosti doporučení OECD v ČR“, vyjádřena jednoznačná podpora pro 

zavedení povinného posledního roku v předškolním vzdělávání.506 Fáze rozhodování 

z hlediska postojů jednotlivých aktérů je velmi složitá (některé neziskové organizace 

publikují nesouhlasná stanoviska), vláda si však za zavedením regulace stojí i po výměně 

ministra školství (ministryní se stává Kateřina Valachová, ČSSD). Ta s ohledem na diskuzi 

a kritiku ze strany veřejnosti (debaty, média, tlak odborníků) zjednodušuje některé aspekty 

opatření (například institut individuálního vzdělávání, který přestává být vázán na maturitu 

pečující osoby). V roce 2015 je novela připravena. K rozhodnutí nakonec dochází, a to i 

navzdory prezidentskému vetu, 24. května roku 2016 s účinností do 1. 9. 2017. 

4.3.3 Fáze III. – Implementace veřejné politiky 
 

„Mluvíme-li o implementaci konkrétní politiky, máme na mysli vše, co nějakým způsobem 

souvisí s realizací cílů, které byly zformulovány ve fázi koncipování dané politiky, a to včetně 

způsobů, prostředků, resp. nástrojů jejich realizace.“507 

Vnímám, že implementace dané veřejné politiky prostřednictvím zavedení regulace se 

určitým způsobem prolíná s fází II (rozhodováním ve veřejné politice), a to vytvářením 

prostoru pro samotnou implementaci. Dá se říci, že již budováním kapacit je daný záměr 

implementovat veřejnou politiku naplňován (právě tyto aktivity velmi úzce souvisí 

s realizací konkrétních cílů). Implementační fáze vztahující se k realizaci regulace jako 

takové tedy postupně začíná již v roce 2014. 

Po schválení novely školského zákona (květen 2016) začíná intenzivní fáze příprav na danou 

regulaci, dochází k tvorbě metodických materiálů (povinné předškolní vzdělávání ze strany 

mateřských škol/rodičů/zřizovatele zveřejněné na webových stránkách MŠMT – březen 

2017), ze strany úředníků je odpovídáno na dotazy, je novelizován prováděcí předpis 

(vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů), regulace 

je v médiích vysvětlována, řeší se její podoba v praxi.  

Domnívám se, že fáze implementace stále trvá. Například v roce 2019 je vydáno společné 

stanovisko MPSV a MŠMT ke koordinovanému postupu v případě dětí, které se nedostaví 

k zápisu do povinného předškolního vzdělávání. Stále jsou také upřesňovány jednotlivé 

procesy a publikované nové metodiky (ověřování v rámci individuálního vzdělávání). Dále 

                                                           
506 Více v kapitole 2.1.9.4 - Regulace v mezinárodním kontextu, projekt „Rovný přístup ke vzdělávání v ČR“. 
507 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Upr., dopl. a aktualiz. vyd. v českém jazyce. Praha: Sociologické nakladatelství 

(SLON), 2005, s. 41. 
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v souvislosti s deklarovaným cílem směřujícím ke zvýšení účasti dětí v předškolním 

vzdělávání probíhá proces identifikace dalších opatření tak, aby regulace splnila svůj cíl 

(jedná se například o nutnost mezirezortní spolupráce – Strategie 2030 +).508 

4.3.4 Fáze IV. – Hodnocení veřejné politiky 
 

„Hodnocení veřejné politiky hledá odpověď na otázku, nakolik se podařilo naplnit 

předpokládané cíle (vnější efektivita), kolik zdrojů na ni byla vynaloženo ve srovnání 

s dosaženími cíli (vnitřní efektivita), jaké problémy se v průběhu její realizace vyskytly, tudíž 

i zda byla vůbec dobře navržena a uplatňována.“ 509 

Hodnocení a implementaci veřejné politiky vnímám opět jako prolínající se fáze. Hodnocení 

ze strany zainteresovaných aktérů (zejména neziskových organizací) probíhá od účinnosti 

opatření k 1. 9. 2017 (první výsledky šetření leden 2017 – výzkum organizace Člověk 

v tísni), jedná se o výzkumy obsahující pozitiva, negativa i doporučení ve vztahu k zavedené 

regulaci. Evaluace byla nastavena také ze strany MŠMT, a to od 1. 12. 2018 v rámci 

evaluačního projektu „Ověření dopadů zavedení povinného předškolního ročníku“, 

zadavatelem je Technologická agentura České republiky, na projektu pracuje Pedagogická 

fakulta Univerzity Karlovy. MŠMT se zároveň ve strategických dokumentech zavazuje, že 

s výsledky šetření bude dále pracovat.  

Hodnocení tedy může určitým způsobem změnit „formu implementace“ politiky. Evaluaci 

zároveň provádí i Česká školní inspekce v rámci výročních zpráv za daný školní rok (která 

již od prvního hodnocení každoročně uvádí, že regulace nesplnila cíl).  

Za evaluaci ze strany veřejnosti (ne však na objednávku tvůrce veřejné politiky) je možné 

považovat šetření „Naše společnost“, které realizovalo Centrum veřejného mínění. Výsledky 

jsou součástí této diplomové práce (evaluace daného opatření ve vztahu „k souhlasu s 

opatřením“, dopadla ve prospěch). Důležité je však dodat, že se striktně nejedná o hodnocení 

současné podoby opatření, ale idey zavedení „povinného předškolního roku“. 510 

 

 

 

                                                           
508 Více v kapitole 2.2.1.2 – Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. 
509 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005, s. 45. 
510 Více v kapitole 2.2.5. – Hodnocení zavedení opatření „povinného předškolního roku“ ze strany veřejnosti. 
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5 Hlavní přínosy a limity práce  
 

Přínosy práce 
 

- Komplexně zmapované opatření uskutečněné ve veřejné politice (od prvních 

zmínek o možném zavedení až po samotné zavedení a evaluační proces), z tohoto 

pohledu se jedná o první zpracování kompletního vývoje událostí týkající se zavedení 

povinného předškolního vzdělávání, 

- detailně provedená mediální analýza týkající se zmapování situace ve vztahu k 

zavedení regulace z pohledu věcného i veřejně – politického, zachycen vývoj 

postojů ze strany jednotlivých aktérů, jejich reakce, výstupy, prohlášení, názorové 

střety, a to také v souvislosti s vývojem podoby samotné regulace, výstupy 

jednotlivých postojů aktérů zpracovány také do teorie advokačních koalic, 

- ve vztahu k zavedení regulace je detailně popsán veřejný diskurz, z popisu událostí 

vyplývají kauzální mechanismy, které byly hlavními příčinami zavedení regulace, 

- zobrazen vývoj souvislostí ve vztahu k opatření napříč strategickými 

dokumenty (postupné ukotvení problematiky), 

- popsán evaluační proces uskutečňovaný zainteresovanými aktéry, opět nejen ve 

vztahu k věcnému ukotvení regulace, ale také ve vztahu k veřejné politice 

(hodnocení účinnosti opatření, zainteresovaní aktéři a jejich doporučení), jsou tedy 

popsány procesy probíhající po zavedení regulace doplněné o věcný kontext, 

- zpracování dat vztahujících se k veřejnému mínění po zavedení regulace (a to ve 

vztahu k socioekonomickým charakteristikám), v práci je tedy zachycen také postoj 

veřejnosti po zavedení regulace (potenciálních voličů) a vlivy, které mohou mít 

dopad na jejich názorové ukotvení, 

- práce se dotýká a nastoluje spoustu zajímavých témat (zejména ve vztahu k popisu 

zavedení regulace v provedené mediální analýze), která mohou být inspirací pro 

zpracování dalších prací/studií, 

- s opatřením je pracováno v potřebném kontextu i pro nezainteresované čtenáře, 

v úvodu práce jsou popsány související pojmy, předškolní vzdělávání ve vztahu 

k legislativnímu ukotvení a samotné definici, je představen pohled na předškolní 

vzdělávání v rámci uskutečněných studií (v práci jsou výsledky těchto studií 
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demonstrovány). 

