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Úvod

Problematika rodiny a postavení dítěte v ní, je předmctem zájmu pedagogů,
psychologů a sociologů již po mnoho generací. Historické, společenské a kulturní změny,
které přináší nové prvky do rodinných vztahů, se odráží především v posunu rolí v rodině,
ve vzájemných interakcích mezi mužem a ženou, rodiči a jejich dětmi, ve vztazích
s prarodiči,

vzdělávacími

institucemi

a

v neposlední

řadě

v

celkovém

vztahu

ke společnosti. Stále se měnící postavení rodin je důvodem zvýšeného zájmu odborníků
o tuto problematiku a stále důrazněji je upozorňováno na postavení dětí v rodinách i mimo
ně.

Situace

v posledním

desetiletí

směřuje

vlivem

ekonomických,

sociálních

a hodnotových změn k posunutí založení rodiny a k preferenci volnějších vztahů
přizpůsobených vlastním potřebám jedinců. Tíživá finanční situace, nezralost mladé
generace k rodičovství, nedostatek času a důraz na vlastní kariémí růst a zájmy,
to jsou hlavní důvody, které tuto situaci způsobují. Řešení je však dlouhodobou záležitostí,
která není pouze v rukou odborné veřejnosti, je založeno na celospolečenských změnách
vedoucích k posunu názoru na rodinu a výchovu, na ekonomické prosperitě naší země,
na ochotě a uvědomění si závažnosti tohoto problému a významnosti budoucích generací
pro nás všechny.
Dítě, které rodina přivede na svět, je bytostí hodnou velkého zájmu nejen rodičů
a prarodičů, ale i nás pedagogů i dalších odborníků, je bytostí hodnou zájmu
celé společnosti. Je třeba si klást otázky týkající se jeho pozice v rodině, možností
společenského

i individuálního

vývoje, otázky týkající se příležitostí uspokojovat

své potřeby, navazovat sociální vztahy v rodině i mimo ni, svobodně se rozhodovat
a realizovat se ve svých zájmech - a je třeba důrazně opakovat, že dítě má právo toto
od nás očekávat. V důsledku měnících se priorit rodin s dětmi se stále vyvíjí status
a kompetence mateřských škol, jejichž funkce prošla během historického vývoje zásadními
a různorodými změnami. Dnešní mateřská škola si klade za svou prioritu být partnerem
rodin s předškolními dětmi, kterým chce pomoci při jejich výchově, při řešení výchovných,
rodinných a zdravotních problémů, při přípravě dětí na vstup do základní školy a hledání
společných cest při uspokojování všech potřeb dítěte.

Úspěšnost tohoto vztahu
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je podmíněna dobrou funkcí mateřských škol jak ve vztahu k dětem, tak ve vztahu
k rodičům, kteří si uvědomují její potřebnost pro správný vývoj dítěte i pro realizaci
svých osobních cílů. Předškolní věk je charakterizován rychlými a nápadnými změnami
a pro rozvoj dítěte je podstatné přiměřené a rovnoměrné uspokojování jeho nej důležitějších
potřeb, které jsou postaveny na dostatku kvalitních podnětů, jejich stálosti, smyslu a řádu,
na citových a sociálních vztazích, identitě, společenském uplatnění a otevřeném pohledu
do budoucnosti. Mateřská škola a rodina jsou dvě základní prostředí, která dítěti alespoň
částečně realizaci těchto potřeb umožňují.
Prvotním impulsem k tématu této práce byly mé úvahy vycházející z vlastní
pedagogické zkušenosti o měnících se podmínkách dětí vyrůstajících v dnešních rodinách
v souvislosti s celospolečenským vývojem a možnostmi mateřské školy, vzhledem k jejím
změnám, v oblasti přístupu k dítěti a rodině jako takové. Úvahy o možnostech obou
prostředí uspokojovat potřeby dítěte s ohledem na preferovaný způsob navštěvování
mateřské školy. Důležitým ukazatelem jsou pro mě jak názory rodičů tak i odborné
pedagogické veřejnosti. V souvislosti s typem docházky, který je vymezen zákonem
o státní

sociální

podpoře,

jsem

upřednostnila

označení

„nepravidelná

docházka

do mateřské školy“ . Tento termín se jeví jako nejvhodnější, i když ne nejpřesnější
a nejvýstižnější.

K tomuto závěru jsem

však dospěla až na základě uskutečnění

a vyhodnocení výzkumného šetření, proto jsou v praktické části této práce současně
používána i pojmenování „částečná“ a „omezená“ docházka, stejně jako „třídenní“,
„pětidenní“ a polodenní“ docházka do mateřské školy.
Cílem mé práce je
docházky do mateřské

nejen zmapování

situace v problematice nepravidelné

školy z pozice dospělých, ať již

profesionálních odborníků

či rodičů, ale upozornění na dítě samotné ve vztahu kjeho potřebám. Dalším neméně
podstatným záměrem mé práce je upozornění na souvislost potřeb dítěte předškolního
věku s podmínkami, jež jsou mu vytvářeny v kontextu širších, celospolečenských změn
v kladné či záporné podobě, zdůraznění potřeby kvalitního a podnětného rodinného
prostředí, upozornění na důležitost předškolních institucí a zlepšení jejich společenského
postavení a prestiže.
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1. Teoretická část

1.1 Základní lidské potřeby

1.1.1 Vymezení a charakteristika potřeb

Každý člověk, dospělý či dítě, je charakteristický určitými povahovými
rysy, zájmy,

schopnostmi,

dovednostmi

a

temperamentem,

a

tím

se

stává

neopakovatelnou a jedinečnou bytostí. Přesto však najdeme něco, co je všem
lidem společné, a to základní lidské potřeby, na jejichž uspokojování závisí vývoj
člověka a jeho další směřování. Jsou obvykle charakterizovány jako dispoziční
motivační činitelé projevující se pocitem vnitřního nedostatku nebo přebytku,
a to jak u potřeb vrozených, tak i získaných během života. Tyto potřeby vytváří
mezi sebou

složité

uspořádány a lze je

vztahy
rozdělit

a nemohou

existovat

do dvou významných

izolovaně,

jsou hierarchicky

skupin, jejichž

pojmenování

se u různých autorů liší. První skupinou jsou potřeby primární (také fyziologické,
biologické),

ke kterým můžeme zařadit příjem

potravy a tekutin, vylučování,

potřebu kyslíku, dostatek spánku, tepla, čistoty a ochrany před negativními vlivy,
vyhnutí se bolesti, potřebu pohybu,

střídání aktivity a odpočinku, přiměřené

tempo odpovídající charakteru nervové soustavy, dostatek stimulace a přiměřené
péče. Jsou vrozené a k jejich uspokojení dochází většinou cyklicky, tedy v určitých
intervalech. Tyto potřeby sdílí člověk s ostatními živočichy a jejich uspokojování
vychází z homeostatického principu (při porušení přirozeného stavu rovnováhy
vnitřního prostředí organizmu dochází k chování, které rovnováhu obnovuje).
Některé z výše

uvedených

primárních

potřeb

výrazně

přesahují

do potřeb
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sekundárních (psychických, vyšších a sociálních), jejichž definování a charakteristika
se staly základem mnoha významných psychologických teorií. Tyto potřeby
vznikají v souvislosti s ontogenetickým vývojem a jsou podmíněny posunem funkce
stávajících potřeb změnou podnětů (incentiv) nebo učením, nemají cyklický charakter
a jsou společensky podmíněné.1 Mezi tyto potřeby můžeme obecně zařadit potřeby
bezpečí,

sounáležitosti,

uznání

a seberealizace, jejich výčet a pojetí

se však

liší v závislosti na jednotlivých teoriích a směřování autorů.
Pro přesnější vymezení potřeb jsem zvolila teorii amerického psychologa
A. H. Maslowa a našich významných psychologů J. Langmeiera a Z. Matějčka,
kteří se shodují v názoru, že uspokojení psychických potřeb u dítěte je podmíněno
uspokojením potřeb primárních, každý z nich však přistupuje k jejich definování
jiným způsobem. Dospělý jedinec je schopen potlačit tyto potřeby ve prospěch
potřeb sekundárních (tzv. autonomie potřeb2), což u dítěte není možné.
Z. Matějčka jsou pro mou práci

velice

významné,

protože jsou

Myšlenky

z velké

části

věnovány období dětství, jsou doloženy výzkumy realizovanými v podmínkách
naší republiky a mnohaletou zkušeností. Na jejich základě vznikaly a krystalizovaly
se autorovy názory a tento fakt mi umožňuje čerpat z nich důležité informace týkající
se předškolního věku dítěte, který je pro mě stěžejní. Nemohu také nepřipomenout
osobnost Jana Amose Komenského, který svými názory a myšlenkami oslovuje
pedagogy dodnes a byl již v 17. století schopen pochopit a formulovat základní
potřeby dítěte.

V souvislosti

s potřebami

dítěte

odkazuje

na J. A. Komenského

i J. Dunovský, který se touto problematikou zabývá spíše z lékařského pohledu
a shodně

s Komenským

považuje

za úvodní

potřebu

dítěte

dobře

se narodit,

tzn .„ ...a b y se dítě narodilo zdravé, chtěné a vítané, nadané všemi předpoklady
a schopnostmi dobrého a všestranného vývoje. “ 3

Přiblížením

hierarchie

základních

lidských

potřeb

A.

Maslowa

a jejím porovnáním s charakteristikou potřeb Z. Matějčka jsem se pokusila dosáhnout
určitého nastínění nej důležitějších momentů života dítěte předškolního věku vzhledem
1 Hrabal, V ., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky m otivace ve škole. 2.upravené vydání. Praha,
SPN 1989. ISBN 80-04-23487-9.
2 N ováčkové, J.: Základní lidské potřeby v mateřské škole 1. Ratolest č .l roč. 1997/98.
3 D unovský, J., Eggers, H. a kol.: Sociální pediatrie, l.vydání. Praha, Avicenum 1989, s.34.
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k rodině

dítěte

a mateřské

škole,

optimální

prolínání

těchto

dvou

prostředí

a přizpůsobení docházky dítěte do mateřské školy jeho potřebám.

1.1.2 Teorie potřeb Abrahama Maslowa

A. H. Maslow (1908-1970) byl významný americký psycholog a představitel
humanistické psychologie. Spolu s dalšími psychology byl inspirován existenciálni
filozofií, která se stala základem jejich teorie. Zdůrazňoval souvislost psychologie
s filozofií

hodnot,

filozofií

člověka

a

jeho

humanistická

teorie,

která chápe člověka jako zásadně odlišného od ostatních druhů, odporovala biologické
a darwinistické koncepci člověka. Je postavena na předpokladu, že lidská bytost
je motivována snahou přesáhnout současný stav svého bytí realizací vlastních
vývojových možností. Přesto považoval možnosti člověka za biologicky podmíněné,
s předem danými vrozenými možnostmi, tedy specifickými schopnostmi člověka
(např. potřeba seberealizace).
Maslow zastával názor, že společnost a kultura mohou směřovat vývoj
lidské osobnosti kvantitativně, nikoliv však kvalitativně, mohou ovlivnit rozvoj
vrozených

lidských

možností,

ale nemohou je

změnit.

Ačkoliv nesouhlasil

se sestavováním seznamů potřeb, sám při klasifikaci potřeb využíval „hierarchický
princip“, jež obsahuje potřeby

fyziologické,

potřeby

bezpečí,

afiliace,

uznání

a seberealizace, přičemž uspokojení „vyšších“ potřeb je podmíněno uspokojením
potřeb „nižších“. K.B. Madsen ve své knize Moderní teorie motivace cituje Maslowa
takto: „Měli bychom se už jednou provždy vzdát pokusů sestavit atomistický seznam
pudů či potřeb. Z několika různých důvodů jso u tyto seznamy teoreticky vadné.
...některé seznamy obsahují tři nebo čtyři potřeby, zatímco jin é jich obsahují stovky. “4
Maslow předpokládal, že vývoj potřeb postupuje v závislosti na jejich důležitosti
pro existenci člověka, a to jak ve fylogenetickém, tak v ontogenetickém vývoji,
proto jsou na prvním místě uspokojovány potřeby fyziologické. Jejich dostatečné
uspokojování vede ke vzniku další skupiny potřeb - potřeb bezpečí a následně potřeb

4 Madsen, K.B.: Moderní teorie motivace. 1.vydání. Praha, A cadem ial979, s.293.
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pozitivních

vztahů.

Jestliže

jsou

tyto

potřeby

dostatečně

uspokojovány,

lze předpokládat možnost vzniku potřeby výkonu a samostatnosti (autonomie),
prestiže, pozornosti okolí a vlastní potřebnosti. Další etapou jsou

potřeby rozvoje

vlastních schopností a potencialit, tedy poznávání a kompetencí. Potřeby seberealizace
stojí

až na posledním

místě

a vyžadují uspokojení všech ostatních.

V rámci

ontogenetického vývoje se tedy nejdříve objevují potřeby fyziologické a potřeby
bezpečí u dětí novorozených, u mladších dětí přichází uspokojování potřeb bezpečí
a lásky, starší děti uspokojují své potřeby lásky a uznání. V období adolescence
se objevují potřeby seberealizace, které se však naplno rozvinou až v dospělosti.
Vývoj jedince je tedy vzestupný a prochází tzv. „pyramidou potřeb“ 5 až k jejímu
vrcholu.

Potřeby V ;
f seberaalizace}^
Sebenaplněni,
potřeba uskutečnit '
to. Jím daná osoba
potenciální je

Potřeby uznáni:
Sebedůvěry, sebeúcty, prestiže

Potřeby sounáležitosti:
Lásky, náklonnosti,
shody a ztotožnéni, potřeba někam
patřit
Potřeby bezpečí:
Jistoty, stálosti, spolehlivosti; struktury,
pořádku, pravidel a mezi; osvobozeni od strachu, úzkosti a chaosu
Fyziologické potřeby :
Potřeba potravy, tekutin, vyměšováni, kysliku;
,
přiměřené teploty, pohybu, spánku a odpočinku; sexuálnlo uspokojeni; vyhnutí se bolesti

Maslow věnuje část svých úvah také rozlišení potřeb do skupiny potřeb
„nižších“ a „vyšších“. Mezi vyšší potřeby zařazuje ty, které v pomyslné pyramidě stojí
vždy výše, tedy nad některými jinými potřebami. Konstatuje, že uspokojení

5 Havlínová, M. a kol.:
ISBN 80-7178-383-8.

Kurikulum

podpory

zdraví v M Š .

1.vydání.

Praha,

Portál 2000.
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některé potřeby vždy vyvolá potřebu další, která stojí o úroveň výše a tato myšlenka
je základem jeho motivační teorie. V této souvislosti stanovil šestnáct hypotéz,
jež jsou tak výstižně formulovány, že si dovolím je citovat stejně jako K.B. Madsen,
který vycházel z knihy A. Maslowa Motivation and Personality (1954, 1970).
Domnívám se, že zamyšlení nad těmito hypotézami (nazývanými též propozice,
hypotetické

definice)

je

tím

důležitým

momentem,

který

nám

pomůže

pochopit nejen Maslowův systém potřeb, ale také vystihnout vývoj potřeb dítěte
v předškolním věku a budeme lépe schopni usměrňovat preference současné mateřské
školy, chápat její roli v životě dítěte a budeme moci kompetentněji přispět k vytváření
vhodných podmínek pro rozvoj dětské osobnosti.

„1.

Vyšší potřeby jsou pozdějším stupněm fylogenetického vývoje.

2.

Vyšší potřeby jso u pozdějším stupněm ontogenetického vývoje.

3.

Čím vyšší potřeba, tím méně je důležitá pro pouhé přežití, tím déle může
být je jí uspokojení odkládáno a tím snáze se potřeba trvale ztrácí.

4.

Žití na úrovni vyšších potřeb vede k větší biologické efektivnosti, delšímu životu,
k menšímu počtu nemocí, lepšímu spánku, chuti k jídlu atd.

5.

Vyšší potřeby jso u subjektivně méně naléhavé.

6.

Uspokojení vyšších potřeb

vede kžádoucnějším

subjektivním

výsledkům,

tj. k hlubšímu pocitu štěstí, klidu a bohatství vnitřního života.
7.

Sledování a uspokojování vyšších potřeb současně znamená všeobecnou
tendenci k zdraví, tedy tendenci směřující dál od psychopatologie.

8.

Vyšší potřeby musí mít při svém vzniku splněno víc předběžných podmínek.

9.

Vznik vyšších potřeb vyžaduje příznivější vnější podmínky.

10.

Ti, u nichž došlo k uspokojení obou druhů potřeb, cení si obvykle vyšších potřeb
více než nižších.

11.

Čím vyšší je úroveň potřeby, tím širší je okruh identifikace láskou, tj. tím vyšší
j e počet lidí s láskou se identifikujících, a tím vyšší je průměrná míra
této identifikace.

12.

Sledování a uspokojování vyšších potřeb má žádoucí občanské a společenské
důsledky.
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13.

Uspokojování vyšších potřeb má k seberealizaci blíž než uspokojování potřeb
nižších.

14.

Sledování a uspokojování vyšších potřeb vede k větší, silnější a opravdovější
individualitě.

15.

Čím vyšší je úroveň potřeb, tím svobodnější a účinnější může být psychoterapie;
na úrovni nejnižších potřeb je stěží platná.

16.

Nižší potřeby jsou

mnohem

lokalizovanější,

hmatatelnější a omezenější

než potřeby vyšší. “6

Maslowova

humanistická

teorie

potřeb

je

jednou

z nejznámějších

a nejuznávanějších, proto se často můžeme setkat s odkazy na ni v literatuře.
Bohužel, však autorova kniha Motivation and Personality, kde je tato teorie nejúplněji
prezentována, nebyla dosud u nás přeložena a publikována. Nezbývá proto, než využít
prezentace této teorie v knihách jiných autorů a sbírat informace po částech,
popř. studovat knihu v původní anglické verzi.

1.1.3 Základní psychické potřeby Z. Matějčka a L. Langmeiera

Zdeněk Matěj ček (1922 - 2004) při charakteristice psychických potřeb člověka
vycházel

ze

zkušeností

a představ

přizpůsobena

svých,

J. Langmeiera

Jejich formulace

není

myšlenkám

jiných

což Z. Matěj ček

odůvodňuje

rozmělněním

jeho empirickým

poznatkům.

Celoživotní zkušenosti

myšlenek,

a

J.

Mrkvičky.

významných

které

by

autorů,

neodpovídalo

autora v oblasti pediatrie

a vývojové psychologie nemohou vzbuzovat žádné pochybnosti o jeho dostatečných
kompetencích

k definování

a charakteristice

potřeb

člověka.

Vedle

potřeb

biologických, které musí být uspokojeny z důvodu přežití, definuje autor „základní
životně důležité potřeby psychické"7, jejichž uspokojování náležitě a v pravý čas

6 Madsen, K.B.: Moderní teorie motivace. 1.vydání. Praha, A cadem ial979, s.301.
7 Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují. 3.vydání. Praha, Portál 2003, s..37. ISBN 70-7178-853-8.
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směřuje k rozvoji psychicky zdravé a zdatné osobnosti.
stupňování

a pořadí,

ve kterém je

uvádí,

odpovídá

Klade důraz na jejich

postupu

od

obecnějších

a univerzálních k těm nejvyšším. Potřeby, které se Z. Matějčkovi podařilo definovat
a výzkumně ověřit jsou tyto8:

Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů

Znamená naladění organismu na žádoucí úroveň aktivity, tzn. přiměřené
množství různorodých a kvalitních podnětů, které zajistí dostatečnou stimulaci člověka
k činnostem tak, aby nebyl přetěžován, ale naopak vhodně a přiměřeně motivován.
Uspokojení této potřeby vede člověka k dobrému kontaktu s okolím a chrání ho
před nudou. Dítě předškolního věku je nabito energií a dostatek podnětů je prvořadým
požadavkem pro jeho zdárný a rovnoměrný vývoj.

Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech

Lze

ji

také

charakterizovat

jako

potřebu

„smysluplného

světa“.

Jejím naplňováním dochází k určité systematizaci v podnětech, kterých se člověku
dostává prostřednictvím smyslů a vede k vzniku a utřídění zkušeností, poznatků
a pracovních strategií. Náhodné a chaotické vnímání podnětů by nesměřovalo
k vytvoření

základních

podmínek

potřebných

k učení.

Je

tedy

možné

říci,

že uspokojení této potřeby ve smyslu vytváření osobních systémů v podnětech
a jejich zpracování je cestou k získávání nových zkušeností a poznatků.

Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů

V

souvislosti

s vytvářením

emocionálních

a sociálních vztahů hovoříme

o potřebě bezpečí a jistoty, jejíž uspokojování je podmíněno správně se vyvíjejícími
vztahy mezi dítětem a jeho primárními vychovateli, zvi. pak

harmonickým

vztahem s matkou, přináší dítěti pocit životní jistoty a je podmínkou pro další pozitivní

8 Matějček, Z.: Dítě a jeho rodina v psychologickém poradenství. 1.vydání. Praha, SPN 1992.
ISBN 80-04-25236-2.
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vývoj jeho osobnosti.

Pro

dítě je

nezbytná přítomnost osob, kterým důvěřuje

a cítí se s nimi bezpečně, osob, které mu poskytují láskyplné přijetí a trvalé zázemí.

Potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty

Uspokojování této potřeby vede k uvědomění si vlastní osobnosti a identity,
což je důležité pro osvojování potřebných společenských rolí a stanovování cílů svých
aktivit. Významnou roli sehrává vědomí našeho uznání okolím, tedy sebevědomí
v pravém slova smyslu.

Potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy

Z. Matějček uvádí, že tuto potřebu přiřadil k výše uvedeným později a ztotožnil
se s názorem J. Mrkvičky, který ji charakterizoval. Důležitost jejího uspokojování
tkví v tom, že člověku otevírá cestu k budoucnosti, naději, životnímu rozletu
a podněcuje jeho životní aktivitu. V řazení potřeb stojí až na posledním místě
a pravděpodobně je potřebou pouze lidskou.9

1.1.4 Porovnání a rekapitulace

Teorie

potřeb

A.

Maslowa

vychází

z potřeb

fyziologických,

které stojí na nejnižším stupni jeho pyramidy. Následují potřeby bezpečí, potřeby
sounáležitosti, uznání a potřeby seberealizace zaujímají vrchol této pyramidy,
nad něž autor staví ještě tzv. vyšší potřeby, ke kterým řadí především estetické
potřeby, potřebu krásy, pravdy a spravedlnosti a potřebu víry v něco nás přesahujícího.
Tato hierarchie potřeb je postavena na motivech jedince, které ho vedou k určité
činnosti. Motivace úzce souvisí s potřebami a jejich uspokojováním, podle názoru
autora jsou potřeby tím důležitým

momentem, který nutí člověka k jednání.

9 Matějček, Z.: Rodiče a děti. 2.vydání. Praha, Avicenum 1989. ISBN 08-056-89.
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Potřeby seberealizace

považuje za specificky

lidské

a

jejich

uspokojování

přisuzuje jedincům v období dospívání a dospělým.
Potřeby definované Z. Matějčkem, J. Langmeierem a J. Mrkvičkou lze rozdělit
do dvou skupin, a to potřeb biologických a psychických. Charakteristika psychických
potřeb vychází z empirických poznatků autorů v oblasti vývoje dětí v ústavech,
dětských

domovech

apod.

a souvisí

s teorií psychické deprivace.

Uspokojení

těchto potřeb je podmínkou zdravého rozvoje psychicky silného jedince.
Porovnáme-li obě charakteristiky potřeb, nacházíme shodu v jejich základním
východisku,

kterým jsou

u obou autorů potřeby

fyziologické a předpoklad

jejich primárního uspokojení. Postup k vrcholu, tedy ke stále vyšším potřebám,
je zřejmý v obou pojetích. Potřeby charakterizované Z. Matějčkem jsou vyjádřeny
obecněji a je zde kladen důraz na podněty přicházející z okolí jedince na rozdíl
od hierarchie

potřeb

A.

Maslowa,

který

svou

teorii

postavil

na

motivaci

a problematiku podnětů uvádí v souvislosti s primárními potřebami. V potřebách
Z. Matějčka je však možné vysledovat konkrétněji definované potřeby A. Maslowa
a jejich posloupnost

v obecné

rovině je shodná.

Rozdíl

je

patrný

u

potřeb

seberealizace, kde se důležitost jejich uspokojování liší ve věku jedince, který autoři
uvádí. Nejvýše postavenou potřebu Z. Matějčka, tedy potřebu otevřené budoucnosti,
lze částečně ztotožnit se seberealizačními potřebami A. Maslowa, částečně je však
možné ji považovat za zastřešující a výstižně formulovanou podmínku vývoje člověka,
jejíž obdoba není u A. Maslowa vyslovena.
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1.2 Historický exkurz do vývoje rodiny

V

průběhu historického vývoje rodiny došlo k velmi výrazným změnám

nejen v jejím

uspořádání,

velikosti,

ale i v přístupu k dětem, jejich
uspokojovat primární

dominantního

přijímání,

chápání

a sekundární potřeby

postavení
dětství

a

muže

a

ženy,

schopnosti

rodin

dítěte. V souvislosti

s vývojem

společnosti se měnily funkce rodiny a její role v životě dítěte, v průběhu staletí
docházelo ke zlepšení i zhoršení pozice dítěte v rodině i společnosti od extrémního
nezájmu na jedné straně ke krajnímu pedocentrismu na straně druhé. Potřeby dítěte,
jak

je

chápeme

a v naší republice

dnes,
bylo

nebyly dlouhou

toto

„osvícené“

dobu
období

zakotveny
přerušeno

v povědomí
2.světovou

lidí

válkou

a následujícím společenským uspořádáním. V současné době se však stává tato oblast
prioritou rodin s dětmi i části vzdělávacích institucí a vývoj chápání dětství
a postavení dítěte nejen v rodině je důležitým ukazatelem směřování celé společnosti.
Systém pomoci sociálně slabým rodinám je především doménou 19. a 20.století.
Již ve starověku můžeme zachytit zmínky o pomoci starým, nemocným a chudým
občanům, většina těchto aktivit však je postavena na dobročinnosti bohatších vrstev
společnosti

a

charitativní

se prohlubují již

tak

činnosti

hluboké

církví.

rozdíly

S příchodem

průmyslové

mezi jednotlivými

vrstvami

revoluce
obyvatel

a vzniká tak potřeba vytvoření systému pomoci potřebným, jehož součástí je nejen
finanční pomoc, ale i zřízení soustavy nemocnic, škol, útulků pro opuštěné děti,
sirotky, staré a postižené spoluobčany. Finanční pomoc je nutně směřována sociálně
slabým rodinám s dětmi a osamělým matkám, jejichž životní úroveň je velmi nízká.
První zmínky o tomto systému finanční pomoci je možné vysledovat na konci
19. století, a to zejména v rozvinutých zemích západní Evropy. V průběhu 20.století
je tento

systém

zdokonalován

a stává se nástrojem

nejen politického

boje

zainteresovaných stran, ale i neoddělitelnou součástí života moderní společnosti,
ve které je péče o potřebné samozřejmostí.
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1.2.1 Období do konce l.poloviny 19.století

V

období středověku je rodina považována za základ společnosti. Je založena

na patriarchálním

uspořádání

a

její

ekonomická

soběstačnost

je

důležitým

momentem při utváření určitého kulturního modelu, který ovlivňuje chování a způsob
života lidí v této době. Na základě socioekonomických poměrů jednotlivých rodin
se odvíjí způsob výchovy dětí a jejich postavení nejen v rodině, ale i v celé
společnosti. Několik prvních let života, která nejsou považována za důležitá, prožívají
děti

v těsném

kontaktu

s matkou,

popř.

je

péče

matky

suplována

kojnou

či vychovatelkou. Dětství prožité ve společnosti matky je záležitostí spíše rodin
s horším ekonomickým statutem, k dětem z lépe postavených rodin jsou najímány
osoby, jejichž úkolem je zajistit přežití dítěte a jeho prospívání především po fyzické
stránce. Dětství v pravém slova smyslu není však plnohodnotně naplňováno
ani u jedné z těchto skupin obyvatel. Děti z chudších rodin sice tráví většinu času
s matkou,

ta je ale zaměstnána

péčí o rodinu,

vykonáváním

prací

souvisejících

se zajištěním obživy, rozvoji dítěte a jeho potřebám není věnována taková pozornost,
jaká by byla třeba. Je důležité říci, že v tomto období není psychický ani fyzický
rozvoj

dítěte

prioritou

jsou charakteristické
socioekonomickou

rodin,

pro

období

úrovní

jsou

jejich dětství je však

omezeno

potažmo celé
pozdější.
sice

společnosti,

Děti vyrůstající

vychovávány

brzkým

začleněním

tyto

tendence

v rodinách

vychovateli

popř.

do společnosti

s vyšší
učiteli,

dospělých,

kde jsou vedeny k potlačení dětských projevů, ke studiu v autoritativně vedených
církevních školách a k práci s dospělými. Rodina, která je základem středověké
společnosti, však zůstává významnou hodnotou a pilířem, jejíž důležitost je podpořena
silným vlivem křesťanství. Systém sociální podpory chudým rodinám není rozvinut,
případná pomoc se děje na bázi dobročinnosti bohatších vrstev a prostřednictvím
církve. Od 16.století částečně zajišťují tuto službu obce, které jsou nuceny zákonem tzv. domovským právem k péči o své handicapované občany.
Období humanismu a renesance, které je charakterizováno návratem k antickým
hodnotám, má své počátky v kritice církve, jejíž moc nabývá hrozivých rozměrů

24

a jejíž nemilosrdné a autoritativní jednání je důvodem ke hledání odlišných principů
a vzorců chování. Proto je postupný návrat k antice vnímán jako nutná změna,
která vnáší do života lidí optimistické vidění světa, obrodu lidství a člověka
se zdůrazněním jeho

práv

a individuality.

Ve vztahu k dětem

se prosazuje

humanistický přístup, dítě se postupně stává centrem rodiny a je mu věnováno více
pozornosti. Děti jsou posílány do škol, které prochází změnou ve jm énu lidskosti,
v rodinách je však výchova dětí stále závislá na jejím postavení a úrovni, na sociální
soběstačnosti. Rodina přestává být velkým společenstvím lidí stejného rodu, postupně
se stává užší komunitou rodičů a dětí s přetrvávajícím patriarchálním upořádáním.
Výchova dětí v rodině i ve školách je postupně soustředěna na rozvoj všech složek
osobnosti dítěte s důrazem na smyslové vnímání a přímou zkušenost, objevují se první
hračky a hry. Tento posun je však zřetelný u rodin z vyšších společenských vrstev,
které tráví mnohem méně času prací a zajišťováním obživy a věnují svůj čas dětem,
jež jsou považovány za hračky pro pobavení dospělých. Z tohoto období můžeme
obdivovat především myšlenky osvíceného myslitele a pedagoga, který se zabýval
výchovou a vzděláváním dětí a jehož názory jsou živé a aktuální i v dnešní době myšlenky J. A. Komenského. Názory J. J. Rousseaua z přelomu tohoto období jsou
spjaty s principy přirozené a svobodné výchovy s návratem k přírodě, respektující
psychické odlišnosti dítěte od dospělých, potřebu pohybu, hry a prožitku dětství.
Systém sociální pomoci je stále zcela v režii obcí, dobročinnosti vyšších vrstev
společnosti a církve, které se věnují pomoci chudým a nemocným lidem, opuštěným
dětem, z důvodu velkých rozdílů mezi společenskými vrstvami a značným množstvím
lidí odkázaných na pomoc jiných, je tato intervence málo účinná a ve svém rozsahu
zcela nedostatečná. Systematická pomoc potřebným není v této době rozvinuta
a je zcela v režii jednotlivých rodin, jakým způsobem se jim podaří získat dostatek
prostředků k zajištění základních potřeb svých členů.10

10 U Uhlířová, J.: Vývoj m yšlení o dítěti. Přednáška. Praha, PedF UK 2001.
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1.2.2 Období od 2.poloviny 19.století

Konec 18. a začátek 19.století je charakterizován významným hospodářským
rozvojem spojeným se vznikem továren s manufakturní výrobou. Tento vývoj
sebou přináší velké změny v sociální oblasti, které v prvé řadě zasahují rodiny s dětmi.
Dochází k masovému odchodu lidí z venkova a rodina, dříve rozvětvená a široká,
se stává malou skupinou, tzv. nukleární rodinou s rodiči a jejich dětmi. V důsledku
společenských a hospodářských změn, které přináší především nový fenomén
v podobě zaměstnané ženy, vyvstává do popředí otázka oslabení základních funkcí
rodiny

spojená s jejím zabezpečením.

Svou roli

nachází v tomto

období

řada

organizací a zcela nezastupitelnou roli získává škola, která z velké části přebírá péči
o děti. Vznikají první státem zřizovaná veřejná zařízení, jejichž úkolem je postarat se
o nemocné, staré a postižené občany, vzniká také systém nemocnic, nalezinců
a sirotčinců určených dětem. Problémem tohoto období je bezesporu práce dětí,
které jsou využívány jako levná pracovní síla a souvisí s ekonomickou situací chudých
rodin. Zaměstnanost žen, práce dětí a rozpad tradiční rodiny vedou ke zhoršení pozice
dítěte ve společnosti a ke ztrátě již částečně nabytého dětství. Odlišná situace
je u vznikající střední třídy, jejím ž ideálem je dítě navštěvující školu, kde je vedeno
k poslušnosti, mravní čistotě a respektu k rodičům učitelům a dalším dospělým.
Negativní aspekty, které jsou v sociální sféře vyvolány hospodářskými změnami
vedou ve 2.polovině 19.století k prosazení povinné školní docházky a k osvobození
dětí od práce. Tyto kroky jsou pozitivním posunem k ochraně práv dítěte, zároveň
je však nutné posílit garanci státu v oblasti sociální pomoci rodinám s dětmi.
Změny v rodinných vazbách a pozicích jednotlivých jejích členů se stále vyvíjejí,
posiluje se role ženy, která svou prací pomáhá zajistit rodině dostatek prostředků
k obživě, mění se postavení dětí, a to především v oblasti uznání jejich vlastního
dětského světa vlivem prudkého vývoje pedagogických a psychologických vědních
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disciplín. Do vztahu mezi dětmi a dospělými vstupuje ve větší míře stát systémem
veřejných sociálních služeb školství a zdravotnictví.11
Studie o vývoji rodiny, které vznikají s rozvíjející se sociologií, jsou v období
1.poloviny 20.století vůči rodině velmi optimistické. Rodina je považována za základ
státu, který poskytuje svým členům ochranu a útočiště před vnějšími vlivy,
nemění svůj tvar ani vnitřní uspořádání. Plní své základní funkce a významně se neliší
od rodin

historicky

starších.

Je

třeba

podotknout,

že

prosazování

takového

chápání rodiny je nutnou podmínkou fungování společnosti, protože stabilní a funkční
rodina je stabilizujícím prvkem každého sociálního systému. Pozitivní reformy
v oblasti pedagogiky a s ní souvisejících dalších společenských věd, které směřují
k zesílení zájmu o dítě a uznání jeho práv a potřeb, postupně nacházejí své místo nejen
ve školách, ale vedou ke změně přístupu k dítěti v rodině, kde stále přetrvává
autoritativní patriarchální uspořádání s důrazem na poslušné dodržování pravidel
rodinného

života.

Takové

vzorce

chování

jsou charakteristické

především

v měšťanských rodinách, které jsou zárukou mravního a společensky nezávadného
chování. Doporučuje se dbát na rozdíl mezi dítětem a dospělým, ideálem výchovy
je rozumnost,

přiměřenost a vzdělanost,

odmítána je jak přílišná láska k dítěti,

tak přemrštěná autorita. V těchto rodinách se také diskutují otázky související
s emancipací žen, kdy na jedné straně stojí ekonomická závislost ženy na manželovi,
a na straně druhé je osvobození od této situace spatřováno v otevření světa práce
ženám, které nabízí myšlenky rovnosti muže a ženy, osvobození od závislosti
na partnerovi, což je považováno za přirozený cíl měšťanských žen. Jiná situace
je v rodinách

s horším

ekonomickým

statutem. Ženy, až na krátké výjimky,

kdy setrvávají doma s dětmi, přispívají do rodinného rozpočtu svou prací po celý život
a jiný způsob života v jejich podmínkách není možný. Záchytný sociální systém
je v tomto období již natolik zdokonalen, že rodiny s dětmi, stejně jako občané starší
a nemocní, mají záruku trvalého příjmu z prostředků státu, protože „každý má právo
očekávat od společnosti ochranu před handicapem, jen ž mu nezaslouženě nedává
stejné šance jako ostatním “12. Finanční pomoc státu je obohacena o

porodné

a přídavky na dítě, vdovský a sirotčí důchod, pohřebné, podporu rodiči, který pečuje
11 Kolláriková, Z. - Pupala, B.: Předškolní a primární pedagogika. 1.vydání. Praha, Portál 2001.
ISBN 80-7178-585-7.
12 M ožný, I.: S ociologie rodiny. 2.vydání. Praha, SLON 2002, s. 154. ISBN 80-86429-05-9.
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sám o své dítě, příspěvky na bydlení, půjčky, zvýhodněná stavební spoření a daňové
úlevy rodinám s dětmi. Období 1.poloviny 20.století bylo poznamenáno 1.světovou
válkou, která narušila nejen hospodářskou prosperitu zemí, ale ovlivnila život rodin
ve všech oblastech. Ve vztahu k dětem jsou vyzdviženy zdravotní zásady, pravidelnost
ve stravování, dítě má být od narození vedeno k vytváření potřebných návyků.
Pravidelnost, pořádek, klid, poslušnost dítěte a důslednost ve výchově, to jsou hlavní
zásady výchovy. Láskyplné projevy vůči dítěti nejsou doporučeny, vývoj dítěte
není třeba ovlivňovat zvláštními postupy a podněty.
Konec 2.světové války znamená návrat k rodinnému životu, který získává znovu
na své důležitosti, a to především z důvodu potřeby klidu, harmonie a pohody
po traumatizuj ících zážitcích z války. Dochází k velkému nárůstu narozených dětí
a rychlému růstu ekonomiky. Následkem zlepšující se finanční situace stále více rodin
vyhledává samostatné bydlení, každá nová rodina začíná svůj život v nové
domácnosti. Nukleární rodina, která se poprvé objevila v období průmyslové revoluce,
se stává standardním způsobem života a v této podobě ji přijímáme i dnes. Vývoj
společnosti vnáší republice získává jiný směr v okamžiku, kdy revoluční převrat
v roce 1948 prosazuje odlišné názory na její směřování. V zájmu růstu ekonomiky
nastupují ženy do zaměstnání již v útlém věku dětí, pro něž je postavena síť jeslí
a mateřských škol. Toto řešení má velmi neblahé následky na psychiku dítěte,
které je ochuzeno o úzký láskyplný vztah s matkou v kruhu rodiny, její celodenní péči
do určitého věku. Objevuje se fenomén zaměstnaných rodičů a citově deprivovaných
dětí, jejichž charakteristiky můžeme nalézt v publikacích J. Langmeiera a Z. Matějčka.
V této souvislosti se po roce 1950 znovu zdůrazňuje mateřská a rodičovská láska,
pozornost k dítěti, shovívavost a celková harmonie v rodinných vztazích. V šedesátých
letech pronikají i k nám velmi liberální tendence ve výchově, které vedou k uvolnění
přísných zásad ve výchově dětí, dochází ke změně názoru např. na umělou výživu.
Ve vztazích v rodině dochází k postupnému vyrovnání pozice muže a ženy,
zdůrazňuje se harmonické fungování rodiny s ohledem na individuální zvláštnosti
jejích členů, přihlíží se k jejich možnostem přínosu pro rodinu. Otázka autority
a mravních základů výchovy je doménou osmdesátých let. Velký vliv na názory
obyvatel získávají média, úřady, školy apod.. Navzdory všem těmto vlivům má rodina
své hodnoty, které jsou určující při utváření běžného chování rodiny. Rodiče určují
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mimoškolní a volnočasové aktivity dětí s ohledem na jejich preference, starším dětem
•

•

•

je umožněno trávit volný čas dle svých zájmů.

1^

Devadesátá léta jsou charakteristická růstem počtu kvalifikovaných žen,
které hledají kompatibilitu mezi svým zaměstnáním a mateřstvím. Dochází k oslabení
všeobecně uznávaného modelu rodiny a nově vznikající modely rodin jsou založeny
na vzájemné dohodě partnerů. V důsledku těchto priorit dochází k hledání konsensu
v řešení

problému

mladých

rodin

a

výsledkem

je

přirozené

snižování

počtu narozených dětí. V oblasti sociální politiky státu se objevují tendence zvrátit
tento neutěšený stav, navrhovaná a postupně prosazovaná řešení však nikdy nedokáží
tento vývoj zmírnit, protože ekonomické aspekty nedovolují kompenzovat matkám
jejich ušlý plat a kariémí růst. Výsledkem tohoto vývoje je nejen soustavné snižování
porodnosti a odkládání mateřství, ale na druhé straně růst životní úrovně rodin
s jedním či žádným dítětem. Tyto strategie jsou hlavním důvodem narušení rodinného
stereotypu v posledních pěti desetiletích a ve svém důsledku vedou k zásadním
změnám ve směřování rodin, které se plynule adaptují na měnící se podmínky.
Dochází tak k významné změně v chápání rodiny a končí období jejího neměnného
postavení v takové podobě, v jaké jsme si zvykli ji vnímat po několik minulých
století.14

13 Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. 2.vydání. Praha,
ISBN 80-85850-24-9.
14 Možný, I.: S ociologie rodiny. 2.vydání. Praha, SLON 2002. ISBN 80-86429-05-9.
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1.3 Rodina a její postavení ve společnosti dnes

Dnešní představa rodiny, taková jakou ji všichni známe, je spojena s místem,
které je nám

důvěrně

známé

a

s lidmi,

kteří

kní

patří.