Limity práce 

- Rozsáhlá část práce je založena na mediální analýze, jedná se tedy o pohled 

zprostředkovaný mediálními záznamy (doplněný o další poznatky, například ze 

strategických dokumentů), který může situaci zkreslovat, 

-  s ohledem na rozsáhlost této analýzy nebyly uskutečněny rozhovory s aktéry 

(„mimo média“), tento pohled by mohl být příležitostí k dalšímu rozšíření práce, 

- práce je velmi obsáhlá (některé procesy jsou detailně popsány), což vnímám jako 

určité riziko ve vztahu k přehlednosti, údernosti a čtivosti práce, k tomuto popisu 

jsem však přistoupila z důvodu podat pečlivý, co nejvíce komplexní a reálný pohled 

s ohledem na všechny vlivy i zainteresované aktéry. 
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Závěr 

Závěr této diplomové práce bych ráda věnovala zodpovězení výzkumných otázek, které jsem 

si již v tezích k diplomové práci stanovila a ke kterým směřovala tvorba struktury celé práce. 

Nejdříve bych ale chtěla shrnout výsledky studií, šetření a výzkumů, které byly v souvislosti 

s ranou péčí a předškolním vzděláváním zveřejněny a demonstrovány a které jsou 

obsahem teoretické části práce. Krátký souhrn těchto zjištění uvádím pro zasazení do 

kontextu ve vztahu k zavedené regulaci, jelikož diskuze probíhající jak během zavedení, tak 

při hodnocení opatření ve formě povinného předškolního vzdělávání, je velmi rozsáhlá a 

bohatá. Zároveň studie prokazují, o jak důležitém tématu je debata vedena a určitým 

způsobem tak vysvětlují široké spektrum aktérů, kteří se do diskuze zapojují. 

V debatě zaznívají argumenty týkající se prokázaného významu předškolního vzdělávání 

ve vztahu k dalším fázím životního cyklu jedince, a to zejména v souvislosti se začleňováním 

dětí ze sociálně-znevýhodněného prostředí. Raná intervence může být pro tyto děti zásadní 

ve vztahu k jejich další životní dráze a také vývoji jejich osobnosti (studie dokonce uvádí, 

že při jednom roce v mateřské škole se zvýší šance na začlenění dítěte do základní školy 

1,6krát, v rámci pokrytí dvou let pak dokonce třikrát). Děti zasažené chudobou jsou 

náchylnější ke vzniku kriminality a násilí, náchylnější jsou také k častějším zdravotním 

problémům, problémům zvládat školní povinnosti či komunikaci. Při zjišťování potřeb a 

vhodné intervence je důležité vycházet z posouzení situace v kontextu rodinného a 

sociálního prostředí. Longitudinální studie pozitivní účinky předškolního vzdělávání 

směrem k dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí demonstrují napříč věkem 

v souvislosti nejen se čteným a písemným projevem jedinců, ale také ve vztahu k 

matematické dovednosti. Z výsledku studií rovněž plyne, že jedinci, kteří absolvovali 

kvalitní program rané péče, dosahují vyšších výdělků a páchají méně trestních činů. Důležité 

je také zmínit přechody těchto dětí mezi jednotlivými druhy školy. Mezi zaznamenaná 

zjištění patřil také výrazný rozdíl týkající se osvojení si dovednosti čtení a psaní na počátku 

školní docházky. Důležité je však zvládnout přechod do primárního vzdělávání kvalitně – 

v této souvislosti totiž nastává nejvyšší riziko možnosti ohrožení ztráty přírůstků 

z předškolní vzdělávání. 

První výzkumné otázky směřovaly k nastolení agendy a diskuzi, která v této souvislosti 
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probíhala. Této části jsem se věnovala velmi podrobně, hledala jsem hlavní kauzality 

(„metoda proces tracing“) a zároveň postupně odhalovala aktéry a jejich postoje k regulaci. 

Tito aktéři se sdružovali do „neformálních koalic“ a skupin sdílejících podobná přesvědčení 

a snažili se bojovat o jejich prosazení. Situaci jsem mapovala prostřednictvím důkladné 

mediální analýzy (Newton media), která pokrývá deset let diskuzí (od roku 2007 do roku 

2016).  

Jestliže dojde k překročení sociálně přijatelných hranic, vzniká bující sociální problém. 

Pokud je uznán veřejný zájem tento problém řešit, dochází následně k uplatnění a 

koncipování nové veřejné politiky. Tato fáze intenzivně začíná v roce 2007, kdy je zveřejněn 

a publikován rozsudek ve věci D.H., ze kterého vyplývá diskriminace dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí ve vzdělávacím systému ČR. Tento okamžik vnímám směrem 

k zavedení regulace jako naprosto stěžejní. Rozšiřuje se diskuze o „prokázaném“ sociálním 

problému, a to rovněž na mezinárodní úrovni směrem k ČR, téma začleňování dětí do 

vzdělávání se zásadněji propisují do strategických dokumentů („uznávání problému“), mezi 

stěžejní příčiny školní neúspěšnosti je řazena absence předškolního vzdělávání. V diskuzích 

k tématu školství zaznívá možnost zavedení povinného předškolního vzdělávání jako řešení 

uvedeného sociálního problému (zejména ze strany ČSSD, která ovšem není vládní stranou). 

I přes to vzniká šetření Výzkumného ústavu pedagogického na žádost MŠMT (2009), ten 

v závěru uvádí, že nelze zavedení opatření v současné době považovat za všeobecně 

přijatelné.  

O opatření se však začíná intenzivněji komunikovat, médii se rozšiřují názory na uvedenou 

formu regulace, primárně má být řešeným problémem začlenění sociálně znevýhodněných 

dětí do předškolního vzdělávání (diskriminace). Dalšími zmíněnými souvisejícími problémy 

jsou školní připravenost dětí a snížení odkladů povinné školní docházky. Takto jsou 

stanoveny „řešené agendy“, které jsou v průběhu procesu s uvedenou regulací v debatách 

zmiňovány. 

V rámci politického procesu ČSSD v roce 2010 zařazuje zavedení regulace mezi volební 

témata, ODS se vyjadřuje proti tomuto opatření (vysoké náklady, omezení svobody). Vládní 

koalice (2010-2013) je složena ze stran ODS, TOP 09, VV. V programovém prohlášení této 

vlády zmínky o řešení segregace či o zavedení uvedené regulace chybí (ačkoli je v této 

souvislosti vytvářen tlak neziskových organizací). Politické ideje jsou však dále pěstovány 
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a propojovány v názorových a politických komunitách, stínový ministr školství, Marcel 

Chládek (ČSSD), intenzivně komunikuje o záměru zavést regulaci (rozhovory, konference, 

články, kulaté stoly), záměr schvaluje také KSČM. V rámci nastolování agendy tak přichází 

vlivní aktéři, kteří si danou agendu berou „za svou“ (jedná se zejména o stranu ČSSD v čele 

s politickým lídrem). Tento krok je dalším stěžejním bodem pro to, aby mohlo dojít k fázi 

„rozhodování ve veřejné politice“. 

Na MŠMT v roce 2012 vzniká „Plán opatření k výkonu rozsudku D.H. proti ČR“, ve kterém 

je přímo konstatováno, že „MŠMT povede diskuzi k zavedení posledního ročníku MŠ jako 

povinného“511. Postupně zesiluje tlak ze strany mezinárodních organizací situaci sociálně 

znevýhodněných dětí, segregace a diskriminace řešit a zároveň o tomto řešení situace 

průběžně informovat (Evropská Komise, Amnesty Internacional, Nadace OSF a další). 

V roce 2013, v rámci monitorovací zprávy k vládní „Koncepci romské integrace na období 

2010-2013“, se MŠMT zmiňuje o výzkumně zaměřeném individuálním projektu, který by 

mohl být využit k přípravě významnějších změn v oblasti inkluzivního vzdělávání. Tento 

projekt bude později znám jako studie proveditelnosti („Kudy vede cesta“).  

Součástí úspěšně nastolené agendy jsou i okna příležitostí, kterých musí političtí aktivisté 

využít, dokud se nezavřou. Téma předškolního vzdělávání a zavedení regulace ve formě 

povinného předškolního vzdělávání se stává prioritou pro předvolební debatu v roce 2013. 

ČSSD má zavedení tohoto institutu mezi pěti hlavními body (do programu vkládá také 

KSČM i KDU-ČSL, ta však s možností tzv. domácího vzdělávání).  

Volby vyhrává ČSSD, vyjednávací týmy v rámci vznikající koalice (ANO, KDU-ČSL, 

ČSSD) se shodují v otázce zavedení povinného předškolního vzdělávání, KDU-ČSL 

prosazuje možnost domácího vzdělávání (v koaliční smlouvě a programovém prohlášení 

vlády je stanoveno, že bude poslední rok v předškolním vzdělávání zaveden v zásadě jako 

povinný). Tímto se dostáváme do fáze rozhodování ve veřejné politice a zároveň počátkům 

její implementace, ze strany ministra školství (Marcela Chládka, ČSSD), je ve snaze zavést 

tento institut dále aktivně informováno, vznikají fondy motivující k výstavbě mateřských 

škol za účelem navýšení kapacit, diskutují se formy a konkrétní podoby regulace. V průběhu 

roku 2014 Evropská Komise opět zahajuje řízení proti ČR ve vztahu k systematickému 

                                                           
511 MŠMT představilo plán opatření k výkonu rozsudku D.H. proti ČR. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy [online]. 2012. 
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porušování práv romských dětí v přístupu ke vzdělávání. Zároveň je Českou školní inspekcí 

zveřejněna publikace „Rovný přístup ke vzdělávání v ČR“ jako výstup z projektu, ve kterém 

je možno v rámci doporučení OECD nalézt doporučení pro zavedení povinného 

předškolního vzdělávání.  

V následujícím roce jsou ale zveřejněny dvě studie proveditelnosti, které vznikají jako 

podklad pro rozhodování přímo pro rezort MŠMT. Jednou z nich je sociologická analýza 

Slezské univerzity v Opavě týkající se identifikací bariér dětí se sociálním vyloučením 

v předškolním vzdělávání, která zavedení povinného předškolního vzdělávání nevidí jako 

řešení zvýšení školní připravenosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, druhou z nich 

je studie proveditelnosti v rámci projektu Kudy vede cesta512. Výsledkem studie je závěr, 

který vyhodnocuje s ohledem na vynaložené náklady a potenciální dopady opatření jako 

neefektivní. Ačkoli dochází k výměně na postu ministra školství (ministryní se stává 

Kateřina Valachová, ČSSD), je i přes tyto dvě studie a zároveň veto prezidenta republiky 

opatření dne 24. 5. 2016 prosazeno. 

Aktéři, kteří zasahují do procesu či se k opatření opakovaně (a často velmi důrazně) 

vyjadřují, tvoří velmi široké spektrum, které jsem v diplomové práci podrobně analyzovala. 

Jedná se o aktéry formalizované, neformalizované, kolektivní i jednotlivce. V procesu 

komunikace jsou zapojeny neziskové organizace zabývající se vzdělávací politikou (např. 

EDUin) i problematikou sociálně znevýhodněných dětí a rodin (např. Člověk v tísni, 

Agentura pro sociální začleňování, Celostátní asociace Romů) či přímo předškolním 

vzděláváním (např. Asociace předškolní výchovy, Společnost pro předškolní výchovu). 

Některé neziskové organizace do procesu také zapojuje přímo MŠMT v rámci objednávky 

studie proveditelnosti (Demografické informační centrum, Společnost Tady a Teď, OSPOD, 

Slezská univerzita v Opavě). Do debaty ve vztahu k návaznosti na téma školní připravenosti 

zasahují také aktéři, kteří se zabývají primárně vzděláváním základním (Asociace ředitelů 

ZŠ). S ohledem na dopad regulace na rodiče a jejich každodenní fungování, přichází „do 

arény“ také organizace zabývající se rodičovskými právy (Fórum rodičů, Výbor na obranu 

rodičovských práv).  

Problematika se zásadně dotýká rovněž zřizovatelů škol (kapacity, povinnost zřídit tzv. 

                                                           
512 Realizace: Společnost Tady a Teď a Demografické informační centrum. 
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„spádové obvody“). Ve vztahu k ekonomickým ztrátám plynoucím z nezapojení dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí do vzdělávání, se do debaty zapojují také ekonomové a 

ekonomické subjekty, kteří vyčíslují ušlé zisky (Světová banka, Národní ekonomická rada 

vlády). Důležitými aktéry jsou také, jak už jsem naznačila, mezinárodní organizace, které 

naléhají na řešení problému diskriminace a segregace (Amnesty International, OECD, 

Evropská komise). Naprosto stěžejními aktéry v procesu jsou však politické strany se svými 

preferencemi, které prosazují/odmítají rozhodnutí ve veřejné politice. Každý z těchto aktérů 

má na regulaci/sociální problém svůj názor, který prezentuje či prosazuje (tyto názory jsou 

součástí praktické části práce).  

K problematice se vyjadřují také pedagogové, rodiče, pracovníci pedagogicko-

psychologických poraden i další názoroví aktivisté. Tito aktéři se setkávají v arénách 

(politických stran, byrokratické, médií, zájmových skupin, legislativy i exekutivy) a dochází 

mezi nimi k pozitivní spolupráci i ostré komunikaci. V neposlední řadě tak musím zmínit 

ještě média, která plní roli „zprostředkovatele“ mezi aktéry. 

V politice jsou stmelujícím prvkem sdílená přesvědčení. V této souvislosti vnímám, že 

sdílené přesvědčení výše uvedených aktérů se víceméně shoduje – hledají řešení pro 

zapojení sociálně znevýhodněných dětí do vzdělávání, shodují se na urgenci řešit tento 

sociální problém (vyjadřují se v tomto smyslu), kladou důraz na předškolní vzdělávání. 