Je

to

místo,

jež nazýváme domovem, ale bez přítomnosti osob nám blízkým by byl tento pojem
jen prázdným slovem. Rodina je nejstarší institucí, v různých podobách ji můžeme
nalézt již od pradávných dob a sledovat její vývoj až do současnosti. Přirozenou funkcí
rodiny a náplní jejího času je péče o děti a tato náplň zůstala beze změny po celou
dobu její existence, pouze podoby této péče se v průběhu věků částečně změnily.
Nejinak je tomu i u dnešní rodiny, která je ostře sledována veřejností, odborníky
v rozličných oborech společenských věd, politickými kruhy a bezpočtem institucí,
které se zabývají vývojem rodiny a jejím směřováním, vazbami rodin s prostředím
a jejich interakce s institucemi, které život rodiny ovlivňují a bez nichž si jej
nedokážeme

vůbec představit.

Jednoduchou

odpověď

na

profil

rodiny

nám pravděpodobně nedá žádný z odborníků a od každého z nich uslyšíme odlišné
preference v jednotlivých oblastech. Všichni se však určitě shodneme v názoru,
že pro dítě a jeho příznivý vývoj je milující rodina, její existence a pocit jistoty v ní,
tím nej důležitějším.

V souvislosti

s uspokojováním

základních

lidských

potřeb

je u dítěte prvořadou institucí právě rodina a později se k ní přidává mateřská škola,
vztahy s vrstevníky, základní škola a další instituce. Vždy je však rodina tou prvotní
skupinou, ke které má dítě důvěru, kde se vytváří mezilidské vztahy, kde je přijímáno
bez výhrad a kam se vrací mezi své nejbližší.15

1.3.1 Kvalita vztahu matky a dítěte jako podmínka uspokojivého vývoje dítěte

Na počátku tohoto, pro nás tak cenného vztahu, byla potřeba ochrany
a pomoci bezbrannému

15 Matějček, Z.: O
ISBN 80-85282-83-6.

mláděti.

rodině

vlastní,

Tato

hluboce

nevlastní

a

zakořeněná

náhradní.

1.vydání.

psychická

Praha,

potřeba

Portál

1994.
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se vyvinula v „lidskou materskou lásku“16, která je základním lidským vztahem
a současně mechanismem uspokojování lidských potřeb. Vzájemný vztah matky
a dítěte je proto tak významným pojmem, že je postaven na zajištění potřeby jistoty
a bezpečí a vyvíjí se na základě vzájemné připravenosti a bezvýhradného přijetí.
Problematika vzájemné

interakce matky a dítěte je

poprvé zmiňována

K onfuciem již pět set let před naším letopočtem a další zmínky o pozornosti
věnované této tématice pocházejí od významných osobností

světové historie.

Ve 20.století došlo přičiněním psychoanalýzy ke zvýšení zájmu o vztah matky a dítěte
v souvislosti s psychosociálním vývojem jedince, především zásluhou tzv. vídeňské
školy, která se zajímala o tuto problematiku z pohledu dětí osiřelých během 2.světové
války. Výsledky šetření z této doby přinesly nové poznatky o nenahraditelnosti
kontaktu dítěte s matkou a rodinou. Dalším podnětem, který zaujal odborníky z oblasti
vývojové

psychologie,

i experimentálních

byla

etologická

podmínkách.

pozorování

Závěry

probíhající

výzkumů

v přirozených

prováděných

s primáty

prokázaly nutnost přirozené mateřské výchovy k normálnímu vývoji jedince.
Tyto závěry byly potvrzeny také kultuměantropologickými studiemi národů žijících
odděleně od civilizované společnosti.
Komunikace

matky

a jejich vzájemná vazba je

a

dítěte je
významně

nastartována již

v prenatálním

prohloubena narozením

dítěte.

období
Kvalita

tohoto vztahu je ovlivněna dispozicemi dítěte a především osobnostní připraveností
matky

a zralostí

pro

mateřství,

postojem

vůči

dítěti,

výchovnými

principy,

povahovými vlastnostmi apod.. Vzájemná interakce a její kvalita je základní
podmínkou vytváření všech dalších sociálních vztahů. Výzkum v této oblasti
realizovaný J. Bowlbyem získal důležité informace týkající se vývoje vzájemné
interakce matky a dítěte do pěti let a charakterizoval tzv. vazbu jistou, kdy dítě
snadno překonává těžkosti a je schopné vzdálit se od matky především proto, že se cítí
bezpečně a jistě. Vazba nejistá, úzkostná a vzdorující je spojena s obavou dítěte
o ztrátu přítomnosti matky a její péče. Vazba nejistá úzkostná a vyhýbavá je provázena
velkou nedůvěrou dítěte s očekáváním negativního přijetí. Trvalost prvotního vztahu
k matce je některými studiemi prokázána až do šesti let věku dítěte a je třeba ji chápat

16 Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují. 3.vydání. Praha, Portál 2003, s.10. ISBN 70-7178-853-8.
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jako vztah dvou jedinců, na jehož základě se odvíjí osobnostní rysy dítěte
a jeho odolnost vůči přicházejícím změnám.
Interakce matky a dítěte je důležitým aspektem ovlivňujícím problematiku nástupu
dítěte do mateřské školy, protože kvalita tohoto vztahu je jedním z určujících
momentů bezproblémového přechodu dítěte do nového prostředí.

17

1.3.2 Charakteristika a vývoj dnešní rodiny

Nápadné a nepříliš povzbuzující změny, kterých jsm e ve vývoji rodiny svědky,
jsou středem pozornosti sociologů, psychologů a pedagogů především v posledním
desetiletí. Tyto změny úzce souvisí s transformací společnosti a uvolněním určitých
přísných norem, jim iž se život v n áší zemi řídil před rokem 1989. Katastrofické
vize ve směřování současné rodiny jsou především důsledkem nárůstu rozvodovosti,
uvolněním partnerských vztahů a posunu v morálních a etických principech,
se kterými tato

společenská

je charakterizována

změnou

změna
jejích

koresponduje.
funkcí

a

Měnící

jejím

se

tvář

postavením

ve

rodiny
světě,

který ji obklopuje. Současná rodina je nazývána rodinou nukleární, kde je kladen
důraz

na vzájemné

vztahy mezi jednotlivými členy, zvláště pak na vztahy

mezi manželi. Současně je prioritou rodin uspokojování individuálních potřeb
jejích členů a vytváření prostoru pro rozvoj jejich autonomie.
Stále se prohlubující vliv státu a společnosti na život rodiny vede k uzavírání
rodin

do

vlastního

světa a vyhledávání

soukromí

s cílem

dosáhnout určité

samostatnosti a nezávislosti a vytvořit pro své členy alespoň částečně privátní
prostředí. Lze tedy říci, že současná rodina je soukromou i veřejnou institucí zároveň,
kdy je rodina a její správné fungování v režii státu. Hlavním důvodem takové kontroly
byla a stále zůstává otázka péče o dítě. Současně s touto vzrůstající závislostí rodin
na státu a uzavíráním rodin do svého vnitřního prostředí dochází k omezování
jejich vztahů

s širší

rodinou, prohlubuje

se nezávislost rodin

na příbuzných

17 Mertin, V. - G illem ová, I.: Psychologie pro učitelky mateřských škol. 1.vydání. Praha, Portál 2003.
ISBN 80-7178-799-X .

32

a v neposlední řadě je rodina ohrožena i vzrůstající nezávislostí jejích jednotlivých
členů na sobě navzájem. Tyto změny však nevedou vždy k negativnímu posunu
v životě rodiny, protože omezení vzájemné závislosti umožňuje lépe vytvářet
a udržovat dobré vzájemné vztahy se širší rodinou a jednotliví členové úzké rodiny
mohou nalézt prostor ke vzájemné interakci v činnostech, které prožívají společně.
Současná rodina je postavena na vzájemných vztazích mezi svými členy,
a proto by mohla

nést

označení

„vztahová

rodina“.

Ještě

nikdy

v historii

nebyla tak uzavřeným a intimním prostředím, kde by na prvním místě figurovaly city
a kvalita vnitřních vztahů. Současně ji lze označit za silně individualistickou
vzhledem k prioritám jejích jednotlivých členů, především dítěte a jeho školní
úspěšnosti a kariémím a volnočasovým ambicím jeho rodičů. Postupným zužováním
rodin v důsledku menšího počtu dětí jsou již rodiče současných dětí orientováni silně
individualistický a tyto tendence jsou následně přenášeny do rodiny nové, kde dochází
především k jejich přenosu na narozené děti, ne vždy však na úkor jejich rodičů.
Tyto tendence mají však negativní vliv na fungování domácností současných rodin
a vzájemné vztahy mezi manželi a zde je patrně jeden z důvodů rozpadu mladých
rodin.

1.3.3 Podpora rodin s dětmi

Během vývoje sociální péče o dítě se prioritou státu v této oblasti stává ochrana
dítěte a pomoc rodinám při péči o ně. Snaží se o upevněné vazby mezi matkou
a dítětem, a to především na právní úrovni formulací zákonů, které se vztahují
k rodičovským právům, na ekonomické úrovni systémem sociálního zabezpečení,
dávek a daňových úlev pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě na institucionální úrovni
umožněním zařazení dítěte do mateřské školy.18
Systém sociální pomoci rodinám s dětmi je závislý na příjmech státního
rozpočtu, ze kterého je

financován.

Vývoj

situace rodin je

odrazem toho,

jakou pozornost stát rodinné problematice věnuje, je však také odrazem ekonomické

18 Singly, F.: Sociologie současné rodiny, l.vydání. Praha, Portál 1999. ISBN 80-7178-249-1.
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situace naší země. Vlivy uvedené v předchozích kapitolách nastínily vývoj nejen
ve směřování rodiny jako takové, ale i tendence, které preferuje stát ve vztahu k ní.
Vzhledem k těmto aspektům nikoho nepřekvapí nedostatečná výše příspěvků rodinám
s dětmi,

které zůstávají

dochází k určitému

po

zvýšení

dlouhou
životních

dobu

beze

nákladů.

změny,
Mimo

ačkoliv

tento

každoročně

systém

existují

již několik let nestátní instituce (církevní charitativní zařízení, nadace a sdružení),
které vytváří alternativní podpůrný systém sociální péče především v oblastech,
kde je jich nejvíce třeba. Bohužel jsou tyto instituce závislé na příspěvcích ze státního
rozpočtu, a proto je jejich finanční situace velmi nejistá.

1.3.4 Chápání dětství a postavení dítěte s ohledem na současnou rodinu a školu

Určitou jistotou, kterou rodiny s dětmi v naší společnosti mají, je propracovaný
vzdělávací systém, který umožňuje kvalitní vzdělávání všem dětem, bez ohledu
na jejich sociální postavení. Bohužel i tato oblast doplácí na úsporná opatření státu.
Rodiny s dětmi využívají systém státních škol, které jsou záchytnou sítí pro všechny
bez rozdílu. Škola má v životě rodiny a jejího dítěte velký význam. V průběhu
socializace dítěte sjeho přibývajícím věkem získává škola a vrstevníci prioritní
důležitost ve vztazích dítěte a rodině zůstává především úkol utvářet osobnost dítěte
a zajistit dostatečnou emoční podporu.
Moderní společnost, jejíž jsme součástí, zcela oddělila práci od vzdělání. Děti
jsou neproduktívni členové našich rodin a cesta za ukončením jejich vzdělání
se prodloužila do adolescence a v určitých případech i do věku dospělosti. V závislosti
na ubývání počtu dětí v rodinách je tento trend možný a společensky akceptovatelný.
Právě budoucí ekonomický přínos pro společnost je hlavním důvodem nastavení
vzdělávacího systému tímto směrem. Dochází k prodloužení dětství a jeho značnému
ovlivnění vzdělávacími institucemi, které jsou směřovány jak k dětem mladším,
tedy předškolního věku, tak i k dětem starším, které navštěvují různé typy škol.
Dětství je chápáno jako specifické období, které si zaslouží zvláštní pozornost
ve všech oblastech, je

opatrováno a chráněno.

Škola ve své dnešní podobě
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vytváří zvláštní pojetí dětství postavené na principu nevinnosti a slabosti dítěte,
kdy úkolem dospělého je

zachovat tuto nevinnost a posílit v dítěti jeho schopnosti

pro budoucí život. Dítěti je věnována maximální pozornost od jeho narození s cílem
připravit jej dobře na život a obstát v náročných situacích. Rodina a škola se stávají
partnery ve výchově a vzdělávání dítěte a charakteristickým rysem rodiny v dnešní
moderní společnosti je školní a posléze společenská úspěšnost dítěte.19
Ve vztazích mezi školou a rodinou dochází k výraznějším změnám v posledním
desetiletí minulého století. Rozšiřují se rodičovská práva a školy umožňují rodičům
více se zapojit do svého života nad rámec stávajících zvyklostí. Objevují se názory
volající po posílení spolupráce školy a rodiny dítěte, a to především z důvodu
zdůraznění

demokratických vztahů, zodpovědnosti všech zúčastněných, zlepšení

vzdělávacích standardů, posílení rovnoprávnosti a podchycení sociálních problémů.
Postupem času se mění role školy a rodiny, kdy školy nabízí službu určité kvality
a rodiny jsou na straně jejich klientů a očekávají především otevřenou informovanost
o dítěti postavenou na vztahu vzájemné důvěry a partnerské spolupráce.20

19 Kolláriková, Z. - Pupala, B.: Předškolní a primární pedagogika, l.vydání. Praha, Portál 2001.
ISBN 80-7178-585-7.
20 Rabušicová, M. - Emmerová, K.: Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika
č.2, roč.LIII, s .141-151. Praha, PedF UK 2003. ISSN 0031-3815.
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1.4 Historický exkurz do vývoje mateřských škol

Veřejné

instituce zabývající se předškolní výchovou můžeme ojediněle

nalézt již v 8.století našeho letopočtu a jejich činnosti byla směřována především
opuštěným a osiřelým dětem. Podobné zmínky provází naši historii v souvislosti
s aktivitami

církví

a

dobročinných

uskupení.

Rozsáhlé

změny

v této oblasti

byly vyvolány transformací v sociální struktuře společnosti koncem 18. a počátkem
19. století, která souvisela s rozvojem továren s manufakturní výrobou a vstupem ženy
do pracovního procesu.

S touto významnou změnou ztrácí rodina schopnost

postarat se o své členy v dětském věku, protože matka dříve pečující o chod celé
domácnosti a děti opouští domov až na dvanáct hodin denně. Vznikající instituce
předškolní výchovy však nejsou zřizovány pro potřeby těchto žen, ale hlavním
důvodem je obrana společnosti proti novému fenoménu -

dětem, které jsou často

ponechávány bez dohledu a potulují se po ulicích. Prvotně tedy vznikají veřejné
instituce starající se o děti opuštěné - nalezince a sirotčince, následně pak instituce
pro děti neopuštěné

-

jejichž cílem je jak

pěstovny
péče

(dětince),

o děti

v době

dětské

nemocnice

nepřítomnosti

a

matky,

ozdravovny,
tak

potřeba

vštípit těmto dětem potřebné znalosti a způsoby chování důležité pro jejich uplatnění
v pracovním procesu.
V

zemích západní Evropy, především ve Francii a Anglii, má institucionální

předškolní výchova o padesát let delší tradici. Dochází ke vzniku opatroven, dětských
zahrádek a mateřských škol, jejichž cílem je zajistit péči o dítě v době nepřítomnosti
matky bez jakéhokoliv důrazu na vzdělávací a výchovnou stránku této péče.
První významnou institucí takového typu byla opatrovna pátera Oberlina „Škola
pletení“ využívající ručních prací jako

prostředku obživy, která se současně

snaží naučit děti základům čtení a psaní prostřednictvím knihy J. A. Komenského
Orbis Pictus. Opatrovny jsou ve své původní podobě zřizovány pro děti z chudých
rodin,

později

je

využívají

i

vyšší

společenské

vrstvy.

Nejznámější

a nejpropracovanější systém péče o děti bylo možné nalézt ve Francii, jež rozvinula
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Madame

Pape-Carpentier

a dále v Německu,

které

bylo

známé

Kindergarten

F. Fróebela.

1.4.1 Institucionální předškolní výchova v naší zemi do konce 19.století

Zásluhou

hraběte

Chotka jsou

v našich podmínkách

zřízeny

opatrovny

srovnatelné s podobnými ústavy v cizině. Důvodem k jejich zřízení je neutěšená
situace dětí, které se živí žebrotou, nemají však pouze sociální funkci, ale jejich cílem
je i tzv. předvýchova. Hrabě Chotek zakládá několik opatroven, z nichž první
anejvětší je vychovatelna v Praze Na Hrádku (1832). Jejím posláním je postarat se
o děti 2-5 leté, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a nemohou v té době o své děti
pečovat. Již v této první opatrovně je znát její výchovný a vzdělávací záměr,
který připravuje

děti

k přechodu

do první

třídy

obecné

školy.

Péče

o

děti

je v opatrovně svěřena odbornému učiteli a opatrovnici. Učitel musí mít potřebnou
kvalifikaci v oboru pedagogickém, mravní a morální kvality a spolu s opatrovnicí
musí prokázat výbornou znalost českého i německého jazyka. Prvním učitelem
opatrovny Na Hrádku se stává J. V. Svoboda, jehož zásluhou se realizuje nové pojetí
činnosti opatroven, které přestávají být zařízením ryze pečovatelským a stávají se
institucí výchovně vzdělávací.

Koncepční změny přivádí do opatroven i děti

ze zámožnějších rodin, aby se naučily základům trivia v českém jazyce. Svou kvalitou
české opatrovny brzy předčí své vzory, a to především z důvodu jejich již zmiňované
výchovně vzdělávací funkce.21
Svobodova Školka je první zcela svébytnou a původní koncepcí navazující
na myšlenky J. A. Komenského vyjádřené v Informatoriu školy mateřské. Klade důraz
na konkrétnost a mravní čistotu, přiměřenost věku dětí a vyučování v mateřském
jazyce.

Rozpracovává

a

rozvádí

Komenského

postupy

a

obsahy

obsažené

v Informatoriu, přizpůsobuje je věku a mentalitě dětí. Těmito kroky se Svoboda

21 Uhlířová, J.: První česká opatrovna. Informatoriu 3-8 č .l, roč.2003, s.6-7. ISSN 1210-7506.
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stává jedním z prvních pokračovatelů Komenského, dává nový směr předškolní
a elementární výchově u nás.22
Podnětem pro vytvoření instituce mateřské školy u nás je založení dětské
zahrádky ve Spálené ulici v Praze roku 1864. Dětské zahrádky vznikají podle vzoru
F. Fróebela všude tam, kde je obyvatelstvo německého původu. Navštěvují je však
nejen děti z německých rodin, ale i českých a vyučovacím jazykem je němčina.
Vlastenecká fronta vyjadřuje svůj odpor v roce 1869 založením první mateřské školy
u nás u sv. Jakuba v Praze. Tato instituce se stává protiváhou německé dětské
zahrádky, je postavena na českých základech a umožňuje výuku v českém jazyce.
Koncepce české mateřské školy, jejíž cíle mají jiný charakter než u opatroven,
je ovlivněna stáží budoucích pěstounek B. Ledvinkové a B. Studničkové v pařížském
ústavu M. Pape Carpentier. Do pojetí české mateřské školy se prosazují mimo
tří základních zdrojů, které představuje J. A. Komenský, J. V. Svoboda a F. Fróebel,
také pojetí M. Pape-Carpentier, jež je postaveno na vzdělávací roli školy s důrazem
na vzájemné pozitivní vztahy dítěte a pěstounky na základě laskavosti, porozumění
a vzájemné úcty, vytvoření citového pouta mezi dítětem a dospělým vedoucí k mravní
mu základu a zbožnosti. Dominantním prvkem každodenního života v mateřské škole
se postupně stává věcné učení s důrazem na zkušenost dítěte. Koncepční východisko
vycházející z českých základů zdůrazňuje stanovení cílů, které vedou k všestrannému
rozvoji každého dítěte, výuku v mateřském jazyce, získání základů trivia a využívání
výtvarných činností a hry. Myšlenky F. Fróebela jsou realizovány především v ručních
zaměstnáních dětí, řízeném pohybu se zpěvem, při práci na zahradě a využíváním
metodiky dárků.23
Přílišný důraz na trivium, rozumové schopnosti a dovednosti dětí v mateřské
škole vede v roce 1871 k zákazu výuky trivia v mateřských školách a dochází
k hledání nové cesty v jejich směřování, jejích cílů, obsahů a forem práce.

Uhlířová, J.: Opatrovna a Školka J.V.Svobody - východisko ke koncepci předškolní výchovy.
Sborník 3. celostátní konference profesních organizací předškolní výchovy. 1.vydání. Praha, APV 2002.
23 Uhlířová, J.: Počátky koncepce české mateřské školy. Informatoriu 3-8 č.4, roč.2003, s.5. ISSN
1210-7506.
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1.4.2 Mateřská škola v době reformního hnutí

Přelom 19. a 20.století je charakterizován výraznými změnami v pojetí výchovy
a vzdělávání. Toto období bývá nazýváno „stoletím dítěte“ a zdůrazňované principy
upřednostňují zájmy dítěte, jeho práva, vývojové odlišnosti a zcela podřizují veškeré
dění potřebám dítěte. S rozvojem reformního hnutí dochází k rozkvětu pediatrie,
psychologie, sociologie a dalších vědních oborů, protože je třeba prohloubit znalosti
dospělých o fyzickém i psychickém vývoji dítěte. Posun v chápání dětství a dítěte
samotného vede ke vzniku pedocentrismu, který přijímá dítě jako střed veškerého
dění, klade důraz na individualitu dítěte, jeho aktivitu a právo svobodného
rozhodování. Východiskem takového přístupu je pochopení dítěte, respektování
jeho práv

a

úcta

vznikají nové

k osobnosti

formy práce

každého jedince.

s dětmi,

Na

základě

mění se organizační

těchto

myšlenek

struktura vyučování,

atmosféra a vztah pedagoga k dítěti. Tyto nové principy jsou pojímány různým
způsobem a touto cestou dochází ke vzniku škol, které jsou charakteristické
svým důrazem na specifické oblasti ve vztahu k dítěti.
V období reformního hnutí u nás stále existují opatrovny, dětské zahrádky
i mateřské školy. Po roce 1918 jsou opatrovny postupně vytlačovány a mateřské školy
se stávají nej rozšířenějším typem předškolního zařízení. V souvislosti

s trendy

reformního hnutí za hranicemi naší země dochází k rozdělení názorů na principy
výchovy a vzdělávání předškolních dětí, kde na straně jedné stojí reformní tendence
prosazující přiblížení mateřské školy dítěti a rodině, na straně druhé je mateřská škola
chápána

jako

instituce

připravující

dítě

na

povinnou

školní

docházku.

Hlavními představitelkami, které se zasadily o koncepční změny v předškolním
vzdělávání u nás jsou A. Sůsová a I. Jamíková. Důležitým momentem v jejich přístupu
k dítěti

je uvolnění

rozvrhu

činností

a

zdůraznění

svobodné

volby

dítěte

s ohledem na jeho zájmy, přiměřenost nároků ve spojení s úpravou prostředí mateřské
školy i denního režimu. V pedagogické práci dochází k posunu k teoretickým
základům koncepce předškolního vzdělávání ruku v ruce s propracováním obsahových
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stránek ahrových forem práce s dětmi na základě nejnovějších psychologických
poznatků.
Další vývoj nejen v oblasti předškolního vzdělávání je přerušen 1.světovou
válkou,

po

níž

následují

a školy s důrazem na osvětu,

tendence
diskutuje

volající

po

se

postavení

o

užší

spolupráci
mateřských

rodiny
škol

a jejích pedagogů, organizují se vysokoškolské kurzy pro učitelky mateřských škol
a jiné formy vzdělávání, aby bylo dosaženo kvalitnější pedagogické práce s ohledem
na nové proudy v této oblasti. Stále pokračují diskuse o podobě mateřské školy,
kdy jedna z teorií, opatrovnicko-reformní, vidí mateřskou školu jako doplnění rodinné
výchovy a nenese sebou potřebu zvyšování kvality práce učitelek mateřských škol.
Druhá z teorií, pedagogicko-reformní, je postavena na návrhu osnov pro mateřské
školy, které vychází z Komenského Informatoria školy mateřské a jejich cílem
je všestranná výchova dětí ve věku 3-6 let s přirozenou přípravou na školu v souladu
s tělesným a duševním rozvojem dítěte. Bohužel je i tato odborná diskuse je posléze
přerušena válkou.24

1.4.3 Mateřská škola po 2.světové válce

Dramatický meziválečný vývoj mateřských škol vyústil v sestavení „Pracovního
plánu pro mateřské školy“, který je vyvrcholením reformních snah v oblasti předškolní
pedagogiky u nás. V roce 1945 vychází publikace doplňující tento plán a nabízející
učitelkám nové náměty pro jejich práci, bohužel však již není realizován a kroky
naší společnosti se ubírají jiným směrem.V prvním desetiletí po 2.světové válce
dochází ke stoprocentnímu nárůstu mateřských škol vzhledem k zaměstnanosti žen.
Z důvodu velmi krátké mateřské dovolené vznikají jesle pro děti mladší tří let.
Výchova dětí v mateřských školách respektuje své hlavní cíle a úkoly - smyslový
a rozumový vývoj, péči o zdraví, utváření mravního základu a začlenění dítěte
do společnosti vrstevníků stejné věkové skupiny. Postupně dochází ke změně postoje
“4 Uhlířová, J.: Československá MŠ v le te ch 1918-38. Informatoriu 3-8 č.5, roč.2003, s.5. ISSN
1210-7506.
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ke spontánní hře dětí, která je odsunuta na okraj zájmu a denní režim mateřské školy
je přísně rozčleněn. V průběhu poválečných desetiletí je rozpracován a zdokonalován
systém práce s dětmi, mateřské školy dodržují přísně stanovená pravidla a metodické
postupy, které vedou k odklonu od myšlenek reformního hnutí, zpevňují však pozici
státu a jeho vliv na rodiny s dětmi. Dochází k posílení sociální role mateřských škol,
které jsou nutnou součástí života zaměstnaných rodičů. Mateřské školy se stávají
nástrojem státu ve smyslu produkce dětí maximálně vybavených vědomostmi
nad rámec jejich přirozených možností s cílem vychovat generace schopné posílit
svou uměle

zvyšovanou

produktivitou

hospodářský

vývoj

země.

V důsledku

nerespektování přirozeného potenciálu dětí a orientace společnosti na školní výkony
dochází ke stupňování tlaku na jejich psychiku, jehož důsledkem jsou časté neurotické
obtíže

dětí.

Rozsáhlý výzkum v této oblasti ukazuje na rizikové momenty,

které s sebou tento systém přináší: nedostatečná adaptace dětí do nového prostředí,
příliš velký

počet dětí ve třídách,

nedostatek

prostoru pro volnou hru dětí,

nerespektování individuálního tempa a věkových zvláštností dětí, chápání mateřské
školy jako přípravnou etapu pro vstup do školy, převaha řízených činností, důraz
na rozvoj intelektu a orientace na výkon.25

25

Lacinová, I.: Od osnov a programů k Rámcovému programu pro předškolní vzdělávání.
Sbom ík3. celostátní konference profesních organizací předškolní výchovy. 1.vydání. Praha
A PV 2002.
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1.5 Současná mateřská škola, její role ve vztahu k dítěti a rodině

1.5.1 Mateřská škola a její směřování

Změna ve filozofii výchovy po roce 1989 se postupně projevila i v oblasti
předškolního
nejen ve sféře

vzdělávání,

kde došlo

legislativní,

ale

i

během posledních patnácti let k posunu

k významnému

posunu

v přístupu

k dítěti,

k jeho osobnosti, potřebám i rodině dítěte. Současně s postupnou změnou názoru
na výchovu

a vzdělávání vznikaly

výchovně vzdělávací programy

a projekty

(Osobnostně orientovaný model, Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole atd.),
které společně s možností využití alternativních směrů vytvořených v jiných zemích
(systém Montessori a Waldorfský, projekt Začít spolu, Daltonský plán atd.) rozšířily
možnosti

předškolního

vzdělávání

a umožnily

rodinám

s předškolními

dětmi

využít širší nabídky v závislosti na potřebách a názorech jednotlivých rodin.
Nové myšlenky v koncepci předškolního vzdělávání se projevily postupnou změnou
režimu v mateřských školách, odklonem od školských metod práce s dětmi, posunem
od kolektivní výchovy k individualitě dítěte a jeho potřebám. Tendence vedoucí
ke změnám v předškolním vzdělávání vycházely z historických zkušeností, ze stále
nových a měnících se vědeckých poznatků v oblasti pedagogiky, psychologie i dalších
věd, které spolu s vývojem názorů ve společnosti určovaly i pohled na dítě
a jeho přijímání.

Při

této

příležitosti je

třeba

znovu

připomenout

osobnost

J. A. Komenského, který je dodnes považován za přední autoritu v názorech
na výchovu v celosvětovém měřítku a je zvláště důležitou osobností pro pedagogy
u nás.
Významným směrem 20.století v oblasti psychologie byla humanistická teorie
(také označovaná jako personalistická), kterou představoval především A. Adler,
A. Maslow a C. Rogers a jejíž vliv zasáhl i do nové koncepce předškolního vzdělávání
u nás.

Období hledání

správné cesty vyvrcholilo vypracováním Rámcového
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vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který se snaží o konsensus
současných vzdělávacích teorií, preferuje konvergentní směr ve výchově a vzdělávání,
formuluje rámcové cíle, obsah a předpokládané kompetence dítěte a nabízí mateřským
školám velký prostor pro jeho realizaci v podmínkách konkrétních škol. Můžeme také
konstatovat, že změny názorů na předškolní vzdělávání se projevily v jeho začlenění
do celoživotního systému vzdělávání, čímž se stalo jeho prvním, preprimámím
stupněm.

1.5.2 Mateřská škola, její úloha v životě dítěte a jeho rodiny

V

důsledku

celospolečenských

změn

a

s nimi

související

transformace

v koncepci předškolního vzdělávání dochází k posunu v pohledu na dítě a jeho rodinu.
Ve vnímání mateřské školy stále převažuje sociální charakter, který je určován
sociální a vzdělávací politikou státu a tato funkce bude i do budoucna převažující.
Mateřská

škola

reaguje

na

měnící

se

podmínky

současné

rodiny,

která je charakteristická častou změnou vztahů a rolí jednotlivých členů rodiny,
menší soudržností a uspěchaným způsobem života. Tyto aspekty neumožňují dítěti
dostatečný rozvoj různorodých a bohatých sociálních vztahů. Snahou mateřské školy
je

eliminovat a vyrovnávat tuto funkci orientací na rodinu dítěte. Zaměřuje

své působení nejen na osobnost dítěte, ale i na rodinné prostředí, které je pro dítě
v jeho vývoji stále nej významnější. Pro splnění stěžejních cílů předškolní výchovy
a vzdělávání je nutné posílení

kompetencí rodiny směrem k mateřské škole

a tato podmínka je významná nejen pro dítě a jeho správný a přirozený rozvoj,
vede také k posilování odpovědnosti rodičů za dítě a umožňuje jejich větší účast
v životě dítěte mimo rodinu.
Východiska, která je třeba mít vzhledem k rodinnému prostředí dítěte na zřeteli,
jsou dána jejím výlučným postavením v životě dítěte. Rodinu chápeme jako základní
a nej důležitější prostředí dítěte, mateřská škola je však i pro funkční, harmonickou
a kvalitní rodinu doplněním a posílením péče o dítě v oblasti nabídky odborně
vedených

aktivit

s dostatkem

podnětů.

Důležitým

hlediskem chápání

rodiny
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je již zmiňované pracovní vytížení rodičů, kdy mateřská školy plní svou sociální
funkci a je pro dvoukariérové rodiny důležitou institucí zajišťující potřebnou péči
o dítě

v době

jejich

nepřítomnosti.

Tuto

funkci

naplňuje

mateřská

škola

ještě intenzivněji ve vztahu k neúplným rodinám, rodinám sociálně znevýhodněným
a takovým, které plně nezvládají své rodičovské role. Podpora rodičovských
kompetencí j e v mateřské
pro stabilní

citovou

škole

vazbu

naplňována

mezi

rodiči

především
a

dítětem,

vytvářením
respektem

podmínek
k rodině

jako k výchovnému partnerovi s právem na vlastní názor a nabídkou všestranné
odborné poradenské pomoci při výchově dítěte.26
Specifika

předškolního

vzdělávání,

jež

jsou

definována

v Rámcovém

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, vyplývají ze zásad a principů
vyzdvihujících dítě, jeho zájmy a respektujících přirozené potřeby dítěte. Ve všech
oblastech je brán zřetel na prospěch dítěte, jeho vývojové zvláštnosti, podporu
jeho individuality a rozvoj kompetencí s důrazem na prožité zkušenosti v prostředí,
kde se cítí spokojené a v bezpečí. Vedení dítěte je postaveno na demokratických
principech a ponechává dítěti dostatek prostoru také pro jeho rozvoj v sociálních
vztazích vzhledem ke své osobě i ve vztahu k vrstevníkům a dospělým, dává tedy
dítěti prostor k prožívání a začleňování do širších společenských vztahů.27
Mateřská škola se ve vztahu k dítěti snaží o respektování jeho vývojových
a individuálních zvláštností a přizpůsobuje tomuto principu formy a metody práce.
S ohledem na měnící se tvář rodiny i mateřské školy je důležité připravit dětem
dostatečně příznivé podmínky k přechodu do nového prostředí a k vytváření
bohatých sociálních vazeb, respektovat potřeby dětí a s dostatečnou tolerancí
přijímat jejich názory, vnímat pocity a přání.

"6 Společnost pro předškolní výchovu: Mateřská škola na prahu 2 1 .století. Informatoriu 3-8 č.6,
roč.1998, s.4-5. ISSN 1210-7506.
27 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha, VÚP 2004.
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1.5.3 Uspokojování potřeb dítěte v podmínkách mateřské školy

Současná mateřská škola, jejíž kurikulum vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání, stanovuje hlavní principy ve vztahu k dítěti
a snaží se naplňovat úkoly a cíle, které jsou zde formulovány. Na prvním
místě tohoto programu je kladen důraz na akceptaci vývojových specifik dětí
předškolního věku s ohledem na každé jednotlivé dítě, jeho individuální možnosti
a potřeby.

Uznání základních

a zásadní podmínkou
a členění

potřeb

lidských

naplňování tohoto

podle uznávaných

potřeb

v přístupu

závazného

motivačních

k dítěti

dokumentu.

teorií

i

je

stěžejní

Charakteristika

dalších

studií

však

není součástí rámcového programu, proto je třeba sáhnout k získání či prohloubení
potřebných znalostí
lidských potřeb

z této oblasti

k doplňující

a jejich smysluplné

je možné studovat v projektu

literatuře.

zapracování

Kurikulum

do

podpory

Oblast

základních

kurikulámích

dokumentů

zdraví

v mateřské

škole ,

které může být zdrojem potřebných informací a inspirací pro směřování kurikula
konkrétní mateřské školy, další vhodnou literaturou jsou publikace Z. Matějčka
a J. Langmeiera.
Základní

lidské

potřeby

charakterizované

v první

kapitole

této

práce

mohou být východiskem k pochopení dítěte jako lidské bytosti, která bezpodmínečně
potřebuje vytvoření příznivých podmínek pro svůj rozvoj, a to jak v oblasti psychické,
tak i fyzické. Mateřská škola se stává druhým nej důležitějším prostředím v životě
dítěte, protože zde tráví většinu denního času. Respekt k přirozeným lidským
potřebám by měl proto být stěžejním postojem v přístupu mateřské školy k dětem
i dospělým.

Je třeba

zdůraznit,

že

nelze

přistupovat

k potřebám

dítěte

jako k univerzální veličině, a to především z důvodu přirozené nerovnoměrnosti
v míře jejich

uspokojení

s ohledem na individuální

možnosti

dětí,

s ohledem

na jejich věk, vyspělost a psychickou odolnost.

28 Havlínová, M. a kol.:
ISBN 80-7178-383-8.

Kurikulum podpory zdraví v M Š .

1.vydání.

Praha, Portál 2000.
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Hierarchie

potřeb

A.

Maslowa,

přehledně

znázorněná v tzv.

pyramidě,

ukazuje vývoj potřeb člověka tak, jak je přináší ontogenetický rozvoj jedince.
V mateřské škole byly často opomíjeny potřeby postavené na nižších stupních
této pyramidy a zájem pedagogů směřoval ke kultivaci těch nejvýše postavených.
V současné době si však uvědomujeme nutnost věnovat pozornost potřebám dítěte
v takové

posloupnosti,

v jaké jsou

zde

uvedeny.

Oblast

primárních

potřeb,

z nichž některé jsou nutnou podmínkou zachování života, skýtá mateřské škole
širokou řadu možností uplatnit a rozvinout své postoje k dítěti např. v oblasti
individuální potřeby spánku a odpočinku, příjmu potravin a tekutin, střídání aktivity
a odpočinku, v oblasti respektování osobního tempa dítěte a jeho individuální potřeby
smyslových podnětů. Uspokojení vyšších neboli sekundárních potřeb dítěte v mateřské
škole je především podmíněno uspokojením potřeby bezpečí, tedy navozením pocitu
jistoty a stálosti, vytvořením řádu v běhu věcí a systému pravidel a omezení strachu
a úzkosti dítěte na minimum. Potřeby sounáležitosti, jejichž uspokojení je další
nutnou podmínkou k eliminaci negativních citových prožitků dětí, jsou v mateřské
škole především postaveny na

vztazích mezi pedagogem a dítětem a mezi dětmi

navzájem, jsou postaveny na kladném přijetí dítěte s důrazem na pozitivní stránky
jeho osobnosti, na postupném začlenění do skupiny vrstevníku se zkušeností láskyplné
akceptace. Uspokojení potřeb bezpečí a sounáležitosti je, podle mého názoru,
prvotním a nejdůležitějším posláním mateřské školy, na jejichž základě se lze dále
věnovat potřebám uznání, jejichž podstatou je sebedůvěra a sebeúcta, potřebám
seberealizace postavených na svobodě dítěte, jeho samostatnosti a nezávislosti,
estetickým potřebám, potřebám krásy, pravdy a spravedlnosti.
Model základních životně důležitých potřeb charakterizovaný J. Langmeierem
a Z. Matějčkem není, na rozdíl od hierarchie A Maslowa, univerzálním modelem
definovaným

cíleným

a

dlouhodobým

výzkumem

v oblasti

motivace,

je však vysoce lidským a zkušenostmi z mnohaleté práce s dětmi vycizelovaným
modelem potřeb, který byť není tak vyčerpávající a exaktní zcela vystihuje podstatu
lidské psychiky a podmínek jejího příznivého rozvoje. Potřeby charakterizované
v této koncepci jsou také uspořádány na základě posunu ontogenetického vývoje
a ve svém souhrnu jsou postaveny na stejnou úroveň z důvodu nutnosti uspokojení
všech. Zamyslíme-li se nad jejich charakterem musíme připustit jejich vyrovnanost
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jak ve vztahu k dítěti tak k dospělému jedinci. Mateřská škola na základě znalosti
této problematiky volí prostředky k uspokojení potřeby určitého množství, kvality
a proměnlivosti

vnějších

podnětů

s ohledem

na

individuální,

věkové

a vývojové zvláštnosti dětí a snaží se o přiměřenou nabídku těchto podnětů tak,
aby nedocházelo k přetěžování dětí či jejich nedostatečné stimulaci. Potřeba určité
stálosti, řádu a smyslu v podnětech je v mateřské škole postavena na pravidlech
společného soužití, na logickém, smysluplném a pro dítě prospěšném přísunu podnětů
vedoucích k rozvoji poznatků, vytváření potřebných pracovních strategií a umožnění
učení. Mateřská škola navazuje na rodinnou výchovu vytvořením podmínek
pro uspokojení potřeb bezpečí a jistoty, které jsou v tomto modelu zdůrazněny
s ohledem na prvotní citové a sociální vztahy k osobám nejbližším. V této souvislosti
je třeba připomenout nutnost úzké a funkční spolupráce s rodinou dítěte, kterému
dobré vztahy mezi rodiči a pedagogem pomohou při přijetí nového prostředí,
vrstevníků

i dospělých.