Způsoby, jak nastolený problém řešit, se však napříč aktéry liší. Ve vztahu k zavedení 

regulace povinného předškolního vzdělávání vznikají tzv. „advokační koalice“, které 

prosazují své zájmy, názory, komunikují mezi sebou a spojuje je systém přesvědčení 

souvisejících s prosazovanou veřejnou politikou. 

Stručně se pokusím shrnout princip rozdělení do koalic sdílejících přesvědčení v rámci 

zkoumané problematiky. Do koalice „Pro regulaci“ jsem zařadila mezinárodní organizace, 

které na ČR vyvíjejí dlouhodobý tlak v souvislosti s rozsudkem ve věci D.H. a vzájemně se 

v tomto tlaku podporují (Evropská komise, OECD, Amnesty International, Rada Evropy…). 

Dále se jedná o koalice politické, a to „koalice politiků sdílejících přesvědčení v rámci 

politické strany ČSSD“ a „koalici politických stran“ (ČSSD, KSČM, KDU-ČSL). První 

z koalic se zásadně projevila v tom, že i po odvolání ministra školství (Marcela Chládka, 

ČSSD), Kateřina Valachová (ČSSD) pokračovala v prosazení záměru (zjednodušuje však 

některé aspekty regulace, například institut individuálního vzdělávání formou oznámení 
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rodiče, v původní verzi byla podmínkou maturita vzdělávající osoby). Vládní koalice 

politických stran byla naprosto zásadní pro prosazení regulace, ačkoli se někteří politici 

vyjadřovali ne zcela v souladu s regulací, dohodu z koaliční smlouvy dodrželi, zejména ve 

vztahu k vetu prezidenta republiky byla tato podpora stěžejní.  

Čtvrtou koalicí, která se vyjadřuje směrem k této regulaci víceméně pozitivně je „koalice 

nevládních organizací“, které se věnují problematice začleňování sociálně 

znevýhodněných dětí, či přímo Romů do společnosti (Liga lidských práv, Agentura pro 

sociální začleňování, Rada vlády pro lidská práva, kancelář veřejného ochránce práv, OSF, 

Celostátní asociace Romů, Asociace speciálních pedagogů), tuto koalici spojuje i hodnotová 

orientace. Tlak mezinárodních organizací zejména v letech 2008-2011 podporuje koalice 

neziskových organizací „Společně do školy“. K organizacím „pro“ se řadí svým vyjádřením 

také sekce předškolního vzdělávání při školských odborech (argumentem prestiž 

předškolního vzdělávání) i Asociace ředitelů ZŠ (ve vztahu ke školní připravenosti). 

Zástupci těchto organizací se setkávají na konferencích, při diskuzích či rozhovorech (jako 

hosté), vzájemně se podporují v argumentaci. 

„Proti regulaci“ vystupují pravicové strany, a to striktně a dlouhodobě (ODS, TOP 09), 

jako argument uvádí omezení svobody rodičů a plošné zavedení povinnosti. Další důležitou 

a početnou koalicí je „koalice neziskových organizací“, které působí zejména ve 

vzdělávací politice (EDUin) a předškolním vzdělávání či v rámci začleňování dětí ze 

sociálně znevýhodněného prostředí (Člověk v tísni, Stálá konference asociací ve vzdělávání, 

její součástí je Asociace předškolního vzdělávání, dále Společnost pro předškolní výchovu, 

OMEP, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, společnost Tady a Teď – jako 

zpracovatel studie, a další). Jejich pozice se postupně vyvíjí a proměňuje, a to až do 

zveřejnění oficiálního nesouhlasného stanoviska. Tento nesouhlas je podpořen výsledky 

studie proveditelnosti („Kudy vede cesta“).  

Ovšem pozice některých aktérů není „tak striktní“, z vyjádření lze vyčíst smíření s „alespoň 

nějakou formou řešení“, i když neefektivního. Řešení sociálního problému shledávají 

v mezirezortní spolupráci MŠMT a MPSV, konkrétní adresné pomoci – monitoringu a 

systematické práci se znevýhodněnými dětmi a rodinami, některé považují jeden rok pro tyto 

děti ve školách za nedostatečný. Organizace oceňují, že se problematika (řešení sociálního 

problému) dostala do popředí zájmu MŠMT, z novely školského zákona zároveň vnímají 
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pozitivně opatření ve formě zavedení právního nároku na docházku do mateřské školy pro 

děti od tří let (tento krok byl schválen rovněž studií proveditelnosti „Kudy vede cesta“). 

Asociace lesních mateřských škol tlakem ve vztahu ke kritice regulace získává možnost 

zapsat lesní mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení (možnost vykonávat 

povinné předškolní vzdělávání v těchto školách). Zásadně proti regulaci vystupuje také 

„koalice zastupující rodičovskou veřejnost“ (Fórum rodičů, Výbor na ochranu 

rodičovských práv, Síť mateřských center), organizace zasílají postupně dva otevřené dopisy 

směrem k vládě, zahajují petici proti opatření (přes 4000 podpisů), problém je spojen 

zejména se svobodnou volbou rodičů. Jako „náhradní varianty“ pro řešení sociálního 

problému nabízí rozšířit nabídku mateřských škol, posílit alternativní formy péče, zaměřit 

se na podporu rodiny (sociální a komunální práce). Vzniká rovněž neformální koalice „za 

zrušení spádů v MŠ“, a to statutárních měst za podpory Svazu měst a obcí. Tato koalice 

hraje významnou roli, jelikož na základě dopisu adresovanému prezidentovi republiky, 

Miloši Zemanovi, je směrem k novele školského zákona (č.178/2016 Sb.) využito 

prezidentské veto. Veto je však za podpory vládní koalice přehlasováno (přidává se hnutí 

ÚSVIT). 

Dalším záměrem v této diplomové práci bylo pro dokreslení celkového kontextu ve vztahu 

k zavedení regulace zhodnotit také, jakým způsobem je o problému komunikováno 

v současné době, zda je prováděna evaluace ze strany tvůrce politiky a zda regulace naplňuje 

cíle, ke kterým měla směřovat. 

Od účinnosti daného opatření, tedy od září 2017, je o problému aktivně komunikováno. 

Vyhodnocování účasti na předškolním vzdělávání, zejména v případě sociálně vyloučených 

dětí, je důležitým tématem pro zainteresované aktéry (kteří se účastnili diskuze i v rámci 

procesu „nastolování agendy“), a to jak ze strany MŠMT, tak i neziskových organizací (např. 

Člověk v tísni, OSF, EDUin, Společnost pro předškolní výchovu, Agentura pro sociální 

začleňování) a České školní inspekce. Probíhá mezi nimi komunikace o regulaci i sociálním 

problému, snaží se identifikovat a upozorňovat na negativní i pozitivní zjištění, která 

z regulace plynou. MŠMT zároveň v této době také realizuje evaluační projekt „Ověření 

dopadů zavedení povinného předškolního ročníku“, zadavatelem je TAČR, na projektu 

pracuje Pedagogická fakulta UK (ukončení šetření 30. 11. 2021 – v současné době již 

proběhlo).  
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Zároveň se MŠMT zavázalo jak v Dlouhodobém záměru vzdělávání 2019-2013, tak ve 

Strategii 2030 + (implementační karta k předškolnímu vzdělávání), že na základě zjištění 

z tohoto průzkumu vyplývajících navrhne opatření. Důležité je však dodat, ve vztahu k výše 

naznačeným politickým procesům a „advokačním“ bojům, že tvůrce dané politiky (ANO, 

ČSSD) se po zavedení regulace až do voleb, které proběhly na podzim roku 2021, stále 

nacházel v koalici. Do strategických dokumentů tak byla velmi logicky doplněna opatření 

podporující a doplňující zavedenou regulaci.  