Východisko

pro

uspokojení

potřeby

identity,

tedy společenského uplatnění a společenské hodnoty je třeba v podmínkách mateřské
školy hledat v přijímání dítěte jako rovnocenné osobnosti s právem vlastního názoru,
které je poskytován dostatek prostoru pro svobodné rozhodování, samostatné jednání
a přijímání

důsledků

v tomto pojetí

je

takového
potřeba

jednání.
otevřené

Poslední

potřebou

budoucnosti,

charakterizovanou

životní

perspektivy,

jejíž naplnění pociťujeme spíše v dospělosti, ale i v možnostech mateřské školy
je otvírat

dětem

jejich budoucnost

především

pozitivním

přijetím

s odkazem

na jejich příští směřování.
Rámcový

vzdělávací

podmínky v oblasti

program

materiální,

pro

předškolní

organizační,

vzdělávání

personální,

charakterizuje

psychohygienické

a pedagogické, které by měla mateřská školy s ohledem na své poslání naplňovat.
Ve vztahu k potřebám dítěte je třeba, aby mateřská škola byla vhodně vybavena
a toto materiální vybavení respektovalo fyziologické potřeby dětí, aby jeho rozmístění
vyhovovalo činnostem dětí, bylo přístupné a splňovalo veškeré bezpečnostní
a hygienické požadavky. Důležitou podmínkou uspokojení potřeb dítěte je zajištění
pravidelného denního rytmu, vyvážená strava s dostatkem nápojů, pobyt venku
a dostatek volného pohybu. Významnou veličinou v této oblasti jsou psychosociální
podmínky, na jejichž nastavení je závislé uspokojování potřeb dítěte v nejvyšší míře.
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1.5.4 Nepravidelná docházka do mateřské školy ve vztahu k potřebám dítěte

Mateřské

školy jsou

poprvé

v historii

postaveny

před

nový

fenomén

nepravidelné (třídenní či pětidenní) docházky do mateřské školy. V souvislosti s tímto
jevem byly mateřské školy nuceny přizpůsobit své podmínky a výchovně vzdělávací
působení dětem, které velmi bolestně a dlouhodobě neúspěšně překonávaly občasné
odloučení od matky. Nejdříve třídenní docházka do mateřské školy byla rozšířena
na pětidenní a zvýšil se i počet mateřských škol, které s tímto typem docházky
přišly do kontaktu. Pedagogové mateřských škol brzy vypozorovali určité aspekty
této docházky, které komplikovaly a prodlužovaly adaptaci dítěte na nové prostředí.
Je třeba říci, že tyto záporné stránky nebyly součástí adaptace všech nastupujících dětí,
stejně jako není možné toto tvrzení aplikovat na všechny děti přicházející do mateřské
školy k docházce stálé. Souvislost těchto negativních aspektů nepravidelné docházky
se základními potřebami dítěte je však zcela evidentní. Jedná se především o narušení
denního rytmu dítěte nepravidelností této docházky, využití pětidenního limitu
v jednom týdnu a následná nepřítomnost dítěte v mateřské škole v délce několika
týdnů, nepřiměření délky pobytu v jednom dni psychickým možnostem dítěte
a nedostatečná,

často neadekvátní

motivace

dítěte

k přijetí

mateřské

školy

jako alternativy a příjemné změny v životě dítěte. Tyto aspekty jsou spojeny
s negativními zkušenostmi dětí žňového prostředí v důsledku jejich nepřiměřeného
odloučení od matky. Nepravidelnost v docházce vede k prodlužující se adaptaci dítěte
a k opakovanému seznamování s denním řádem a organizací v mateřské škole,
prodlužuje se také doba tápání a nejistoty a v neposlední řadě je dítě vyčleněno
z tématické návaznosti jednotlivých aktivit a často ani nemůže dokončit činnosti
rozvržené do více dnů ( např. možnost dokončení výtvarných aktivit v dalším dnu,
upevnění básní a písní opakujících se během tématického celku apod.). Nejvýraznější
problémy jsou však spojeny s nepřizpůsobením docházky dítěte jeho potřebám
a s prodloužením

doby

adaptace

na

nové

prostředí

jejím

přerušováním.

V této souvislosti je třeba zdůraznit významnou roli učitelky mateřské školy,
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která může svým odborným názorem a doporučením směrem k rodičům ovlivnit tuto
situaci ve prospěch dítěte a v neposlední řadě i ve prospěch celé skupiny dětí ve třídě.

1.5.5 Adaptace dítěte do mateřské školy v kontextu nepravidelné docházky

Počátek docházky dítěte do mateřské školy je vždy významnou událostí týkající
se celé rodiny

dítěte. Tento důležitý okamžik je

spojen s nejistotou všech

zúčastněných spojenou s obavami, jak bude dítě tento přechod zvládat, jaké problémy
se vyskytnou a zda se podaří tento náročný moment překonat bez výrazné újmy
na dětské psychice. Problematika přechodu dítěte do mateřské školy se stala jednou
z významných oblastí vztahu mateřské školy k rodině dítěte a je zásadní s ohledem
na uspokojování

potřeb

dítěte.

Adaptace

dítěte

do

prostředí

mateřské

školy

je dlouhodobou záležitostí a je spojena s určitými riziky nejen v případě částečné
docházky, ale i na počátku stálé docházky. Určité momenty těchto rizik jsou u obou
typů docházky shodné, nepravidelná docházka je však specifická určitými aspekty,
které byly již vysloveny. Většina mateřských škol již dokázala pojmenovat tato rizika
a rozlišit je ve vztahu k dítěti, rodině dítěte a prostředí mateřské školy reprezentované
především pedagogem.
Významným hlediskem určujícím úroveň přechodu dítěte do mateřské školy
je jeho věk, zralost, způsobilost a připravenost pro vstup do mateřské školy.
Dítě nastupující do mateřské školy vstupuje do cizího prostředí, kde zůstává
bez přítomnosti

rodičů po určitou část dne.

Tato

situace je

pro ně zcela

nová a porušení vazby matka - dítě je náročným zásahem do psychické rovnováhy
každého dítěte. Ve spojení s příchodem do nového prostředí dochází ke vzniku
zátěžové stresové situace charakterizované úzkostí a strachem z odloučení od matky,
obavami z neznámého prostředí a velkého počtu neznámých osob, často dítě
také reaguje na úzkostné

chování

matky.

Vstup

dítěte

do

mateřské

školy

je spojen se zásadní změnou identity dítěte, dochází ke změně rolí na základě nových
vztahů

a v neposlední

řadě

se dítě setkává s odlišnými

výchovnými

postupy,
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než na jaké
•

bylo

v rodině

zvyklé.

Tuto

••

změnu

pociťují

•

i

rodiče

v jejichž postavení dochází také ke změnám, s nimiž se musí vypořádat.

dítěte,

29

Úroveň přechodu dítěte do mateřské školy je často ovlivněna nepřiměřenou
motivací jak v kladném, tak v záporném smyslu - idealizací prostředí mateřské školy,
či naopak hrozbou ze strany rodičů. V souvislosti s částečnou docházkou vstupuje
do hry ještě další aspekt vyplývající z nepravidelnosti této docházky a narušení
známého a tím bezpečného řádu světa dítěte. Rodina dítěte může být zdrojem narušení
jeho vnitřní rovnováhy z důvodu již zmiňované nepřiměřené reakce na vstup dítěte
do mateřské

školy,

z důvodu

podávání

nevhodných

a zavádějících informací

o mateřské škole dítěti, významným prvkem ovlivňujícím adaptaci dítěte je přiměřené
přizpůsobení

doby

a frekvence

a psychickému naturelu dítěte.

pobytu

dítěte

Důležitým

v mateřské

aspektem

škole

potřebám

vycházejícím z rodinného

prostředí je ochota přijmout nabízenou radu a pomoc od pedagogů mateřské školy
a využít aktivit, které jsou mateřskou školou pro usnadnění adaptace dítěte rodinám
nabízeny. V souvislosti s minimalizací adaptačních problémů a usnadněním přechodu
dítěte do nového prostředí se mateřské školy snaží připravit soubory opatření,
které nabízejí rodinám dětí, popřípadě je

samy aktivně realizují. Významným

a zásadním aspektem směřování mateřských škol je přizpůsobení podmínek směrem
ke kvalitnějšímu uspokojování potřeb dítěte ve všech rovinách, důraz na individuální
přístup k jednotlivým dětem s ohledem na jejich věkové, vývojové a psychické
zvláštnosti. Podmínkou ulehčení vstupu dítěte do mateřské školy je postupné
seznamování s tímto novým prostředím, aby bylo dítě schopno definovat rozdíly
mezi prostředím

rodiny a mateřské

školy

a ujasnilo

si specifika této změny.

Pro ulehčení přechodu dětí do nového prostředí mateřské školy umožňují návštěvy
rodičů a dětí ještě před termínem nástupu, seznamují je uspořádáním dne,
stravovacími

zvyklostmi,

doporučují

rodičům

úroveň

dovedností

dítěte

a realizují setkání rodičů a dětí s pedagogy mateřské školy, psychologem či pediatrem.
Snaží se svou poradenskou činností minimalizovat obavy rodičů, doporučují vhodnou
studijní literaturu popř. zprostředkovávají konzultace s odborníkem a pokouší se

29 Neisel, R. - Griebel,
ISBN 80-7178-989-5.

W.:

Poprvé

v mateřské

škole.

1.vydání.

Praha,

Portál

2005.
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navázat úzkou spolupráci s rodinou dítěte postavenou na vzájemné důvěře, toleranci
■JA

a vědomí prospěchu dítěte.

1.5.6 Osobnost učitelky mateřské školy a její role související s problematikou
nepravidelné docházky

Úspěšnost adaptace dítěte do prostředí mateřské školy a jeho další začlenění
do skupiny vrstevníků jsou ve velké míře závislé na osobnostních a profesních
kvalitách předškolního pedagoga. Jeho profesionální úroveň a lidský přístup
k problémům dítěte jsou prostředkem k překonání prvotních potíží dítěte, navázání
partnerského vztahu s rodinou dítěte a získání její důvěry. Úkolem učitelky mateřské
školy je především vytvářet prostředí naplněné pohodou a klidnou, vstřícnou
atmosférou,

které prostřednictvím

pro jeho rozvoj,

pedagoga

respektuje individuální

nabízí

možnosti

dítěti

a

dostatek

schopnosti

dětí,

podnětů
posiluje

jejich sebevědomí a vede děti navazování vztahů s vrstevníky postavené na vzájemné
spolupráci a toleranci. Dítě v mateřské škole očekává partnerské přijetí s respektem
ke své osobnosti, očekává otevřenost, autenticitu a empatické cítění dospělého.
Učitelka mateřské školy se snaží naplňovat tyto cíle ve vztahu ke všem dětem,
situace dětí s částečnou docházkou je však komplikovanější vzhledem k negativním
aspektům této docházky a dlouhodobě více zatěžuje dětskou skupinu. Současně
klade více nároků na profesní erudici pedagoga, který je nucen ve větší míře
diferencovat

a

upřednostňovat

zájmy

jednotlivých

skupin

dětí

či

věnovat

svou pozornost těm, které potřebují jeho osobní pomoc a přítomnost. Problematika
nepravidelné docházky je spojena s velkými nároky na organizaci a uspořádání dne
v mateřské škole, ovlivňuje účast třídy na aktivitách konaných mimo areál školy
a současně zatěžuje učitelku administrativními úkony.
Významnou

součástí

profesní

úspěšnosti

pedagoga

je

v souvislosti

s nepravidelnou docházkou do mateřské školy jeho schopnost navázat partnerské
vztahy s rodinami dětí, přesvědčit je o své odbornosti a snaze vytvářet funkční

30 Šulová, L.: Děti nastupují do mateřské školy. Informatoriu 3-8 č.7, roč.2004, s.5-7. ISSN 1210-7506.
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a pozitivně laděné vztahy s ohledem na prospěch dítěte. V problematice částečné
docházky jsou tyto vztahy s rodinou dítěte více než nutné, a to především z důvodu
seznámení

rodičů

s aspekty tohoto

typu

docházky

a jejího

vlivu

na

dítě,

z důvodu možného usměrnění jejího nevhodného využívání vzhledem k potřebám
dítěte a v neposlední řadě z důvodu organizačního zajištění aktivit mateřské školy tak,
aby bylo vyhovující pro obě strany. Navázání pozitivního vztahu s rodinou dítěte
je možné ještě před zahájením docházky dítěte do mateřské školy při návštěvách
jednotlivých členů rodiny s dítětem v mateřské škole, při jejich pobytu ve třídě
v době seznamování s životem školy, kdy je vhodné věnovat rodičům i dítěti dostatek
pozornosti, nabídnout společné aktivity či odbornou pomoc. V období adaptace dítěte
rodina spoléhá na pedagoga, přijímá jeho informace o projevech dítěte a je ochotna
akceptovat jeho doporučení týkající se řešení adaptačních či jiných problémů.
V tomto okamžiku velmi záleží na pedagogickém taktu a profesní úrovni učitelky,
protože způsob komunikace, obsah a množství předávaných informací rozvíjí vztah
mezi vychovateli dítěte a je určující pro navození důvěry mezi nimi.

Úspěch mateřské školy ve vztahu k uspokojování potřeb dítěte nejen na počátku
jeho docházky je tedy ovlivněn řadou významných podmínek, které je třeba k docílení
pozitivního

vztahu

dítěte

a

jeho

rodiny

k mateřské

škole

dodržet,

stále

je přehodnocovat a přizpůsobovat novým aktuálním situacím. V této souvislosti
přichází ke slovu systematické vyhodnocování práce mateřské školy, a to nejen
s ohledem na výsledky a pokroky dětí, ale především ve významu evaluace vlastní
práce jednotlivých pedagogů zastřešené evaluací celého týmu pracovníků mateřské
školy. Významnou součástí tohoto hodnocení a pravdivým barometrem přinášejícím
informace o správném směřování mateřské školy je hodnocení přicházející z vnějšího
prostředí obklopujícího mateřskou školu, které tvoří převážně rodičovská veřejnost
přísně posuzující její nabídky, aktivity a přístupy k řešení konkrétních situací.
Tzv. dobré jméno je výsledkem dlouhodobé a usilovné práce postavené na smysluplné
koncepci směřování mateřské školy, na pochopení základních principů moderní
pedagogiky a psychologie vyzdvihujících dítě a jeho potřeby a na jejich začlenění
do každodenního života mateřské školy.
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1.6 Trendy sociální politiky od poloviny 19.století do současnosti

1.6.1 Směřování společnosti a systém sociálních dávek

Od druhé poloviny 19.století přibývají v Evropě státem garantované finanční
dávky, které jsou poskytovány nemocným, invalidním a starým lidem. Další dávky
dotýkající se rodin s dětmi lze datovat do období 2.poloviny 20.století.
Po druhé světové válce dochází vlivem prosazování názorů vládnoucí třídy
k tlaku na rodiny s dětmi, a to především z důvodu velké zaměstnanosti žen,
kdy záměrem

státu je jejich

úplné zařazení do pracovního procesu.

Důvody

jsou ekonomického rázu, nikdo však nepřihlíží k tomu, že ve společnosti, která je stále
ještě založena na patriarchálním uspořádání, leží rozhodující břímě péče o rodinu
na ženě. Zaměstnanost žen se stává nutností také proto, že výdělky mužů nestačí
pokrýt finanční potřeby rodin. Ekonomický přínos zařazení žen do pracovního procesu
je snižován častou nemocností dětí, které jsou z důvodu velmi krátké mateřské
a rodičovské

dovolené

ještě

v kojeneckém

věku

umísťovány

v jeslích,

později v mateřských školách. Systém jeslí a mateřských škol je koncipován tak,
aby dokázal pojmout všechny děti, jejichž matky nastupují do zaměstnání. Postupně
se vyvíjí oblast sociální podpory, která je směřována nejen k starším a nemocným
spoluobčanům, ale i k rodinám s dětmi.31 Náklady najedno místo v jeslích či mateřské
škole převyšují přínos zaměstnanosti žen a výdělky mužů jsou natolik nízké, že rodiny
s dětmi dosáhnou základní životní úrovně pouze tehdy, jsou-li zaměstnáni oba rodiče.
Tato složitá ekonomická situace vede v polovině 60. let k hledání kompromisu
v podobě prodloužení mateřské dovolené.

31 Matoušek, O.: Rodina jako
ISBN 80-85850-24-9.

instituce

a

vztahová

síť.

2.vydání.

Praha,

SLON

1997
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1.6.2 Systém sociálních dávek v naší republice

Systém státní sociální pomoci prochází dlouhodobým vývojem a především
je závislý na ekonomické situaci státu a úrovni prosociálního cítění jednotlivých
vládnoucích stran. V současné době tento systém zahrnuje podporu nemocných
spoluobčanů a penzistů, opuštěných dětí a sirotků, podporu ekonomicky slabších
vrstev obyvatel - především pak rodin s dětmi, pro které jsou určeny jednotlivé dávky,
jejichž výše, dříve pevně stanovená, je dnes závislá na koeficientu životního minima.
Jedná se především o přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení,
rodičovský a zaopatřovací příspěvek, porodné a pohřebné. Některé z těchto dávek
vznikly v souvislosti s prohlubujícím se rozdílem mezi skupinami obyvatel po roce
1989, jiné zahrnuje tento systém od počátku. Proces transformace naší společnosti
je negativně pociťován především rodinami s dětmi, jejichž životní úroveň stále
klesá v souvislosti s nutnými investicemi a stagnací výše sociálních dávek a daňových
úlev.
V

souvislosti

s touto problematikou je třeba rozlišovat pojmy mateřská

a rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek. Mateřská dovolená je původní termín,
který je používán v této oblasti od prvopočátku a je třeba jej chápat jako dobu dlouhou
od několika týdnů po několik měsíců, kdy je matce vyplácena procentuelní náhrada
části platu z nemocenského pojištění. Následuje doba, která byla dříve nazývána další
mateřskou dovolenou, ale z důvodu časté záměny těchto pojmů dostala název
rodičovská dovolená, která je dobou od ukončení mateřské dovolené až do čtyř let
věku dítěte (od roku 1995). Matce, popř. otci je vyplácen rodičovský příspěvek
ze systému dávek státní sociální podpory. Pro potřeby této práce se zaměříme
na rodičovský příspěvek, který je ruku v ruce s mateřskou a rodičovskou dovolenou
rozhodujícím

činitelem

ovlivňujícím

setrvání

dítěte

v rodinném

prostředí

či jeho umístění do předškolního zařízení. Nastavení podmínek především rodičovské
dovolené kopíruje smýšlení naší společnosti, vykazuje však stále určité nedostatky,
které komplikují život nejen rodinám s dětmi, ale i zainteresovaným úřadům
a v neposlední řadě i mateřským školám, které jsou do této problematiky vtaženy.
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1.6.3 Vývoj délky mateřské a rodičovské dovolené a výše rodičovského příspěvku
od roku 1968

Rok 1968 je prvním, jehož veškeré právní předpisy lze nalézt ve Sbírce zákonů,
proto také následující přehled začíná tímto rokem. Starší informace jsou kusé
a posbírané ze vzpomínek našich babiček. V období před rokem 1968 byla délka
mateřské

dovolené

pouhých

18

týdnů

a

po

jejich

uplynutí

se

matky

vracely do zaměstnání a děti byly předávány do péče jeslí či hodných babiček
na hlídání. Prodloužení mateřské a zavedení rodičovské dovolené se ukázalo jako
ekonomicky efektivnější, a to především z důvodu časté nemocnosti dětí a absence
jejich matek v zaměstnání. K prodloužení této „dovolené“ se ve velké míře
vždy přikláněli psychologové a pediatři, kteří upozorňovali na nevhodnost tak brzkého
odloučení dítěte od matky. Rodina a pevný vztah matky a dítěte v prvních letech
po narození postupně získávaly zpět své ztracené jméno. Zlomovým okamžikem
v této oblasti se stal rok 1971, kdy došlo k prodloužení rodičovské dovolené
na dva roky a následně k velkému nárůstu narozených dětí. V průběhu dalších let
byla rodičovská dovolená prodloužena ještě o dva roky a podle mého zjištění je Česká
republika jednou z mála zemí, kde má matka možnost se po dobu čtyř let zcela
věnovat svému dítěti. Pravděpodobně vědomí nedostatečné výše rodičovského
příspěvku

vedlo na počátku roku

1994 k rozhodnutí, které umožnilo matkám

na mateřské dovolené přivydělat si k rodičovskému příspěvku. Tato možnost však
byla až do roku 2005 omezena určitou výší příjmu. Potřeba zvýšeného přísunu
finančních prostředků rodinám s malými dětmi je více než zřejmá a úzce souvisí
s výší rodičovského
ke zvyšujícím

příspěvku,

který je naprosto

nedostačující

vzhledem

se nutným investicím rodin s dětmi. Stále větší propad rodin

s dětmi pod hranici

sociální

potřebnosti

je řešen umožněním

přivýdělku

žen

na rodičovské dovolené a dalšími dávkami státní sociální podpory, jejichž cílem
je vyrovnat tyto negativní důsledky. Posledním krokem vlády v této oblasti je zrušení
omezení výše přivýdělku žen na mateřské a rodičovské dovolené a rozšíření
možnosti využívání mateřské školy souběžně s pobíráním rodičovského příspěvku
(viz tabulka č.l).

55

Vývoj mateřské dovolené a rodičovského příspěvku od roku 1968
Tabulka č. 1
Právní předpis

Datum

Délka mateřské
(rodičovské)
dovolené

Zákon č.88/1968 Sb. o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
a o přídavcích na dětí z nemocenského pojištěni

27.června 1968

26 týdnů

Zákon č. 107/1971 Sb. o mateřském příspěvku
Zákonné opatření č.8/1982 Sb. o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách
v nemocenském zabezpečení
Zákon č.50/1987 Sb. o změnách zákona o mateřském příspěvku
Zákon č.382/1990 Sb. o rodičovském příspěvku
Zákon č.117/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.382/1990 o
rodičovském příspěvku
Nařízení vlády č.81/1993, kterým se zvyšují částky životního minima
Nařízení vlády č.336/1993, kterým se zvyšují částky životního minima
a některé sociální dávky
Nařízení vlády č.143/1994 o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory
při narození dítěte
Nařízení vlády č.245/1994, kterým se zvyšují částky životního minima
a dávky pěstounské péče
Zákon č.117/1995 Sb. o státní socíální podpoře

Os

Výše
rodičovského
příspěvku

Souběžné využívání mateřské
(rodičovské) dovolené,
rodičovského příspěvku a MŠ

8.října1981

2 roky

Průměr čisté mzdy,
nejvýše však
100,- Kč na den
500,- Kč

27.ledna 1982

2 roky

600,- Kč

Podmínka celodenní péče

600,- Kč

Podmínka celodenní péče

Podmínka celodenní péče
Podmínka celodenní péče

18.září 1990

2 roky, za splnění
určitých podmínek
3 roky
3 roky

900,- Kč

Podmínka celodenní péče

4.března 1992

3 roky

1 200,- Kč

Podmínka celodenní péče

23. června 1987

10.února 1993

3 roky

1 360,- Kč

Podmínka celodenní péče

22.prosince 1993

3 roky

1 500,- Kč

Podmínka celodenní péče, možnost přivýdělku

15.června 1994

3 roky

1 740,- Kč

Podmínka celodenní péče, možnost přivýdělku

7.prosínce 1994

3 roky

1 848,- Kč

Podmínka celodenní péče, možnost přivýdělku

26.května 1995

4 roky

1 848,- Kč

Nařízení vlády č.281/1995, kterým se zvyšují částky životního minima

15.listopadu 1995

4 roky

1 980,- Kč

Nařízeni vlády č.219/1996, kterým se zvyšují částky žívotního minima

23.července 1996

4 roky

2 11 2,-Kč

Nařízení vlády č.123/1997, kterým se zvyšují částky žívotního minima

14.května 1997

4 roky

2 222,- Kč

Zákon č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře (87/1998) se změnami a doplňky

1.ledna 1998

4 roky

2 222,- Kč

Nařízení vlády č.42/1998, kterým se zvyšují částky životního minima

23.února 1998

4 roky

2 343,-Kč

Nařízení vlády č.56/2000, kterým se zvyšují částky žívotního minima

8.března 2000

4 roky

2 409,- Kč

Podmínka celodenní péče, možnost přivýdělku
Podmínka celodenní péče,
omezená možnost přivýdělku
Podmínka celodenní péče,
omezená možnost přivýdělku
Podmínka celodenní péče,
omezená možnost přivýdělku
3 dny v mateřské škole,
omezená možnost přivýdělku
3 dny v mateřské škole,
omezená možnost přivýdělku
3 dny v mateřské škole,
omezená možnost přivýdělku
3 dny v mateřské škole,
omezená možnost přivýdělku
5 dnů v mateřské škole,
omezená možnost přivýdělku
5 dnů v mateřské škole,
omezená možnost přivýdělku
5 dnů v mateřské škole,
omezená možnost přivýdělku
5 dnů v mateřské škole do tří let věku dítěte,
4 hodiny denně pro děti starší tří let,
neomezená možnost přivýdělku

Nařízení vlády č.333/2001, kterým se zvyšují částky životního minima

5.IX.01

4 roky

2 552,- Kč

Zákon č.402/2001 Sb. - úplné znění zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální
podpoře jak vyplývá z pozdějších změn

14.listopadu 2001

4 roky

2 552,- Kč

Zákon č. 237/2004 Sb. o změně některých zákonů ČI.XXVII.

1. května 2004

4 roky

3 573,- Kč

Nařízení vlády č.664/2004, kterým se zvyšují částky žívotního minima

15. prosince 2004

4 roky

3 635,- Kč

Zákon č.204/2005 Sb., kterým se mění zákon č.117/1995 Sb. o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů

1.ledna 2006
účinnost
od 1.2.2006

4 roky

3 635,- Kč

Stále se snižující křivka porodnosti je však jasným ukazatelem špatného přístupu
státu k rodinám s dětmi a ani příspěvek při narození dítěte a jiné výhody nejsou
motivací pro mladou generaci k tomu, aby zakládala rodinu. Důvody vedoucí k tomuto
stavu můžeme vysledovat i v jiných než ekonomických oblastech, v posunu žebříčku
hodnot, chápání postavení rodiny v dnešní společnosti, ale ekonomické důsledky
takového kroku jsou velice vážné.

1.6.4 Rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek a mateřská škola

Možnost využívání mateřské školy v době mateřské dovolené se v našem
systému objevila v roce 1998, kdy bylo dětem umožněno navštěvovat mateřskou školu
tři dny v měsíci. Jistým přínosem byl tento krok pro matky dětí, které získaly možnost
navštívit lékaře či úřady a o jejich dítě bylo v tu dobu dobře postaráno v mateřské
škole. Již méně lze hovořit o přínosu pro dítě, protože toto nepravidelné a občasné
odloučení od matky bylo pro dítě stresující a pobyt v mateřské škole tak pro něj nebyl
nikterak přínosný. Od roku 2002 byl tento počet dnů navýšen na pět a otázky týkající
se dané problematiky jsou předmětem

výzkumného

šetření diplomové práce.

Vývoj v této oblasti můžeme sledovat v následujících tabulkách (viz tabulka č.2, č.3
a č.4), které zachycují počty dětí s nepravidelnou docházkou přijatých do mateřských
škol v letech 1998-2004, a to v republikovém součtu a v krajském a regionálním
m ěřítku.32
Počty dětí navštěvující mateřskou školu tři, později pět dnů v měsíci
v republikovém měřítku
Tabulka č.2
D ěti přijaté dle zák. č. 117/95 Sb. - Počet dětí
Rok sběru dat

1999

2000

2001

2002

2003

2004

100 Předškolní zařízení

7372

9555

9941

12854

11854

12149

111 MŠ s celodenním provozem

7304

9469

9888

12773

11761

12059

112 MŠ s polodenním provozem

57

71

44

60

81

83

113 MŠ internátní

11

15

9

21

12

7

1998

32 www.uiv.cz/rubrika/91?PHPSESSID=348cdde8e0e 15e8617ca072f5a770e97
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Počty dětí navštěvující mateřskou školu tři, později pět dnů v měsíci
v krajském měřítku (Pardubicky kraj)
Tabulka ě.3
D ěti přijaté dle zák. č. 117/95 Sb. - P očet dětí
1999

2000

2001

2002

2003

2004

100 Předškolní zařízení

421

521

553

590

605

539

111 MŠ s celodenním provozem

421

521

553

590

605

539

Rok sběru dat

1998

112 MŠ s polodenním provozem
113 MŠ internátní

Počty dětí navštěvující mateřskou školu tři, později pět dnů v měsíci
v okresním měřítku (okres Svitavy)
Tabulka č.4
Děti přijaté dle zák. č. 117/95 Sb. - Poěet dětí
Rok sběru dat

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

100 Předškolní zařízení

124

170

174

160

172

129

111 MŠ s celodenním provozem

124

170

174

160

172

129

112 MŠ s polodenním provozem
113 MŠ internátní

Jak můžeme vysledovat ze statistických údajů Ústavu pro informace ve vzdělání,
počty dětí přijatých do mateřské školy s nepravidelnou docházkou v celorepublikovém
měřítku stouply v roce 2002, kdy byl počet dnů navýšen. Postupně byly tyto děti
přijímány

do

většiny

mateřských

škol

a v současné

době

pravděpodobně

neexistuje mateřská škola, která by se s tímto typem docházky nesetkala. Využívání
mateřské školy pět dnů v měsíci sebou přineslo řadu aspektů spíše negativního rázu,
jejichž překonávání je náročné nejen z pohledu dítěte a jeho matky, ale v plné míře
zasahuje do života mateřské školy. Jde především o nepravidelnost této docházky,
která

komplikuje

adaptační

zatěžuje organizaci jednotlivých

proces

přechodu

dítěte

do nového

akcí v mateřské škole a běžný

prostředí,

rytmus dne,

v neposlední řadě zatěžuje i administrativu mateřské školy komplikovanou evidencí
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docházky a ekonomickou situaci škol. Pozitivní a negativní aspekty spojené s tímto
typem docházky jsou blíže specifikovány ve výzkumném šetření.

1.6.5 Závěry OECD

Důvody, které sehrály roli při rozhodování o zavedení tohoto typu docházky
do mateřské školy, byly pravděpodobně ekonomického charakteru. V souvislosti
s možností omezeného přivýdělku matek na mateřské dovolené bylo žádoucí vytvořit
k tomu

i odpovídající

vhodné

podmínky.

Tři,

posléze

pět

dnů

v měsíci

však nejsou dostatečné k tomu, aby matka mohla přijmout a vykonávat jakoukoliv
pravidelnou práci. Tento počet dnů je možné využívat pouze jako alternativu dalších
možností péče o dítě v době zaměstnání matky, popř. jako možnost vyřízení důležitých
pochůzek bez přítomnosti dítěte.
Jedním z důvodů, které vedly k rozšíření nepravidelné docházky do mateřské
školy, byly pravděpodobně závěry a doporučení expertního týmu OECD. Česká
republika, která je členem Organizace pro ekonomický rozvoj a spolupráci (OECD),
se zapojila do mezinárodního

srovnávacího programu věnovanému předškolnímu

vzdělávání, jehož cílem bylo zachytit současný stav a perspektivy předškolní výchovy,
vzdělávání a péče v zúčastněných zemích, nalézt systémová řešení problémů,
implementovat inovační postupy do současné politické a pedagogické praxe,
získat nový vhled do vývoje předškolní pedagogiky prostřednictvím celostního
přístupu a identifikovat regionální cíle a specifika. Výstupem tohoto projektu,
který byl realizován v roce 2000, byla již zmíněná doporučení expertního týmu.
Výzkum odhalil určité nedostatky v systému péče o dítě v předškolním věku
a je d n ím z n ic h byla nedostupnost předškolního vzdělávání dětem, jejichž matky
jsou na rodičovské dovolené.33
V

souvislosti se zrušením omezení výdělku žen na rodičovské dovolené

je připravováno další uvolnění docházky do mateřské školy, které koresponduje

33 Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti předškolního věku v České
republice. 1.vydání. Praha, Fortuna 2000. ISBN 80-7168-746-4.
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s doporučením OECD, není však jisté, zda tato doporučení alespoň částečně
ovlivnila smýšlení našich zákonodárců.

1.6.6 Změny v legislativě platné od 1.1. 2006

Od 1. 1. 2006 vejde v platnost zákon č.204/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, věznění pozdějších předpisů. Tato novela
přináší dlouho očekávanou změnu v otázkách docházky dětí do mateřské školy
v souvislosti

s rodičovskou

dovolenou

a

pobíráním

rodičovského

příspěvku.

Změna zákona předpokládá možnost docházky dětí do mateřské školy po celý
kalendářní měsíc na dobu čtyř hodin denně, a to pro děti starší tří let. Dětem mladším
zůstává omezení docházky v původní podobě, tedy pět dnů v měsíci. Záludností
této novely je fakt, že změny týkající se rodičovského příspěvku a mateřské školy
jsou účinné od „počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento
zákon nabyl účinnosti“34, tedy od 1. 2. 2006. V této souvislosti je třeba upozornit
na špatnou informovanost rodičů ze strany středisek státní sociální podpory. Mateřské
školy také nejsou o možnostech nepravidelné docházky informovány, jsou však první,
ke komu směřují dotazy rodičů.
O

výkladu této novely nemají orgány

státní

správy jasné

informace.

Jedná se především o chápání termínu „pravidelná docházka“, která by mohla
být narušena např. onemocněním dítěte či jeho absencí v mateřské škole z jiného
důvodu. Můžeme jen doufat, že vymezení významu tohoto termínu bude natolik
přijatelné, aby tyto nepředvídatelné události ošetřilo, protože v opačném případě
by např.

náhlé

onemocnění

dítěte

vedlo

k odejmutí

rodičovského

příspěvku

v daném měsíci a mohlo by mít pro rodiny s dětmi vážné důsledky.
Schválená varianta novely zákona nebyla jedinou diskutovanou možností,
jakým způsobem

rozšířit

docházku

dětí

3-4

letých

do

mateřské

školy.

Druhý návrh, jež měl velkou podporu převážně z kruhů podporujících práva žen,

34 Zákon č.204/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, věznění
pozdějších předpisů.
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byl založen na principu pevně stanoveného počtu hodin, které by dítě smělo strávit
v mateřské škole. Předkládaný model navrhoval 80 hodin v měsíci, které by rodiče
mohli využít v libovolném časovém uspořádání. Podle mého názoru by tento návrh
znamenal velké riziko pro dítě, protože by mohlo dojít k upřednostnění potřeb rodičů
před potřebami dítěte a hrozilo by nepřiměřeně dlouhé umístění dítěte v mateřské
škole

v jednom

hodinového

dni

limitu.

a následná
Tento model

nepravidelnost docházky
by

také velmi

z důvodu

zkomplikoval

vyčerpání

administrativu

mateřských škol, potažmo zatížil její pedagogy, kteří by byli nuceni evidovat přesný
počet hodin strávených dítětem v mateřské škole, protože rodiče uplatňující
své nároky

na rodičovské

příspěvky

požadují

po

ředitelkách

škol

potvrzení

0 nepřekročení daného limitu. Tento model představuje i další rizika spojená
např. se stravováním a organizací dne v mateřské škole.
Schválená varianta je, podle mého názoru, tím nej lepším možným řešením,
které neohrozí dítě v jeho potřebách a umožní matce každodenní pravidelné pracovní
či jiné vytížení. Časový horizont zrušení tohoto omezení, které se postupem doby
zmírňuje, nejsme však schopni nyní odhadnout, můžeme pouze předpokládat,
že k tomuto rozhodnutí naše společnost jednou dospěje, protože je na každém z nás,
aby se choval zodpovědně k sobě, k ostatním a ke svým dětem především, a příležitost
k takovému chování musí být člověku s důvěrou poskytnuta. Jen takovým přístupem
může naše společnost udělat další krok k demokracii se všemi jejími pozitivními
1 negativními důsledky.

1.6.7 Pojmenování docházky a lexikální hlediska výběru

Již od roku 1998, kdy byla poprvé zavedena možnost docházky dětí na tři dny
do mateřské školy, přetrvávají nejasnosti a problémy vztahující se k pojmenování
této docházky, protože dosud nebyl nalezen

a zafixován krátký a výstižný

termín, který by vyjadřoval podstatu této docházky. Během své praxe a v průběhu
realizace

výzkumného

šetření

jsem

se

setkala

s mnoha

termíny,

které však byly vždy doprovázeny pochybnostmi pedagogů a přijímány rozpačitě.
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Je třeba poznamenat, že termín vyjadřující tuto docházku je nutné modifikovat
jak ve vztahu k dětem a rodičům, tak ve vztahu k docházce samotné. S termínem
vystihujícím tuto docházku do mateřské školy se nesetkáme ani v související
legislativě, kde je vždy vyjádřena opisem.

Termíny, se kterými se můžeme setkat v mateřských školách ve vztahu
k docházce:

- třídenní, popř.pětidenní, polodenní docházka
- omezená docházka
- částečná docházka
- nepravidelná docházka

Termíny, se kterými se můžeme setkat v mateřských školách ve vztahu k dítěti:

- děti navštěvující mateřskou školu tři dny, popř. pět dnů v měsíci
- děti využívající omezenou docházku
- děti využívající částečnou docházku
- děti využívající nepravidelnou docházku
- děti, které navštěvují mateřskou školu tři dny, popř. pět dnů v měsíci
- děti, které navštěvují mateřskou školu omezeně
- děti, které navštěvují mateřskou školu částečně
- děti, které navštěvují mateřskou školu nepravidelně
- děti, které využívají omezenou docházku
- děti, které využívají částečnou docházku
- děti, které využívají nepravidelnou docházku
- děti, které využívají třídenní, popř. pětidenní, polodenní docházku
- třídenní, popř. pětidenní děti
- děti s částečnou docházkou
- děti s omezenou docházkou
- děti s třídenní, pětidenní, polodenní docházkou
- děti s nepravidelnou docházkou
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Termíny, se kterými se můžeme setkat v mateřských školách ve vztahu
k rodičům:

- rodiče, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu tři dny, popř. pět dnů v měsíci
- rodiče využívající omezenou docházku
- rodiče využívající částečnou docházku
- rodiče využívající nepravidelnou docházku
- rodiče, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu omezeně
- rodiče, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu částečně
- rodiče, kteří využívají mateřskou školu tři dny, popř. pět dnů v měsíci
- rodiče, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu nepravidelně
- rodiče, kteří využívají mateřskou školu omezeně
- rodiče, kteří využívají mateřskou školu částečně
- rodiče, kteří využívají mateřskou školu nepravidelně
- rodiče, kteří využívají omezenou docházku
- rodiče, kteří využívají částečnou docházku
- rodiče, kteří využívají nepravidelnou docházku
- třídenní, popř. pětidenní rodiče
- rodiče s částečnou docházkou
- rodiče s omezenou docházkou
- rodiče s nepravidelnou docházkou
- rodiče s třídenní, pětidenní, polodenní docházkou

Jak můžeme vysledovat z tohoto výčtu, variant je mnoho, žádná však
nesplňuje aspekt spojení výstižnosti a délky termínu, některé z těchto názvů
lze vyložit i hanlivě.

Z čistě

jazykového

hlediska

cítíme

významové

rozdíly

mezi výrazy „navštěvovat“ a „využívat“ a jednoznačně přijatelnější se jeví výraz
první.

Nelze jej však využít ve spojení s rodiči dětí, kteří mateřskou školu

nenavštěvují, nýbrž využívají. Ve vztahu k dětem je tedy tento výraz přijatelný,
ve vztahu k docházce se neobjevuje. Další polemiku můžeme rozvést při porovnávání
výrazů „omezená“, „částečná“, „nepravidelná“, „pětidenní“ a „polodenní“ docházka,
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kdy první tři výrazy nejsou dostatečně výstižné a přesné a první z nich lze chápat
i hanlivě. Poslední dva jsou sice výstižnější, avšak jazykový cit mnoha lidí nepřijímá
tyto složeniny kladně. Termíny, skládající se z delších slovních spojení využívajících
spojek již samy o sobě naznačují, že se jedná o dlouhá, byť výstižná pojmenování,
která se ještě přijatelně jeví ve spojení se 7.pádem. Z předešlého výčtu provedením
výběru a rekapitulace lze vybrat některé možnosti, které se jeví jako nej přijatelnější
co do obsahu a přesnosti vyjádření, ne však co do délky vyjádření. Hledisko
maximální

stručnosti

protože žádný

daného

z možných

výrazu

termínů

nelze

tuto

pravděpodobně

možnost

nenabízí.

zcela
Slovní

zohlednit,
spojení,

která jsou vyjádřena níže, jsou vybrána s ohledem na stávající režim docházky
i s ohledem na zmírnění omezení po 1. 1. 2006. Jedná se především o tato slovní
spojení:

- pětidenní docházka do mateřské školy
- polodenní docházka do mateřské školy
- nepravidelná docházka do mateřské školy
- děti s pětidenní docházkou
- děti s polodenní docházkou
- děti s nepravidelnou docházkou
- rodiče s pětidenní docházkou
- rodiče s polodenní docházkou
- rodiče s nepravidelnou docházkou

Pro potřeby této práce jsem zvolila ve vztahu k docházce 3-4 letých dětí do mateřské
školy termín nepravidelná docházka. Důvodem této volby, ke které jsem dospěla
v průběhu

vyhodnocování výzkumného

šetření

a analýzou možných termínů

v poslední kapitole teoretické části, bylo zhodnocení všech pojmenování a jejich
selekce s ohledem na názory respondentek z řad odborné pedagogické veřejnosti
a především s přihlédnutím k vlastnímu přesvědčení, ke kterému jsem touto cestou
dospěla.
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Shrnutím

všech

poznatků

prezentovaných

v teoretické

části

této

práce

je možné posoudit problematiku nepravidelné (třídenní, pětidenní či polodenní)
docházky

do

mateřské

školy

v souvislosti

a utvořit si vlastní názor na tento nový jev

se

základními

potřebami

dítěte

v oblasti předškolní pedagogiky.

V linii vývoje mateřských škol stále objevujeme sociální podtext, jehož intenzita
se mění v závislosti na ekonomickém a politickém směřování společnosti. V současné
době, kdy na poli pedagogickém paradoxně usilujeme o upřednostnění dítěte
se všemi jeho vývojovými specifiky a klademe důraz na uspokojování jeho potřeb,
cítíme velký ekonomický tlak na rodiny s dětmi, který je často nutí nepřikládat
přílišný význam psychické pohodě jejich dětí. Naskýtá se také možnost vylučující
tento ekonomický aspekt ve vztahu k nepravidelné docházce do mateřské školy,
a to z důvodu velmi pozitivního nahlížení rodin na význam mateřské školy v životě
dítěte především pro možnost kontaktu dítěte s vrstevníky, možnost seznámení
s novým prostředím, pro širší nabídku aktivit, výchovně vzdělávací efekt mateřské
školy a dalších pozitivních a mateřské škole lichotících důvodů. Odpovědi na otázky,
které si nyní klademe v souvislosti s nepravidelnou docházkou dítěte do mateřské
školy a uspokojováním jeho potřeb, můžeme částečně nalézt ve výzkumné části
této práce.
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2. Praktická část

2.1 Úvod

Vymezení

výzkumného

problému,

který je

předmětem

tohoto

šetření,

prošlo etapou posunu od obecné problematiky potřeb dítěte předškolního věku
k problematice nepravidelné docházky do mateřské školy, která s potřebami dítěte úzce
souvisí. Nepravidelná docházka dětí do mateřské školy (tři dny, později pět dnů
v měsíci) působila problematicky a ne zcela vhodně od prvopočátku, protože její
realizace v praxi vykazovala určité nedostatky, na které poukazovali nejen rodiče dětí,
ale největší měrou pedagogové. Otázka vhodnosti pro dítě, způsobu jejího využití,
vlivu na výchovně vzdělávací aktivity mateřských škol, skupinu dětí, atmosféru a režim
ve třídě mateřské školy, získala na aktuálnosti v době, kdy došlo ke změnám v úplatě
za předškolní vzdělávání a maminky na mateřské dovolené získaly možnost neomezeně
si přivydělat k rodičovskému příspěvku. Prohloubila se propast mezi tím, co je vhodné
a prospěšné pro 3-4 leté dítě a mateřskou školu na jedné straně a tím, jakým způsobem
rodiny tuto možnost využívají, jak dalece mohou a chtějí přizpůsobit docházku
do mateřské školy potřebám dítěte a nakolik je pro ně tento typ docházky vyhovující.
Hlavním

důvodem

pro

výběr

tohoto

problému

tedy

byla

nutnost

popsat

a charakterizovat poměrně nový fenomén předškolního vzdělávání se všemi jeho
aspekty, pozitivy i negativy, zjistit názory na tuto problematiku mezi rodičovskou
i odbornou pedagogickou veřejností, pokusit se navrhnout vhodné způsoby řešení
a minimalizace záporných průvodních jevů, popř. podpořit jiný způsob docházky
do mateřské školy, který by více vyhovoval rodičům i jejich dětem. V souvislosti
s problematikou nepravidelné docházky se ukázalo nutné zjistit názory veřejnosti
na kvalitu poradenské činnosti mateřských škol, úroveň komunikativních dovedností
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a odborných znalostí učitelek mateřských škol, jejichž profesionální role ve vztahu
k rodinám dětí je stále chápána a podporována spíše odbornou pedagogickou veřejností.

Stěžejní proměnnou mého výzkumného šetření se tedy stala nepravidelná
docházka 3-4 letého dítěte do mateřské školy, kterou jsem se snažila sledovat
z několika úhlů pohledu u rodičovské veřejnosti a pedagogů mateřských škol:
vhodnost tohoto typu docházky s ohledem na potřeby dítěte a souvislost
jiné možnosti navštěvování mateřské školy s uspokojováním základních potřeb
a jeho bezproblémovější adaptací v novém prostředí
důvody, které vedou rodiče k využívání nepravidelné docházky do mateřské školy
a jejich celkový pohled na místo mateřské školy v životě dítěte a celé rodiny
povědomí respondentů o potřebách dítěte, vycházející nikoliv z teoretických
znalostí, ale z vlastního úsudku a intuice
souvislost využívání nepravidelné docházky do mateřské školy s ekonomickou
situací rodin
role

učitelky

mateřské

školy

ve

smyslu

informačním

a

poradenském,

její profesionální erudice projevující se schopnostmi a dovednostmi vedoucími
k minimalizaci nežádoucích průvodních jevů nepravidelné docházky
schopnost mateřských škol uspokojit požadavky rodin vzhledem k možnosti
využívání

nepravidelné

docházky

a

dopady,

které

tento

typ

docházky

má na ekonomickou, provozní i pedagogickou stránku fungování škol

Některé z těchto jevů bylo možné přesně vyčíslit, jiné naopak musely být
utříděny do jednotlivých kategorií či skupin podle předem stanoveného klíče,
a to z důvodu kombinace orientace výzkumu pro získání dostatečného množství
informací.
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2.2 Cíle a úkoly

Výzkumný problém, jím ž se v této práci zabývám, zjišťuje a popisuje situaci
určitého jevu. Jedná se tedy o deskriptivní výzkumný problém, u kterého nelze
formulovat vědecké hypotézy, na rozdíl od výzkumu relačního a kauzálního,
jejichž výzkumným problémem jsou vztahy určitých jevů a příčiny těchto vztahů1.
Prvořadým úkolem však bylo vytyčit hlavní cíle a úkoly, na jejichž základě bylo možné
rozpracovat další etapy výzkumného šetření.

C íl 1

Hlavním cílem šetření bylo zmapovat názory rodičů, učitelek a ředitelek

mateřských škol na nepravidelnou docházku do mateřské školy (dětí 3-4 letých,
jejichž maminky jsou na mateřské dovolené), na základě kterého byly stanoveny
tyto úkoly:

Úkol 1.1
3-4 letých

Analyzovat názory rodičů na současné pojetí nepravidelné docházky
dětí

do

mateřské

školy

(pět dnů v měsíci)

a

případné

rozšíření

této možnosti, popř. zrušení omezení. Zaměřit se také na vhodnost a přiměřenost
těchto možností

pro

dítě,

motivací

jeho rodičů

k preferovanému

rozhodnutí

a roli učitelky mateřské školy v této oblasti. Šetření zaměřit na dvě skupiny - rodiče,
jejichž děti spadají do této kategorie a rodiče, jejichž děti navštěvují MŠ denně.
Vyhodnotit shody a rozdíly ve výsledcích výzkumu.

Úkol 1.2

Analyzovat názory učitelek mateřských škol na možnosti docházky

těchto dětí do mateřské školy (hledisko vhodnosti pro dítě, využití rodiči, vliv
nepravidelné docházky na atmosféru a edukační proces, role pedagoga v této

1 Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000. ISBN 80-85931-79-6.
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problematice). Šetření rozdělit na dvě skupiny - učitelky a ředitelky mateřských škol.
Vyhodnotit shody a rozdíly ve výsledcích výzkumu.

Úkol 1.3

Porovnat názory všech skupin respondentů a vyhodnotit je vzhledem

k prioritám rodičů, dítěte, učitelek a ředitelek MŠ.

Cíl 2: Druhým cílem šetření, jež vyplynul z potřeby doplnit a rozšířit spektrum
informací týkajících se výzkumného problému, bylo zmapovat názory rodičů,
učitelek a ředitelek mateřských škol na současný systém úplaty za předškolní
vzdělávání vzhledem k rodinám, které využívají možnost nepravidelné docházky
do mateřské školy, její vliv na ekonomickou situaci školy a přijímání dětí.
Na základě tohoto cíle byly stanoveny tři úkoly:

Úkol 2.1: Analyzovat názory rodičů na změny v úplatě za předškolní vzdělávání
vzhledem

k možnostem

nepravidelné

docházky.

Vyhodnotit

shody

a

rozdíly

ve výsledcích výzkumu.

Úkol 2.2: Analyzovat názory učitelek a ředitelek mateřských škol na tuto změnu,
její pozitivní a negativní důsledky pro rodiny i mateřské školy. Vyhodnotit shody
a rozdíly ve výsledcích výzkumu.

Úkol 2.3: Porovnat názory všech skupin a vyhodnotit je vzhledem k prioritám
mateřských škol a rodin, které využívají nepravidelnou docházku.
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2.3 Charakteristika a popis výzkumného vzorku

Výzkumný vzorek, který lze označit za reprezentativní v rámci regionu,
se skládal z rodičů dětí navštěvujících mateřské školy ve městě o velikosti přibližně
18 000

obyvatel

a jejich

pedagogů

-

učitelek

i ředitelek

mateřských

škol.

Region, ve kterém výzkumné šetření probíhalo, byl složen z šesti měst o velikosti
10-20 tisíc obyvatel a okolních obcí, kde funguje přibližně 77 běžných mateřských
škol (22 městských a 55 mimoměstských).
Kritéria pro výběr výzkumného vzorku byla stanovena vzhledem k možnostem
realizace šetření a získání co nej širšího výzkumného pole s dobrou operativní
a komunikační schopností, a to na základě umístění mateřských škol, jejich dostupnosti
pro

opakované

šetření

Podle těchto kritérií

byly

a

znalosti

vybrány

podmínek

mateřské

školy

v těchto

mateřských

umístěné

ve městě

školách.
Svitavy,

s jejichž pedagogy jsem byla ve stálém profesním kontaktu. Všechny mateřské školy,
které byly potřeby výzkumného šetření oslovila, byly ochotné zúčastnit se a pomoci
při realizaci šetření mezi rodičovskou veřejností a také nikdo z pedagogů neodmítl
žádost o rozhovor. Výzkumu se zúčastnilo pět městských mateřských škol z celkového
počtu šesti: jedna dvoutřídní, dvě trojtřídní, jedna čtyřtřídní a šestitřídní včetně svých
pedagogů - třiceti učitelek a pěti ředitelek. Dvě z těchto mateřských škol byly umístěny
ve středu města, tři mimo střed města, z toho dvě v okrajových sídlištích. Proměnné
jednotlivých mateřských škol vzhledem k věkovému složení a nej vyššímu dosaženému
vzdělání pedagogů je možné sledovat v následující tabulce (viz tabulka č.5).
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Věkové zastoupení a vzdělání respondentů odborné pedagogické veřejnosti
Tabulka č.5
V ěk
Učitelky
počet
Učitelky
%
Učitelky

V zdělání

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

SS

VOS

BC

vs

0

1

2

1

5

7

6

7

1

28

2

0

0

0

3,3

6,8

3,3

16,7

23,3

20

23,3

3,3

93.3

6,7

0

0

20-24

48

0
Ředitelky
počet
Ředitelky
%
Ředitelky

Celkem 30 respondentů

0

0

0

0

1

0

2

2

0

5

0

0

0

0

0

0

0

20

0

40

40

0

100

0

0

0

52

0

Celkem 5 respondentů

Rodiče byli pro potřeby výzkumu rozčleněni do dvou skupin respondentů rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu denně a rodiče, kteří využívají možnost
nepravidelné docházky do mateřské školy. Respondenty, kteří se zúčastnili tohoto
pedagogického výzkumu, lze také kvantitativně charakterizovat podle věku a vzdělání.
Tyto

údaje jsou však

k dispozici

pouze

od rodičů,

kteří reagovali

na

žádost

o zodpovězení otázek v dotazníku a rozhovoru (viz tabulka č.6).

Věkové zastoupení a vzdělání respondentů z řad rodičovské veřejnosti
Tabulka č.6
V ěk

Rodiče stálá
docházka
počet
Rodiče stálá docházka
%
Rodiče stálá docházka
0
Rodiče nepravidelná
docházka
počet
Rodiče nepravidelná
docházka
%
Rodiče nepravidelná
docházka
0

V z d ě lá n í

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

Neuve
deno

Z

SOU

SŠ

VOŠ

BC

vš

Neu
vede
no

0

6

46

73

34

6

1

i

3

61

77

4

3

18

1

0

3,6

27,5

43,7

20,4

3,6

0,6

0,6

1,8

36,5

46,1

2,4

1,8

10,8

0,6

3 ,5

Celkem 167 respondentů

0

0

3

5

2

0

0

0

0

2

5

0

0

3

0

0

0

30

50

20

0

0

0

0

20

50

0

0

30

0

31,5

Celkem 10 respondentů
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2.4 Výzkumné metody

Pro potřeby výzkumného šetření byla zvolena metodu dotazníku a rozhovoru
doplněné kazuistikou, protože využitím pouze jedné z těchto metod by nebylo možné
získat dostatek podkladů pro vyhodnocení šetření v jeho plánované šíři. K metodě
dotazníku i rozhovoru bylo třeba vytvořit vlastní výzkumné nástroje, které by vzájemně
korespondovaly a jejichž prostřednictvím by bylo možné získat potřebné informace
od rozdílných skupin respondentů. Během studia odborné literatury věnované výzkumu
a výzkumným metodám jsem se přiklonila k pojetí Gavory, jehož systematický přístup,
přehlednost

a jasné

definování

mi

usnadnily

orientaci

vdané

problematice

a aplikaci teoretických poznatků v praxi. Pouze v případě interview jsem se odklonila
od terminologie autora a v e svém šetření využívám termín „ rozhovor", který je podle
mého názoru českým ekvivalentem termínu „interview" a lépe vystihuje jeho podstatu
a náplň v té formě, jakou jsem zvolila pro své výzkumné šetření.

2.4.1 Dotazník

Metodu dotazníku jsem zvolila pro získání většího množství údajů od rodičů
dětí, které navštěvují mateřskou školu denně, tedy bez omezení. Během pilotážního
průzkumu jsem zjistila, že zúčastněné mateřské školy navštěvuje přibližně 430 dětí,
proto se jevila metoda dotazníku jako nejvhodnější pro oslovení tak velkého počtu
respondentů (rodičů těchto dětí). Cílem při koncipování tohoto výzkumného nástroje
bylo sestavit jednotlivé položky tak, aby tvořily logický soubor otázek v několika
oblastech zjišťování, aby byly jasně a srozumitelně formulovány a jejich obsahová
náplň vedla ke zjištění stěžejních momentů celého výzkumu (viz příloha č.l: Dotazník
pro rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu neomezeně).
Úvodní část dotazníku byla věnována základním informacím pro respondenty,
kde byli seznámeni s autorem dotazníku a důvodem jeho zadávání, s jeho obsahem, cíli
a pokyny pro vyplnění. Následující části obsahovaly vlastní položky výzkumu
rozčleněné podle zaměření jednotlivých oblastí: položky zjišťující názory respondentů
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na možnost nepravidelné docházky dětí 3-4 letých do mateřské školy a motivace rodičů
k jejím u využívání (I. část), otázky zjišťující preference rodičů vzhledem k potřebám
3-4 letého dítěte (II. část), položky zjišťující roli učitelky mateřské školy a stupeň
významnosti její poradenské činnosti (III.část) a otázky týkající se úplaty za předškolní
vzdělávání vzhledem k omezené docházce dětí 3-4 letých do mateřské školy (IV.část).
Závěrečná část dotazníku obsahovala poděkování všem respondentům za spolupráci.
Při sestavování položek hlavní části výzkumného nástroje bylo jejich řazení
přizpůsobeno tak, aby se v úvodu a závěru objevily položky méně náročné
a faktografické, v průběhu dotazování se pak otázky střídaly podle jejich náročnosti
a logické posloupnosti. Sestavování jednotlivých položek bylo podřízeno základním
pravidlům pro jejich správné znění např. jasná formulace, jednoduchost a konkrétnost,
vyhýbání se určitým výrazům a dvojitým otázkám. Vedle otázek uzavřených
dichotomických i širších, které vždy nabízely možnost vyjádření vlastního názoru
respondenta možností „jiné (prosím popište)“ a obsahovaly vždy možnost „neumím se
vyjádřit“, byly v dotazníku použity i otázky otevřené, které dávaly respondentům
možnost volně se k dané problematice vyjádřit a otázky polouzavřené, jež rozvíjely
určitý typ předešlé odpovědi. Položky otevřené a polouzavřené byly do dotazníku
zařazeny z důvodu potřeby získání konkrétnějších a různorodějších názorů, také však
pro narušení stereotypu a zlepšení pozornosti respondentů i přesto, že faktografické
otázky byly zárukou vyšší validity dotazníku. Koncepce výzkumného nástroje také
kalkulovala se zařazením položek, které rozvíjely tutéž informaci, a to z důvodu jeho
vyšší reliability2.
Dotazník ve své konečné podobě obsahoval 23 položek, které zaplnily čtyři
strany A4 včetně úvodní a závěrečné části.

2.4.2 Rozhovor

Metodu rozhovoru jsem zvolila pro výzkumné šetření s menšími skupinami
respondentů a využila ji pro získání názorů tří skupin dotazovaných:

2 Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000. ISBN 80-85931-79-6.
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-

rodičů, kteří využívají možnost nepravidelné docházky do mateřské školy
(10 respondentů)

-

učitelek mateřských škol (30 respondentů)

-

ředitelek mateřských škol (5 respondentů)
Tato metoda umožňovala nejen zaznamenat důležitá fakta, ale i hlouběji

proniknout do názorů, postojů a motivace respondentů, nabízela možnost získat větší
množství pravdivých a dostatečných odpovědí u menších skupin respondentů.
Při koncipování tohoto výzkumného nástroje jsem
položky

s otázkami

v dotazníku,

a to

se snažila sjednotit jednotlivé

z důvodu jejich

společného

porovnání

a vyhodnocení. Objevily se zde tedy také všechny typy otázek, které byly přizpůsobeny
konkrétním skupinám respondentů. Pro lepší možnost záznamu při realizaci rozhovoru
byly připraveny i alternativy odpovědí, s možností volného vyjádření respondentů,
popř. vysvětlení a doplnění vhodné odpovědi. Z důvodu lepšího a přesnějšího záznamu
odpovědí jsem také kalkulovala s možností využití diktafonu, ale při realizaci šetření
jsem ho nevyužila,

protože

osloveným

respondentům

nebyl

tento

způsob

zaznamenávání názorů příjemný. V tomto polostrukturovaném rozhovoru byly otázky
také rozčleněné do jednotlivých oblastí, které se shodovaly s oblastmi v dotazníku,
jiné byly určeny pro konkrétní skupinu respondentů:
-

rodiče využívající nepravidelnou docházku - její konkrétní využití, možnosti přijetí
dítěte

do

mateřské

školy

(viz příloha č.2:

Struktura rozhovoru

s rodiči,

kteří využívají možnost nepravidelné docházky do mateřské školy)
-

učitelky mateřských škol - připravenost tříletých dětí na vstup do mateřské školy,
význam nepravidelné docházky pro rozvoj dítěte, adaptační problémy dětí
(viz příloha č.3: Struktura rozhovoru s učitelkami mateřských škol)

-

ředitelky mateřských škol - vliv nepravidelné docházky na ekonomickou situaci
školy, připravenost tříletých dětí na vstup do mateřské školy, význam nepravidelné
docházky pro rozvoj dítěte, adaptační problémy dětí, přijímání dětí do mateřské
školy (viz příloha č.4: Struktura rozhovoru s ředitelkami mateřských škol)
Výhodou

této

metody,

kterou jsem

při

samotném

výzkumu

ocenila,

byla možnost přeformulovat a konkretizovat jednotlivé otázky v rámci snadnějšího
a přesnějšího pochopení jejich obsahu. Metoda rozhovoru, jež byla využita v tomto
výzkumu, mi umožnila získat větší množství údajů od nepříliš početné skupiny
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respondentů

a dovolila

mi vyslechnout

a

zaznamenat jejich

názory

na

širší

problematiku předškolního vzdělávání3.

2.4.3 Kazuistika

Kazuistiku jsem ji zvolila pro potřeby této práce k objasnění některých
konkrétních momentů dané problematiky a k ilustraci obecnějšího problému. Záměrem
bylo popsat, přehledně podle předem daného schématu uspořádat a analyzovat fakta
známá u dvou rozdílných případů dětí, které navštěvovaly mateřskou školu pět dnů
v měsíci, postihnout některé souvislosti a lépe je pochopit. Hledat možná řešení situace,
která by bylo možné z konkrétních případů vyvodit, tato řešení zobecnit a využít v širší
rovině. Při práci s těmito případovými studiemi jsem se snažila o získání maximálního
množství potřebných

informací o případu (pozorováním, rozhovory,

analýzou

dokumentů), dodržení určité struktury a zachování potřebného odstupu od problému
z důvodu zajištění co nejvyššího stupně objektivity4.
První kazuistika věnuje svou pozornost dítěti, které navštěvovalo mateřskou
školu pět dnů v měsíci a jeho docházka, způsoby motivace dítěte vedoucí k pozitivnímu
přístupu k mateřské škole a řešení adaptačních problémů byly konzultovány s pedagogy
a přizpůsobeny potřebám dítěte, proto řešení této situace vedlo k bezproblémovému
vstupu dítěte do mateřské školy a kjeho poměrně rychlému začlenění do skupiny
vrstevníků. Druhá kazuistika popisuje a hodnotí případ dítěte, které navštěvovalo
mateřskou školu pět dnů v měsíci, u něhož se objevily výrazné adaptační problémy,
jež ve spojení se špatnou komunikací s rodinou dítěte a její neochotou řešit situaci
v jeho prospěch, vedly k dlouhodobému psychickému zatížení dítěte Ke zpracování
těchto kazuistik jsem využila možnosti pozorování obou dětí v prostředí mateřské
školy, možnosti studia dostupné pedagogické dokumentace a rozhovorů s rodiči dětí
a jejich třídních učitelek. Získané údaje jsem se snažila přehledně uspořádat a vyvodit
z nich závěry, které by vedly k potvrzení obecnějších pedagogických postupů.

3 Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Aido 2000. ISBN 80-85931-79-6.
4 Hadj Moussová, Z., Dublinský, J. a kol.: Diagnostika. Pedagogickopsychologické poradenství II. Praha,
PedF UK 2002. ISBN 80-7290-101-X.
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2.5 Vlastní výzkum

2.5.1 Realizace výzkumu

2.5.1.1 Pilotážní průzkum

Mateřské školy, ve kterých bylo výzkumné šetření realizováno, byly vybrány
s ohledem na znalost jejich prostředí i pedagogů. Průzkum terénu proto nebyl zaměřen
na seznamování s prostředím a odbornou pedagogickou veřejností, ale na zjištění
možností realizace šetření, ochoty pedagogů ke spolupráci, celkového počtu možných
respondentů

mezi

rodiči

i

pedagogy

a

časového

rozvržení

výzkumu,

které by vyhovovalo všem zúčastněným. Prvními respondenty, kteří byli osloveni
v této fázi průzkumu, byly ředitelky mateřských škol, s jim iž byly projednány konkrétní
možnosti spolupráce a realizace šetření. Všechny oslovené respondenty vyslovily
upřímný zájem o danou problematiku a výsledky šetření a souhlasily sjeho realizací
v jejich mateřských školách, informovaly své kolegyně i rodiče a aktivně se realizace
šetření

zúčastnily

(organizační

a

technické

zajištění,

sběr

dotazníků

a jejich kompletace). Tato maximální ochota ke spolupráci a pomoci při realizaci
šetření byla velmi milá, předpokládala jsem podporu ve všech oslovených mateřských
školách, ne však tak nezištnou a obětavou.
K realizaci případových studií nebylo třeba provádět tento průzkum, protože
obě popisované děti navštěvovaly mateřskou školu, kde jsem pracovala a byly ve třídě,
kde jsem často zastupovala. Poznatky pedagogů k těmto případům a pedagogická
dokumentace byly tedy pro potřeby šetření připraveny.

2.5.1.2 Organizace výzkumu

Výzkumné šetření bylo realizováno v dohodnutých termínech, a to postupně
na oslovených

mateřských

školách.

S odbornou

pedagogickou

veřejností
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byly rozhovory realizovány individuálně na dohodnutých schůzkách, které se ve většině
případů konaly v prostředí mateřské školy, ve vhodné místnosti (šatna pedagogů,
ředitelna apod.) v době před odchodem respondentů ze zaměstnání. Během první
návštěvy byl také s konkrétními pedagogy ve třídách mateřských škol upřesněn způsob
oslovení jednotlivých rodičů, předávání dotazníků a jejich sběr, výskyt respondentů
využívajících nepravidelnou docházku do mateřské školy, jejich oslovení a organizační
zajištění realizace rozhovoru s nimi. V průběhu realizace šetření, kdy jsem mateřské
školy navštěvovala vícekrát z důvodu plánovaných rozhovorů s pedagogy i rodiči,
byly postupně shromažďovány odevzdané dotazníky, jejichž návratnost se pohybovala
v časovém horizontu přibližně dvou týdnů.

2.5.1.3 Předvýzkum

Této části šetření se zúčastnili respondenti, kteří zastupovali konkrétní
výzkumnou skupinu: ředitelka a učitelka mateřské školy, respondent z řad rodičů
využívajících mateřskou školu denně a respondent využívající možnost nepravidelné
docházky do mateřské školy. Během předvýzkumu byly zjištěny některé nedostatky
v koncepci dotazníku, a to v pořadí otázek týkajících se úplaty za předškolní
vzdělávání, ve srozumitelnosti položek věnovaných počtu dnů omezené docházky
a ve formulaci otázky týkající se potřeb dítěte. V koncepci rozhovoru s dalšími
skupinami respondentů bylo třeba u některých otázek upravit předem připravené
návrhy odpovědí, protože se lišily od typu odpovědí respondentů, a to z důvodu
upřednostnění jejich jiných variant. Otázky týkající se počtu dnů omezené docházky
do mateřské školy se v rozhovoru nejevily jako špatně srozumitelné a opakující se,
pravděpodobně

z důvodu

možnosti

reinterpretace

otázky.

Otázku

zaměřenou

na problematiku potřeb dítěte bylo třeba také upravit obdobně jako v dotazníku.
Dalším zjištěním, důležitým pro realizaci rozhovorů, byla větší časová náročnost
než jsem předpokládala, což bylo způsobeno snahou respondentů vyjádřit se kdané
problematice co nejlépe a vyslovit svůj názor i k jiným problémům předškolního
vzdělávání.
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2.5.1.4 Hlavní výzkum

Šetření bylo realizováno přibližně v období sedmi týdnů měsíce dubna a května
roku 2005. V této době bylo postupně uskutečněno celkem 45 rozhovorů se třemi
skupinami respondentů a rozdáno 339 dotazníků respondentům z řad rodičovské
veřejnosti, které byly ve třech mateřských školách předávány zpět pedagogům
a ve dvou mateřských školách do připravených boxů v šatnách dětí. Základní informace
o zúčastněných mateřských školách je možné sledovat v následující tabulce (viz
tabulka č.7).

Základní informace o mateřských školách
Tabulka č.7
Mateřská škola

Umístění MŠ

Vzdělávací
program

Počet tříd

Počet
pedagogů

Způsob
předávání
dotazníků

1.

střed města

RVP

3

6

pedagogům

2.

střed města

RVP

4

8

pedagogům

3.

okraj města

RVP

3

6

pedagogům

4.

okraj města

RVP

6

12

do boxů

5.

okraj města

RVP

2

4

do boxů

Pedagogové ve čtyřech mateřských školách z pěti zúčastněných přistoupili
k předávání dotazníků individuálně při osobním kontaktu s rodiči, v jedné mateřské
škole byly dotazníky vloženy do šatnových skříněk dětí. Ani jeden z těchto způsobů
však neumožňoval předání dotazníků všem rodičům zapsaných dětí, a to z důvodu
dlouhodobé absence některých dětí v mateřské škole. Rodiče byli ústní či písemnou
formou informováni o účelu šetření a požádáni o zodpovězení dotazníku a jeho brzké
odevzdání. Zpětné předávání dotazníků bylo provedeno na základě uvážení ředitelek
mateřských škol, doporučeným způsobem pro větší návratnost bylo ukládání dotazníků
do připravených boxů, ke kterému se přiklonily dvě mateřské školy. Některé mateřské
školy upřednostnily jejich předávání pedagogům, což pravděpodobně ovlivnilo
procento celkově odevzdaných dotazníků, jak můžeme pozorovat v následujícím
přehledu (viz tabulka č.8).
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Vyjádření návratnosti dotazníků
Tabulka č.8
Rozdané dotazníky

Vrácené dotazníky

Mateřská škola

Počet dětí

(n)

(%>

(n)

<%>

1.

75

57

76

27

47

2.

100

75

75

33

44
43

3.

75

40

53

17

4.

136

117

86

64

55

5.

50

50

100

26

52

Celkem

436

339

78

167

49

V

průběhu

vyhodnocování

výzkumného

šetření

byly

zaznamenán

některé skutečnosti, jež ovlivnily výsledky výzkumu, a to zejména v kategorii
respondentů z řad rodičů, kteří se zúčastnili šetření dotazníkovou formou. V úvodní
části dotazníku byli respondenti požádáni, aby označili pouze jednu z nabízených
možností

odpovědí,

neakceptovala

a

popř. doplnili

označila

svůj

více

názor,

možností.

což

Tento

však většina respondentů
způsob

výběru

odpovědí

byl při vyhodnocení šetření přijat a zohledněny byly všechny označené možnosti.
Další skutečností, jež byla zaznamenána během vyhodnocení výsledků šetření bylo,
že část respondentů považovala otázky týkající se počtu dnů omezené docházky,
její frekvence, pravidelnosti a rozlišení dle potřeb dítěte a rodičů za otázky opakující se,
tedy stejné, a proto bylo jejich označení vynecháno. Někteří z respondentů
také nezodpověděli

tzv.

otevřené

otázky,

problematickou

se

stala

zejména položka týkající se potřeb dítěte, která nebyla částí respondentů správně
pochopena a částí nebyla zodpovězena. Otevřené otázky se jevily jako problematické
i při vedení rozhovorů s ostatními skupinami respondentů, zvláště pak otázky
s odbornou tématikou

směřované

jako náročné.

Délka

rozhovoru

respondentky

využívající

pedagogům
byla

možnost

mateřských

respondenty

omezené

škol, jim ž

vnímána

docházky

do

se jevily

rozdílně,

zvláště

mateřské

školy,

což byly ve všech případech maminky dětí, projevovaly velkou ochotu k rozhovoru
a věnovaly svou pozornost i jiným oblastem souvisejícím s mateřskou školou.
Tyto doplňující informace a návrhy rodičů k práci mateřské školy se staly důležitými
náměty pro další směřování školy, ve které pracuji.
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2.6 Interpretace dat a výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu byly utříděny do jednotlivých skupin podle oblastí šetření,
dále podle skupin respondentů a logické posloupnosti položek. Setřídění položek
podle skupin

respondentů

nebylo

vždy

zcela

možné

zachovat

z důvodu

narušení struktury jednotlivých oblastí a ztráty logické návaznosti ve smyslu
posloupnosti otázek, jejich vzájemné propojenosti a kompatibility. Skupiny otázek
byly doplněny komentářem, který objasňuje zjištěné skutečnosti a souvislosti,
interpretuje

získaná data

a vyhodnocuje je

vzhledem k jednotlivým

skupinám

respondentů a důležitosti získaných informací. Znění otázek bylo pro přehlednost
odlišeno

a jejich

formulace,

byť se u jednotlivých

byla uvedena pouze v jedné variantě.

skupin

respondentů

lišila,

Možné odpovědi, které byly v dotazníku

a ve struktuře rozhovorů uvedeny, nejsou u otázek vypsány, je však možné jejich
přesné znění vysledovat v přílohách.

2.6.1

Nepravidelná docházka do mateřské školy, možností jejího využití

a motivace

rodičů.

Vnímání

optimality

nepravidelné

docházky

vzhledem

k potřebám dítěte a rodičů.

První část šetření byla zaměřena zejména na zjištění těchto skutečností:

1. Zda jsou rodiče předškolních dětí informováni o možnosti nepravidelné docházky
do mateřské školy a nakolik je tato možnost vnímána pozitivně
2. Jakým způsobem je vnímána rodičovskou i odbornou pedagogickou veřejností role
státu v otázce práv rodin s dětmi vzhledem k využívání služeb mateřských škol
a možnostem sociálního systému
3. Jaké jsou nej častější důvody využívání nepravidelné docházky a zda pět dnů
v měsíci vyhovuje, podle názoru jednotlivých skupin respondentů, potřebám dítěte
i rodičů
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4. Jaký způsob využívání nepravidelné docházky je nejčastěji preferován rodičovskou
i odbornou pedagogickou veřejností
5. Nakolik jsou jednotlivé skupiny respondentů jednotné ve svých názorech,
popř. nakolik se jejich

názory

liší

s ohledem

na

zájmy

konkrétní

skupiny

dotázaných

2.6.1.1

O tázka č .l V současné době mohou navštěvovat mateřskou školu p ět dnů

v měsíci i děti 3-4 leté, jejichž maminky jsou s nimi na mateřské dovolené. Víte o této
možnosti?

Tato otázka byla položena pouze respondentům z řad rodičů, kteří využívají
mateřskou školu bez omezení, protože jsem předpokládala, že respondenti z řad
odborné pedagogické veřejnosti jsou o této možnosti informováni a většina z nich
se již s touto formou docházky setkala.
Vzhledem ke skutečnosti, že nepravidelnou docházku je možné využívat
již několik let, odpovědělo kladně 96% dotázaných (viz tabulka č.9). Tento výsledek
naznačuje, že jsou rodiče velmi dobře informováni o možnosti pětidenní docházky,
předmětem šetření však nebylo, z jakých informačních zdrojů tato informace nejčastěji
pocházela. Pro potřeby tohoto výzkumu bylo tak vysoké povědomí respondentů
pozitivní, především pro jejich lepší orientaci v problematice, ve které byli dotazováni.
Poznámka: Povědomí rodičů o postizích při překročení pětidenní hranice nepravidelné
docházky však již tak vysoké není, jak vyplynulo z rozhovoru s vedoucím pracovníkem
střediska státní sociální podpory v regionu, který uvedl, že velmi často řeší odebrání
rodičovského příspěvku právě z tohoto důvodu. Z vlastní praxe vím, že někteří rodiče
o tomto postihu nejsou informováni a učitelky mateřských škol jsou často první,
kdo tuto

skutečnost rodičům

sdělí.

Pedagogové mateřských škol však nejsou

v této problematice proškolováni ani pravidelně informováni a jednají intuitivně
na základě jistých „příznaků nevědomosti“ pozorovaných u rodičů využívajících
nepravidelnou docházku do mateřské školy. Toto omezení komplikuje a zatěžuje
administrativu mateřské školy, potažmo učitelku ve třídě, protože vykázání docházky
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dítěte

(pro potřeby

stravování)

není

totožné

sjeho

fyzickou

přítomností,

která je směrodatná pro posuzování počtu dnů státní sociální podporou.

Informovanost respondentů z řad rodičovské veřejnosti o možnosti nepravidelné
docházky do mateřské školy (údaje v %)
Tabulka č.9
Rodiče stálá docházka

l.M Š

2.MŠ

3.M Š

4.MŠ

5.MŠ

Všechny MŠ

Ano

96

100

100

94

96

96

Ne

4

0

0

5

4

3

Neuvedeno

0

0

0

1

0

1

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Otázky určené všem respondentům z řad pedagogické i rodičovské veřejnosti

2.6.1.2

Otázka č.2 Považujete za pozitivní, že děti 3-4 leté, jejichž maminky

jsou na mateřské dovolené, mohou navštěvovat mateřskou školu p ět dnů v měsíci?

Tato otázka byla směřována ke zjištění, zda se jednotlivé skupiny respondentů
přiklání k docházce dětí, jejichž maminky jsou s nimi na mateřské dovolené. Důvodem
k položení takové otázky byly názory části veřejnosti zpochybňující možnost
nepravidelné docházky v případě, kdy matky pobírají mateřský příspěvek a současně
využívají služeb mateřských škol. Otázka ve své formulaci nezjišťovala pouze pozitivní
nebo negativní stanovisko respondentů k této problematice, ale současně se dotazovala
i na důvody, které respondenty vedly k preferované odpovědi. Výsledky šetření
byly částečně porovnatelné u obou skupin z řad rodičovské veřejnosti a u skupin
pedagogů, názory mezi skupinami rodičů a pedagogů se však lišily. Rodiče využívající
mateřskou školu stále se jednoznačně přiklonili ke kladnému hodnocení nepravidelné
docházky do mateřské školy, a to z důvodu rozvoje dítěte (45%). 32% respondentů
upřednostnilo možnost, která klade důraz na zralost dítěte pro vstup do mateřské školy
a 14% respondentů podmínilo své pozitivní stanovisko docházkou matky dítěte
do zaměstnání (viz

tabulka č. 10).

Rodiče

využívající

nepravidelnou

docházku

82

do mateřské

školy

se

také

jednoznačně

přiklonili

ke

kladnému

hodnocení

této docházky, 50% dotázaných preferovalo důležitost rozvoje dítěte, 40% respondentů
upřednostnilo přínos pro matku dítěte a 10% dotázaných podmínilo docházku dítěte
do mateřské školy jeho zralostí a dostatečnou vyspělostí. Respondenti z řad odborné
pedagogické veřejnosti již nebyli tomuto způsobu docházky do mateřské školy
tak pozitivně

nakloněni,

část

pedagogů

vyjádřila

své negativní

stanovisko,

a to s doporučením využívat mateřskou školu až od čtyř let věku dítěte. Tento názor
zastávalo 13% učitelek a 60% ředitelek mateřských škol, také 19% učitelek a 20%
ředitelek se přiklonilo k názoru, že je pro dítě prospěšnější být v tomto věku doma
s matkou. Stanoviska k této otázce však nebyla pouze negativní, zejména učitelky
mateřských škol považovaly nepravidelnou docházku za důležitou pro rozvoj dítěte
(28%) i pro matku dítěte (25%) (viz tabulka č.l 1).

Vyjádření respondentů z řad rodičovské veřejnosti k nepravidelné docházce
do mateřské školy (údaje v %)
Tabulka č.10
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny
MŠ

Ano, je to důležité pro rozvoj dítěte

49

46

59

40

42

44,5

Ano, je to důležité pro matku dítěte

3

5

0

7

0

4

27

35

29

34

29

32

15

8

6

14

23

13,5

0

3

6

4

6

3,5

3

3

0

1

0

2

Neumím se vyjádřit

0

0

0

0

0

0

Jiné

3

0

0

0

0

0,5

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Ano, je-li dítě již zralé ke vstupu do
MŠ
(dostatečně vyspělé)
Ano, pokud matka navštěvuje
zaměstnání
Ne, pro dítě v tomto věku je
prospěšnější být doma s matkou
Ne, matka pobírající rodičovský
příspěvek by neměla mít možnost
dávat dítě do MŠ
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Vyjádření všech skupin respondentů k nepravidelné docházce do MŠ
Tabulka č .ll
(V % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky
MŠ

Všechny
skupiny

Ano, je to důležité pro rozvoj dítěte

44,5

50

28

0

31

Ano, je to důležité pro matku dítěte

4

40

25

20

22

32

10

3

0

11

13,5

0

6

0

5

3,5

0

19

20

11

2

0

3

0

1

Neumím se vyjádřit

0

0

3

0

1

Jiné

0,5

0

13

60

18

Celkem %

100

100

100

100

100

Ano, je-li dítě již zralé ke vstupu do
MŠ
(dostatečně vyspělé)
Ano, pokud matka navštěvuje
zaměstnání
Ne, pro dítě v tomto věku je
prospěšnější být doma s matkou
Ne, matka pobírající rodičovský
příspěvek by neměla mít možnost
dávat dítě do MŠ

2.6.1.3 O tázka č.3 Bylo by vhodné ponechat rozhodnutí o docházce 3-4 letého dítěte
do mateřské školy zcela na rodičích (bez omezení zákonem či vyhláškou)?

Zjištění této skutečnosti směřovalo k podstatě vnímání pozice státu na straně
jedné, jeho práva ovlivňovat a regulovat záležitosti týkající se občanů země a práva
rodičů zodpovědně rozhodovat o sobě a o svém dítěti na straně druhé. Směřovalo
k zaznamenání úrovně vzorku naší společnosti ve smyslu morální a etické vyspělosti
a filozofického smýšlení.
Celkem 66% respondentů reagovalo na tuto otázku kladně a 25% záporně,
a to s rozdílnými preferencemi.

54% všech respondentů se v celkovém

součtu

přiklonilo k právu rodičů rozhodovat o svém dítěti. Mezi jednotlivými skupinami byly
zaznamenány

značné

rozdíly

v preferenci

možnosti

„ano,

rodiče

nejlépe

ví,

co j e vhodné pro jejich dítě“, ke které se přiklonilo 38% respondentů z řad rodičů
využívajících mateřskou školu bez omezení a 10% z řad rodičů využívajících
nepravidelnou docházku, z odborné pedagogické veřejnosti tuto možnost nepreferoval
nikdo. 14% všech respondentů se přiklonilo k názoru, že by nebylo vhodné ponechat
rozhodnutí pouze na rodičích, protože by někteří z nich nepřizpůsobili docházku
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potřebám dítěte, statisticky významnou se ukázala také možnost preferující rozhodující
roli státu v této otázce, a to u 11% respondentů. Zajímavým zjištěním bylo, že ani jedno
z těchto negativních stanovisek nepodpořily respondentky z řad ředitelek mateřských
škol (viztabulkaě.12 a č .13).

Role státu v řešení docházky dětí 3-4 letych do mateřské školy (názory rodičů
využívajících mateřskou školu stále) (údaje v %)
Tabulka č. 12
1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny MŠ

41

37

53

41

48

43

33

40

35

46

26

38

4

3

0

1

0

2

18

17

12

9

22

15

Neumím se vyjádřit

4

3

0

1,5

4

1,5

Jiné

0

0

0

1,5

0

0,5

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Rodiče stálá docházka
Ano, rodiče mají právo sami
rozhodovat o svém dítěti
Ano, rodiče nejlépe ví,
co je vhodné pro jejich dítě
Ne, rodiče nemají sami
rozhodovat o svém dítěti
Ne, někteří rodiče by
nepřizpůsobili docházku
potřebám dítěte

Role státu v řešení docházky dětí 3-4 letych do mateřské školy
(názory všech skupin respondentů)
Tabulka č. 13
Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

43

30

61

80

54

38

10

0

0

12

2

30

11

0

11

15

20

21

0

14

Neumím se vyjádřit

1,5

10

4

0

4

Jiné

0,5

0

3

20

5

Celkem %

100

100

100

100

100

(v % )
Ano, rodiče mají právo sami
rozhodovat o svém dítěti
Ano, rodiče nejlépe ví,
co je vhodné pro jejich dítě
Ne, rodiče nemají sami
rozhodovat o svém dítěti
Ne, někteří rodiče by
nepřizpůsobili docházku
potřebám dítěte
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2.6.1.4

Otázka č.4 Z jakých důvodů pravděpodobně využívají maminky na mateřské

dovolené tuto možnost?

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že nejčastěji preferovaným důvodem
využívání nepravidelné docházky do mateřské školy je, podle názoru respondentů
využívajících mateřskou školu stále, kontakt dítěte s vrstevníky (28%) a adaptace
na prostředí mateřské

školy (22%).

Respondenti z řad rodičů, kteří využívají

nepravidelnou docházku do mateřské školy, upřednostnili možnost navštívit úřady,
lékaře atd. (27%), možnost docházet do zaměstnání (20%) a možnost kontaktu dítěte
s vrstevníky (13%). Dotázané učitelky mateřských škol nejčastěji uvedly jako důvod
využívání omezené docházky možnost navštívit úřady, lékaře atd. (36%) a možnost
relaxace matky dítěte (28%). 40% oslovených ředitelek nejvíce preferovalo možnost
relaxace matky. Tato možnost byla častěji preferována respondenty z řad odborné
pedagogické veřejnosti než ostatními respondenty. Překvapivým zjištěním byla malá
preference možnosti studia a dalšího sebevzdělávání matky, také možnosti přilepšit si
k rodičovskému příspěvku. Názory jednotlivých skupin respondentů se však lišily,
jak můžeme sledovat v přílohách (viz tabulka č. 14 a č.15). V možnosti „jiné"
se vyskytly ještě další varianty, a to hledání práce a velké nákupy.