Cíle, které si regulace stanovila, tedy cíle „kvantitativní“ (zvýšení účasti dětí na předškolním 

vzdělávání, snížení odkladů povinné školní docházky), jak uvádí Česká školní inspekce ve 

svých výročních zprávách, zcela naplněny nebyly. Zároveň však i Česká školní inspekce 

připouští, že v některých krajích mohlo dojít s ohledem na zavedenou regulaci ke zvýšení 

účasti. Z dat poskytnutých odborem statistiky MŠMT navíc vyplývá, že v aktuálním roce 

stojí vůbec nejméně pětiletých dětí zcela mimo systém předškolního vzdělávání (2,13 % 

dětí). Tento efekt je ovšem způsoben zejména tím, že roste podíl individuálně vzdělávaných 

dětí v povinném předškolním vzdělávání (z 1,33 % ve školním roce 2017/2018 na 2,13 % 

ve školním roce 2020/2021), od zavedení regulace vzrostl také poměr pětiletých dětí 

vzdělávajících se v přípravné třídě jako možné formě plnění povinného předškolního 

vzdělávání (z 0,14 % ve školním roce 2017/2018 na 0,87 % ve školním roce 2020/2021).  

Jak jsem již uváděla, evaluace obsahuje jak přínosy, tak negativní zjištění směrem k regulaci, 

obsahuje však také doporučení. Vnímám, že tato doporučení umožňují reakci a zdokonalení 

v rámci nastaveného systému (například ve vztahu k potřebě zamyslet se znovu nad podobou 

individuálního vzdělávání z hlediska procesu ověřování – co je jeho výstupem, jaký může 

mít důsledek pro dítě/rodiče, jelikož se podíl individuálně vzdělávaných dětí zvyšuje).  

Klíčové aktivity a navazující opatření k naplňování cíle zavedené regulace jsou součástí 

Strategie 2030+ a byly identifikovány v Hlavních směrem vzdělávací politiky do roku 

2030+. Velmi pozitivně vnímám formu přípravy Strategie 2030 +, jelikož velké množství 

zainteresovaných aktérů zajišťuje strategii větší stabilitu. Je tedy podstatné, jak flexibilně a 

plánovaně je schopno MŠMT (či zainteresovaní aktéři na MŠMT) reagovat a jaké bude 

s ohledem na výsledky voleb do PSP ČR v roce 2021 prostředí pro prosazování těchto 

opatření/možných zdokonalení (aréna byrokratická a aréna politická). Jelikož pravicoví 

politici vystupovali „proti opatření“ (a v mediálních záznamech lze nalézt například 



 

 

171 

negativní stanovisko České pirátské strany), je otázkou, jak se bude řešení sociálního 

problému nadále vyvíjet, zda se bude zásadněji měnit podoba opatření či bude zcela zrušeno. 

Důležité bude také, jak k účinným strategickým dokumentům nová vláda přistoupí v rámci 

jejich implementace. Prozatím v koaliční smlouvě uzavřené mezi ODS, KDU-ČSL, TOP 09, 

Českou pirátskou stranou a STAN se zmínky o povinném předškolním vzdělávání nenachází 

(ačkoli je v médiích zmíněno, že o tomto opatření proběhla na úrovni koalice diskuze). 

Jedním z cílů práce bylo také vyhodnotit opatření ve vztahu k postoji veřejnosti. Toto 

hodnocení neprobíhalo ze strany tvůrců politiky, o postoji veřejnosti k politikám se v tomto 

případě zajímají výzkumní pracovníci. V rámci šetření CZVM (datový soubor „Naše 

společnost“) bylo možné naleznout data k odpovědi na „souhlas s opatřením povinného 

posledního roku v předškolním vzdělávání“. Jde tedy o základní ideu, jenž je se zavedením 

povinného předškolního vzdělávání spjata (nedá se však striktně říct, že se jedná o souhlas 

se současnou regulací jako takovou ve všech aspektech).  

Důležitým zjištěním je, že toto opatření je ze strany veřejnosti (občanů) přijímáno spíše 

pozitivně. „Pro regulaci/spíše pro regulaci“ se v roce 2018 vyslovilo 70 % respondentů (z 

toho 36 % spíše pro opatření, 34 % rozhodně pro opatření), „rozhodně proti/spíše proti“ se 

vyjádřilo 22 % respondentů. Data z Českého sociálněvědního archivu jsem filtrovala dle 

pohlaví, věku, vzdělání, výše příjmu i politické příslušnosti. Ačkoli lze naleznout v rámci 

těchto charakteristik vlivy na výsledek šetření, nestalo se, že by převládl názor, který by byl 

„spíše proti/rozhodně proti“ regulaci. Odchylky způsobené filtrováním dat se od základního 

výsledku výzkumu zásadním způsobem neliší. Jako zajímavé s ohledem na politický proces 

(a postoj „pravicových stran“) vnímám, že i pravicově ladění občané shledávají opatření 

pozitivně. V roce 2020 se v rámci shodného šetření zvýšil poměr pro/spíše pro regulaci o 

6 % (tedy na 76 %), zároveň narostl podíl „rozhodně pro“ laděných respondentů o 9 %, 

„rozhodně pro“ se tak stalo nejčastěji volenou odpovědí. Postoj veřejnosti k politikám a 

politickým návrhům by měl mít význam pro proces samotné tvorby politiky, jelikož 

prostřednictvím veřejné volby si právě veřejnost volí své zástupce, kteří jednají v jejím 

zájmu. 

Závěrem bych chtěla uvést, že z mého pohledu je velmi podstatné, že se o předškolním 

vzdělávání intenzivně komunikuje (a to stále), k čemuž nastolení tématu zavedení povinného 

předškolního vzdělávání přispělo (hledaly se alternativy, řešila se navazující opatření, 
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vznikly studie proveditelnosti obsahující doporučení k řešení problematiky). Trend 

vzestupné diskuze ve vztahu k předškolnímu vzdělávání lze vyčíst rovněž z mediální 

analýzy (vnímám, že koreluje i se zvyšujícím se významem předškolního vzdělávání).  

Postupně se hledají navazující opatření k této legislativní změně, konají se konference o 

začlenění sociálně znevýhodněných dětí do vzdělávání, vyhodnocuje se účast dětí 

v předškolním vzdělávání ve vztahu k regulaci, a to s vyšším důrazem. Fáze evaluace 

opatření (i diskuze, kterou přináší) je z tohoto pohledu pro řešení sociálního problému, tedy 

začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do vzdělávání, velmi přínosná.  