Zajímavým výsledkem šetření byly názory dotázaných rodičů využívajících
nepravidelnou docházku, kteří se více přiklonili k možnostem preferujícím zájmy
rodičů před možnostmi sledujícími potřeby dětí. Např. položka věnovaná adaptaci
dítěte na prostředí mateřské školy nebyla těmito rodiči preferována vůbec narozdíl
od ostatních rodičů, jejichž preference v této možnosti byly druhé nej vyšší.
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Důvody využívání nepravidelné docházky z pohledu rodičů, jejichž děti navštěvují
mateřskou školu stále (údaje v %)
Tabulka č. 14
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny
MŠ

Možnost docházet do zamčstnání

12

8

11

17

9

11

Neztratit kontakt se zaměstnáním

4

3

0

0

4

2

Přilepšit si k rodičovskému příspěvku

10

8

7

0

10

8

Možnost navštívit lékaře, úřady atd.

10

15

7

14

13

12

Možnost relaxace

3

5

0

4

9

4

Studium, další sebevzdělávání

4

4

4

3

2

3

Výchovný a vzdělávací efekt pro dítě

6

6

4

11

9

7

Kontakt dítěte s vrstevníky

24

23

48

24

23

28

Adaptace dítěte na prostředí mateřské
školy

23

23

15

27

21

22

0

0

1

Domácí práce

3

0

0

Neumím se vyjádřit

1

4

0

0

0

1

Jiné

0

1

4

0

0

1

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Důvody využívání nepravidelné docházky z pohledu všech respondentů
Tabulka č. 15
(v %)

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

Možnost docházet do zaměstnání

11

20

5

0

9

Neztratit kontakt se zaměstnáním

2

0

0

0

0,5

Přilepšit si k mateřskému příspěvku

8

7

3

0

4,5

Možnost navštívit lékaře, úřady atd.

12

27

36

20

24

Možnost relaxace

4

7

28

40

20

Studium, další sebevzdělávání

3

0

0

0

1

Výchovný a vzdělávací efekt pro dítě

7

7

8

0

5

Kontakt dítěte s vrstevníky

28

13

13

20

18,5

Adaptace dítěte na prostředí mateřské
školy

22

0

0

20

10,5

Domácí práce

1

7

5

0

3

Neumím se vyjádřit

1

0

0

0

0

Jiné

1

12

2

0

4

Celkem %

100

100

100

100

100
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2.6.1.5

Otázka č.5 Myslíte si, že je p ět dnů v měsíci optimální počet pro dítě i rodiče?

Prosím, označte a doplňte i více možností.

Otázka byla věnována zjištění, jaký je názor respondentů na stávající počet dnů
nepravidelné docházky do mateřské školy. Setřením bylo zjištěno, že téměř 41% všech
dotázaných považuje pět dnů nepravidelné docházky nedostatečných s ohledem
na potřeby dítěte a 21% nedostatečných s ohledem na potřeby rodičů. 13% respondentů
se domnívá, že pět dnů nepravidelné docházky je optimální vzhledem k potřebám
rodičů. Také u této otázky se objevila diference mezi názory rodičovské a pedagogické
veřejnosti, kdy se nikdo z rodičů nepřiklonil k možnostem „ne, je to příliš mnoho
pro d ítě“ a „ne, je to příliš mnoho pro rodiče“ na rozdíl od pedagogů (viz tabulka
č.16 a č . 17). Otázkou zůstává, co je příčinou takového smýšlení v řadách odborné
pedagogické veřejnosti a v zájmu jakého přesvědčení je tento názor prosazován.
Část respondentů vyjádřila svůj názor v možnosti „jiné“, a to potřebu individuálního
posouzení

jednotlivých

případů

vzhledem

k adaptabilitě

a

zralosti

dítěte

a zaměstnanosti matky, což jsou důležité aspekty, které by měly být zohledňovány
vždy. Důležitým zjištěním však je, že se více než 60% všech respondentů považuje
pětidenní docházku za nedostatečnou pro dítě i jeho rodiče.

Optimalita nepravidelné docházky z hlediska potřeb rodičů i dítěte z pohledu rodičů,
ieiichž děti navštěvují mateřskou školu stále íúdaie v %)
Tabulka č. 16
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny
MŠ

Ano, je zcela optimální pro dítě

11

34

17

25

22

22

Ano, je zcela optimální pro rodiče

11

24

13

17

22

17

Ne, je nedostatečný pro dítě

47

17

48

26

25

33

Ne, je nedostatečný pro rodiče

22

10

17

13

13

15

Ne, je to příliš mnoho pro dítě

0

0

0

0

0

0

Ne, je to příliš mnoho pro rodiče

0

0

0

0

0

0

Neumím se vyjádřit

6

10

5

17

12

10

Jiné

3

5

0

2

6

3

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Optimalita nepravidelné docházky z hlediska potřeb rodičů i dítěte
z pohledu všech respondentů
Tabulka č.17
(V % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

Ano, je zcela optimální pro dítě

22

6

4

0

8

Ano, je zcela optimální pro rodiče

17

19

17

0

13

Ne, je nedostatečný pro dítě

33

44

45

40

40,5

Ne, je nedostatečný pro rodiče

15

25

25

20

21

Ne, je to příliš mnoho pro dítě

0

0

2

10

3

Ne, je to příliš mnoho pro rodiče

0

0

5

10

4

Neumím se vyjádřit

10

6

0

10

6,5

2.6.1.6
vzhledem

Jiné

3

0

2

10

4

Celkem %

100

100

100

100

100

D oplňující otázka č.5a Pokud ne, jaký počet dnů tedy považujete za vhodný
k potřebám

rodičů, vzhledem

k vývojovým potřebám

(Vašeho)

dítěte

a dětskému kolektivu? Vyjádřete, prosím, konkrétní počet.

Tato

otevřená

otázka

ponechávala

respondentům

prostor

k vyjádření

jejich názoru na způsob realizace docházky 3-4 letých dětí, která je nyní omezena
n ap ět dnů v měsíci v případě, že stávající způsob nesplňoval jejich představy.
Respondenti

uvedli mnoho typů docházky, které se lišily podle cílových skupin -

rodičů, dětí a dětského kolektivu, rozdíly byly patrné také mezi jednotlivými skupinami
respondentů (viz tabulka č. 18, č.19 a č.20). Částí dotázaných nebyla tato otázka
v dotazníku zodpovězena, u skupin dotazovaných v rozhovoru taková situace nastala
pouze jednou, kdy respondent nedokázal svůj názor vyjádřit.
V
33% dotázaných

otázce počtu dnů vhodných vzhledem k potřebám rodičů preferovalo témě
stálou,

tedy

každodenní

docházku

do

mateřské

školy,

13% upřednostnilo pravidelný režim dvakrát v týdnu a 10% respondentů se přiklonilo
k počtu deseti dnů v měsíci. 9% oslovených se přiklonilo k nulové docházce a tento
názor se objevil převážně mezi respondenty z řad pedagogické veřejnosti. Preference
v počtu dnů vhodných vzhledem k potřebám dítěte byly nejvyšší u každodenní
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docházky

(48%),

téměř

10%

respondentů

se přiklonilo

k počtu

deseti

dnů

a 9% dotázaných upřednostnilo docházku dvakrát v týdnu. V otázce počtu dnů
vhodných vzhledem k dětskému kolektivu byla nejvíce preferovanou možností
každodenní docházka do mateřské školy (47%) a 9% dotázaných upřednostnilo
pravidelnou docházku dvakrát v týdnu. 7% respondentů se přiklonilo k nulové
docházce, a to opět z řad odborné pedagogické veřejnosti.
Z uvedených

dat

nej vhodnější každodenní

vyplývá,

že

docházka

a

velké

části

pravidelná

oslovených
docházka

se jevila jako
dvakrát

v týdnu,

ke které by se dala přirovnat také preferovaná varianta deseti dnů za předpokladu
jejího pravidelného režimu. K otázce nulové varianty je třeba dodat, že většina
respondentů, která tuto možnost zvolila, zdůvodňovala své rozhodnutí důležitostí
matky a láskyplného rodinného zázemí s dostatkem podnětů v životě dítěte do čtyř let.
Zajímavým zjištěním byla všeobecná preference pravidelné docházky, která svědčí
o povědomí respondentů o úskalích nepravidelného režimu v životě dítěte.

Vyjádření všech respondentů k počtu dnů vzhledem k potřebám rodičů (údaje v %)
Tabulka č. 18
Vzhledem
k potřebám
rodičů
0 dnů

1.MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny
MŠ

Rodiče
nepravidelná
docházka
0

Učitelky
MŠ

Ředitelky
MŠ

Všechny
skupiny
9,1
1,6
0

0

0

0

0

7

1,4

15

20

2 dny

0

0

0

6

0

0

5

0

5-10 dnů

0

0

0

0

0

1.2
0

0

0

0

7 dnů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 dnů

7

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

1,4
2,2

0

0

0

10

35

7

18,8

17

5

0

0,6
10,1

0
2

0

0

0

0

0

0

0

0,5

8-10 dnů

7

0
4

10 dnů

24

18

10-12 dnů

0

0

0

0

0

12 dnů

0

0

10

0

0

10-14 dnů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 dnů

0

0

0

12

7

3,8

0

5

0

2,2

10-15 dnů

0

0

0

6

0

0

20

5,3

7

0

20

6

7

1,2
8

0

15 dnů

0

5

0

3,3

2x v týdnu

0

0

0

0

7

50

0

0

12,9
4,2

3x v týdnu

0

0

0

0

0

1,4
0

17

0

0

15-20 dnů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 dnů

0

0

0

6

7

2,6

0

0

0

0,7
32,8

,

Denně

7

8

0

18

15

9,6

17

65

40

Nic nebo stále

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Individuálně

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nezodpovězeno
Celkem %

48
100

70

60

11

43

46,4

0

0

20

16,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Vyjádření všech respondentů k počtu dnů vzhledem k potřebám dítěte (údaje v %)
Tabulka č. 19
2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny
MŠ

0

0

0

4

0

0,8

Rodiče
nepravidelná
docházka
0

0

0

0

0

0

0

5-10 dnů

10

13

0

0
4

0

0

0

1,4

0

0

0

0

0
4

5,4

7 dnů

0,8

0

0

0

0,2
0,4

Vzhledem
k potřebám
ditěte

1.MŠ

0 dnů
2 dny

Učitelky
MŠ

Ředitelky
MŠ

7

20

7

0

0

0

Všechny
skupiny

8 dnů

4

3

0

0

0

1,4

0

0

0

8-10 dnů

7

0

0

0

0

1,4

0

0

0

0,4

10 dnů

6

0

38

22

21

17,4

14

7

0

9,6

10-12 dnů

0

0

0

0

4

0,8

0

0

0

0,2

12 dnů

4

0

0

0

4

0

0

0

0,4

10-14 dnů

0

0

0

13

0

1,6
2,6

0

0

0

0,7

14 dnů

4

0

6

4

8

4,4

0

4

0

10-15 dnů

0

0

0

8

0

0

0

0

2,1
0,4

15 dnů

7

0

13

8

8

1,6
7,2

0

4

0

2,8

2x v týdnu

0

0

0

0

4

0,8

29

4

0

8,5

3x v týdnu

7

0

0

0

0

1,4

14

4

0

4,9

15-20 dnů

0

0

0

4

0

0,8

0

0

0

0,2

1,0
17,8

0

0

0

0,3

43

70

60

47,7

20 dnů

0

1

0

4

0

Denně

22

21

6

19

21

Nic nebo stále

0

0

0

0

0

0

0

0

20

5

Individuálně

0

6

0

0

0

1.2

0

0

0

0,3

Nezodpovězeno

29

56

37

10

26

31,6

0

0

0

7,9

Celkem %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Vyjádření všech respondentů k počtu dnů vzhledem k dětskému kolektivu (údaje v %)
Tabulka č. 20

0 dnů

0

0

0

0

0

0

Rodiče
nepravidelná
docházka
0

7

20

2 dny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5-10 dnů

10

13

0

4

0

5,4

0

0

0

1,4

7 dnů

0

0

0

0

4

0,8

0

0

8 dnů

4

2

0

0

0

1,2

0

0

0
0

0,3

8-10 dnů

7

0

0

0

0

0,4

3

36

19

1,4
17

0

6

0
21

0

10 dnů

0

0

0

4,3

10-12 dnů

0

0

0

0

3

0,6

0

0

0

0,2

Vzhledem
k dětskému
kolektivu

1 .MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny
MŠ

Učitelky
MŠ

Ředitelky
MŠ

Všechny
skupiny
6,8

0,2

12 dnů

4

0

0

0

4

0

0

0,4

0

0

0

12

0

1,6
2,4

0

10-14 dnů

10

0

0

3,1

14 dnů

3

0

5

4

9

4,2

0

4

0

2,1

10-15 dnů

0

0

0

9

0

1,8

0

0

20

5,5
3,1
8,7

15 dnů

6

2

14

10

9

8,2

0

4

0

2x v týdnu

0

0

0

0

3

0,6

30

4

0

1,0
0,8

10

4

0

3,8

0

0

0

0.2

3x v týdnu

5

0

0

0

0

15-20 dnů

0

0

0

4

0

20 dnů

0
24

0

0

4

0

0,8

0

0

0

0,2

24

8

18

22

19,2

50

77

40

46,6

0

0

0

0

0

0

0

20

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Denně
Nic nebo stále
Individuálně

0
0

Nezodpovězeno

31

56

37

14

27

33

0

0

0

8,3

Celkem %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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2.6.1.7 Doplňující otázka č.5b Jaký typ docházky považujete za nejvhodnější?

Položka směřovala k upřesnění předcházejících otázek a dotýkala se preferencí
respondentů vzhledem k polodenní a celodenní docházce do mateřské školy v režimu
zvoleném výše.
Celkem

67%

všech

respondentů

se přiklonilo

k neomezené

docházce,

a to jak k dopolední (46%), tak k celodenní ('11%') a nepravidelné (téměř 10%').
22% dotázaných upřednostnilo jiný typ docházky v různém denním režimu a pouze
9% oslovených respondentů preferovalo pětidenní docházku, ať již v celodenním,
polodenním

nebo

nepravidelném

režimu.

Výsledek

šetření

naznačuje,

že více než polovina respondentů, zvláště z řad odborné pedagogické veřejnosti
(67% učitelek a 80% ředitelek mateřských škol), upřednostnila každodenní docházku.
Tento výsledek ukazuje na přesvědčení respondentů o vhodnosti pravidelné každodenní
docházky s ohledem na potřeby dítěte, kdy je kladen důraz na pravidelný režim,
přiměřenou dobu pobytu v mateřské škole a dostatek času s matkou a rodinou.
Pod položkou „jiné“ se objevil názor upřednostňující docházku přizpůsobenou
potřebám matky a opačné přesvědčení, které vyjadřovalo nesouhlas s jakoukoliv
docházkou 3-4 letého dítěte do mateřské školy (viz tabulka č.21 a č.22).

Typ docházky preferované rodiči, jejichž děti navštěvují mateřskou školu
stále (údaje v %)
Tabulka č. 21
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)

20
28
11

21
25
28

3.MŠ

5.MŠ

Všechny
MŠ

20
21
25

17
22
22

17,9
22,2
19,6

8
4
6

8
11
6

5,8
8
4,4

4.MŠ

Neom ezená - celý měsíc

N epravidelná (dopoledne nebo celý den)

11,5
15
12

Pět dnů v mršící
0
8
3

5
2
3

8
11
11

7
3
3

15
8
11,5

2
5
0

8
3
0

8
6
5,1

Jiné

0
0

0
0

4
5

3
0

1,7
1,3

Celkem %

100

1,5
1,5
100

100

100

100

100

Pravidelná pouze dopoledne (napf. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
N epravidelná (dopoledne nebo celý den)

8
15
4

Jiný počet dnů
Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
N epravidelná (dopoledne nebo celý den)
N eum ím se vyjádřit
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Typ docházky preferované všemi respondenty
Tabulka č. 22
Rodiče
stálá
docházka

(V % )

Rodiče
Učitelky
nepravidelná
MŠ
docházka
Neomezená - celý měsíc

17,9
22,2
19,6

Pravidelná pouze dopolednefnapř. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
N epravidelná (dopoledne nebo celý den)

20
20
20

Ředitelky
MŠ

Všechny
skupiny

67
3
0

80
0
0

46,2
11,3
9,9

7
0
0

0
0

3,2
4,5

0

1,1

Pět dnů v měsíci
0
10
0

5,8
8
4,4

Pravidelná pouze dopoledne(např. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
N epravidelná (dopoledne nebo celý den)

Jiný počet dnů
10
10
10

14
0
3

20
0
0

13
4
4,5

Jiné

8
6
5,1
1,7
1,3

0
0

3
3

0
0

Celkem %

100

100

100

100

1,2
1,1
100

Pravidelná pouze dopoledne(např. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např, 8-15 hod.)
N epravidelná (dopoledne nebo celý den)
N eum ím se vyjádřit

Následující

otázky

byly

určeny

pedagogům

a

rodičům,

kteří

využívají

nepravidelnou docházku, protože se přímo dotýkaly konkrétního využití této
možnosti

2.6.1.8

Otázka č.6 Navštěvují tyto děti (Vaše dítě) mateřskou školu většinou

v pravidelných intervalech (např. jednou týdně v předem dohodnutý den), jeden týden
v měsíci, nebo nepravidelně?

Otázka směřovala ke zjištění, jakým konkrétním způsobem rodiče omezenou
docházku do mateřské školy využívají v měsíčním režimu. Šetřením bylo zjištěno,
že 47%

rodičů využívá možnosti nepravidelné docházky podle svých potřeb

a je na místě se ptát, zda rodiče také přihlížejí a mohou přihlížet k individuálním
potřebám svého dítěte. 16% rodičů upřednostňuje docházení do mateřské školy jeden
celý týden v měsíci, a to podle jejich sdělení na doporučení pedagogů, téměř 16%
rodičů využívá režim jeden den v týdnu v libovolný den a 9% ve stejný den jedenkrát
týdně,

také po dohodě

a

na

doporučení

pedagogů.

Toto

zjištění

poukazuje

na nejednotnost v názoru pedagogické veřejnosti na režim omezené docházky, kdy část
pedagogů doporučuje určitou pravidelnost a zpestření týdne pro dítě s přihlédnutím
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k jeho potřebám i potřebám matky a část upřednostňuje celý týden jednou v měsíci
s odůvodněním, že si dítě lépe na prostředí mateřské školy zvyká a docházka
není přerušována. Zde je, podle mého názoru, na místě upozornit na pochybnosti
vznikající

kolem

problematiky

nepravidelné

docházky,

protože ani

odborná

pedagogická veřejnost není jednotná v tom, jaký způsob využívání této docházky
je pro dítě vhodnější. Obě stanoviska poukazují na vleklé adaptační problémy dětí
a snaží se je minimalizovat, konečným řešením je však vždy až stálá docházka dítěte
od čtyř let věku, případně nástup matky dítěte do zaměstnání. Ti z respondentů,
kteří se v této otázce nevyjádřili, neměli s omezenou docházkou zkušenosti (viz tabulka
č.23).

Měsíční režim nepravidelné docházky využívaný rodiči dětí
Tabulka č.23
Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Pravidelné jednou týdné vždy ve stejný den

10

16

0

8,7

P ravidelné jednou týdně v libovolný den

20

7

20

15,7

(V % )

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

Jeden celý týden v m ésici

10

19

20

16,3

N epravidelné podle potřeb rodičů

60

42

40

47,3

N epravidelně po dohodě s učitelkami

0

0

0

0

N epravidelně po dohodě rodičů s dítětem

0

0

0

0

N eum ím se vyjádřit

0

16

20

12

Jiné

0

0

0

0

Celkem %

100

100

100

100

2.6.1.9

Otázka č.7 Navštěvují tyto děti (Vaše dítě) mateřskou školu většinou pouze

dopoledne nebo celý den?

Tato otázka směřovala k doplnění zjištění, jakým konkrétním způsobem rodiče
nepravidelnou docházku do mateřské školy využívají, a to v denním režimu.
Z výsledků šetření vyplynulo, že 43% rodičů preferuje celodenní režim nepravidelné
docházky. Část rodičů v této souvislosti vyjádřila své obavy, že by jejich dítě odmítalo
později v mateřské škole zůstávat celý den, pokud by nyní docházelo pouze dopoledne.
Téměř 30% rodičů neupřednostňuje žádný pravidelný režim a 15% rodičů využívá
pouze dopolední režim

docházky

s odůvodněním, že nenavštěvují zaměstnání
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a dopolední pobyt dítěte v mateřské škole je přiměřený jeho potřebám i dostačující
potřebám

matky.

Respondenti

z řad

pedagogické

veřejnosti,

kteří

neměli

s nepravidelnou docházkou žádné zkušenosti, se k ní opět nevyjádřili (viz tabulka č.24).

Denní režim nepravidelné docházky využívaný rodiči dětí
Tabulka č.24
Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Pravidelně pouze dopoledne

20

Pravidelně celý den

60

Nepravidelně podle potřeb rodičů

20

(V % )

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

26

0

15,3

29

40

43

29

40

29,7
0

Nepravidelně po dohodě s uěitelkami

0

0

0

Nepravidelně po dohodě rodičů s dítětem

0

0

0

0

Neumím se vyjádřit

0

16

20

12

Jiné

0

0

0

0

Celkem %

100

100

100

100

2.6.2 Vnímání

potřeb

3-4

letého

dítěte

z obecného

pohledu,

posouzení

nepravidelné docházky do mateřské školy vzhledem k prioritám dítěte a jejich
uspokojování. Pozitivní a negativní aspekty nepravidelné docházky.

Druhá část šetření byla zaměřena zejména na zjištění těchto skutečností:

1. Jaké priority upřednostňují jednotlivé skupiny respondentů vzhledem k potřebám
3-4 letého dítěte
2. Jakým způsobem je vnímána rodičovskou i odbornou pedagogickou veřejností
možnost rozšíření nepravidelné docházky, popř. zrušení tohoto omezení s ohledem
na potřeby dítěte
3. Jak je respondenty vnímána role a důležitost mateřské školy v životě 3-4 letého
dítěte
4. Zda je nepravidelná docházka do mateřské školy provázena určitými negativními
či pozitivními aspekty a nakolik se míra těchto jevů liší ve srovnání se stálou
docházkou
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Otázky určené všem respondentům z řad pedagogické i rodičovské veřejnosti

2.6.2.1

Otázka č.8 Co považujete za nejdůležitější pro dítě ve věku 3-4 let (myšleno

obecně)? Prosím, popište.

Výzkumné šetření potvrdilo náročnost této otevřené otázky, jak již předeslal
předvýzkum. Část respondentů, kteří se zúčastnili šetření formou dotazníku, tuto otázku
nezodpověděla, také někteří z dalších skupin respondentů váhali se svou odpovědí
a zamýšleli

se

nad

ke kterým oblastem

ní.
se

Záměrem

respondenti

při

zařazení

přiklánějí

této

položky

v souvislosti

bylo

zjistit,

s potřebami

dítěte.

Překvapivým zjištěním bylo, že pozornost respondentů nesměřovala pouze k rodině
dítěte, popř. k obecným prvkům hierarchie potřeb, ale velká část respondentů kladla
důraz na mateřskou školu a s ní spojené aspekty. Členění názorů jednotlivých skupin
respondentů můžeme podrobně sledovat v tabulkách č.25-28, nej významnější oblasti
byly zpracovány v tabulce č.29.
Rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu stále, věnovali nejvíce
pozornosti klidnému rodinnému zázemí (58% preferencí v rámci rodiny), kontaktu
dítěte s vrstevníky (49% preferencí v rámci mateřské školy) a adaptaci a začlenění
do skupiny vrstevníků (29% preferencí v rámci mateřské školy). Rodiče, kteří využívají
možnost nepravidelné docházky do mateřské školy, upřednostnili funkční rodinu (60%
preferencí v rámci rodiny), kontakt dítěte s vrstevníky (43% preferencí v rámci
mateřské školy), lásku a dostatek podnětů pro rozvoj (33% obecných preferencí).
Respondentky z řad odborné pedagogické veřejnosti kladly důraz na klidné a citlivé
rodinné zázemí (46% preferencí v rámci rodiny), pocit jistoty a bezpečí (41% obecných
preferencí), kontakt s vrstevníky (34% preferencí v rámci mateřské školy) a mateřskou
lásku (33% preferencí v rámci rodiny).
V
a milující

celkovém pohledu se nejvíce respondentů přiklonilo k funkční, klidné
rodině s dostatkem mateřské lásky a péče (42%), 30% oslovených

upřednostnilo obecné prvky hierarchie potřeb a 28% oslovených preferovalo kontakt
dítěte, jeho začlenění do kolektivu vrstevníků a dobrou spolupráci rodiny a mateřské
školy. Tyto oblasti lze zobecnit a najít shody s hierarchií potřeb A. Maslowa, především
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v okruhu potřeb bezpečí a sounáležitosti, které považují respondenti za nej důležitější.
Souvislost jednotlivých oblastí je možné nalézt také v obecněji formulované
charakteristice potřeb Z. Matějčka. Zajímavým výsledkem šetření byl poměrně velký
důraz kladený na mateřskou školu a její možnosti kontaktu dítěte s ostatními vrstevníky
již ve věku 3-4 let, což svědčí o významu mateřské školy v životě dítěte a rodiny,
a to ve větší míře, než jsem předpokládala.

Preference rodičů využívajících mateřskou školu stále v otázce, co považují pro dítě
ve věku 3-4 let za nej důležitější (údaje v %)
Tabulka č. 25
Rodiče stálá docházka
Obecně
Adaptace v jiném sociálním
prostředí, seznamování
a kontakt s jinými dospělými
a dětmi
Stálý a všestranný rozvoj
osobnosti dítěte, jeho
schopností a dovedností
Pravidelný režim
Citové odpoutání od matky,
částečná nezávislost
a samostatnost dítěte
Samostatnost
v sebeobsluze
Hra, rozvoj formou hry

%

|

Rodina

%

M ateřská škola

%

19

Klidné rodinné zázemí

58

Kontakt s vrstevníky

49

13

Láska rodičů, jejich pozornost
a péče

19

Adaptace a začlenění
do skupiny vrstevníků

29

10

Kontakt s matkou
v rodinném prostředí

9

Osobnost učitelky MS,
její přístup a vztah k dítěti

4

8

Maximum času rodičů

6

Podnětné prostředí

4

8

Podnětné rodinné prostředí

6

Výchovný a vzdělávací efekt

4

6

Pocit důležitosti v rodině

2

Respektování pravidel
a režim MŠ

2

Láska, cit, citlivý přístup okolí

5

0

Vstřícné prostředí

2

Pocit jistoty a bezpečí

5

0

Individuální přístup

1

Zdraví

5

0

Pozitivní vztah k dítěte k MŠ

1

Prosazení individuality dítěte
v kolektivu MŠ
Přizpůsobení docházky do MŠ
potřebám dítěte

4

0

4

0

3

0

Spolupráce rodiny a MŠ

1

Rozvoj individuality dítěte

3

0

Zvykání na odloučení od rodiny

1

Pohyb

2

0

0

Rozvoj kooperačních
dovedností dítěte

2

0

0

Psychomotorický vývoj
Rozvoj řeči a komunikačních
schopností
Respektování pravidel chování
a dospělé osoby

1
1

Kontakt s přírodou

1

0

0

Přiměřenost nároků

1

0

0

Rovnocennost

1

0

0

Celkem %

100

100

100
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Preference rodičů využívajících nepravidelnou docházku v otázce, co považují pro dítě

ve věku 3-4 let za nej důležitější (údaje v %)
Tabulka č.26
Rodiče nepravidelná docházka
O becně

%

Rodina

%

Mateřská škola

%

Láska

33

Funkční rodina

60

43

Dostatek podnětů pro rozvoj

33

Klidné a milující rodinné prostředí

20

Kontakt s vrstevníky
Adaptace a začlenění
do skupiny vrstevníků

Postupné osamostatňování

17

Kontakt s matkou

20

Příprava na školu

14

Spokojenost dítěte

17

0

Pravidelný režim

Celkem %

100

100

29

14
100

Preference učitelek mateřských škol v otázce, co považují pro dítě
ve věku 3-4 let za nej důležitější (údaje v %)
Tabulka č. 27
Učitelky mateřských škol
Obecně

%

Rodina

%

Pocit jistoty a bezpečí

41

Klidné a citlivé rodinné zázem í

Klidné prostředí

13

Kontakt s matkou
v rodinném prostředí

Láska

13

Podnětné rodinné prostředí

M ateřská škoia

%

46

Kontakt s vrstevníky

34

15

Adaptace a začlenění do skupiny
vrstevníků

18

11

Spolupráce rodiny a MŠ

18
12
6

Psychická pohoda, spokojenost

13

Vyrovnaná péče rodičů

11

Osobnost učitelky MS, její přístup
a vztah k dítěti

Dostatek podnětů

5

Hlavní náplň dne v rodině

8

Kolektiv starších dětí

Komunikace

5

Pobyt v rodině co nejdéle

3

Podnětné prostředí

6

Pravidelný režim

5

Sounáležitost

3

Rozvoj motoriky

6

Vstřícnost okolí

5

Kontakt se sourozenci

Celkem %

100

3

0

100

100

Preference ředitelek mateřských škol v otázce, co považují pro dítě
ve věku 3-4 let za nej důležitější (údaje v %)
Tabulka č. 28
Ředitelky m ateřských škol
Obecně

Celkem %

%

Rodina

%

0

Klidné a citlivé rodinné zázem í

0

Mateřská láska, péče matky

0
0

Mateřská škola

%

33

Prostředí MŠ

20

33

Kvalitní péče o dítě

20

Sounáležitost

17

Osobnost učitelky MS, její přístup
a vztah k dítěti

20

Kontakt s matkou
v podnětném prostředí

20

17

Vybavení MŠ

0

0

Spolupráce rodiny a MŠ

0

100

20
100
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Preference všech respondentů v otázce, co považují pro dítě ve věku 3-4 let

za nej důležitější (tři nejčastěji zvolené oblasti) (údaje v %~)

Tabulka č. 29
Preference všech respondentů
Obecně

%

Pocit jistoty a bezpečí

12

Láska

9

Dostatek podnětů pro rozvoj

9

Celkem %

30

2.62.2
na čtyři

Rodina

%

Funkční rodina
Klidné a milující rodinné
prostředí
Mateřská láska,
péče matky

Mateřská škola

%

17

Kontakt s vrstevníky

14

16

Adaptace a začlenění
do skupiny vrstevníků

8

9

Spolupráce rodiny a MŠ

6

42

28

Otázka č.9 Diskutuje se o rozšíření možnosti docházky dětí 3-4 letých
hodiny

denně každý

den

v měsíci.

Myslíte

si,

že

by

tato

změna

byla ku prospěchu dítěte?

Tato položka směřovala ke zjištění názoru respondentů na vhodnost rozšíření
omezené docházky s ohledem na dítě. Celkem 76% dotázaných upřednostnilo možnost
rozšíření docházky,

18% oslovených se částečně přiklonilo ktéto

a pouze 5% respondentů

vyjádřilo

své

negativní

stanovisko.

Nejvíce

možnosti
zastánců

rozšíření docházky bylo mezi respondenty z řad odborné pedagogické veřejnosti,
100% mezi ředitelkami mateřských škol a 83% mezi učitelkami, 70% mezi rodiči,
kteří využívají nepravidelnou docházku, naopak největší pochybnosti vyjádřili
respondenti z řad rodičů, jejichž děti navštěvují mateřskou školu stále (viz tabulka č.30
a graf č.l). Jednoznačná podpora rozšíření u jednotlivých skupin respondentů,
především u dotázaných z řad odborné pedagogické veřejnosti, dokládá malou podporu
stávajícího systému, a to především s přihlédnutím k potřebám dítěte. Důvody,
které vedly jednotlivé skupiny oslovených k jejich názoru, jsou předmětem šetření
v následující otázce.
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Vyjádření rodičů využívajících mateřskou školu stále k možnosti rozšířeni nepravidelné
Hor.háykv na čtvři hodiny denně každv den v měsíci (údaje v %)
Tabulka č. 30
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny MŠ

Ano

52

64

29

39

62

49,2

Částečně ano

33

26

71

47

19

39,2

Ne

4

7

0

8

8

5,4

Neumím se vyjádřit

11

3

0

6

11

6,2

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Vyjádření všech respondentů k možnosti rozšíření nepravidelné docházky na čtvři
hodiny denně každv den v měsíci (údaie v %)
Grafč.l

Hj Rodiče stálá docházka

■ Rodiče nepravidelná docházka

□ Učitelky MŠ

□ Ředitelky MŠ
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2.6.2.3 Doplňující otázka č.9a Proč? Prosím, popište.

Celkem 89% všech respondentů vyjádřilo své kladné stanovisko a nejčastěji
preferovanými důvody jejich volby byla lepší adaptace dítěte na prostředí mateřské
školy, omezení opětovného zvykání a stresu, které provází omezenou pětidenní
docházku. Dalšími důvody, kterým dotázaní věnovali pozornost, byl kontakt dítěte
s vrstevníky a vytváření vztahu s nimi, pravidelný režim a začlenění do kolektivu.
5% respondentů projevilo záporné stanovisko k této otázce a nejčastěji preferovaným
důvodem bylo nepřiměřené odloučení od matky. Částečně se k rozšíření docházky
přiklonilo 6% dotázaných, jejichž důvody byly obdobné jako u negativního stanoviska,
nej častěji však respondenti uváděli potřebu individuálně posoudit situaci s ohledem
na zralost dítěte a další aspekty. Zajímavým zjištěním bylo, že pouze respondenti,
jejichž děti navštěvují mateřskou školu stále, se přiklonili k negativnímu a částečně
pozitivnímu stanovisku, ostatní skupiny dotázaných preferovaly zcela jednoznačně
rozšíření nepravidelné docházky. V negativním a částečně pozitivním stanovisku
se dokonce objevily zcela protichůdné názory (viz tabulka č.31-35).

Důvody, které vedlv rodiče využívající mateřskou školu stále k preferenci odpovědi
k

otázce

rozšíření nepravidelné docházky (údaje v %)

Tabulka č. 31
Rodiče stálá docházka
%

Ne

%

Částečně ano

%

Lepší začlenění do kolektivu
vrstevníků, sociální
a komunikační dovednosti

18

Odloučení od matky, důležitý pobyt
s matkou
v rodinném prostředí

3

Individuálně podle zralosti dítěte

6

Větší kontakt s vrstevníky, vytváření
vztahů s dětmi

14

Zneužití sociálního systému

1

Odloučení od matky,
důležitý pobyt s matkou
v rodinném prostředí

1

Výchovný a vzdělávací efekt
mateřské školy

14

Příliš, MŠ pouze jako zpestřeni a
příprava
na pravidelnou docházku

1

Pouze pokud matka navštěvuje
zaměstnání

1

Lepší adaptace, omezeni
opětovného zvykání

14

Lepší celodenní docházka

1

Lepší celodenni docházka

1

Pravidelný režim

7

0

Rozvoj osobnosti

4

0

0

Samostatnost

4

0

0

Rychlejší prolomení fixace
matka-dítě

4

0

0

Uznání autority dospělého

3

0

0

Pestřejší náplň dne

2

0

0

Lepší pro přechod
na celodenní docházku

1

0

0

Celkem %

85

6

9

Ano

0
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Důvody, které vedly rodiče využívající nepravidelnou docházku do mateřské škol v
k preferenci odpovědi k otázce rozšíření nepravidelné docházky (údaie v %)
Tabulka č. 32
Rodiče nepravidelná docházk a
%

Ano
V ětší kontakt s vrstevníky, vytváření
vztahů s dětmi
Lepší začlenění do kolektivu
vrstevníků, sociální
a komunikační dovednosti

Ne

%

Částečně ano

%

38

0

0

25

0

0

Pravidelný režim

19

0

0

Dokončení činností
Výchovný a vzdělávací efekt
mateřské školy

12

0

0

6

0

0

Celkem %

100

0

0

Důvody, které vedly učitelky mateřských škol k preferenci odpovědi k otázce
rozšíření nepravidelné docházky (údaie v %)
Tabulka č. 33
Učitelky mateřských škol
Ne

%

Částečně ano

%

Ano

%

Lepší adaptace, omezení
opětovného zw k á n í a stresu
Pravidelný režim
Výchovný a vzdělávací efekt
mateřské školy
Větší kontakt s vrstevníky, vytváření
vztahů s dětmi
Lepší začlenění do kolektivu
vrstevníků, sociální

34

0

0

31

0

0

14

0

0

9

0

0

7

0

0

Návaznost a soustavnost
ve vých. vzděl. působení
Samostatnost

3

0

0

2

0

0

Celkem %

100

0

0

Důvody, které vedly ředitelky mateřských škol k preferenci odpovědi k otázce
rozšíření nepravidelné docházky (údaie v %)
Tabulka č. 34
Ano
Lepší adaptace, omezení
opětovného zvykání a stresu
Pravidelný režim
Lepší začlenění do kolektivu
vrstevníků, sociální
a komunikační dovednosti
Větší kontakt s vrstevníky, vytváření
vztahů s dětmi
Výchovný a vzdělávací efekt
mateřské školy

Celkem %

%

Ne

%

Částečně ano

%

45

0

0

22

0

0

11

0

0

11

0

0

11

0

0

100

0

0
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Rekapitulace důvodů, které vedly všechny respondenty k preferenci odpovědi k otázce
rozšíření nepravidelné docházky (čtyři nejčastěji zvolené oblasti) (údaje v %)

Tabulka č. 35
Preference všech respondentů
%

Ne

%

Částečně ano

%

Lepší adaptace, omezení
opětovného zvykání a stresu

28

Odloučení od matky, důležitý
pobyt s matkou
v rodinném prostředí

2

Individuálně podle zralosti dítěte

4

Větší kontakt s vrstevníky,
vytváření vztahů s dětmi

25

Zneužití sociálního systému

1

Odloučení od matky, důležitý
pobyt s matkou
v rodinném prostředí

1

Pravidelný režim

20

Příliš, MS pouze jako zpestření
a příprava
na pravidelnou docházku

1

Pouze pokud matka navštěvuje
zaměstnání

1

Lepší začlenění do kolektivu
vrstevníků, sociální
a komunikační dovednosti

16

Lepší celodenní docházka

1

Lepší celodenní docházka

1

Celkem %

89

Ano

2.6.2.4

Otázka č.10

5

Myslíte si, že je mateřská škola pro (Vaše)

6

dítě 3-4 leté

důležitá a prospěšná?

Tato otázka směřovala k obecnému zjištění vnímání důležitosti a role mateřské
školy v životě dítěte (nikoliv s ohledem na potřebu rodičů využívat služeb mateřských
škol). Téměř 84% všech respondentů se v této otázce přiklonilo ke kladné odpovědi.
Pro 32% dotázaných je mateřská škola důležitá a prospěšná z důvodu kontaktu dítěte
s vrstevníky, téměř 25% oslovených preferovalo výchovný a vzdělávací efekt mateřské
školy a 17% respondentů věnovalo svou pozornost adaptaci dítěte na prostředí mateřské
školy. K negativnímu stanovisku se přiklonily převážně respondentky z řad odborné
pedagogické veřejnosti, a to především z důvodu odloučení dítěte od matky a vysoké
psychické zátěže, také názory objevující se v položce „jiné" vyjadřovaly většinou
jejich připomínky k nutnosti individuálního posouzení každého dítěte a vhodnosti
navštěvování mateřské školy až od čtyř let věku dítěte (viz tabulka č.36 a č.37).
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Vyjádření rodičů, ieiichž děti navštěvují mateřskou školu stále, k otázce důležitosti
a prospěšnosti mateřské školy pro dítě 3-4 leté (údaje v %)
Tabulka č. 36
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny MŠ

Ano
28

25

28

26

27

26,8

23

25

23

22,5

22

23,1

26

25

24,5

27,5

27

26

22

22

24,5

20,5

19

21,6

Kvůli vysoké psychické zátěži

0

0

0

0,5

1,5

0,4

Kvůli nezralosti dítěte
Kvůli ohroženi vyšší
nemocností
Kvůli odloučení
od matky
Neumím se vyjádřit

0

1

0

1,5

0,7

0

0

0

0,5

0

0,1

0

0

0

0,5

0

0,1

1

2

0

0

1,5

0,9

Jiné

0

0

0

1

0

0,2

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Kvůli kontaktu s vrstevníky
Kvůli adaptaci
na prostředí mateřské školy

Kvůli výchovnému
a vzdělávacímu efektu
Kvůli zvykání
na odloučení od matky

Ne

1 .

Vyjádření všech respondentů k otázce důležitosti a prospěšnosti mateřské školy
pro dítě 3-4 leté
Tabulka č. 37
(v % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

rin rh á y k a

Ano
Kvůli kontaktu s vrstevníky

26,8

53

31

17

32

Kvůli adaptaci
na prostředí mateřské školy

23,1

5

15

25

17

26

32

23

17

24,5

21,6

10

2

8

10

Kvůli výchovnému
a vzdělávacímu efektu
Kvůli zvykání na odloučení od
matky

Ne
Kvůli vysoké psychické zátěží

0,4

0

4

8

3

Kvůli nezralosti dítěte

0,7

0

4

0

1,2

Kvůli ohrožení vyšší nemocností

0,1

0

2

0

0,5

Kvůli odloučení
od matky

0,1

0

6

8

3,5

Neumím se vyjádřit

0,9

0

0

0

0,2

Jiné

0,2

0

13

17

7,6

Celkem %

100

100

100

100

100
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Následující

otázky

byly

určeny

pedagogům

a

rodičům,

kteří

využívají

nepravidelnou docházku, protože zjišťovaly konkrétní pozorovatelné projevy
tzv. „pětidenních“ dětí

2.6.2.5

Otázka č.11 V čem pozorujete největší přínos mateřské školy pro tyto děti

(Vaše dítě)?

Rodiče, kteří využívají možnost nepravidelné docházky do mateřské školy,
preferovali v této otázce kontakt dítěte s vrstevníky a navazování nových vztahů
s dětmi (26%), 25% rodičů vidělo největší přínos pro své dítě v rozvoji samostatnosti
a 13% v rozvoji řeči dítěte. Respondenty z řad učitelek mateřských škol věnovaly
největší pozornost kontaktu dítěte s vrstevníky (17%), začlenění dítěte do kolektivu
(12%) a stejné procento dotázaných upřednostnilo pevnější a pravidelný režim
mateřské školy. Ředitelky mateřských škol se 27% přiklonily k adaptaci dítěte
na prostředí mateřské školy důležité pro budoucí stálou docházku, stejné procento
věnovalo svou pozornost pravidlům chování a přizpůsobení dítěte režimu mateřské
školy a 19% respondentek odpovědělo, že nevidí žádný přínos tohoto typu docházky.
K tomuto názoru se přiklonila i část oslovených učitelek mateřských škol, ne však
v tak významném zastoupení. Tento názor opět vzbuzuje pochybnosti o vhodnosti
pětidenní

docházky

a profesionalitě

některých

pedagogů,

z pohledu

rodičů

však převažuje pozitivní efekt nad negativními důsledky této docházky (viz tabulka
č.38).
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Vyjádření respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti a rodičů využívajících

nepravidelnou docházku k otázce neivětšího přínosu mateřské školy
pro dítě 3-4 leté (údaje v %)
Tabulka č. 38
Rodiče nepravidelná
docházka

%

Učitelky mateřských škol

%

Kolektiv vrstevníků, noví kamarádi

26

Kontakt s vrstevníky

17

Samostatnost

25

Pevnější režim

12

Rozvoj řeči

13

Začlenění do kolektivu vrstevníků

12

Žádný

Motorický rozvoj

6

Žádný

12

Kontakt s vrstevníky

9

Nové poznatky

6

Samostatnost

10

Pohyb

9

Pravidla chování

6

Výchovný a vzdělávací efekt

10

Vzdělávací efekt

Přijímání jídla

6

Respektování dospělé osoby

6

Rozvoj hry

Celkem %

2.6.2.6

Podnětné prostředí, náplň dne
a zpestření
Pravidla chování, vzor
v ostatních

Ředitelky m ateřských škol
Adaptace na prostředí mateřské
školy
Pravidla chování,
přizpůsobení dítěte

%
27
27
19

9

10

0

6

0

6

Celkový rozvoj osobnosti

4

0

0

Seznamování s jiným prostředím

4

0

0

Komunikace s dítětem

1

0

0

Přijímání jidla

1

0

0

Respektování dospělé osoby

100

1

0

100

100

Otázka č.12 Pozorujete nějaké změny v chování (Vašeho) dítěte od začátku

jeho docházky do mateřské školy?

Celkem 37% oslovených respondentů pozorovalo velmi výrazné změny
v chování dítěte od začátku jeho docházky do mateřské školy, 30% dotázaných
pozorovalo částečné změny a 22% respondentů pouze minimální změny v chování
dítěte. Respondenty z řad učitelek mateřských škol se přiklonily také k názoru, že tyto
změny jsou individuálního charakteru, některé preferovaly částečné změny v chování
dítěte ve všech oblastech. Tyto názory byly zařazeny pod položku „jiné“ (viz tabulka
č.39). Častým doplněním odpovědi respondentek z řad odborné pedagogické veřejnosti
bylo přesvědčení, že pozitivní změny v chování dítěte nejsou tak výrazné, jako u dětí
3-4 letých. které navštěvují mateřskou školu stále a získávání nových dovedností
a návyků ie spojeno s delším časovým horizontem v důsledku přerušování docházky
a delší adaptace dítěte.
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Procentuelní vyjádření respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti a rodičů
využívajících nepravidelnou docházku k otázce změn v chování dítěte
od začátku jeho docházky do mateřské školy
Tabulka č. 39
(v % )

Rodiče
nepravidelná
docházka

Ano, velmi výrazné změny

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

40

30

40

37

Ano, ale pouze v některých oblastech

30

20

40

30

Ne, jen minimální

30

17

20

22

Vůbec ne

0

3

0

1

Neumím se vyjádřit

0

3

0

1

Jiné

0

27

0

9

Celkem %

100

100

100

100

Všechny skupiny

2.6.2.7 Doplňující otázka Č.12a Popište, prosím, jaké.

Zatímco

respondenti,

kteří

využívají

možnost

nepravidelné

docházky,

pozorovali největší změny vsebeobsluze dítěte (42%), v množství nových poznatků
(17%) a v rozvoji hry dítěte (17%), oslovené učitelky mateřských škol stejným
procentem (19%) uvedly rozvoj komunikačních dovedností dítěte, respektování
pravidel

chování

a začlenění

do kolektivu

vrstevníků,

sebeobslužné

návyky

byly zařazeny až na čtvrté místo. Ředitelky mateřských škol preferovaly ve stejném
poměru (40%) respektování pravidel chování a pozitivní změny v sebeobsluze dítěte,
20% respondentek se přiklonilo k začlenění dítěte do skupiny vrstevníků. Preference
rodičů v této otázce jsou obrazem toho, co mohou maminky posoudit i mimo prostředí
mateřské školy a tyto prvky jsou jimi velice kladně hodnoceny. Významně hodnocené
jevy odbornou pedagogickou veřejností naznačují oblasti, na které je kladen největší
důraz při adaptaci novvch dětí v mateřské škole a tyto oblasti se jeví také
jako neiproblematičtěiší (viz tabulka č.40).
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Vyjádření respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti a rodičů využívajících

nepravidelnou docházku k otázce změn v chování dítěte od začátku jeho dochá/kv
do mateřské školy (údaje v %)
Tabulka č. 40
Rodiče nepravidelná
docházka

%

Učitelky mateřských škol

%

Samostatnost
v sebeobsluze

42

Komunikační dovednosti

19

Nové poznatky

17

Rozvoj hry

17

Osmělení

8

Pravidla chování, přizpůsobení
dítěte
Začlenění do kolektivu
vrstevníků
Samostatnost
v sebeobsluze

19
19

Ředitelky m ateřských škol
Prav dla chování, přizpůsobení
dítěte
Samostatnost
v sebeobsluze
Začlenění do kolektivu
vrstevníků

%
40
40
20

15

0

12

0

Rozvoj řeči

8

Celkový rozvoj osobnosti

Úklid osobních věcí

8

Přijímání jídla

7

0

0

Rozvoj hry

5

0

Celkem %

2.6.2.8

0

Motorický vývoj

2

0

0

Respektování dospělé osoby

2

0

100

100

100

Otázka č.13 Objevují se u dětí s nepravidelnou docházkou nějaké problémy

(výchovné, adaptační apod.) ve větší míře než u ostatních?
Objevily se u Vašeho dítěte nějaké problémy (výchovné, adaptační apod.)?

70% rodičů, kteří využívají možnost nepravidelné docházky, se vyjádřilo
záporně, tedy že nepozorovali u svého dítěte žádné adaptační ani výchovné problémy,
20% respondentů se vyjádřilo kladně a 10% dotázaných se nedokázalo vyjádřit.
Respondentky z řad odborné pedagogické veřejnosti naopak nej častěji pozorovaly
tyto problémy ve 27% většiny dětí a ve 25% u některých dětí. Ti z oslovených,
kteří se k této otázce nevyjádřili neměli s nepravidelnou docházkou zkušenosti.
Tento výsledek ukazuje na jiné posuzování situace rodiči i pedagogy, a to patrně
z důvodu nezasvěceného pohledu rodičů na tuto problematiku. Velké procento dětí,
u nichž rodiče nepozorovali žádné problémy, je částečně také důkazem dobré práce
pedagogů, jejich snahy o minimalizaci níže jmenovaných jevů a taktní a promyšlené
komunikace s rodiči (viz tabulka č.41).
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Názory respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti a rodičů využívajících

nepravidelnou docházku k otázce adaptačních a výchovných problémů
Tabulka č.41
(V % )

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

A no

20

0

0

7

A no, u všech dětí

0

10

0

3

A no, u většiny dětí

0

41

40

27

A no, u některých dětí

0

35

40

25

N e, pouze výjim ečně

0

3

0

1

N e, vůbec

70

0

0

23

N eum ím se vyjádřit

10

7

20

12

Jiné

0

4

0

1

Celkem %

100

100

1 00

100

2.6.2.9 Doplňující otázka Č.13a Pokud ano, jaké?

Všechny problémy, které byly respondenty jmenovány souvisely s adaptací
dítěte do prostředí mateřské školy. Rodiče využívající nepravidelnou docházku
uvedli nejčastěji plačtivost dítěte (50%), uvedli také pomočování dítěte (25%) a stres
(25%). Respondentky z řad učitelek mateřských škol považovaly za největší problém
delší adaptaci z důvodu nepravidelné docházky (26%), plačtivost kvůli odloučení dítěte
od matky (23%) a obavy žňového prostředí, stres a citové strádání dítěte (15%).
Dotázané ředitelky mateřských škol se vyjádřily v prvních dvou oblastech stejně
jako učitelky, a to shodně 33%. Všechny tyto uvedené oblasti mohou být zařazeny
do skupiny adaptačních problémů, které jsou však u tohoto typu docházky prohloubeny
nepravidelností a přerušováním a jsou tudíž dlouhodobějšího charakteru (viz tabulka
č.42).
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Preference adaptačních a výchovných problémů dětí s nepravidelnou
docházkou (údaje v %)
Tabulka č.42
Rodiče nepravidelná
docházka

%

Plačtivost

50

Pomočování

25

Stres

25

%

Ředitelky m ateřských škol

%

0

Delší adaptace z důvodu
nepravidelnosti docházky
Plačtivost z důvodu
odloučení od matky
Obavy z nového prostředí,
stres, citové strádání
Nepřijetí mezi vrstevníky,
osamělost
Nesamostatnost
v sebeobsluze
Nedostatečná orientace
v prostředí, chaos
Nedostatek verbálních
a komunikativních dovedností

0

Nepřítomnost hry

4

0

Nerespektování pravidel

4

0

100

100

0
0
0

Celkem %

Učitelky mateřských škol

100

26
23
15

Delší adaptace z důvodu
nepravidelnosti docházky
Plačtivost z důvodu
odloučení od matky
Vyžadování maximální
pozornosti učitelky

33

Nezralost

17

13

33

17

7

0

4

0

4

0
0

2.6.2.10 Otázka č.14 Je Vaše dítě v mateřské škole spokojené, těší se do ní?

Tato otázka byla určena pouze respondentům, kteří využívají možnost
nepravidelné docházky do mateřské školy, aby doplnila předcházející zjištění.
Maminky odpověděly na otázku ve 100% případů kladně, což svědčí o postupném
překonávání

problémů, se kterými se nepravidelná docházka potýká a pozitivní

aspekty docházky dítěte do mateřské školy převažují nad těmi negativními (pozn.
výzkumné šetření proběhlo začátkem měsíce května a všechny děti již navštěvovaly
mateřskou školu několik měsíců, popř. od začátku školního roku).
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dostatečně a pouze 10% dotázaných bylo informováno nedostatečně. Respondentky
z řad učitelek mateřských škol se přiklonily v 50% k názoru, že maximálně informují
rodiče o jejich dítěti, 30% dotázaných preferovalo dostatečnou informovanost.
Oslovené ředitelky mateřských škol se shodně po 40% také přiklonily k oběma
těmto stanoviskům.

Otázka

této

skupině

respondentů

byla

formulována

tak,

aby dotázané odpověděly nejen za svou osobu, ale i jakým způsobem informují rodiče
jim podřízené učitelky. Část respondentů z řad rodičů využívajících mateřskou školu
stále a učitelek mateřských škol

vyjádřila své názory v položce ,jiné“. Nejčastěji

se na obou stranách objevilo stanovisko, že by se rodiče měli sami zajímat o své dítě
a pokud tento zájem projeví jsou vždy ochotně a důkladně informováni. Někteří rodiče
považovali tento aspekt za negativní, a to ve smyslu, že „se musí na své dítě ptát“
(viz tabulka č.43 a č.44).
Vyjádření respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále.
k informovanosti pedagogy (udaie v %)
Tabulka č.43
R odiče stálá docházka

1. MS

2.MS

3.MŠ

4.MS

Ano, v maximální možné míře

18

27

18

19

12

Ano, dostatečně

56

70

19

53

59

66

Nedostatečné

18

0

24

61

17

15

Vůbec

0

0

14

0

0

4

Neumím se vyjádřit

4

0

1

5

1

0

Jiné

4

3

2

0

4

3

3

Celkem %

100

100

100

100

100

100

5.MS

Vyjádření všech respondentů k informovanosti p e d a p ^ v
Tabulka č.44
(v % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

Ano, v maximální možné míře

19

50

50

40

61

30

40

Ano, dostatečné

30

40

Nedostatečné

14

10

40

0

20

1

0

11

Vůbec

0

0

2

10

1

Neumím se vyjádřit

0

0

3

0

3

Jiné

20

0

6

Celkem %

100

100

100

100

100
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2.6.3.2

Otázka č. 16 Poskytují učitelky materských škol rodičům dostatečně

své odborné znalosti a zkušenosti

při řešení problémů dětí (např. při adaptaci

na prostředí mateřské školy, při výchovných problémech atd.)?

Otázka navazovala na předchozí položku a zajímala se o odbornou
a poradenskou

způsobilost

pedagogů

v mateřských

školách

a

její

vnímání

u jednotlivých skupin respondentů. Toto vnímání bylo opět různé u skupin rodičů
a pedagogů, nikdo z dotázaných však neuvedl, že by učitelky mateřských škol
neposkytovaly své odborné znalosti a zkušenosti rodičům vůbec.
61% respondentů oslovených dotazníkem upřednostnilo stanovisko, že učitelky
mateřských

škol

poskytují

své

odborné

znalosti

a

zkušenosti

dostatečně,

18% se přiklonilo k názoru, že maximálně a 8% respondentů se domnívalo, že učitelky
mateřských

škol

poskytují

své

odborné

znalosti

a zkušenosti

nedostatečně.

Rodiče, kteří využívají nepravidelnou docházku do mateřské školy se přiklonili
k pozitivnímu stanovisku, a to 40% v obou možnostech. Část respondentů z řad rodičů
se nedokázala vyjádřit, protože odbornou pomoc nikdy nepotřebovala, jak vyplynulo
z jejich komentáře. Dotázané učitelky mateřských škol preferovaly kladné stanovisko,
57% v maximální míře a 33% v dostatečné míře, 10% oslovených uvedlo v položce
„jiné", že je podstatné, jaký projeví rodiče zájem o jejich pomoc. 60% respondentek

z řad ředitelek mateřských škol uvedlo, že poskytují své odborné znalosti a zkušenosti
rodičům v maximální možné míře, 40% dotázaných dostatečně (viz tabulka č.45
a č.46).
Výsledky šetření v těchto dvou otázkách ukazují rozdílné názory mezi
skupinami rodičů a pedagogu a toto rozdílné vnímáni je dáno subjektivními pocity
respondentů, ve kterých jen těžko nalezneme někdy úplnou sh o d u je však možné tento
rozdíl minimalizovat postupným zdokonalováním komunikace pedagogů a spolupráce
s rodinou dítěte.
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Preference respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále,
k poskytování odborných znalostí a zkušeností pedagogy (údaje v %)
Tabulka č.45
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

Ano, v maximální možné míře

4

33

18

20

15

18

Ano, dostatečně

74

61

41

58

73

61,4

Nedostatečně

8

0

18

8

8

8,4

Vůbec

0

0

0

0

0

0

Neumím se vyjádřit

11

6

23

11

4

11

Jiné

3

0

0

3

0

1,2

Celkem %

100

100

100

100

100

100

5.MŠ

Preference všech respondentů k poskytování odborných znalostí
a zkušeností pedagogy
Tabulka č.46
(v % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Ano, v maximální možné míře

18

40

57

60

44

Ano, dostatečně

61,4

40

33

40

44

Nedostatečně

8,4

0

0

0

2

Vůbec

0

0

0

0

0

Neumím se vyjádřit

11

20

0

0

8

Jiné

1,2

0

10

0

2

Celkem %

100

100

100

100

100

2633

Všechny
skupiny

Otázka č.17 Myslíte si, že nepravidelná docházka dětí 3-4 letých ovlivňuje

atmosféru a pravidelný režim ve třide?

Názory respondentů z řad rodičovské a odborné pedagogické veřejnosti se lišily,
a to pravděpodobně z důvodu nedostatečné možnosti rodičů posoudit tento aspekt
omezené docházky. Část oslovených, 23% rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále
a 20% rodičů využívajících omezenou docházku, se k této otázce nedokázalo vyjádřit,
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pravděpodobně z důvodu výše uvedeného. 32% respondentů z řad rodičů využívajících
mateřskou školu bez omezení se přiklonilo k názoru, že nepravidelná docházka
neovlivňuje atmosféru a pravidelný režim třídy vůbec a 28% dotázaných se domnívalo,
že ovlivňuje negativně. Respondenti z řad rodičů využívajících nepravidelnou
docházku do mateřské školy upřednostnili názor, že omezená docházka ovlivňuje
atmosféru a pravidelný režim třídy negativně (50%) a 30% oslovených se po přiklonilo
k názoru, že neovlivňuje vůbec. Dotázané respondentky z řad odborné pedagogické
veřejnosti se domnívaly, že atmosféra a pravidelný režim třídy jsou nepravidelnou
docházkou ovlivňovány negativně (80% učitelek i ředitelek mateřských škol), pouze
20% učitelek vyjádřilo názor, neovlivňuje vůbec. 20% ředitelek se přiklonilo
ke stanovisku „jiné", kde poukazovaly na individuální posouzení tohoto aspektu
s ohledem na adaptabilitu dítěte a úroveň spolupráce s jeho rodinou (viz tabulka č 47
a graf č.2). Převažující negativní názor respondentů z řad odborné pedagogické
veřejnosti je důkazem vleklých problémů, které ovlivňují pohoHnvOU atmosfér,,
ve třídě, snižují psychickou pohodu ostatních dětí i pedagogů a ve svém důsledku jsm,
spouštěcím mechanismem dalších negativních jevů.

Vyjádření respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále
k vlivu nepravidelné docházky na atmosféru a pravidelný režim ve třídě (údaje v %)

Tabulka č.47
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny MŠ

Ano, pozitivně

8

13

0

14

11

9,2

Ano, negativně

40

30

25

20

27

28,4

16

37

50

25

31

Ne, vůbec

31,8

Neumím se vyjádřit

28

13

19

26

31

23,4

8

7

6

15

0

7,2

100

100

100

100

100

100

Jiné
Celkem %
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Vyjádření všech respondentů k vlivu nepravidelné docházky na atmosféru
a pravidelný režim ve třídě (udaie v %)
Grafč.2

□

Rodiče stálá docházka

□ Učitelky MŠ

■ Rodiče nepravidelná docházka
□ Ředitelky MŠ

2.6.3.4 Doplňující otázka Č.17a Pokud ano, jakým způsobem?

Tato otázka byla položena jako doplňující pouze respondentům z řad odborné
pedagogické veřejnosti, i když se k tomuto aspektu občas vyjádřili i respondenti
oslovení

dotazníkem.

Všechny

respondentky

se

vyjadřovaly

k negativním

jevům provázejícím nepravidelnou docházku, celkem 49% dotázaných upozorňovalo
na plačtivost dětí a jejich projevy v důsledku stresu, 27% oslovených poukazovalo
na maximální pozornosti učitelky směřované k těmto dětem na úkor ostatních dětí
a 24% respondentek upozornilo na nepravidelnost využívání omezené docházky
a tím vznikající organizační a adaptační problémy (viz tabulka č 48)
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Slovní vyjádření respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti

k vlivu nepravidelné docházky na atmosféru a pravidelný režim ve třídě (údaje v %)
Tabulka č.48
Učitelky m ateřských škol
Ano, pozitivně

Celkem %

%

Ano, negativně

0

Plačtivost, citové strádání ditěte

33

0

Maximální pozornost učitelky, nedostatek času
na ostatní děti

21

%

0

Nepravidelnost docházky

21

0

Odmítavost dítěte

14

0

Nepřizpůsobení režimu třídy

5

0

Narušení pohodového klimatu třídy

5

0

Nesamostatnost dítěte

0

1
100

Ředitelky ma teřských škol
Ano, pozitivně

Celkem %

%

Ano, negativně

%

0

Plačtivost, citové strádání dítěte

80

0

Maximální pozornost učitelky, nedostatek času
na ostatní děti

20

0

100

Preference obou s kupin respondentů
Ano, pozitivně

Celkem %

2.6.3.5

%

0

Ano, negativně

%

Plačtivost, citové strádání dítěte

49

Maximální pozornost učitelky, nedostatek času
na ostatní děti

27

Nepravidelnost docházky

24
100

Otázka č.18 Myslíte sí, že rodiče dětí 3-4 letých navštěvujících mateřskou

školu pět dnů v měsíci přizpůsobují docházku svých dětí radám a doporučením učitelek
mateřských škol?

Respondenti, kteří využívají mateřskou školu stále, nejčastěji uváděli,
že se v této otázce neumí vyjádřit (37%), 31% oslovených se domnívalo, že rodiče
přizpůsobují omezenou docházku do mateřské školy doporučením pedagogů částečně
a 24% dotázaných se přiklonilo k názoru, že rodiče jednají podle vlastního uvážení.
Respondenti z řad rodičů využívajících nepravidelnou docházku do mateřské školy
uvedli, že v 60% přizpůsobují docházku doporučením pedagogů a ve 40% jednají
podle vlastního uvážení. Dotázané učitelky mateřských škol nej častěji uvedly, že rodiče
jednají podle vlastního uvážení (36%), 21% respondentek se domnívalo, že rodiče
přizpůsobují docházku vždy a stejné procento oslovených učitelek se vyjádřilo
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pod položkou „jiné", kdy uváděly potřebu individuálního posouzení. Respondenty
z řad ředitelek mateřských škol preferovaly názor, že rodiče přizpůsobují docházku
dítěte doporučením pedagogů vždy (40%), stejné procento se přiklonilo k položce
„jiné“ ze stejného důvodu jako učitelky. Většina respondentů vyjádřila svůj názor,

že ne vždy je možné přizpůsobit docházku do mateřské školy potřebám dítěte
a doporučením pedagogů, protože částečná zaměstnanost těchto matek neumožňuje
jiné řešení (viz tabulka č.49 a č.50). Respondenti z řad odborné pedagogické veřejnosti
často uváděli, že velmi záleží na úrovni spolupráce s rodiči dítěte a ochotě rodičů
doporučení pedagogů akceptovat.

Preference respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále, v otázce
zda rodiče přizpůsobují nepravidelnou docházku do mateřské škol v
doporučením pedagogů (udaie v %)
Tabulka č.49
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Ano, vždy

4

6

6

10

12

7,6

Ano, ale pouze částečně

28

41

38

26

23

Ne, rodiče jednají podle
vlastního uvážení

31,2

36

16

25

24

19

24

Neumím se vyjádřit

32

37

31

40

46

37,2

Jiné

0

0

0

0

0

0

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Preference všech respondentů v otázce zda rodiče přizpůsobují nepr a v ^ i ^ , ,
docházku do mateřské školy doporučením pedapopň
Tabulka č.50
(v % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

Ano, vždy

7,6

0

21

40

17

Ano, ale pouze částečně

31,2

60

18

0

27

Ne, rodiče jednají podle
vlastního uvážení

24

40

36

20

30

Neumím se vyjádřit

37,2

0

4

0

9

Jiné

0

0

21

40

15

Celkem %

100

100

100

100

100
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Otázka

byla

určena

respondentům

z řad odborné

pedagogické veřejnosti

a rodičovské veřejnosti využívající možnost nepravidelné docházky do mateřské
školy

Otázka č.19 Jsou odborná doporučení učitelek pro rodiče důležitá, řídí se

2.6.3.6
jim i?

80% respondentů z řad rodičů využívajících omezenou docházku do mateřské
školy uvedlo, že se řídí odbornými doporučeními pedagogů vždy, dotázané učitelky
mateřských škol se přiklonily k částečné důležitosti svých doporučení pro rodiče (45%)
a 42% oslovených vyjádřilo potřebu individuálního posouzení v položce

jiné “

Respondentky z řad ředitelek mateřských škol nejčastěji preferovaly potřebu
individuálního posouzení (60%), 40% dotázaných se domnívalo, že se rodiče
jejich doporučeními řídí částečně (viz tabulka č.51). Diference ve vnímání této otázky
skupinami rodičů a pedagogů je pravděpodobně dílem způsobena nedostatečně
zřetelnými výstupy v chování a jednání rodičů, dílem nedostatečně srozumitelně a jasně
formulovanými doporučeními na straně pedagogů.

Procentuelní vyjádření respondentů z řad odborné ppHaTOgjcké veřejn á
a rodičů využívajících nepravidelnou docházku v otázce zda isnn oHbomá dopn m ř w
pedagogů pro rodiče důležitá a řídí se jimi
Tabulka č.51
(V % )

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ano, vždy

80

Ano, ale pouze částečně

10

Ne, rodiče jednají podle vlastního
uvážení

Ředitelky MŠ

Všechny skupiny

13

0

31

45

40

32

10

0

0

3

Neumím se vyjádřit

0

0

0

0

Jiné

0

42

60

34

Celkem %

100

100

100

100
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2 6 3.7 Otázka č.20 Vnímate pozitivně roli učitelek Vašeho dítěte, mají Vaši důvěru?

Tato otázka byla určena pouze respondentům, kteří využívají možnost
nepravidelné docházky do mateřské školy a byla ve 100% případů zodpovězena kladně.
Lze se tedy domnívat, že rodiče využívající nepravidelnou docházku do mateřské školy
považují učitelku svého dítěte za velmi důležitého partnera, mají ve většině případů
pozitivní zkušenosti s jejím přístupem k dítěti i k nim a důvěřují jí. Tuto důvěru
je možné také vysledovat v hodnocení předcházejících otázek, ze kterých vyplývá lepší
pozice učitelek mateřských škol u těchto respondentů, než u ostatních rodičů.

Následující otázky byly určeny odborné pedagogické veřejnosti

2 6 3 8 Otázka č.21 Myslíte si, že jsou tříleté děti (nastupující do mateřské školy)
dostatečně připraveny na zahájeni docházky?

39% respondentů z řad pedagogické veřejnosti preferovalo názor, že většina
3-4 letých dětí je připravena na vstup do mateřské školy, naopak 30% dotázaných
se

přiklonilo

ke

stanovisku, že jsou tyto

děti připraveny pouze výjimečně

a 14 % oslovených se domnívá, že vůbec připraveny nejsou (viz tabulka č.52).
Tento, v celkovém

pohledu

spíše

negativní

názor,

pravděpodobně

pramení

ze snižujících se nároků rodin na samostatnost dítěte, šířících se názorů na výchovu
uvolněného charakteru a jen pomalu se měnících názorů pedagogů na kritéria
připravenosti pro vstup do mateřské školy, jak můžeme posoudit v následující otázce.
K tomuto

negativnímu

názoru

přispěla

pravděpodobně

i omezená docházka

do mateřské školy, protože zvládnutí základních prvků připravenosti, které pedagogové
považují za stěžejní, je dlouhodobějšího charakteru a přerušování docházky vede
k opakované ztráté a získávání určitých návyků a dovedností.

Preference respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti k připravenosti
3-4 letvch dětí na vstup do mateřské školy

Tabulka č.52

2.6.3.9

(V % )

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

O bě skupiny

Ano, všechny dětí

3

0

2

Ano, většina dětí

37

40

39

Ano, některé děti

13

0

7

Ne, pouze výjimečně

20

40

30

Ne, vůbec

7

20

14

Neumím se vyjádřit

0

0

0

Jiné

20

0

10

Celkem %

100

100

100

Otázka c.22 Jaká jsou, podle Vašeho názoru, kritéria připravenosti tříletého

dítěte nastupujícího do mateřské školy? Popište, prosím.

Jednoznačně nej vyšší důležitost přikládají obě skupiny respondentů částečným
základům v sebeobsluze dítěte, tedy určité samostatnosti v oblékání, stravovacích
návycích a dalších oblastech. V dalších kritériích, byť s rozdílným procentuelním
ohodnocením, preferovaly obě skupiny odpoutání dítěte od irmtkv a postupné přij^t;
nového prostředí, zvládnutí základů hygienických náwkň ípŕWkvším ahsenre pi^>
a v neposlední

řadě

verbální

a

komunikační

doveHnnct;

na

takové

úroyni

aby se pedagog dokázal s dítětem na základní úrovni domluvit. Tyto oblasti jsou
podle mého názoru, stěžejní k bezproblémové a přiměřeně rychlé adaptaci dítěte
v prostředí mateřské školy, můžeme si však položit otázku, nakolik je rozdílné vnímání
respondentek v úrovni jednotlivých oblastí, zda je třeba snižovat nároky na Hítč
či apelovat na rodiče, aby předcházeli problémům vznikajícím nedostatečnou
připraveností dítěte usměrněním svých požadavků např. na samostatnost dítěte
(viz tabulka Č53).
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Kritéria připravenosti 3-4 letých dětí pro vstup do mateřské školy z pohledu
respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti (udaie v %)
Tabulka č.53
Učitelky mateřských škol

%

Ředitelky mateřských škol

%

Částečná sebeobsluha

46

Částečná sebeobsluha

45

Částečně zvládnuté hygienické návyky

14

Odpoutání od matky, přijetí nového prostředí

27

Verbální a komunikační dovednosti

14

Částečně zvládnuté hygienické návvky

18

Odpoutání od matky, přijetí nového prostředí

11

Verbální a komunikační dovednosti

Morální prvky ve vztazích k dospělým
i dětem, respekt k autoritě dospělého

10

5

Přijímání jídla

5

Reakce na jméno a učitelku

3

Sociální zralost

2

Celkem %

100

2.6.3.10

0
0
0
0
100

Otázka Č.23 Jaká opatření, vedoucí k minimalizaci adaptačních problémů

dětí 3-4 letých, se Vám osvědčila a využíváte je ? Popište, prosím

Tato

otázka

byla

provázena

problémy

s pochopením

a také s formulací odpovědi, část respondentgk_se ani po HelSí

jejího

smyslu

ngdokágala

kjgroblému vyjádřit. Opatření, ke kterým se respondenty vyjádřily, bylo možné rozdělit
do dvou kategorií podle jejich charakteru, a to na preventivní opatření systémová,
která jsou směřována obecně na celou skupinu přijímaných dětí a na opatření
individuálního charakteru, která jsou užívána podle potřeby s ohledem na konkrétní
dítě. Nejčastěji zmiňovaným opatřením obecného charakteru bylo postupné zvykání
na prostředí mateřské školy s matkou v určitém prodlužujícím se intervalu další
opatření se lišila podle jednotlivých mateřských škol. Ze skupiny individuálních
opatření

respondentky

nejčastěji

uváděly

individuální péči

věnovanou

dítěti

s maximální pozorností učitelky (24% učitelek a 13% ředitelek) a zaujetí dítěte
zajímavou činností, popř. hračkou (24% učitelek a 20% ředitelek). 15 % učjteiek
mateřských škol uvedlo vlídné, empatické přijetí dítěte a klidnou atmosféru ve třídě
13% dotázaných považovalo za důležitý fyzický kontakt s dítětem (tzv. náhradní
máma) a informativní pohovor s rodiči dítěte (viz tabulka č.54). V rámci systémových
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preventivních opatření lze konstatovat, že mateřské školy, které nepociťují obavy
z nedostatku dětí, nevytvářejí speciální programy pro adaptaci dětí a věnují
této problematice méně pozornosti, než mateřské školy, jež se s nedostatkem dětí
potýkají. Toto zjištění nevyplývá z výsledků výzkumu, bylo však pozorovatelné
v průběhu šetření na jednotlivých mateřských školách.

Opatření vedoucí k minimalizaci adaptačních problémů dětí 3-4 letvch z p o h le d u
respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti íúdaie v %)
Tabulka č.54
Učitelky m ateřských škol

Ředitelky m ateřských škol
1 %
Preventivní ofjátrem celkového charakteru

Postupné zvykání s účastí matky

7

Přizpůsobení programu MŠ

3

Snížení počtu dětí ve třídě

1

1

%
----------

Postupné zvykání s účastí matkv

26

Pravidelné odpoledne v MŠ
pro maminky s dětmi na MD
1 .týden v září obě učitelky ve třídě

7

Ind iviauaím opatřeni

-------------

24

Zaujetí dítěte činností, hračkou

Zaujetí dítěte činností, hračkou

24

Individuální péče, maximum pozornosti
věnované dítěti

Vlídné přijetí, klidná atmosféra

15

Instruktážní pohovor s rodiči dítěte

Fyzický kontakt s dítětem

13

Fyzický kontakt s dítětem

Oblíbená hračka z domova

6

Zkrácení doby loučení

3

Komunikace

1

Znalost rodinného prostředí (pohovor s rodiči)

1

Stálé místo

1

Přizpůsobení docházky dítěte aktivitám třídy

1

věnované dítěti

Celkem %

7

Komunikace

20
13
13
7
7
0
0
0
0
0

100
----------------------------------------------------------- --

100

2.6.3.11 Otázka Č.24 Řešíte tuto problematiku na poradách s ostatními učitelkami?

Tato problematika je zvětší části řešena na pedagogických poradách
jen výjimečně, jak

se vyjádřilo 54% respondentek, 22% dotázaných uvedlo,

že problematika omezené docházky není řešena na pedagogických poradách vůbec'
19% oslovených řešilo tuto problematiku na poradách někdy, a to spíše problémy
konkrétních děti, které více konzultují s ostatními pedagogy

během běžné dernť

komunikace(viz tabulka č.55).
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Procentuelní vyjádření respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti k otázce,
zda ie problematika omezené docházky řešena na pedagogických poradách
s ostatními pedagogy
Tabulka č.55
(V % )

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

Ano, vždy

3

0

2

Ano, často

10

0

5

Ano, někdy

37

0

19

Ne, jen výjimečně

27

80

54

Ne, vůbec

23

20

22

Neumím se vyjádřit

0

0

0

Jiné

0

0

0

Celkem %

100

100

100

2 6 3 12 Doplňující otázka č.24a Které konkrétní problémy nejčastěji? Prosím,
popište.

Respondentky

z řad

ředitelek

mateřských

škol

se

přiklonily

k řešení

individuálních problémů dětí (50%) a výchovných problémů (50%), které dotázané řeší
ze své pozice nejen v organizaci a provozu školy, ale i s rodiči. Dotázané učitelky
mateřských škol vnejvětší míře uváděly aspekty, které se dotýkaly konkrétních
způsobů řešení problémů s jednotlivými dětmi a jejich rodinami. 20% respondentek
upřednostnilo řešení organizace dne a přizpůsobení aktivit nepravidelné docházce,
17 % oslovených

se

přiklonilo

k řešení

adaptačních

problémů

dětí,

jejich

nepřipravenosti ° Htnvého strádání a 13% dotázaných shodně preferovalo řešení
problémů s nf-r ^ ,iHp1nnstí omezenéJ ocházky,. v jejímž důsledku dochází k narušení
organizace dne, smysluplnost a vhodnost tohoto typu docházky pro všechny zúčastněné
strany (viz tabulka č.56).

Slovní vyjádření respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti
ke konkrétním problémům omezené docházky řešeným na pedagogických poradách
s ostatními pedagogy (údaje v %)
Tabulka č.56
Učitelky mateřských škol

%

Ředitelky mateřských škol

%

Přizpůsobení docházky programu třídy

20

Individuální problémy dětí

50

Adaptační problémy dětí, jejích nepřipravenost,
citové strádání

17

Výchovné problémy

50

Nepravidelnost docházky a narušení chodu třídy

13

Smysluplnost a vhodnost omezené docházky

13

Úplata za předškolní vzdělávání, stravováni neplatiči

10

Výhrady rodičů

10

Umístění dítěte v mateřské škole

7

Výchovné problémy

7

Předávání zkušeností

3

Celkem %

100

2.6.4

Úplata

za

předškolní

vzdělávání

100

a

vnímání

její

výše

vzhledem

k nepravidelné docházce do mateřské školy.

Další část šetření byla zaměřena zejména na zjištění těchto skutečností-

1. Zda jsou jednotlivé skupiny respondentů informovány o změnách v úplatě
za předškolní vzdělávání
2. Jakým způsobem respondenti vnímají výši úplaty za předškolní vzdělávání
vzhledem k různým způsobům docházky do mateřské školy a sociální situaci rodi
3. Nakolik ovlivnila změna v úplatě za předškolní vzdělávání rozhodování rodičů
o docházce dítěte do mateřské školy
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Otázky určené respondentům z řad pedagogické i rodičovské veřejnosti kromě
ředitelek

mateřských

škol,

u

kterých

jsem

předpokládala

znalost

dané

problematiky

2.6.4.1

Otázka č.25 Zaznamenal(a) jste změnu v platbě za předškolní vzdělávání,

která platí od 1. ledna 2005?

90% respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále
zaznamenalo změnu v úplatě za předškolní vzdělávání, zajímavým zjištěním však bylo,
že 9% těchto rodičů o změně nevědělo, byť se jich dotýká. Dotázané maminky
využívající nepravidelnou docházku do mateřské školy zaznamenaly tuto změnu
ve 100% případů, pravděpodobně lépe sledují situaci a ekonomická situace rodin
s matkou na mateřské dovolené není tak dobrá jako u zaměstnaných rodičů.
Respondenty z řad učitelek mateřských škol zaznamenaly tuto změnu v 97% případů
(viz tabulka č.57 a č.58).

Vyjádření respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále, k povědomí
o změně v úplatě za předškolní vzdělávání (udaie v %)
Tabulka č.57
1. M S

2 .M S

3 .M S

4 .M Š

5.M S

A no

100

91

82

91

85

Ne

0

9

90

18

6

12

9

Neuvedeno

0

0

0

3

3

1

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Vyjádření respondentů z řad rodičů a učitelek mateřských škol k povědomí
n změně v úplatě za předškolní vzdělávání
Tabulka č.58
Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

A no

90

100

97

Ne

9

0

N euvedeno

1

0

(v % )

Celkem %

100

100

Všechny skupiny
95,7
4

0
100

0,3
100
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2.6.4.2 Otázka č.26 Víte, jaká je je jí výše?

Zajímavým zjištěním bylo, že ačkoliv tato otázka navazovala na předcházející
a předpokládala tedy stejnou preferenci u všech respondentů, odpovědi se lišily
u dotázaných z řad rodičů využívajících mateřskou školu bez omezení a oslovených
učitelek mateřských škol, kdy 95% rodičů znalo výši úplaty a pouze 5% rodičů
o ní nebylo informováno, respondentky z řad učitelek mateřských škol byly seznámeny
s výší úplaty ve 100% případů. Maminky využívající omezenou docházku odpověděly
shodně s předcházející otázkou, tedy podle předpokladů (viz tabulka č.59 a č.60)

Vyjádření respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále, k Pov,m ^
o výši úplaty za předškolní vzdělávání (údaie v %)

Tabulka č.59
Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Ano

96

94

94

97

96

95

Ne

4

6

6

3

4

5

Neuvedeno

0

0

0

0

0

0

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Vyjádření respondentů z řad rodičů a učitelek mateřských škol k povědomí
o výši úplaty za předškolní vzdělávání

Tabulka č.60
(v % )

Rodiče stálá
docházka

docházka

Učitelky MŠ

Ano

95

100

100

Ne

5

0

0

Neuvedeno

0

0

0

Celkem %

100

100

100

Všechny skupiny
98
2
0
100

í

Otázky určené všem respondentům z řad pedagogické i rodičovské veřejnosti
2.Ó.4.3

Otázka Č.27 Myslíte si, že je výše platby (pro rodiny, jejichž dítě navštěvuje

mateřskou školu denně) od 1. ledna přiměřeně vysoká?

Otázka

směřovala

ke

zjištění

vnímání

respondentů

výše

úplaty

a její přiměřenosti pro různé skupiny obyvatel na základě jejich ekonomické situace.
Téměř 74% respondentů využívajících mateřskou školu stále a 80% respondentů
kteří využívají možnost nepravidelné docházky uvedlo, že je výše úplaty přiměřeně
vysoká, 11% a 20% z těchto dvou skupin dotázaných považovalo výši úplaty za příliš
vysokou. Část respondentů uvedla, že se neumí vyjádřit a někteří se vyslovili v položce
„jiné“, kdy poukazovali na individuální posouzení této problematiky a také vyjadřovali

názor, že nemají jinou možnost vzhledem k potřebě využívat služeb mateřských škol
Zároveň také připouštěli, že s ohledem na rostoucí ceny i mzdy musí adekvátně růst
i tato úplata, dále byli někteří rodiče ochotni připlatit za nadstandardní služby.
Respondentky z řad odborné pedagogické veřejnosti vyjádřily své názory méně
jednoznačně. 44% oslovených učitelek mateřských škol a 40% ředitelek považovalo
výši úplaty za přiměřenou, objevil se zde však v silném zastoupení názor, že výše
úplaty je příliš nízká (15% učitelek a 60% ředitelek mateřských škol). Tento názor
patrně plyne ze stále se prohlubující finanční krize českého školství, kdy všechny školy
bez rozdílu pociťují nedostatek finančních prostředků ve všech kapitolách Také
kvalitní předškolní vzdělávání v naší republice, které se stále snaží rozšiřovat služby
pro děti i jejich rodiny, není náležitě rodičovskou veřejností doceněno a mateřská škola
je považována za samozřejmou a levnou alternativu péče o děti předškolního věku
(viz tabulka č.61 a č.62).
Preference respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou Školu stále
k přiměřenosti výše úplaty za předškolní vzdělávání (udaie v %)
Tabulka č.61
R odiče stálá docházka

I

1. M S

Ano
Ne, je příliž vysoká
Ne, je příliš nízká
Neumím se vyjádřit
Jiné

|

62

Celkem %

2.MŠ

I

76

9

75
13

4.MS

5.MS

66
18

Všechny MS

89
8

73.6

0

17
14

6

6

7

100

100

100

100

3

0
100

11
0,4
8,4

6.6

100
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Preference všech respondentů k přiměřenosti vvše úplaty za předškolní vzdělávání
Tabulka č.62
(V % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny
60

Ano

73,6

80

44

40

Ne, je příliš vysoká

11

20

2

0

8

Ne, je příliš nízká

0,4

0

15

60

19

Neumím se vyjádřit

8,4

0

12

0

5

Jiné

6,6

0

27

0

8

Celkem %

100

100

100

100

100

2 6 .4.4 Otázka č.28 Byli by rodiče ochotni zaplatit i vyšší částku?