Důležité je však zmínit, že institut povinného předškolního vzdělávání nelze využívat pouze 

jako argument k tomu, že je ze strany tvůrce politiky ve vztahu k problematice „konáno“. Je 

třeba vnímat potřebu navazujících opatření, reagovat na zjištění a diskuzi a řešit komplexně 

vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí (a to zejména prostřednictvím 

systematické mezirezortní spolupráce). 
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Vymezení výzkumného problému je spojeno s novelou školského zákona č. 178/2016 Sb., 

která zavedla s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Jedná se o novou 

oblast veřejné politiky – z hlediska výzkumu blíže neprobádanou.  

Jedná se o převedení politiky a plnění cílů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT) do podoby právní normy, a to „…odstranit nežádoucí stav, kdy se zhruba 10 

procent 5letých dětí z populačního ročníku neúčastní předškolního vzdělávání před 

zahájením povinné školní docházky. Statistická šetření a poznatky ředitelů ZŠ a pracovníků 

školských poradenských zařízení ukazují, že z nemalé části jde o děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin... V dlouhodobějším horizontu by zavedení povinného předškolního 

vzdělávání mělo vést také ke snížení vysokého počtu odkladů PŠD v ČR.“ 513 

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo v České republice 16629 žádostí o odklad (poprvé u 

zápisu bylo 122 449 dětí), ve školním roce 2017/2018 bylo žádostí 23 117 (poprvé u zápisu 

bylo 126 728 dětí).514 Jedná se v dlouhodobém horizontu o přibližně 20 % daného 

                                                           
513 SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA: Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

[online]. [cit. 2018-06-18]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121801 
514 Statistická ročenka školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [cit. 2018-06-20]. 

Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp  

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=121801
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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populačního ročníku. Mezi důvody převládají celková nezralost (36 %), logopedické vady 

(27,9 %), dále potíže v grafomotorické oblasti (14,5 %), sociální nezralost (11,6 %) a 

nedostatečná adaptace a potíže se soustředěním (10,8 %).515 

Odklady PŠD v rámci EU jsou existujícím jevem i v jiných zemích, intenzitou se však ČR 

značně liší – kolem 20 % v ČR, 8 % v SRN a SVK, 5 % v BE, 4 % v AUT. 516  Pozoruhodná 

je vysoká odlišnost od SVK, se kterým jsme sdíleli společný vzdělávací systém až do roku 

1993. 

Jelikož pracuji na MŠMT jako ministerský rada v oddělení předškolního vzdělávání, sleduji, 

jakým způsobem probíhá obhajoba i kritika týkající se regulace. MŠMT argumentuje snahou 

o snížení odkladů povinné školní docházky v souvislosti se začleněním dětí ze sociálně 

znevýhodněných oblastí a následnými synergickými efekty týkajícími se lepších výsledků 

těchto dětí ve vzdělávání. Počet dětí v povinném předškolním vzdělávání se v současné době 

pohybuje kolem 97 %, ačkoli před jeho zavedením byla tato účast přibližně o 2 % nižší. 

Česká školní inspekce se k regulaci staví poměrně kriticky a zveřejnila, že „ve školním roce 

2017/2018 nedošlo k významnému zvýšení účasti pětiletých dětí na předškolním vzdělávání, 

nedošlo tedy k naplnění očekávaných předpokladů, ke kterým provedená legislativní úprava 

směřovala.“517 Nezisková organizace Člověk v tísni vydala vyjádření, ve kterém tvrdí, že 

pouze zavedení povinného předškolního vzdělávání samo o sobě nestačí.518 

MŠMT se ve svých argumentech týkajících se povinného předškolního vzdělávání opírá o 

výzkumy demonstrující pozitivní vliv předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání má 

pozitivní vliv na socializaci jedince a jeho následné vzdělávání.519  

                                                           
515 Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017: Výroční zpráva České 

školní inspekce [online]. Praha: Česká školní inspekce, 2017, s. 16 [cit. 2018-05-02]. ISBN 978-80-88087-15-

1. Dostupné z: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-

vzdelavani-a-vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf  
516 CERNA, Jana. Parents´ Deciding About Postponement Of The Compulsory School Attendance Of Their 

Children: Choosing The School Well Being. ECER conference, 2017. Dostupné také z: http://www.eera-

ecer.de/ecer-programmes/conference/22/contribution/40704/  
517 Dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací 

činnost mateřských škol za období 1. pololetí školního roku 2017/2018[online]. Praha: Česká školní inspekce, 

2018 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/494adcd7-2e4b-40a7-b564-

383d964ce14d/TZ-Dopady-povinneho-predskolniho-vzdelavani.pdf  
518 JEDEN ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE BEZ DALŠÍ PODPORY NESTAČÍ [online]. 2019 [cit. 2019-04-15]. 

Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/jeden-rok-v-materske-skole-bez-dalsi-podpory-nestaci-5612gp  
519 OECD (2016), Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How To Help Them Succeed, PISA, 

OECD Publishing, Paris, 2015 [cit. 2018-05-2]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/education/low-

performing-students_9789264250246-en  

http://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf
http://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Vyrocni-zpravy/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-soust/VZ_CSI_2017_web_new.pdf
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/22/contribution/40704/
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/22/contribution/40704/
https://www.csicr.cz/getattachment/494adcd7-2e4b-40a7-b564-383d964ce14d/TZ-Dopady-povinneho-predskolniho-vzdelavani.pdf
https://www.csicr.cz/getattachment/494adcd7-2e4b-40a7-b564-383d964ce14d/TZ-Dopady-povinneho-predskolniho-vzdelavani.pdf
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https://www.oecd-ilibrary.org/education/low-performing-students_9789264250246-en
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„Sociální dovednosti předškolních dětí jsou jednou z klíčových oblastí, na kterou se 

zaměřuje pozornost výchovy a vzdělávání v MŠ. Nedostatečně rozvinuté sociální dovednosti 

mohou předškolním dětem komplikovat život v sociální skupině vrstevníků a významně 

ovlivnit vstup do 1. ročníku ZŠ.“520  

„Významnou podporou obecného psychosociálního vývoje a úspěšné adaptability dětí při 

zahájení PŠD je předškolní vzdělávání, zejména u dětí vyrůstajících v nepříznivých sociálně 

ekonomických podmínkách. Zkušenosti a výzkumy potvrzují oprávněnost zájmu psychologie 

o předškolní vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.“521 

O výše zmíněné regulaci probíhá intenzivní veřejný diskurz522. Vede či povede zavedení 

regulace ke splnění cílů, které byly při jejím zavedení stanoveny?523 Kdo tento problém 

nastolil a kdy? Diskuze týkající se uplatnění a účinnosti zavedení povinného předškolního 

vzdělávání v praxi, probíhá také napříč politickým spektrem524, médii, mateřskými školami 

– a také širokou veřejností (zákonnými zástupci dětí). 

Veřejnost je bezpochyby zásadním aktérem a její názor je stěžejní. Jsou to voliči, kteří 

prostřednictvím veřejné volby vyjadřují své názory s jednáním politiků, kteří mají 

zastupovat jejich zájmy. Data týkající se postoje veřejnosti budou proto důležitá pro tvorbu 

této diplomové práce.  