Respondenti z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále, preferovali
kladné

i záporné

stanovisku v obdobných

relacích.

Téměř

36%

respondentů

bylo ochotno zaplatit za předškolní vzdělávání i vyšší částku, 33% dotázaných ochotno
nebylo.
n e b y la

Předmětem

podstatná.

šetření nebyla výše částky, protože pro tento

15 % oslovených

se vyslovilo

v položce

„jiné“

výzkum

kde

uvedli,

že by neměli jinou možnost, někteří respondenti se přiklonili k názoru, že by byli
ochotni zaplatit více v případě rozšířené nabídky aktivit školy, také pokud by tyto
požadavky byly dostatečně zdůvodněny. Respondenti z řad rodičů využívajících
nepravidelnou docházku do mateřské školy preferovali stejným procentuelním
ohodnocením (50%) obě hlavní alternativy. Dotázané učitelky mateřských škol
v nej větší

míře

upřednostnily

alternativu

„jiné“

(48%),

kde

se

přiklonily

k individuálnímu posouzení sociální situace jednotlivých rodin, 38% respondentek
se domnívalo že by rodiče byli ochotni zaplatit i více. Respondenty z řad ředitelek
mateřských škol se nejvíce přiklonily k položce „jiné“ a z jejich úst zazněly všechny
výše uvedené poznámky rodičů i učitelek. 20% oslovených upřednostnilo názor,
že by rodiče byli ochotni zaplatit za předškolní vzdělávání i vyšší částku (viz tabulka
č.63 a č.64).

Vyjádření respondentů z řad rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále,
k možnosti zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (údaje v %)
Tabulka č.63

'

Rodiče stálá docházka

1. MŠ

2 .MS

3.MS

4.MS

5.MS

Všechny MŠ

Ano

39

34

31

37

37

35,6

Ne

48

38

19

34

26

33

Neumím se vyjádřit

13

16

31

13

7

16

Jiné

0

12

19

16

30

15,4

Celkem %

100

100

100

100

100

100

Vyjádření všech respondentů k možnosti zvýšení úolatv za předškolní

vzdělávání

Tabulka č.64
Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

35,6

50

38

20

36

33

50

7

0

23

Neumím se vyjádřit

16

0

7

0

6

Jiné

15,4

0

48

80

36

Celkem %

100

100

100

100

100

(V % )

Rodiče stálá
docházka

Ano
Ne

Všechny
skupiny

2.Ó.4.5 Otázka č.29 Myslíte si, že rodiny, jejichž děti navštěvují mateřskou školu
pouze p ět dnů v měsíci, mají platit méně než ostatní?

Preference v této otázce byly rozdílné u skupin respondentů z řad rodičů
a u odborné pedagogické veřejnosti. Rodiče, kteří využívají mateřskou školu stále
podpořili nižší úplatu při nepravidelné docházce v 80% případů, rodiče využíva'ící
pětidenní docházku v 90% případů. Názory dotázaných učitelek mateřských škol
nebyly již tak jednoznačné,

53%

oslovených

se

vyjádřilo

proti

nižší

úplatě

při nepravidelné docházce a 47% ji podpořilo. U respondentek z řad ředitelek
mateřských škol byly preference proti snížené úplatě ještě vyšší (80%) a pouze 20°/
dotázaných podpořilo nižší úplatu při nepravidelné docházce (viz tabulka č 65 a graf
č.3). Tento výsledek naznačuje, že odborná pedagogická i mHi*nVská veft»jn»ct n a h m
na tuto otázku odlišně a každá upřednostňuje záimy své skupiny prntn je tfeha nnJ,t
kompromisní řešení, které by bylo přijatelné^ r o rodiče i provn7 ^

H - V|l V]|||
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Navrhovaný způsob omezené docházky do mateřské školy na

čtyři hodiny denně

by byl možnou variantou, která by tento rozpor vyřešila. Rodiče dětí, které navštěvují
mateřskou školu stále, ale pouze dopoledne, nemají žádnou slevu v úplatě za předškolní
vzdělávání, pouze platí nižší poplatek za stravování. Stejným způsobem by byla
posuzována i každodenní čtyřhodinová pravidelná docházka.

Nižší úplata za předškolní vzdělávání pro rodiny wužívaiící nepravidelnou
z pohledu rodičů, kteří využívají mateřskou školu stále (údaje v <>/n)
Tabulka č.65
1. MŠ

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Ano

85

76

81

81

77

80

Ne

11

18

19

18

19

17

Neumím se vyjádřit

4

6

0

3

4

3

Jiné

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

Ni»Sf uniata z« předškolní vzdělávání pro rodiny využívající nepravidelnou docházku
7 pohledu všech respondentů (údaje v %)

Grafč.3

□

Rodiče stálá docházka

□ Učitelky MŠ

|

Rodiče nepravidelná docházka

□ Ředitelky MŠ
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2.6.4.6 Doplňující otázka č.29a Pokud ano, kolik?

Rodiče využívající mateřskou školu stále se nej častěji přikláněli ke čtvrtině
(45%) a k polovině (34%) z celkové částky. Respondenti z řad rodičů, kteří využívají
nepravidelnou docházku do mateřské školy, hodnotili obě tyto možnosti stejně,
a to 40%. V položce „jiné" se objevil návrh na platbu ve výši denní sazby za využívání
služeb mateřské školy. Dotázané učitelky mateřských škol se nejvíce přiklonili
ke čtvrtině (43%) a k polovině (29%) celkové výše úplaty, 21% oslovených se vyjádřilo
v možnosti „jiné", kde na rozdíl od rodičů uváděli různé procentuelní možnosti,
a to od 30%-90% z celkové částky úplaty. Žádná z těchto možností však samostatně
nebyla statisticky významná, proto nejsou uvedeny zvlášť. Jediná respondentka z řad
ředitelek mateřských škol se přiklonila k polovině z celkové částky. Její zařazení
do procentuelního vyjádření všech respondentů zkresluje výslednou informaci,
protože jako jediná preferovala snížení úplaty pro rodiče s nepravidelnou docházkou
a byla tedy dotazována na její výši (viz tabulka č.66 a č.67). Nejčastěji preferovanými
možnostmi teda byla čtvrtina a polovina celkové sazby úplaty za předškolní vzdělávání,
ke kterým se přiklonilo nejvíce respondentů ze všech skupin dotázaných.
Poznámka: V současné době je v regionu, kde šetření probíhalo, stanovena
úplata při využívání omezené docházky do mateřské školy ve výši 60% z celkové
částky, velká část rodičů však využívá možnosti osvobození od úplaty z důvodu
sociální potřebnosti.
Vvše snížené úplaty za předškolní vzdělávání pro rodiny využívající nepravidelnou
flnr.há/ku z pohledu rodičů, kteří využíván' mateřskou školu stále (údaje v %)
Tabulka č.66
Rodiče stálá docházka

1 .M Š

2.MŠ

3.MŠ

4.MŠ

5.MŠ

Všechny MŠ

25% z celkové částky

33

58

62

31

43

45,4

33

29

23

38

48

34,2

75% z celkové částky

21

4

0

5

0

6

Neumím se vyjádřit

13

9

0

24

9

11

Jiné

0

0

15

2

0

3,4

Celkem %

100

100

100

100

100

100

50% z celkové částky
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Výše snížené úplaty za předškolní vzdělávání pro rodiny využívající
nepravidelnou docházku z pohledu všech respondentů
Tabulka č.67
(V % )

Rodiče stálá
docházka

Rodiče
nepravidelná
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny
skupiny

25% z celkové částky

45,4

40

43

0

32

50% z celkové částky

34,2

40

29

100

51

75% z celkové částky

6

0

0

0

1

Neumím se vyjádřit

11

10

7

0

7

Jiné

3,4

10

21

0

9

Celkem %

100

100

100

100

100

Následující

otázka

byla

určena

pedagogům

a

rodičům,

kteří

využívají

nepravidelnou docházku k získání doplňující informace

2.Ó.4.7 Otázka Č.30 Zvažuji některé rodiny, vzhledem k títo změně, přerušení
popř. ukončení docházky dítěte do mateřské školy?

100%

respondentů

z řad

rodičů využívajících

nepravidelnou

docházku

do mateřské školy nezvažovalo, že by z důvodu zvýšení úplaty za předškolní
vzdělávání přerušilo, popř. ukončilo docházku. Dotázané učitelky a ředitelky
mateřských škol se s tímto problémem ve většině nesetkaly (90% učitelek a 80°/
ředitelek), zbývající pedagogové tento problém řešili, a to pouze v jedné z mateřských
škol, kde je podle vyjádření ředitelky školy více rodin sociálně slabších (viz tabulka
Č.68). Ze zjištěných dat vyplynulo, že rodiče jsou ochotni uhradit potřebné náklady
na předškolní

vzdělávání,

část těchto rodin je

což komplikuje ekonomickou situaci mateřských škol.

však od plateb

osv b

Vyjádření respondentů z řad odborné pedagogické veřejnosti a rodičů využívajících
nepravidelnou docházku k přerušení popř. ukončení docházky do mateřské školv
vzhledem ke změně v úplatě za předškolní vzdělávání
Tabulka č.68
Rodiče omezená
docházka

Učitelky MŠ

Ředitelky MŠ

Všechny skupiny

Ano

0

10

20

10

Ne

100

90

80

90

Neumím se vyjádřit

0

0

0

0

Jiné

0

0

0

0

Celkem %

100

100

100

100

(V % )

2.6.5 Nepravidelná docházka, její vliv na ekonomickou situaci m ateřské školy
a možnosti přijím ání dětí vzhledem ke kapacitám škol.

Závěrečná část šetření byla zaměřena zejména na zjištění těchto skutečností-

1. Zda a jakým způsobem nepravidelná docházka ovlivňuje ekonomickou situaci
mateřských škol
2. Nakolik je pro mateřskou školu výhodné přijímat děti s nepravidelnou docházkou
3. Jaké místo v pořadí důležitosti zaujímá nepravidelná docházka při přijímání dětí
do mateřské školy a nakolik jsou mateřské školy schopny uspokojit zájemce o tento
typ docházky

Následující otázky byly určeny pouze ředitelkám mateřských škol

2.6.5.1

Otázka č. 31 a doplňující otázka č. 31a Ovlivňuje nepravidelná docházka

(pět dnů v měsíci) nějakým způsobem ekonomickou situaci mateřské školy?
Pokud ano, jakým způsobem? Popište, prosím.

80% dotázaných respondentek vyslovilo názor, že nepravidelná docházka
ovlivňuje ekonomickou situaci mateřské školy částečně, a to nižSÍ vvžl
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školného. V důsledku menšího objemu finančních prostředků jsou mateřské školy
nuceny přijímat více dětí. Dalším důvodem negativního vlivu nepravidelné docházky
jsou zvýšené provozní náklady (viz tabulka č.69).

Vliv nepravidelné docházky na ekonomickou situaci mateřské školy z pohledu
respondentek z řad ředitelek mateřských škol (údaje v %)
Tabulka č.69
Redite Iky ma teřských škol
%

P o kud ano, ja k ý m způsobem

%

Ano, velmi výrazné

0

Méně finančních prostředků

50

Ano, částečné

80

Potřeba přijímat více dětí

25

Ano, nepatrné

0

Provozní záležitosti (např.prádlo)

25

Ne, vůbec

20

Neumím se vyjádřit

0

Jiné

0

Celkem %

100

0
0
0
Celkem %

100

2.Ó.5.2 Otázka ř.32 Je pro mateřskou školu výhodné přijímat děti s nepravidelnou
docházkou?

Tato otázka byla jednoznačně ve 1Otmj p a d a

zodnnvr„ n,

protože negativa nepravidelné pětidenní docházky velkou měrou převyšují její pozitivní
aspekty, alespoň z pohledu školy.

2.6.5.3

O tázka č.33 Myslíte si, že by bylo pro mateřskou školu lepší, kdyby došlo

k rozšíření nepravidelné docházky dětí 3-4 letých na čtyři hodiny celý měsíc?

Naopak tuto otázku zodpovědělo 100% re_spondentek klarin» a důvody tohoto
rozhodnutí jsou vyjádřeny v interpretaci výše uvedených odpovědí respondentů
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2.6.5.4
Otázka č.34 Jaká jsou kritéria pro přijímání dětí ve Vaší mateřské škole?
Prosím, popište.

Tato otázka směřovala ke zjištění, zda jsou děti docházející do mateřské školy
pouze pět dnů v měsíci upřednostněny či znevýhodněny při přijímání do mateřské
školy. Všechny respondentky uvedly na prvním místě důležitosti přijímání dětí 5-6
jetých a dětí s odkladem školní docházky, druhé místo v pořadí zaujímaly děti
zaměstnaných

matek

a

děti

4-5

leté,

následovaly

děti,

jejichž

jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem, děti nezaměstnaný^ rodičů starší řty? ]oŤ
a teprve na závěr děti s nepravidelnou docházkou do mateřské šknlv (viz tabulka č 70)
Podle získaných informací jsou tyto děti přijímány pouze v případě volné kapacity
popř. v případě potřeby uvolňují místo preferovanějším skupinám (např. při nutnosti
umístění dítěte zaměstnané matky v průběhu roku apod.). Je tedy zřejmé, že děť
s nepravidelnou

docházkou přijímají

mateřské

školy

až

v nej krajnější

nouzi

aby naplnily kapacitu školy. Důkazem je také malá úspěšnost tohoto výzkumného
šetření v získávání respondentů z řad rodičů, kteří využívají nepravidelnou docházku
do mateřské školy, a to z důvodu jejich celkově malého počtu v mateřských školách
a z důvodu jejich přechodu na stálou docházku v průběhu školního roku, kdy dítě
dosáhlo čtyř let.

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy z pohledu respondentek
7 řad ředitelek mateřských škol

Tabulka č.70
1. místo

2 .místo

3.m ísto

Děti zaměstnaných matek

4

1

Děti 4-5 leté

1

Předškoláci

Děti, jejichž matka je s druhým dítětem na
MD
Dětí nezaměstnaných rodičů
Ostatní

4.m ísto

5

2
1

2

3

2.6.5.5 Otázka č.35 Uspokojí Vaše mateřská škola všechny zájemce o nepravidelnou
docházku?

Celkem 60% respondentek uvedlo, že uspokojí zájem rodičů o nepravidelnou
docházku do mateřské školy, 40% dotázaných se vyjádřilo negativně s poznámkou,
že pouze výjimečně v případě, že matka dítěte nastoupí v dohledné době do zaměstnání
a dítě začne mateřskou školu navštěvovat stále (viz tabulka č.71).

Vyjádření respondentů z řad ředitelek mateřských škol k uspokojení zájmu mHi*ň
o nepravidelnou docházku rúdaje v %)
Tabulka č.71
Ředitelky m ateřských škol
Ano

%
60

Ano, Částečně
Ne

0
40

Neumím se vyjádřit

0

Jiné
Celkem %

0
100

Následující otázky byly určeny pouze rodičům, kteří využívají nepravidelnou
docházku

2.Ó.5.6 Otázka Č.36, {.37 a doplňující otázka č.37a Kolik měsíců ji ž Vaše dítě
navštěvuje mateřskou školu? Vyjádřete, prosím, konkrétní počet
Navštěvuje mateřskou školu od dovršení tří let? Pokud ne, z jakého důvod ?

Výsledky šetření v těchto otázkách korespondují s vyjádřením respondentek
z řad ředitelek mateřských škol v předcházející otázce. Počet měsíců kte '

dl'

rodiče využívající nepravidelnou docházku, je rozdílný nejen proto, že děti dosáhl
věku tří let během školního roku a v tom okamžiku zahájily docházku, ale také ve 40%

případů nebyly z kapacitních důvodů do mateřské školy přijaty ve třech letech.
Výzkumné šetření probíhalo na počátku měsíce května a odtud lze odvodit termín
jejich nástupu. 30% dětí bylo přijato ve věku tří let a stejné procento dětí dokonce
ve věku dvou a půl let, což procentuelně odpovídá vyjádření dotázaných ředitelek
mateřských škol o schopnosti školy tyto děti přijmout (viz tabulka č.72)

Vyjádření respondentů využívajících nepravidelnou dochá?ku k počtu m few,
po kterou mateřskou školu jejich dítě navštěvuj e1k věku dítěte při přijetí
a k důvodům nepřijetí ve třech letech dítěte (udaie v %)
Tabulka č.72
R odíče využívající om ezenou d<scházku
Počet měsíců

%

Od dovršení věku

%

Pčt měsíců

40

Dvou a půl roku

30

Šest měsíců

20

Tří let

30

Sedm měsíců

10

Osm měsíců

10

0

Devět měsíců

20

0

Celkem %

100

100

Tří let a několika měsíců

40

Důvod nepřijetí
ve třech letech

%
0
0

Naplněná kapacita vybrané
mateřské školv

100
0
0
100

2.6.6 Porovnání výsledků jednotlivých šetření

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že se mezi skupinami respondentů z řad
rodičovské

a

odborné

pedagogické

veřejnosti

objevily

rozdíly

v názorech

v jednotlivých otázkách zkoumané problematiky. Názoiy rodičů využívající mateřskou
školu stále se jevily jako vstřícnější a více sympatizující k rodičům, jejichž děti
navštěvují mateřskou školu pět dnů v měsíci. Tento výsledek je pochopitelný
protože obě tyto skupiny jsou v jiném postavení, než pedagogové mateřských škol
Zajímavým zjištěním bylo, že se rodiče využívající nepravidelnou docházku častěji
ve svých

názorech

přikláněli

k názorům

pedagogů,

pravděpodobně

z důvodu

že citlivěji reagovali na potřeby svého dítěte, ke kterým se ve většině případů přikláněli
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i respondenti z řad odborné pedagogické veřejnosti. Toto zjištění vyplynulo z výsledků
šetření jako náhodné, je ale zajímavým prvkem, který ukazuje na pevnější vazbu matky
s dítětem v jeho nižším věku a jejich postupné osamostatňování se vzrůstajícím věkem
dítěte. Z výzkumného šetření také vyplynulo, že pro tuto skupiny respondentů
jsou názory pedagogů důležitější než pro ostatní rodiče, učitelky mají velkou důvěru
rodičů a jsou považovány za významného partnera v nové etapě života matky i jejího
dítěte.
Další zjištění, které výzkumné šetření provázelo, souviselo s použitými
výzkumnými metodami. Ačkoliv bylo rozdáno a zpětně získáno poměrně velké
množství dotazníků a jejich analýza poskytla široké spektrum informací, metoda
rozhovoru poskytla informace podrobnější, internějšího charakteru a v širším spektru.
Realizace rozhovorů se vždy odehrávala v pozitivně laděné atmosféře a přinesla
zajímavé informace nejen pro potřeby výzkumného šetření, ale i pro mé osobní
a profesní směřování.

2.6.8 Kazuistiky

Pro obohacení výzkumu a bližší seznámení s danou problematiku jsem zařadila
dvě kazuistiky, které dokumentují rozdílné případy dětí navštěvující mateřskou školu
pět dnů v měsíci. Kazuistiky byly vypracovány v měsíci červnu a věk dětí odpovídal
tomuto datu.

I. kazuistika

Jméno a věk dítěte: Eliška, 3 roky a 10 měsíců
Mateřská škola: trojtřídní, homogenní třída nejmladších dětí v počtu 25
ľharakteristíka současných obtíží dítěte: žádné
a)
-

Anamnéza
rodinná anamnéza

matka: 32 let, vzdělání středoškolské v oboru keramika, zaměstnána
otec: 34 let, vyučen v oboru instalatér, zaměstnán
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sourozenci dítěte: sestra Adéla, 6 let a 2 měsíce, navštěvuje nejstarší třídu stejné
mateřské školy
další důležité údaje: úplná rodina úzce spolupracující s prarodiči, kteří se účastní života
rodiny a pomáhají při péči o děti v době zaměstnání rodičů

-

osobní anamnéza dítěte

průběh těhotenství a porodu: údaje nejsou známy, nebylo nutné je zjišťovat,
protože se u Elišky neprojevily žádné problémy
průběh vývoje: v normě, žádná závažná onemocnění ani úrazy se u dítěte neobjevily.
Eliška byla při nástupu do mateřské školy po fyzické i psychické stránce dostatečně
vyspělá,
ja k o

vývoj

se jevil přiměřený jejímu věku.

Rodinné prostředí

se jeví

harmonické, vyvážené a podnětné, výchovný styl není extrémně vyhraněn.

Oba rodiče o děti pečují a v jejich pracovní vytíženosti je zastupují prarodiče.
školní vývoj: docházka do mateřské školy byla zahájena v měsíci září, a to na pět dnů
v měsíci. Od ledna nastoupila matka Elišky do zaměstnání a způsob docházky se změnil
na stálou tedy každodenní celodenní docházku. Příležitostně byla Eliška vyzvedávána
prarodiči po obědě.
adaptace: v prvních dvou týdnech docházky do mateřské školy se objevily známky
ostýchavosti a plačtivost během loučení s maminkou, potřeba krátkého osmělení
a kontaktu s učitelkou. S pedagogy ve třídě Eliška komunikovala bez problémů,
od počátku vyhledávala aktivity připravované pedagogy a postupně navázala přátelské
vztahy se všemi dětmi, zvláště s několika dívkami obdobných zájmů. Sebeobslužné
a hygienické dovednosti byly již při příchodu do mateřské školy u Elišky na dobré
úrovni, takže nedocházelo k zátěžovým situacím tohoto charakteru. Eliška se brzy
zorientovala v prostředí třídy a rychle získala povědomí o pravidelně se střídajících
režimových činnostech.
Na počátku školního roku byl mamince Elišky doporučen režim postupné
ädäptäcc ä zpvio
“sob docházení do mateřské školy, který byl ze strany rodičů akceptován,
N a

informativní schůzce byla rodičům sdělena důležitá fakta z režimu dne a úskalí,

kt á by se mohla vstup do mateřské školy provázet, učitelky se dotazovaly
na zdravotní, stav
ľ u s k j , jieií
'-j 1 zvyky,
j
. „ puskv
stravovací návyky a jiné podstatné informace,
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Maminka projevovala velký zájem o dění v mateřské škole a byla ochotna přijmout
doporučení pedagogů vedoucí k minimalizaci adaptačních problémů.

b) Problémy dítěte
popis současných obtíží: žádné
diagnostické údaje: žádné
-

relevantní data od rodičů a pedagogů: pedagogové i matka shodně uváděli,

že Eliška byla v mateřské škole natolik spokojená, že nechtěla chodit domů
a dožadovala se, aby mohla chodit do mateřské školy každý den, dokonce zde i spát
po obědě. Podle informací maminky chodila pravidelně po obědě doma spát vždy,
a to i ve dny, kdy chodila z mateřské školy po obědě. Po dohodě s dítětem a pedagogy
zde zůstávala Eliška i odpoledne. Učitelky uváděly, že Eliška projevovala velký zájem
o aktivity, které připravovaly, zvláště pak v oblasti výtvarné, hudební a tělesné (dosud
trvá).

c) Analýza případu
-

předpokládané či doložené příčiny problémů: žádné

-

souvislosti mezi zjištěnými daty, interpretace dat: tento případ je ukázkou

příkladné spolupráce mateřské školy a rodiny dítěte související se zájmem rodiny o dítě
a

jeho

spokojenost

v obou

prostředích.

Vzhledem

k opatřením

vedoucím

k minimalizaci adaptačních problémů a citlivému přístupu matky k dítěti bylo dosaženo
bezproblémového

přechodu

Elišky z rodinného

prostředí

do mateřské

školy

Tento bezproblémový přechod nebyl však pouze zásluhou pedagogů a rodiny, přispěla
k tomu svým dílem i Eliška sama svou klidnou a pozitivně laděnou povahou

d) Návrhy na opatření

popis již provedených intervencí:
Pedagogy byly rodičům doporučeny tyto kroky postupné adaptace:
-

v průběhu prvních dvou týdnů docházet do mateřské školy v dopoledních
hodinách přibližně na dobu 1-2 hodin vždy s doprovodem matky nebo jiné
dospělé osoby dítěti blízké, využít také přítomnosti starší sestry v mateřské
škole a umožnit Elišce společný pobyt na školní zahradě
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-

podle projevů dítěte při návštěvách v mateřské škole společně určit vhodnou
dobu k nástupu do mateřské školy a zpočátku využívat docházku v polodenním
režimu
navštěvovat mateřskou školu jednou týdně, pokud možno ve stejný den,
který bude vyhovovat všem zúčastněným stranám, připravit Elišku na tento den
jako na radostnou událost a zpestření týdne

-

-

zkrátit dobu loučení a sdělit Elišce přesnou dobu návratu

-

dávat Elišce do mateřské školy oblíbenou hračku

návrh možných řešení situace: žádné

2. kazuistika

Jméno a věk dítěte: Veronika, 3 roky a 11 měsíců
Mateřská škola: trojtřídní, homogenní třída nejmladších dětí v počtu 25
Charakteristika

současných

obtíží

dítěte:

přetrvávající

výrazné problémy

s komunikací, odmítání jídla, odmítání kontaktu s jinými dětmi i dospělými

a) Anamnéza
rodinná anamnéza

matka: 26 let, vzdělání středoškolské v ekonomickém oboru, na mateřské dovolené
otec: 30 let, vyučen v elektrotechnickém oboru, zaměstnán
sourozenci dítěte: žádní
další důležité údaje: rodiče nejsou oddáni, žijí však ve společné domácnosti

-

osobní anamnéza dítěte

průběh těhotenství a porodu: komplikace v těhotenství, předčasný porod
průběh

vývoje:

ovlivněn

předčasným

narozením

Verunky,

podrobnosti

nejsou známy, jiná závažná onemocnění se u dítěte neobjevily, při nástupu do mateřské
školy se jevil nápadným podprůměrný vzrůst dítěte a jeho váha. Výchovný styl
a socializační

prostředí

rodiny

není

možné

posoudit,

učitelky

se

přiklání

k méně podnětnému prostředí s odkládající tendencí a zanedbáváním psychického
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vývoje Verunky. Do mateřské školy ve většině případů dochází matka, výjimečně
oba rodiče společně.
Školní vývoj: docházka do mateřské školy byla zahájena v měsíci září, a to na pět
dnů v měsíci. Od počátku školního roku docházela Verunka do mateřské školy na celé
dny nepravidelně podle potřeby rodičů. Docházka byla provázena silnými adaptačními
problémy, které dosud trvají. Přechod na stálou docházku lze předpokládat od začátku
dalšího školního roku, kdy Verunka dosáhne čtyř let.
adaptace: : již od prvního dne v mateřské škole se u Verunky objevily silné
adaptační problémy, nedokázala se odloučit od matky, plakala, ale posléze vždy
nechala matku odejít. Zůstávala stát u dveří a plakala, bránila se, když ji učitelky chtěly
odvést do třídy a nabídnout jí nějakou aktivitu či hračku, s nikým nekomunikovala
a odmítala i osobní kontakt s učitelkou. Nepřijímala jakékoliv návrhy, pomočovala se,
protože odmítala použít toaletu. Při odchodu ven musela být obléknuta učitelkou
a projevovala nelibost pláčem a odmítáním. Oběd i odpolední svačinu strávila
vždy u dveří do třídy, odmítala přijít za ostatními a sednout si ke stolečku, takže po celý
den trpěla nedostatkem tekutin i jídla. Po dobu odpoledního odpočinku zůstávala stát
u dveří. Sebeobslužné a hygienické dovednosti nebylo možné posoudit, stejně tak
verbální a komunikační dovednosti, protože Verunka s nikým nekomunikovala.
Pokusila se z mateřské školy nepozorovaně odejít ve chvíli, kdy se učitelka věnovala
činnosti se skupinkou dětí u stolečku.
Na počátku školního roku byl rodičům Verunky také doporučen režim postupné
adaptace a způsob docházení do mateřské školy, který nebyl ze strany rodičů
akceptován. Na informativní schůzce byla rodičům sdělena důležitá fakta z režimu dne
a úskalí, která by se mohla vstup do mateřské školy provázet. Učitelky se dotazovaly
na Verunčin zdravotní stav , její zvyky, stravovací návyky a jiné podstatné informace
jako u všech ostatních nově nastupujících dětí. Rodiče projevili zájem o doporučení
pedagogů, jednali však podle svého uvážení,
b) Problémy dítěte
-

popis současných obtíží: v průběhu školního roku se situace příliš nezměnila

(viz anamnéza

- adaptace).

Učitelky několikrát upozorňovaly

rodiče

Verunky

na problémy, které její docházku do mateřské školy provází, žádaly o užší spolupráci
s mateřskou školou a nabízely určité konkrétní možnosti řešení situace. V současné
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době Verunka při příchodu do třídy již nepláče, v průběhu ranních činností setrvává
u dveří a je schopna v případě potřeby samostatně navštívit toaletu (pouze v okamžiku,
kdy v této místnosti nikdo není a myslí si, že ji nikdo nepozoruje). Je ochotna přijít
mezi děti a sednout si na své místo u stolečku, jiné místo není ochotna přijmout.
Již bez problémů probíhá oblékání v šatně, kdy se samostatně oblékne, na vycházce
je však ochotna podat ruku pouze učitelce. Ve třídě ani na školní zahradě si nikdy
nehraje, vůbec nekomunikuje s dětmi ani pedagogy. Během oběda se předloženého
jídla ani nápoje nikdy nedotkne. Po obědě je ochotna se převléknout do pyžamka,
ale nikdy si nelehne, odpočinek prosedí na lehátku, odmítá nabízenou knihu či hračku.
Zbytek dne probíhá ve stejném duchu až do příchodu matky, která vyzvedává Verunku
z mateřské školy kolem ló.hodiny.

-

diagnostické

nejsou známy, rodiče nikdy

údaje:

nenavštívili psychologa,

dle pozorování pedagogů je inteligenční úroveň Verunky v normě, s rodiči komunikuje
bez zábran na přiměřené úrovni, sebeobslužné činnosti zvládá bez problémů

relevantní data od rodičů a pedagogů: dle sdělení pedagogů se situace
velmi pomalu zlepšuje, Verunka pozoruje dění ve třídě, které ji zajímá, poprvé přijala
nabízenou sladkost. Vypije nepozorovaně nápoj, který jí učitelky přinesou ke dveřím
a zanechají jej na skříňce. Otec dítěte nejeví o jeho výchovu velký zájem, věnuje se
spíše svým koníčkům. Zájem pedagogů je směřován k matce Verunky, která o ni z větší
části pečuje, vždy vyslechne sdělení učitelek a jejich doporučení, na která však
nereaguje. Matka charakterizuje Verunku jako hodné dítě, které si hraje převážně samo,
nevyhledává společnost dospělých v rodině, ani společnost jiných vrstevníků. Vývoj
Verunky se jeví matce jako normální, adaptační problémy, o kterých je informována,
podle jejího názoru časem odezní, není ochotna přizpůsobit docházku do mateřské
školy potřebám Verunky.
c) Analýza případu
předpokládané
se zúčastnění

ci

doložené

pedagogové

přiklání

příčiny

problému:

k výrazné

na

psychické

základě
nezralosti

pozorování
pro

vstup

do mateřské školy, jejíž pravděpodobnou příčinou je předčasném narození Verunky
související s mírně opožděným psychickým i fyzickým vývojem, tyto úvahy však
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nejsou

podloženy

výsledky

vyšetření.

Další

příčinou

snížené přizpůsobivosti

je komunikační bariéra v rodině a následně i v mateřské škole

a

necitlivý přístup

rodičů k Verunce, její potřebě postupné a nenásilné adaptace do jiného prostředí.

-

souvislosti mezi zjištěnými daty, interpretace dat: na počátku docházky Verunky

do mateřské školy nebyla rodiči přijata žádná doporučení pedagogů ke zmírnění
počáteční psychické zátěže Verunky související se vstupem do mateřské školy.
Její docházka byla od prvního dne celodenní, tedy příliš náročná a dlouhá, extrémně
zatěžující psychiku dítěte. V důsledku nepravidelnosti v docházce, malé motivace
a neřešení

situace nedocházelo

k uspokojivému posunu

v intenzitě

adaptačních

problémů. Komunikační bariéra mezi rodinou a školou, kterou se doposud nepodařilo
překonat, naznačuje možnost komunikačních problémů v rodině, především mezi
matkou a dítětem,

také pravděpodobně

v partnerském

vztahu

otce a matky

v jejichž důsledku vznikla komunikační bariéra i mezi Verunkou, dětmi a učitelkami
v mateřské škole.

d) Návrhy na opatření
popis již provedených intervencí
Pedagogy byly rodičům doporučeny tyto kroky postupné adaptace:
-

na počátku docházky navštěvovat mateřskou školu v dopoledních hodinách
přibližně na dobu 1-2 hodin vždy s doprovodem matky nebo jiné dospělé osoby
dítěti blízké a dát Verunce příležitost seznámit se snovým prostředím
v přítomnosti blízké osoby

-

podle projevů dítěte při návštěvách v mateřské škole společně určit vhodnou
dobu k nástupu do mateřské školy a zpočátku využívat docházku v polodenním
režimu

-

navštěvovat mateřskou školu jednou týdně, pokud možno ve stejný den
který bude vyhovovat všem zúčastněným stranám, připravit Verunku na tento
den jako na radostnou událost a zpestření týdne

-

zkrátit dobu loučení a sdělit Verunce přesnou dobu návratu

-

dávat Verunce do mateřské školy oblíbenou hračku
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Během prvních měsíců navštěvování mateřské školy byli rodiče opakovaně
upozorněni na Verunčiny těžké adaptační problémy a opakovaně jim byly doporučeny
výše uvedené kroky, návštěva psychologa, později přerušení docházky do mateřské
školy po zbytek školního roku.
Obě učitelky, které měly Verunku ve třídě, společně konzultovaly svůj postup
a shodly se na strategii citlivého nenásilného přístupu, s využitím pozitivně laděné
komunikace bez vyžadování reakce či odpovědi (popř. prostřednictvím hračky
nebo jiného dítěte), využívání motivace a pochvaly při každé vhodné situaci,
také částečné uplatnění strategie nevšímavosti a pouze nenápadného pozorování
chování Verunky. Učitelky svůj postup konzultovaly s psychologem, který se přiklonil
ke stejným opatřením a potvrdil jejich názory na příčiny této situace.

-

návrh možných řešení situace: v současné době učitelky ve třídě pozorují jisté

pokroky v získávání jistoty a v probouzení zájmu o dění ve třídě. Pro další postup
v řešení Verunčiných problémů bude vhodné trpělivě pokračovat v nastolené strategii
a postupně se snažit zapojit Verunku do aktivit ve třídě, pokusit se o její nenásilné
začlenění mezi ostatní děti a vzbudit její zájem o hru. Pokoušet se o navázání užší
spolupráce s matkou Verunky, vzbudit její zájem o dítě a přesvědčit ji o vhodnosti
návštěvy psychologa s ohledem na avizované socializační problémy a možnost jejich
přetrvávání.

2.6.8 Závěry výzkumu

Výzkumným šetřením byly zjištěny rozdíly v názorech na možnost nepravidelné
docházky do mateřské školy u jednotlivých skupin respondentů. Spíše záporné postoje
pedagogů plynuly převážně z jejich negativních zkušeností s omezenou docházkou
do mateřské školy, která vede k delší a obtížnější adaptaci dětí se všemi jejím i důsledky
a svou nepravidelností narušuje program mateřské školy. Tyto aspekty nejsou rodiči
vnímány natolik silně, aby ovlivnily jejich pozitivně laděné názory na tento typ
docházky, všechny skupiny respondentů se však shodují na stanovisku preferujícím
pravidelnou každodenní docházku 3-4 letých dětí do mateřské školy, popř. pravidelnou
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docházku 2-3x týdně. Výsledky šetření naznačily jednoznačně pozitivní stanoviska
respondentů k docházce 3-4 letých dětí do mateřské školy, a to především z důvodu
rozvoje dítěte a jeho kontaktu s vrstevníky. Tyto důvody byly natolik motivující
k využívání nepravidelné docházky do mateřské školy, že předčily negativní důsledky
této docházky. Záporné zkušenosti s omezenou docházkou do mateřské školy a vědomí
délky mateřské dovolené vedly u části odborné pedagogické veřejnosti k extrémnímu
stanovisku, ve kterém byla preferována docházka dětí do mateřské školy až od čtyř let.
Tento názor se objevil pouze ojediněle také mezi rodiči, kteří využívají mateřskou
školu stále.
Součástí výzkumného šetření byla také otázka týkající práva státu regulovat
a omezovat docházku do mateřské školy v době, kdy je jednomu z rodičů vyplácen
rodičovský příspěvek, potažmo práva rodičů samostatně rozhodovat o sobě a o svém
dítěti. Výsledek výzkumu ukázal, že většina respondentů považovala možnost
samostatného rozhodování za správnou, a to především u dotázaných z řad pedagogů,
u nichž lze předpokládat odlišnou úroveň cítění etických a morálních pravidel
s důraznějším vnímáním práv a povinností občanů. Vyjádření záporného stanoviska
v této otázce bylo většinou podloženo obavami respondentů z nepřizpůsobení docházky
potřebám dítěte a z důvodu zneužití sociálního systému.
V

otázkách týkajících se možnosti

rozšíření docházky 3-4

letých dě

do mateřské školy byly v plné šíři vyjádřeny všechny negativní důsledky docházky
omezené na pět dnů v měsíci, jejichž část by každodenní docházkou byla eliminována,
popř. by došlo k omezení doby adaptace dítěte v novém prostředí. Největší procento
respondentů se přiklonilo ke každodenní polodenní docházce, lze tedy předpokládat,
že takto učinili s ohledem na potřeby dítěte. Zajímavým zjištěním byla přesná
charakteristika slabých míst omezené docházky vyjádřených jak pedagogy tak rodiči,
kteří dokázali přesně vystihnout negativní důsledky této docházky.
Další část výzkumného šetření byla zaměřena na

zjištění postavení a role

učitelky mateřské školy z pohledu všech respondentů, její komunikativní a profesní
dovednosti ve smyslu diagnostické, poradenské a preventivní péče o dítě a jeho rodinu.
Otázky směřovaly k zachycení úrovně těchto kompetencí ve vztahu k problematice
zahájení docházky dítěte do mateřské školy, potažmo k nepravidelné docházce dítěte.
I v této části šetření se objevily rozdíly v názorech respondentů z řad rodičů
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a pedagogické veřejnosti, tyto rozdíly však bylo možné předpokládat z důvodu
odlišného pohledu obou skupin respondentů na danou problematiku, především
v otázkách informovanosti rodičů a poradenské způsobilosti pedagogů, kde byly patrné
rezervy v komunikaci pedagogů s rodiči. Názory respondentů k otázkám vlivu
nepravidelné docházky na atmosféru třídy a změny v chování dětí byly vyjádřeny podle
očekávání, ale otevřené otázky odborného rázu působily osloveným pedagogům nemalé
problémy ať již s pochopením otázky či s formulací odpovědi. Celkový výsledek
šetření v této oblasti však ukázal na zájem pedagogů o danou problematiku a jejich
snahu řešit vzniklé problémy ve prospěch dítěte ve spolupráci s jeho rodinou.
Otázky týkající se úplaty za předškolní vzdělávání byly do výzkumného šetření
zařazeny

z důvodu

zjištění

názoru

respondentů

na

výši

úplaty

v souvislosti

s využíváním nepravidelné docházky do mateřské školy, současně zjišťovaly obecná
stanoviska dotázaných v problematice úplaty. Většina dotázaných považovala výši
úplaty pro rodiny, které využívají mateřskou školu stále, za přiměřeně vysokou
a v otázce nepravidelné docházky většina dotázaných preferovala nižší sazbu pro tento
typ docházky. Nad rámec výzkumného šetření se část oslovených nesouhlasně
vyjadřovala k osvobození dětí v posledním roce docházky do mateřské školy,
především z důvodu nejednotného přístupu státu k dětem předškolního věku, který
vyvolával v respondentech pocit nespravedlnosti.
Ekonomické aspekty omezené docházky byly také zjišťovány v otázkách
určených ředitelkám mateřských škol, z jejichž odpovědí vyplynula jednoznačná
nevýhodnost přijímání dětí s nepravidelnou docházkou, a to především z důvodu
nižšího objemu finančních prostředků vybraných na školném, zvýšených provozních
nákladů a nutnosti přijmout více dětí. Rozšíření nepravidelné docházky na čtyři hodiny
denně bude tedy jednoznačně pozitivní i z hlediska ekonomické situace mateřských
škol a tyto děti nebudou až na posledním místě v žebříčku důležitosti při přijímání
do mateřské školy.
Závěrem lze konstatovat, že omezená pětidenní docházka do mateřské školy
dětí je provázena řadou negativních jevů, které se projevují především na dítěti
samotném. Mateřské školy jsou tímto typem docházky omezovány, organizace a chod
jednotlivých tříd jsou narušovány nejen nepravidelností docházky, ale i dlouhodobými
adaptačními problémy dětí. Proto se snaží situaci řešit různými způsoby, které však
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nemohou být plně úspěšné a ideální. Nepravidelná docházka do mateřské školy vnesla
jisté pozitivní aspekty do života maminek na mateřské dovolené, jim ž umožnila využít
čas bez přítomnosti dítěte k návštěvě zaměstnání či úřadů, i z pohledu rodičů je však
pět dnů v měsíci nedostatečných. Navrhované rozšíření docházky na čtyři hodiny denně
se jeví jako ideální pro dítě, které pravidelně stráví přiměřenou dobu ve společnosti
svých vrstevníků ve vhodném prostředí a dostatečně dlouhou dobu se svou rodinou,
především matkou, kterou v tomto věku velmi potřebuje. Jeví se jako ideální řešení
pro mateřskou školu, kdy pravidelná docházka dítěte v dopoledních hodinách nenaruší
režim třídy, adaptace dítěte bude méně problematická a proběhne v kratším časovém
horizontu. Mateřské školy již nebudou nuceny finančně zvýhodňovat tento typ
docházky, protože tyto děti budou navštěvovat mateřskou školu denně, tedy jako
všechny ostatní děti a výše školného proto nebude nižší. Rozšíření docházky se jeví
jako pozitivní také z pohledu matky, kdy jí pravidelnost docházky dítěte do mateřské
školy umožní lépe navštěvovat zaměstnání a přivydělat si k nepříliš vysokému
rodičovskému příspěvku. Je tedy zřejmé, že pravidelná každodenní docházka
do mateřské

školy v rozsahu čtyř hodin bude ku prospěchu všem

skupinám

zúčastněným, především však ku prospěchu dětí, na jejichž psychické pohodě nám
všem záleží nejvíce.