 

 

 

                                                           
520 CHVÁL, Martin a Jana KROPÁČKOVÁ. Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad 

povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. ročníku základní školy. Orbis Scholae 

[online]. 2017, 11(1), 93-117 [cit. 2018-05-01]. DOI: 10.14712/23363177.2017.19. ISSN 18024637. 
521 CAKIRPALOGLU, Panajotis a Richard KOŘÍNEK. Předškolní vzdělávání a školní zralost dětí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Psychologie a Její Kontexty / Psychology [online]. 2014, 5, 3-16 [cit. 2018-05-01]. 

ISSN 18039278. 
522 EDUin: Diskutované změny v předškolním vzdělávání a stále se opakující 

chyba. Pedagogicke.info[online]. [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: 

http://www.pedagogicke.info/2018/02/eduin-diskutovane-zmeny-v-predskolnim.html  
523 Souhrn odborných argumentů k vládnímu návrhu na zavedení povinného předškolního 

vzdělávání. EDUin: Informační centrum o vzdělávání [online]. 2015 [cit. 2018-05-19]. Dostupné z: 

http://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/souhrn-odbornych-argumentu-k-vladnimu-navrhu-na-zavedeni-

povinneho-predskolniho-vzdelavani/  
524 Klaus navrhl zrušení povinné školky. Laciné gesto, zlobí se Valachová [online]. 2018 [cit. 2019-04-15]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zruseni-povinna-skolka-vaclav-klaus-mladsi-snemovna-
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B. Cíle diplomové práce  

Cílem diplomové práce je popsat zavedení regulace ve formě povinného předškolního 

vzdělávání z hlediska nastolení agendy a jejího následného prosazení. Dále je záměrem 

práce vysvětlit zavedení regulace vzhledem k argumentům jednotlivých aktérů. 

Dalším z cílů práce je zachytit a popsat diskuze týkající se fungování regulace během 

posledních dvou let, a to v souvislosti s aktéry a jejich názory či zveřejněnými výzkumy. 

Důraz výzkumu je kladen na pohled veřejnosti (voličů), jenž jsou s regulací přímo spjati. 

C. Výzkumné otázky 

• Kde vznikla motivace k nastolení dané agendy?  

• Jak byla agenda nastolena a kdy se začalo o uvedené problematice aktivně 

diskutovat? Kdo tuto diskuzi vedl? 

• Je v současné době o problému aktivně komunikováno v rámci jednotlivých arén?  

• Jaký je postoj veřejnosti k zavedení uvedené regulace? Je tato regulace „chtěnou“ 

změnou ze strany veřejnosti?  

• Čím lze vysvětlit postoj veřejnosti k regulaci?  

• Liší se postoj veřejnosti v závislosti na věku/vzdělání/spokojenosti se životem?  

• Liší se tento postoj v krajích s ohledem na regionální disparity?  

• Je prováděna evaluace ze strany MŠMT?  

• Jak se k zavedení regulace staví samotní tvůrci politiky?  

• Naplňuje regulace cíle, ke kterým má směřovat?  

D. Teoretická východiska 

Teorie aktérů generujících agendu v arénách (model A-A-A) 

Procesy tvorby politiky se začleňují do interaktivního pole, propojujícího a dynamizujícího 

tři segmenty – politické Arény, politické Aktéry a politické Agendy. 

Aktéři, aktivní ve vzájemných interakcích uvnitř arén, navazují kontakty a udržují různé 

formy vazeb s aktéry také arén jiných. Dochází tak k vnitro-arénovým komunikačním 
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tokům, tak jako komunikačním vazbám mezi aktéry různých arén. Jedná s o pozitivní 

spolupráci, ale také ostrou komunikaci ve vztahu k jednomu či více tématům politické 

agendy, ve vztahu k cílům veřejné politiky nebo k volbě jejich dosahování. 

Aktér z jakékoli arény oživuje nové téma politické agendy – nastoluje ho, otevírá a předkládá 

jako problém spolu s námětem jeho řešení. Vymezování problému se mění v různých 

formách a etapách „řešitelských koalic“, přičemž práh vstupu artikulovaného problému do 

politické agendy je dán aktivizací dostatečného potenciálu dostatečně vlivných aktérů. 

Výstupná podoba řešeného problému se tak pochopitelně může lišit, a to významně, od 

původního iniciačního vstupu. Sociální problém v očích jednoho aktéra může představovat 

ekonomický problém pro aktéra jiného, časová dimenze se může pohybovat v krátkodobém 

či dlouhodobém horizontu, závaznost problému je odlišně vnímaná. 525 

Tento interaktivní model se tak snaží zachytit neustálý těkavý pohyb zrodu politické agendy. 

Model prochází stádii postupného stádii postupného „převtělování“, přibližování a 

opětovného vzdalování se původního impulzu, až do stavu, kdy se vůle aktérů posune v 

řešení problémů určitým směrem. Následně pak nastává určitá forma „smrštění“, kdy 

komunikační aktivita aktérů ochabne a problém je odsunut na okraj politické pozornosti.526 

Teorie fází veřejně politického procesu 

Tato teorie „vychází z tradiční představy o demokracii: politika vzniká z vůle lidí, kterou 

politický systém upravuje do podoby politických rozhodnutí, které úřednici a experti 

převedou do proveditelné podoby a následně implementují“.527 Proces veřejné politiky je 

mnohoúrovňový, vztahy aktérů a institucí se vyvíjejí a mění – a daná veřejná politika je 

závislá nejen na jiných politikách, ale také na vnějším kontextu. Proměnlivost v čase je 

vystižena v rámci fázového modelu veřejně politického cyklu.528 

Fáze I. – vymezování a uznávání problému 

Fáze II. – rozhodování ve veřejné politice 

Fáze III. – implementace veřejné politiky 

                                                           
525 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-6. Kolektivní 

monografie. 
526 Tamtéž. 
527 DRHOVÁ, Zuzana, Arnošt VESELÝ a Martin NEKOLA. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, 

metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studijní texty, sv. 40. ISBN 978-80-86429-75-5. 
528 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-6. Kolektivní 

monografie. 
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Fáze IV. – hodnocení veřejné politiky 

Teorie nastolování agendy 

Vnímání veřejně politického problému a možností jeho řešení je ovlivňováno nejen jeho 

naléhavostí, ale také ideovými rámci, ovlivňujícími obsah a intenzitu veřejného diskurzu, a 

možnostmi a schopnostmi zúčastněných aktérů. Pokud je vše příznivé, k nastolení agendy 

skutečně dochází. 

Podle Kingdona (1984) probíhá nastolování agendy následujícím způsobem. Existuje 

množina veřejných problémů, aktuální politicko-mocenské konstelace, provozované veřejné 

politiky, potenciální aktéři a možnosti volby. Politické ideje jsou v průběhu let pěstovány a 

propojovány v názorových a politických komunitách. Političtí aktivisté, což jsou například 

zvolení zástupci, úředníci, lobbisté, akademici, novináři, se snaží dosáhnout toho, aby se 

těmito idejemi ostatní aktéři ztotožnili a ujali se jejich realizace. Součástí úspěšně nastolené 

agendy jsou i okna příležitostí, kterých musí političtí aktivisté umět využít, dokud se 

nezavřou. Jde o náhodné sociální a politické faktory, které nelze předvídat ani opakovat 

(Birkland 2004). 

Teorie nastolování agendy rozeznává tři subsystémy: veřejnost, politiku a média. I 

nastolování problémů řešení má tři složky: veřejnou, politickou a mediální (Dearing, Rogers 

1996). „Veřejné agendy jsou formovány veřejným míněním. Politické agendy jsou tím, co 

považují za relevantní tvůrci politik“. Ani ti ovšem nemusejí mít nastolování agend pod svojí 

kontrolou (Majone 2006: 230). „Musí brát do úvahy to, co říká veřejné mínění. Veřejné i 

politické agendy jsou silně ovlivňovány tím, co ve svých obsazích zveřejňují masová média“ 

(Larson 1994). „Všechny tři subsystémy propojuje hustá síť vztahů, v níž může jakýkoliv 

pohyb vyvolat změnu“.529 

Socioekonomické charakteristiky 

Převažující část odborníků zastává stanovisko, že úroveň dosaženého vzdělání spoluvytváří 

sociální status jedince, a tak působí na jeho zařazení do určité sociální vrstvy (třídy). 

Vzdělání je tudíž faktorem společenské nerovnosti. Tato společenská nerovnost (podle 

některých „nespravedlnost") je způsobována různými socioekonomickými a sociokulturními 

                                                           
529 POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-6. Kolektivní 

monografie. 
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charakteristikami lidí, jako je majetek, příjem, profesionální postavení, příslušnost к určité 

etnické skupině aj. - a také úroveň dosaženého vzdělání. Výčet zmíněných faktorů lze najít 

v mnoha monografiích a učebnicích „sociologie výchovy/ /vzdělávání " (v mezinárodní 

literatuře „sociology of education“).530 

Teorie postojů (Public Support for Policies: Public Opinion and Policy Making) 

Veřejné mínění a postoje veřejnosti jsou důležitým faktorem proveditelnosti dané politiky. 

Tvůrci politik a výzkumní pracovníci se stále více zajímají o postoje veřejnosti 

k politikám.531 Zatímco mnoho autorů argumentuje tím, že postoj veřejnosti k politikám a 

politickým návrhům má velký význam pro proces tvorby politiky, jen málo z nich se zabývá 

otázkou detailněji – z hlediska způsobů a důvodů.532  

Teorie veřejných politik jen zřídka výslovně reflektují názor veřejnosti 533 a politická 

sociologie ve svých úvahách veřejné mínění téměř opomíjí.534 Zároveň se však rozšiřují 

výzkumy podpory veřejných politik a jejich a přijatelnosti, tak jako výzkumy týkající se 

politických reakcí a shody s veřejným míněním. Navzdory těmto rozšiřujícím se výzkumům 

jsou znalosti o interakci mezi veřejným míněním, tvorbou politik a skutečným významem 

studií týkajících se podpory politik, stále omezené.535   

E. Výzkumný plán 

Diplomová práce bude sepsána na základě kvalitativního výzkumu jako případová studie.  

Práce bude založena na rozboru dokumentů, mediálních výstupů, článků, tiskových zpráv či 

výzkumů souvisejících s nastolováním či fungováním dané regulace. Dále budou využity 

                                                           
530 PRŮCHA, Jan. Sociální nerovnosti ve vzdělávání: Aktuální problematika pro českou 

pedagogiku. Pedagogika, 2003, 53: 287-299. 
531 KYSELÁ, Eva. Public support for policies: public opinion and policy making. Naše společnost (Our 

Society), 2018, s. 10. 
532 KYSELÁ, Eva. Public support for policies: public opinion and policy making. Naše společnost (Our 

Society), 2018, s. 10, podle: Bernauer, Thomas, Robert Gampfer. 2015. „How robust is public support for 

unilateral climate policy?“ Environmental Science & Policy. 
533 KYSELÁ, Eva. Public support for policies: public opinion and policy making. Naše společnost (Our 

Society), 2018, s. 10, podle: Beyer, Daniela, Miriam Hänni. 2018. „Two Sides of the Same Coin? 

Congruence and Responsiveness as Representative Democracy’s Currencies.“ Policy Studies Journal 46. 
534 KYSELÁ, Eva. Public support for policies: public opinion and policy making. Naše společnost (Our 

Society), 2018, s. 10, podle: Brooks, Clem, Jeff Manza. 2006. „Reply to Myles: Theory and Methods for 

Comparative Opinion/Social Policy Research.“ American Sociological Review 71. 
535 KYSELÁ, Eva. Public support for policies: public opinion and policy making. Naše společnost (Our 

Society), 2018, s. 10, podle: Wlezien, Christopher. 2016. „Public Opinion and Policy Representation: On 

Conceptualization, Measurement, and Interpretation.“ Policy Studies Journal n/a-n/a. 
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rozhovory s aktéry, jenž jsou s regulací v úzkém kontaktu, či s těmi, kteří byli přítomni či 

zainteresováni při nastolování agendy povinného předškolního vzdělávání. Tyto rozhovory 

budou doplňovány dle potřeb práce. Může se jednat o pohledy tvůrců politik – z oddělení 

předškolního vzdělávání (vedoucího či ředitele odboru), dále například České školní 

inspekce či zástupce neziskové organizace Člověk v tísni. Dále bude dle potřeby doplněno 

pohledy z akademické sféry. Rozhovor může být veden dle dalších potřeb práce též se 

zákonnými zástupci a řediteli mateřských škol.  

V práci bude však využita také analýza dat související s názory veřejnosti na uvedenou 

regulaci. Konkrétně se jedná o data z databáze Centra pro výzkum veřejného mínění, 

datového souboru Naše společnost 2018–září. Data jsou zaměřena na souhlas s opatřením 

zavedení povinného posledního roku předškolní docházky. Jedná se o datový soubor 1036 

respondentů reprezentující obyvatelstvo starší 15 let. Kvótními znaky dotázaných byly 

pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativa souboru je dodržena konstrukcí tazatelské 

sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost míst a bydliště a regiony. Odpovědi je tak 

možno filtrovat podle pohlaví, kraje, velikosti obce, věku, spokojenosti se životem či 

dosaženého vzdělání. Dle věku lze z uvedeného vzorku vyfiltrovat též zákonné zástupce dětí 

v rámci pravděpodobného věkového rozmezí, který s fází péče o dítě v předškolním 

vzdělávání souvisí. 

F. Seznam odborné literatury a zdrojů empirických dat 

Viz seznam literatury diplomové práce. 

G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

The aim of the thesis is to describe the introduction of regulation in the form of compulsory 

pre-school education from September 2017, in terms of establishing the agenda and its 

subsequent enforcement. Furthermore, the aim of this work is to capture and describe 

discussions about the functioning of this regulation over the past two years, in relation to the 

actors and their views or published research. The focus of the research is on the view of the 

public (voters), who are directly connected with regulation too.  

This case study will be based on analysis of documents, media outputs, articles, press 

releases or research. Specifically, these are data from the database of the Public Opinion 
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Research Center, the data file “Our society 2018 – September”. The data are aimed at 

agreeing to the introduction of a mandatory last year of pre-school attendance. It is a data set 

of 1036 respondents representing the population older than 15 years.  

The analysis will consider the socio-economic characteristics of the respondents. In addition, 

interviews with actors who are in close contact with the regulation will be used. These 

interviews will be supplemented according to the needs of the work. It will be the views of 

policy makers - from the pre-school department (head or department director), as well as the 

Czech School Inspectorate or the non-profit organization People in Need. Furthermore, it 

will be supplemented with views from the academic sphere as needed. 

 

 