2.6.9 Projekt minimalizace adaptačních problémů dětí nastupujících do mateřské
školy

V

době, kdy byl tento projekt vypracováván, bylo již jasné, že nepravideln

docházka do mateřské školy bude rozšířena na čtyři hodiny denně každý den v měsíci.
Struktura a zaměření tohoto projektu však byla již od prvního okamžiku směřována
ke všem dětem, které poprvé nastupují do mateřské školy, protože adaptační problémy
provázejí obě tyto skupiny dětí ( s částečně stejnými a částečně odlišnými specifiky).
Výsledky tohoto projektu bylo možné zdokumentovat a ověřit začátkem školního roku
a v průběhu podzimních měsícům kdy byl tento projekt realizován. Potřebnost
takového projektu se zvýšila se záměrem zúčastněné školy přijímat i děti mladší tří let,
u nichž byl předpoklad adaptačních problémů ještě vyšší, než u dětí tříletých.
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K přijímání dětí mladších tří let se mateřská školy rozhodla především z důvodu
nenaplněné kapacity. Předpokladem byl zájem rodičů z důvodu neexistence jeslí
či podobného zařízení v regionu.

Záměry projektu ve vztahu k rodině dítěte:
1. Přiblížit mateřskou školu rodinám s dětmi, které se připravují na zahájení docházky
v takové míře, aby se rodiče dostatečně seznámili s prostředím školy, s pedagogy
i ostatními dětmi a jejich rodiči
2. Seznámit rodiče s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí, s režimem
v mateřské škole a zprostředkovat jim dostatečný informační a poradenský servis
3. Umožnit maminkám na mateřské dovolené kontakt s ostatními matkami současně
s možností seznamování dítěte s prostředím mateřské školy

Záměry projektu ve vztahu k dítěti:
1. Umožnit dětem, které budou navštěvovat mateřskou školu, postupné a nenásilné
seznámení s novým prostředím ještě před začátkem docházky (v doprovodu osoby
jim blízké)
2. Seznámit děti s dospělými osobami, se kterými se budou v mateřské škole setkávat,
vzbudit pocit bezpečí, důvěry a omezit obavy dítěte
3. Umožnit dětem kontakt s vrstevníky

Úkoly pro ředitelku mateřské školy:
seznámit pedagogy se záměry projektu, popř. využít jejich návrhů a doporučení
vztahujících se k realizaci projektu
-

zajistit po organizační stránce odpoledne pro rodiče vždy ve stejný den jedenkrát
v týdnu, informativní schůzku a návštěvu psychologa v mateřské škole
zajistit možnosti vzdělávání pedagogů v této problematice na vzdělávacích akcích
i vhodnou literaturou

-

společně s ostatními pedagogy se aktivně účastnit připravovaných aktivit a přispět
k jejich zdárnému průběhu

-

první týden v září zajistit provoz mateřské školy tak, aby obě učitelky těchto
nových dětí byly ve třídě přítomny od ranních hodin
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vytvořit informační letáček pro rodiče nastupujících dětí, který jim bude předáván
vždy při jejich první návštěvě v mateřské škole a bude obsahovat všechny potřebné
údaje a základní informace

Úkoly pro pedagogy mateřské školy:
-

prohloubit si znalosti vývojových specifik dětí ve věku 3 let studiem odborné
literatury

-

zúčastnit se vzdělávacích akcí s tematikou vývoje předškolního dítěte a procesu
adaptace, komunikativních dovedností a jednání s lidmi

-

napomáhat zajištění jednotlivých akcí a aktivně se jich účastnit

-

promyslet a vytvořit si hierarchii opatření vhodných k minimalizaci adaptačních
problémů dětí nastupujících do mateřské školy vzhledem k dítěti
umožnit rodičům postupné zvykání jejich dětí v dostatečném rozsahu a doporučit
jim nej vhodnější řešení s ohledem na potřeby dítěte
individuálně

rodiče

dostatečně

informovat,

poskytovat jim

odborné

rady

a doporučení vztahující se k bezproblémovému vstupu jejich dítěte do mateřské
školy na maximální možné profesionální úrovni
-

konzultovat s kolegyněmi, popř. s psychologem a dětským lékařem závažnější
problémy v adaptaci konkrétních dětí

Opatření k minimalizaci adaptačních problémů nastupujících dětí v obecné rovině

1. Pravidelná odpoledne pro maminky na mateřské dovolené vždy jedenkrát tvdně
Tato odpoledne umožní dětem seznámit se s prostředím mateřské školy, postupně
si zvyknout

na

jiné

dospělé

osoby

a

přítomnost

dětí obdobného

věku.

Při této aktivitě je vždy přítomen pedagog, který zajišťuje dohled a věnuje svou
péči dětem i reaguje na dotazy rodičů, popř. zprostředkovává kontakt s ředitelkou
školy. Odpoledne také umožňují kontakt mezi maminkami, které při dlouhodobé
péči o dítě mohou pociťovat osamělost. Součástí odpoledne je vždy navozená
diskuse na téma vztahující se k mateřské škole, která je vedena pedagogem
(např. zaměření mateřské školy a její program, režim dne, doprovodné aktivity
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školy, stravování atd.). O této možnosti je třeba informovat maminky na mateřské
dovolené rozsáhlejší formou v širším okolí mateřské školy, aby vešla do povedomí
rodičů a splnila předeslaný cíl.
2. Postupné zvykání dětí s účastí dospělé osoby dítěti blízké
Opakovaná návštěva mateřské školy ještě před zahájením docházky dítěte
je vhodnou alternativou či doplněním předcházející aktivity. Již při první návštěvě
v mateřské škole, jejím ž důvodem je umístění dítěte v ní, je rodičům tato možnost
nabídnuta s návrhem možného průběhu, který je upřesněn po dohodě s pedagogy
ve třídě. Rodičům je doporučena opakovaná návštěva mateřské školy s dítětem
a jejich setrvání ve třídě v prodlužujících se intervalech v dopoledních hodinách,
aby bylo dítě seznámeno s různými aktivitami ve třídě (volná hra, skupinové
i řízené činnosti, pobyt venku apod.). V případě, že se dítě zapojí do činností
ve třídě a přítomnost maminky již není nezbytně nutná, je vhodné po dohodě
s dítětem na určitou nepříliš dlouhou dobu jej ponechat v mateřské škole samotné.
Toto postupné zvykání na nové prostředí přechází na dopolední docházku dítěte,
pokud to pracovní režim rodiny dovoluje. Doba zvykání je rozdílná a je vhodné
ji přizpůsobit potřebám dítěte, proto je ideální zařadit zvykání dítěte ještě do doby
trvání mateřské dovolené matky.
3. Informační letáček
Při první návštěvě mateřské školy je vhodné poskytnout rodičům základní
informace o škole nejen ústní formou. Tuto funkci plní dobře informační letáček,
který by měl obsahovat tyto informace:
-

adresa a název mateřské školy, telefonní čísla, emailová adresa, odkaz
na internetové stránky mateřské školy, kontakt na ředitelku školy

-

provoz mateřské školy a jednotlivých tříd

-

denní režim s rámcovým časovým rozmezím

-

doporučení rodičům týkající se oděvu dítěte a jeho doplňků

-

popis osobních věcí, které bude dítě v mateřské škole potřebovat

-

aktivity mateřské školy, které mohou rodiče využívat

4 . Schůzka s rodiči, setkání s dětským psychologem

Setkání s rodiči nově přijímaných dětí je vhodné zařadit na závěr předcházejícího
školního roku, aby měli rodiče možnost s dostatečným předstihem reagovat
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na požadavky a doporučení školy. Náplní této schůzky je podrobné informování
rodičů o provozu mateřské školy a jednotlivých tříd, o denním režimu a školním
stravování, finančním zajištění docházky dítěte, režimu odhlašování dětí, aktivit
mateřské školy apod., důležitá jsou doporučení týkající se adaptace dětí,
jejich vybavení vhodným

oblečením

a obutím

atd.

Součástí této

schůzky

návštěva psychologa, který zaměří svou pozornost na problematiku vývoje dítěte
ve věku tří let a upozorní rodiče na úskalí přechodu dítěte do prostředí mateřské
školy, doporučí kroky vedoucí k minimalizaci adaptačních problémů ve spolupráci
s pedagogy mateřské školy. V závěru schůzky je dán prostor dotazům rodičů,
a to i s možností individuální konzultace s psychologem i pedagogem mateřské
školy.
5. Poradenská služba
Vzhledem k heterogennímu složení skupin dětí ve třídách by měly být všechny
učitelky připraveny reagovat na dotazy rodičů k aktuálním problémům jejich dětí,
a to na profesionální úrovni v oblasti odborných znalostí s využitím svých
dlouholetých zkušeností. Vhodným doplněním je nabídka odborné literatury
vztahující

se k aktuálnímu problému

z knihovny

školy

rodičům

V případě

přetrvávání výrazných obtíží dítěte je vhodné doporučit rodičům návštěvu
psychologa.
6 . Vzdělávání pedagogů

Prohlubování dosavadních znalostí a získávání nových informací je důležitou
součástí realizace tohoto projektu. Hlavní důraz je kladen na samostudium odborné
literatury vztahující se k problematice adaptace, vývojových zvláštností dětí
3 letých a komunikativních dovedností pedagoga ve vztahu k rodičům. Pokud
j e v této oblasti realizován vhodný seminář, je dobré se ho zúčastnit. Výstupem
studia by mělo být vytvoření vlastní hierarchie opatření vedoucích k minimalizaci
adaptačních problémů dětí, její zdokonalení s využitím nově načerpaných poznatků
a její realizace v praxi.
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Opatření k minimalizaci

adaptačních

problémů

nastupujících

dětí v rovině

individuálního přístupu k jednotlivým dětem

1. Důraz na spolupráci s rodinou
Navázání dobrého partnerského vztahu s rodinou dítěte a získání její důvěry
je základní podmínkou dobré spolupráce. Během prvních setkání a pobytu maminky
s dítětem v mateřské škole je vhodné získat potřebné informace o dítěti, jeho vývoji
a zdravotním stavu. Operativně řešit vzniklé problémy vždy s ohledem na dítě
a jeho rodinu a pokusit se přiměřenou formou poskytnout rodině dítěte odborné
poradenství, využít dlouhodobějšího kontaktu s rodiči k jejich seznámení se záměry
školy a jejími aktivitami.
2 . Dvě učitelky ve třídě od ranních hodin

V prvním týdnu školního roku je vhodným řešením přítomnost obou pedagogů
ve třídě již od ranních hodin, aby přítomnost nově příchozí osoby nepůsobila na děti
stresově. Zkušenosti z této oblasti vedou k využití tohoto modelu, protože děti hůře
přijímají osobu, která k nim přichází během dne a preferují učitelku na niž si
již částečně zvykly v průběhu ranních hodin.
3 . F.mpatickv přístup

Citlivé přijetí, klidné vystupování, tolerance a vcítění se do situace dítěte
je základem pro získání důvěry dítěte a zmírnění jeho obav z nového prostředí,
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kde se dítě ocitá bez přítomnosti rodičů. Empatický přístup zahrnuje i další formy
přístupu k dítěti, jak vyplývá z výzkumného šetření (viz tabulka č.54) a je třeba
ho uplatňovat ve vztahu ke všem dětem k docílení jejich pozitivního vztahu
k mateřské škole a posilování jejich osobnosti. Tento přístup k dítěti je důležitým
aspektem

získání

důvěry

rodičů

a navázání

partnerské

spolupráce

s nimi,

protože postoj učitelky a její chování k dítěti je pro rodiče vždy podstatným.

Realizace projektuje postavena na týmové spolupráci všech pedagogů mateřské
školy a předpokládá jejich osobní zaujetí, orientaci na potřeby dítěte, dobrou znalost
problematiky a zpětnou vazbu v hodnocení celého projektu i vlastní práce. Odměnou
pro všechny pedagogy mohou být výsledky jejich snažení, které se promítnou především
v omezení

adaptačních

problémů

nově

nastupujících

dětí

a v navázání

užšího

partnerského vztahu s jejich rodinami.

2.6.10 Diskuse

V

průběhu zpracovávání výsledků výzkumného šetření jsem dospěla k záv

že použití kombinace kvalitativní a kvantitativní orientace výzkumu bylo na místě,
a to především z důvodu získání nejen číselných informací vztahujících se ke zkoumané
problematice. Vyhodnocení slovní části výzkumu bylo náročnější z hlediska správného
stanovení jednotlivých kategorií či skupin, ke kterým se respondenti přikláněli.
Bez těchto informací by však šetření nebylo úplné a neobsáhlo by danou problematiku
do potřebné hloubky. Obě hlavní použité metody měly velký ohlas především u odborné
pedagogické veřejnosti, problematika dotazníku a odpovědi respondentů z řad rodičovské
veřejnosti

zaujaly pedagogy natolik, že se zajímali o celkové výsledky šetření.

Pro pedagogy byly především zajímavé ty otázky, které se dotýkaly role učitelky
mateřské školy a jejích komunikativních a odborných dovedností a výsledky šetření
byly pro mnohé z nich důvodem k zamyšlení a přehodnocení svého dosavadního postoje
k této problematice. O výsledky výzkumu projevilo zájem také vedení regionální
pobočky

státní

sociální

podpory,

které

zaujaly

především

názory

respondentů

na nepravidelnou docházku do mateřské školy, její rozšíření a využití matkami
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na mateřské

dovolené.

V této

souvislosti

jsem

zaznamenala

určitý

nedostatek

v informační politice MPSV, které rodiče nedostatečně informuje o omezení docházky
na pět dnů v měsíci a velmi časté jsou případy překročení této hranice vedoucí k odebrání
rodičovského příspěvku. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou to často až pedagogové
v mateřské škole, kteří na toto omezení rodiče upozorní. Složitost tohoto systému spolu
s důvody, které vyplynuly z výzkumného šetření, jsou přesvědčivými argumenty
pro připravované rozšíření nepravidelné docházky.
Důležitým podnětem pro změnu v koncepci omezování předškolního vzdělávání
dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, jsou závěry a doporučení expertního týmu
OECD, které kritizují tuto skutečnost a doporučují zrušení takového omezení5.
Tato doporučení však nejsou dostatečně pružně realizována a je pouze otázkou politické
vůle, zda a v jakém časovém horizontu toto omezení odstraní úplně. V této souvislosti
můžeme diskutovat nad důvody, které jsou příčinou omezování docházky dětí
do mateřské školy -

obavy ze zneužití sociálního systému, podmínění pobírání

rodičovského příspěvku soustavnou péčí o dítě, obavy z nepřizpůsobení docházky dítěte
do mateřské školy jeho potřebám aj.. V současné době mají však matky na mateřské
dovolené možnost přivydělat si k rodičovskému příspěvku bez omezení, proto se jeví
omezování docházky dítěte do mateřské školy jako více než sporné a nesmyslné. Má však
stát právo omezovat rodiče v jejich rozhodnutí jakým způsobem, v jakých vzdělávacích
institucích a ve kterém věku budou rozvíjet své dítě? Většina respondentů se přiklonila
k názoru, že rodiče mají právo rozhodnout v této otázce samostatně. Myslím si,
že by naše společnost, dnes již částečně postavená na demokratických základech, měla
více důvěřovat schopnostem jednotlivců zodpovědně se rozhodnout s ohledem na potřeby
druhých, v této otázce s ohledem na potřeby svých dětí. I v této oblasti se však najdou
lidé, kteří jsou schopni jednat v zájmu svém, nikoliv v zájmu dítěte. V těchto případech
se většinou jedná o rodiny, které nevěnují dítěti dostatek pozornosti a mateřská škola
je pro dítě zdrojem dostatku podnětů a zárukou všestranné kvalitní péče. Pobyt dítěte
v mateřské škole je v tomto případě vhodnou alternativou a doplněním rodinné péče
Názory na rozsah docházky dětí, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené,
nebyly jednotné, lišily se u respondentů z řad rodičů a odborné pedagogické veřejnosti
Výsledky výzkumného šetření byly překvapivé především v tom, jak velký význam
Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti předškolního věku v
.v y d á n í. P r a h a , F o r tu n a

2000. ISB N 80-7168-746-4.

^

v české republice.
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přikládají

rodiče

v tomto prostředí.

mateřské
Názory

škole

v životě

pedagogů

dítěte

nebyly již

a jeho
v této

kontaktu

otázce

s vrstevníky

tak jednoznačné,

možným vysvětlením je znalost dané problematiky a negativních jevů, které ji provází,
také možná nedocenění své práce a přínosu mateřské školy pro dítě. Zájem rodičů
o mateřskou školu a vědomí jejího významu je dobrým základem, na kterém lze rozvíjet
prestiž této instituce v očích veřejnosti. V této souvislosti se znovu otvírá otázka vzdělání
pedagogů v mateřských školách, protože i toto výzkumné šetření odhalilo určité
nedostatky v jejich dovednostech a odborných znalostech.
Zařazení

otázek

týkajících

se

potřeb

dítěte

mělo

v tomto

šetření

své opodstatnění, protože velká část otázek byla koncipována s ohledem na ně. V této
souvislosti byla překvapivá častá preference mateřské školy ve vztahu k potřebám
dítěte, která ukázala, jak velký význam přikládají především rodiče mateřské škole
v životě

dítěte.

respondenty

Zobecněním

bylo

možné

a

tyto

shrnutím jednotlivých
prvky

zařadit

do

elementů

konkrétních

preferovaných
skupin

potřeb

charakterizovaných A. Maslowem a určit oblasti, na které byl kladen největší důraz.
Výsledkem tohoto procesu byly převažující preference dvou skupin potřeb, a to potřeb
bezpečí a potřeb sounáležitosti, okrajově také skupiny fyziologických potřeb.
Podrobným

prostudováním

názorů

respondentů jsem

však

dospěla

k závěru,

že charakteristika potřeb podle Z. Matějčka a J. Langmeiera lépe vystihuje podstatu
preferencí respondentů a lze je nalézt ve čtyřech z pěti jimi charakterizovaných oblastí.
Možným důvodem upřednostnění této charakteristiky by mohl být rozdíl v přísně
vědeckém přístupu a kategorizaci hierarchie potřeb A. Maslowa, jež se původně jevily
jako

vhodnější

pro toto

jejichž charakteristika

výzkumné

potřeb,

šetření

byť obecněji

a

v

uchopena,

koncepci
je

našich

srozumitelná,

autorů,
zcela

vyčerpávající a lépe vyhovuje podmínkám šetření.
V

průběhu měsíce dubna až června 2005 proběhla na politické úrovni disk

o rozšíření nepravidelné docházky do mateřské školy, kde byly navrženy dvě možná
řešení - čtyři hodiny denně každý den v měsíci a osmdesát hodin v měsíci dle potřeb
rodičů. Ačkoliv respondenti byli ve výzkumném šetření dotazováni na pouze možnost
rozšíření docházky na čtyři hodiny denně, část z nich se vyjadřovala i ke druhé variantě.
Jednoznačné preference získala možnost pravidelné docházky do mateřské školy na čtyři
hodiny denně, která je vhodným řešením pro dítě a vyhovuje jeho potřebám. Druhá
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varianta je výhodná pro rodiče, nevhodným řešením je však pro dítě, kterému by v tomto
případě hrozila nepravidelnost v docházce a překročení přiměřené denní doby pobytu
v mateřské škole. Tato varianta by také nadměrně zatížila administrativu mateřské školy
složitou evidencí hodin strávených dítětem v mateřské škole. Čtyřhodinová každodenní
docházka dítěte do mateřské školy bude přínosem pro i ekonomickou situaci mateřských
škol,

kdy

rodiče těchto

dětí budou platit

školné v plné výši, nebudou však

již diskriminováni při přijímání do mateřské školy, protože proto nevzniknou žádné
důvody.
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Závěr

Výzkumným šetřením se mi podařilo zmapovat názory jednotlivých skupin
respondentů ve všech oblastech, které byly do šetření zařazeny, tedy oblast nepravidelné
docházky do mateřské školy - její klady a zápory ve vztahu k dítěti i jeho rodině, možnosti
jejího využití a motivace rodičů, možnosti rozšíření této docházky, oblast vlivu
nepravidelné docházky na dítě, její přiměřenost a vhodnost ve vztahu k potřebám dítěte,
oblast

vztahující

se

k

profesionální

roli

pedagoga

v mateřské

škole

s ohledem

na nepravidelnou docházku a v neposlední řadě oblast úplaty za předškolní vzdělávání
s přihlédnutím k nepravidelné docházce do mateřské školy a její vliv na ekonomickou
situaci škol. Šetření k otázkám rozšíření této možnosti, popř. zrušení omezení u dětí
3-4 letých, bylo provázeno

nejednotností v názorech všech skupin dotázaných,

proto bylo zajímavé sledovat tyto rozdíly u jednotlivých skupin. Další část šetření,
které bylo věnováno vlivu tohoto typu docházky na dítě, přineslo zajímavé a pro mě
překvapivé výsledky v preferencích jednotlivých skupin respondentů, a to především
v chápání mateřské školy, její důležitosti v životě dítěte a jeho rodiny, ve vztahu
k potřebám dítěte. V této oblasti jsem zjistila, že především rodiče jsou přesvědčeni
o velkém vlivu mateřské školy na dítě a pokládají ji proto za velmi významnou. Podstatnou
úkolu v tomto šetření hrály položky týkající se chápání role pedagoga v mateřské škole.
Názory respondentů na tyto otázky nebyly zdaleka jednotné. V souvislosti s nepravidelnou
docházkou byli respondenti z řad odborné veřejnosti dotazováni na své profesní dovednosti
a odborné znalosti, kde jsem pozorovala určitou nejistotu a některé názory neodpovídaly
mým očekáváním. Preference respondentů k otázkám úplaty za předškolní vzdělávání
s ohledem na nepravidelnou docházku se mi podařilo zjistit v jasnější a přesvědčivější
podobě, protože tyto otázky byly méně náročné, než některé otázky v předešlých oblastech.
Nad rámec šetření se respondenti vyjadřovali k úplatě obecně, a to nejen k její výši,
a le k osvobození dětí v posledním roce docházky do mateřské školy. Ve všech oblastech
se mi podařilo získat zajímavé informace, jež vyplynuly především z doplňujících
a otevřených otázek, ve kterých respondenti vyjadřovali své názory v širší formě. Zcela
překvapivým zjištěním, které jsem nepředpokládala, byl zcela negativní postoj některých
pedagogů k nepravidelné docházce dětí do mateřské školy a dokonce k jejím u navštěvování
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dětmi ve věku do čtyř let. Myslím si, že důvody tohoto postoje jsou částečně způsobeny
zkušenostmi s nepravidelnou docházkou, částečně však lze hledat podněty k takovým
názorům jinde.
Toto výzkumné šetření považuji za velmi přínosné především pro mě a mou práci,
protože jsem měla možnost setkat se s kolegyněmi v oslovených mateřských školách,
vyslechnout

jejich názory,

zkonfrontovat

je

se

svými

a

udělat

si

představu

0 jejich profesionální úrovni. Návštěvy jednotlivých mateřských škol mně umožnily
pozorovat rozdíly v jejich práci a inspirovaly mě v mém dalším profesním vývoji. Setkání
s rodiči bylo vždy velmi milé a jejich vyjádření charakterizovalo klady i zápory,
které vnímali v souvislosti s mateřskou školou a naznačilo mi, jakým směrem se dále
ubírat, aby byli rodiče i jejich děti v mateřské škole spokojeni. Důležitým výstupem této
práce je projekt věnovaný minimalizaci adaptačních problémů dětí nastupujících
do mateřské školy, jež ve své konkretizované podobě obohatil a zkvalitnil pedagogický
proces mateřské školy, ve které pracuji. Tento projekt se stal součástí školního
vzdělávacího programu a napomáhá všem pedagogům, všem novým dětem a potažmo
1jejich rodičům, ke snadnějšímu přechodu dítěte z rodinného prostředí do mateřské školy.
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Resumé

Mateřská škola v současné době směřuje k maximálnímu uspokojení potřeb
dítěte s ohledem na jeho věkové, individuální, vývojové a osobnostní zvláštnosti.
Snaží se o přizpůsobení svých podmínek tomuto cíli a svou pozornost zaměřuje nejen
na dítě samotné, ale i na jeho rodinu. Usiluje o navázání užšího kontaktu a partnerské
spolupráce s rodinou dítěte především z důvodu vytvoření co nej příznivějšího klimatu
pro dítě a jeho přirozený vývoj.
V souvislostech s orientací mateřských škol na dítě a jeho psychické potřeby
se tato diplomová práce zabývá problematikou nepravidelné docházky do mateřské školy,
která je zcela novým fenoménem v její historii. Tento typ docházky se poprvé objevil
v roce 1998 v podobě tří dnů, později se tato možnost rozšířila na pět dnů v měsíci.
V současné době dochází k významným změnám v této problematice a diplomová práce
se zaměřuje na zachycení pozitivních i negativních aspektů této docházky. V teoretické
části charakterizuje a pojmenovává základní potřeby člověka, zamýšlí se nad vývojem
společnosti ve vztahu k rodině, dítěti a mateřským školám, zabývá se vývojem mateřských
škol a jejich směřováním v současnosti, a to jak ve vztahu k dítěti, tak

i jeho rodině,

popisuje vývoj v oblasti systému sociální pomoci rodinám s dětmi. Hledá a pojmenovává
východiska související s nepravidelnou docházkou do mateřské školy v konkrétních
oblastech jejího přístupu k dítěti a jeho rodině, zamýšlí se nad lexikální stránkou
a pojmenováním tohoto typu docházky do mateřské školy. Praktická část mapuje, analyzuje
a porovnává názory rodičovské

a odborné pedagogické veřejnosti na nepravidelnou

docházku do mateřské školy, pojmenovává její klady i zápory a uvádí je do společenských
a pedagogických vztahů a souvislostí. Zabývá se názory respondentů dotýkajících se
profesní úrovně pedagogů mateřských škol, potřeb dítěte předškolního věku, úplaty
za předškolní

vzdělávání

v souvislosti

s nepravidelnou

docházkou

a jejího

vlivu

na ekonomickou situaci mateřských škol. Výsledky šetření ukázaly na rozdílnost názorů
jednotlivých skupin respondentů, a to především v otázkách šíře nepravidelné docházky
a vhodnosti

jednotlivých

možností

pro

dítě.

V otázce

preferencí

potřeb

dítěte

bylo překvapivým zjištěním vysoké procento názorů upřednostňujících mateřskou školu
v životě dítěte, a to zejména u respondentů z řad rodičovské veřejnosti. V souvislosti
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s touto problematikou byla zjišťována úroveň schopností a profesních dovedností pedagogů
a v této oblasti byly zjištěny určité nedostatky, které vyplynuly z výsledků šetření mezi
respondenty z řad rodičů i odborné pedagogické veřejnosti.
Závěrem lze konstatovat, že výzkumné šetření přineslo konkrétní odpovědi
na dosud neprozkoumanou oblast problematiky předškolní pedagogiky a výsledky tohoto
šetření lze částečně využít nejen ke zhodnocení práce pedagogů mateřských škol,
nejen k pochopení

pohledu

současné

rodičovské

veřejnosti

na

mateřskou

školu,

ale především k posunu v přístupu mateřských škol k dítěti a jeho rodině. Záměrem,
který prolíná celou diplomovou prací, je snaha o posílení vnímání pedagogického poslání
mateřské školy nad stále převažující funkcí sociální, snaha o maximální přizpůsobení všech
vlivů ze strany společnosti, mateřské školy i rodiny dítěti a jeho potřebám.
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Příloha č . l : Dotazník pro rodiče, jejichž děti navštěvují mateřskou školu neomezeně

Vážení rodiče,
předkládám Vám k zodpovězení dotazník, který je zaměřen na problematiku omezené
docházky (5 dnů v měsíci) dětí od tří do čtyř let, jejichž maminky jsou na mateřské
dovolené. Vaše názory z této oblasti pro mě cenné a získané informace se stanou důležitým
podkladem mé diplomové práce. Budu plně respektovat zákony o ochraně osobních dat.
Prosím o objektivní zodpovězení všech otázek a děkuji Vám za čas, který tomuto dotazníku
věnujete.
Ivana Bečková, učitelka mateřské školy
Označte, prosím, jednu z možností, popř. doplňte Váš názor

1.

Váš věk 1 5 - 19

20-24

2.

Vaše vzdělání Z

SOU

3.

V současné době mohou navštěvovat mateřskou školu pět dnů v měsíci i děti 3-4 leté,
jejichž maminky jsou s nimi na mateřské dovolené. Víte o této možnosti?
Ano

25-29
SŠ

30-34

VOŠ

BC

35-39

40-44

45-49

VŠ

Ne

4.

Považujete za pozitivní, že děti 3-4 leté, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené,
mohou navštěvovat mateřskou školu pět dnů v měsíci?
a) Ano, je to důležité pro rozvoj dítěte
b) Ano, je to důležité pro matku dítěte
c) Ano, je-li dítě již zralé ke vstupu do mateřské školy (dostatečně vyspělé)
d) Ano, pokud matka navštěvuje zaměstnání
e) Ne, pro dítě v tomto věku je prospěšnější být doma s matkou
f) Ne, matka pobírající příspěvek v mateřství by neměla mít možnost dávat dítě
do mateřské školy
g) Neumím se vyjádřit
h) Jiné (prosím, popište)

5.

Bylo by vhodné ponechat rozhodnutí o docházce 3-4 letého dítěte do mateřské školy
zcela na rodičích (bez omezení zákonem či vyhláškou)?
a) Ano, rodiče mají právo sami rozhodovat o svém dítěti
b) Ano, rodiče nejlépe ví, co je vhodné pro jejich dítě
c) Ne, rodiče nemají sami rozhodovat o svém dítěti
d) Ne, někteří rodiče by nepřizpůsobili docházku potřebám dítěte
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné (prosím, popište)

Z jakých důvodů pravděpodobně využívají maminky
tuto možnost?
Možnost docházet do zaměstnání
a)
Neztratit
kontakt se zaměstnáním
b)
Přilepšit si k mateřskému příspěvku
c)
Možnost navštívit lékaře, úřady atd.
d)
Možnost relaxace
e)
Studium, další sebevzdělávání
f)
Výchovný a vzdělávací efekt pro dítě
g)
Kontakt dítěte s vrstevníky
h)
Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy
i)
Neumím
se vyjádřit
j)
Jiné (prosím, popište)
k)

na

mateřské

dovolené

Myslíte si, že je pět dnů v měsíci optimální počet pro dítě i rodiče? Prosím, označte
a doplňte i více možností.
a) Ano, je zcela optimální pro:
b) Ne, je nedostatečný pro:
c) Ne, je to příliš mnoho pro:
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

Pokud ne, jaký počet dnů tedy považujete za vhodný vzhledem k potřebám rodičů
a vzhledem k vývojovým potřebám dítěte? Vyjádřete, prosím, konkrétní počet.
Vzhledem k potřebám rodičů:
Vzhledem k vývojovým potřebám dítěte:

Jaký typ docházky považujete za nejvhodnější?
a) Neomezená - celý měsíc
- Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
- Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
b) Pět dnů v měsíci
- Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
- Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
c) Jiný počet dnů (viz odpověď na 6. otázku)
- Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
- Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

Co považujete za nej důležitější pro dítě ve věku 3-4 let (myšleno obecně)? Prosím,
popište.

Diskutuje se o rozšíření možnosti docházky dětí 3-4 letých na čtyři hodiny denně
každý den v měsíci. Myslíte si, že by tato změna byla ku prospěchu dítěte?
a) Ano
b) Částečně ano
c) Ne
d) Neumím se vyjádřit

Proč? Prosím, popište.

Myslíte si, že je mateřská škola pro dítě 3-4 leté důležitá a prospěšná?
a) Ano
kvůli kontaktu s vrstevníky
- kvůli adaptaci na prostředí mateřské školy
- kvůli výchovnému a vzdělávacímu efektu
- kvůli zvykání na odloučení od matky
b) Ne
- kvůli vysoké psychické zátěži
- kvůli nezralosti dítěte
- kvůli ohrožení vyšší nemocností
- kvůli odloučení od matky
c) Neumím se vyjádřit
d) Jiné (prosím, popište)

Myslíte si, že učitelky mateřských škol v dostatečné míře informují rodiče o dítěti
a jeho chovám v materske škole?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné (prosím, popište)

Poskytují učitelky mateřských škol rodičům dostatečně své odborné znalosti
a zkušenosti při řešení problémů jejich dětí (např. při adaptaci na prostředí mateřské
školy, při výchovných problémech atd.)?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné (prosím, popište)

Myslíte si, že nepravidelná docházka dětí 3-4 letých ovlivňuje atmosféru a pravidelný
režim ve třídě?
a) Ano, pozitivně
b) Ano, negativně
c) Ne, vůbec
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

Myslíte si, že rodiče dětí 3-4 letých navštěvujících mateřskou školu pět dnů v měsíci
přizpůsobují docházku svých dětí radám a doporučením učitelek mateřských škol?
a) Ano, vždy
b) Ano, ale pouze částečně
c) Ne, rodiče jednají podle vlastního uvážení
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

Zaznamenal(a) jste změnu v platbě za předškolní vzdělávání, která platí od 1. ledna
2005?
Ano

Ne

Víte, jaká je její výše?
Ano

Ne

Myslíte si, že je výše platby (pro rodiny, jejichž dítě navštěvuje m» t M
*, ,
denně) od 1. ledna přiměřeně vysoká?
erskou školu
a)
b)
c)
d)
e)

Ano
Ne, je příliš vysoká
Ne, je příliš nízká
Neumím se vyjádřit
Jiné (prosím, popište)

21.

22.

23.

Byl(a) byste ochoten(ochotna) zaplatit i vyšší částku?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) Jiné (prosím, popište)

Myslíte si, že rodiny, jejichž děti navštěvují mateřskou školu pouze pět dnů v měsíci,
mají platit méně než ostatní?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) Jiné (prosím, popište)

Pokud ano, kolik?
a) 25% z celkové částky
b) 50% z celkové částky
c) 75% z celkové částky
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (vyjádřete, prosím, v procentech)

Děkuji za trpělivé vyplnění tohoto dotazníku. Odevzdejte jej, prosím, do připravených boxů
v šatně nebo učitelkám ve Vaší mateřské škole.
Ivana Bečková

Příloha č.2: Struktura rozhovoru s rodiči, kteří využívají možnost omezené docházky
do mateřské školy

Datum:

Matka

Otec

Vaše dítě navštěvuje mateřskou školu pět dnů v měsíci. Tuto možnost mají maminky
3-4 letých dětí, které jsou na mateřské dovolené, již přibližně tři roky. Diskutuje se o změně
v této oblasti a zrušení pětidenního omezení. Ráda bych zjistila Váš názor na tuto
problematiku pro potřeby své diplomové práce. Budu plně respektovat zákony o ochraně
osobních dat.

1. Váš věk
1 5 - 19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

2. Vaše vzdělání
Z

SOU

SŠ

VOŠ

BC

VŠ

3. Považujete za pozitivní, že děti 3-4 leté, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené
mohou navštěvovat mateřskou školu pět dnů v měsíci?
a) Ano, je to důležité pro rozvoj dítěte
b) Ano, je to důležité pro matku dítěte
c) Ano, je-li dítě již zralé ke vstupu do mateřské školy (dostatečně vyspělé)
d) Ano, pokud matka navštěvuje zaměstnání
e) Ne f) Neumím se vyjádřit
g) J in é -

4.

Z jakých důvodů jste se rozhodl(a) využít možnosti pětidenní docházky Vašeho dítěte
do mateřské školy?
a) Možnost docházet do zaměstnání
b) Neztratit kontakt se zaměstnáním
c) Přilepšit si k mateřskému příspěvku
d) Možnost navštívit lékaře, úřady atd.
e) Možnost relaxace
f) Studium
g) Výchovný a vzdělávací efekt pro dítě
h) Kontakt dítěte s vrstevníky
i) Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy
j) Neumím se vyjádřit
k) Jiné-

5. Bylo by vhodné ponechat rozhodnutí o docházce dítěte do mateřské školy zcela
na rodičích dítěte (bez omezení zákonem či vyhláškou)?
a) Ano, rodiče mají právo sami rozhodovat o svém dítěti
b) Ano, rodiče nejlépe ví, co je vhodné pro jejich dítě
c) Ne, rodiče nemají sami rozhodovat o svém dítěti
d) Ne, někteří rodiče by nepřizpůsobili docházku potřebám dítěte
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

6 . Myslíte si, že je pět dnů v měsíci optimální počet pro Vaše dítě i pro Vás?

a)
b)
c)
d)
e)

Ano, je zcela optimální pro:
Ne, je nedostatečný pro:
Ne, je to příliš mnoho pro:
Neumím se vyjádřit
Jiné (prosím, popište)

7. Pokud ne, jaký počet dnů tedy považujete za vhodný vzhledem k Vašim potřebám
a vzhledem k vývojovým potřebám Vašeho dítěte? Vyjádřete, prosím, konkrétní počet.
Vzhledem k potřebám rodičů:
Vzhledem k vývojovým potřebám dítěte:

8 . Jaký typ docházky považujete za nejvhodnější?

a) Neomezená - celý měsíc
Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
- Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
b) Pět dnů v měsíci
- Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
- Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
c) Jiný počet dnů (viz odpověď na 6 . otázku)
- Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
- Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

9. Diskutuje se o rozšíření možnosti docházky dětí 3-4 letých na čtyři hodiny denně každý
den v měsíci. Myslíte si, že by tato změna byla ku prospěchu Vašeho dítěte?
a) Ano
b) Částečně ano
c) Ne
d) Neumím se vyjádřit

10. Proč myslíte?

11. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu v pravidelných intervalech (např. jednou týdně
v předem dohodnutý den), jeden týden v měsíci, nebo nepravidelně podle Vaší potřeby?
a) Pravidelně jednou týdně vždy ve stejný den
b) Pravidelně jednou týdně v libovolný den
c) Jeden celý týden v měsíci
d) Nepravidelně podle mých potřeb
e) Nepravidelně po dohodě s učitelkami
f) Nepravidelně po dohodě s dítětem
g) Neumím se vyjádřit
h) J in é -

12. Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu pouze dopoledne nebo celý den?
a) Pravidelně pouze dopoledne
b) Pravidelně celý den
c) Nepravidelně podle mé potřeby
d) Nepravidelně po dohodě s učitelkami
e) Nepravidelně po dohodě s dítětem
f) Neumím se vyjádřit
g) J in é -

13. Co považujete pro Vaše dítě v tomto věku za nej důležitější (myšleno obecně)?

14. Myslíte si, že je mateřská škola pro dítě 3-4 leté důležitá a prospěšná?
a) Ano
kvůli kontaktu s vrstevníky
- kvůli adaptaci na prostředí mateřské školy
- kvůli výchovnému a vzdělávacímu efektu
- kvůli zvykání na odloučení od matky
b) Ne
- kvůli vysoké psychické zátěži
kvůli nezralosti dítěte
kvůli ohrožení vyšší nemocností
- kvůli odloučení od matky
c) Neumím se vyjádřit
d) Jin é-

15. Je Vaše dítě v mateřské škole spokojené, těší se do ní?
a) Ano b) N e c) Neumím se vyjádřit
d) J in é -

16. Objevily se nějaké problémy (výchovné, adaptační apod.)?
a) Ano b) N e c) Neumím se vyjádřit
d) J in é -

17. Pokud ano, jaké?

18. Vnímáte pozitivně roli učitelek Vašeho dítěte, mají Vaši důvěru?
a) Ano
b) Částečně ano
c) Ne
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

19. Myslíte si, že učitelky mateřských škol v dostatečné míře informují rodiče o dítěti
a jeho chování v mateřské škole?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

20. Poskytují Vám učitelky mateřských škol dostatečně své odborné znalosti a zkušenosti
při řešení problémů Vašich dětí (např. při adaptaci na prostředí mateřské školy,
při výchovných problémech atd.)?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

21. Jsou pro Vás odborná doporučení učitelek důležitá, řídíte se jimi?
a) Ano vždy
b) Ano, ale pouze částečně
c) Ne, jednám podle vlastního uvážení
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

22. Přizpůsobil(a) jste docházku Vašeho dítěte do mateřské školy doporučením učitelek?
a) Ano, jednoznačně
b) Ano, ale pouze částečně
c) Ne, jednám podle vlastního uvážení
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

23. Myslíte si, že pětidenní docházka dětí 3-4 letých ovlivňuje atmosféru a pravidelný režim
ve třídě?
a) Ano, pozitivně
b) Ano, negativně
c) Ne, vůbec
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

24. V čem pozorujete největší přínos mateřské školy pro Vaše dítě?

25. Pozorujete nějaké změny v chování dítěte od začátku jeho docházky do mateřské školy?
a) Ano, velmi výrazné změny
b) Ano, ale pouze v některých oblastech
c) Ne, jen minimální
d) Vůbec ne
e) Neumím se vyjádřit
f) J in é 26. Popište, prosím, jaké.

27. Zaznamenal(a) jste změnu v úplatě za předškolní vzdělávání, která platí od 1 ledna
2005?
Ano

Ne

28. Víte, jaká je její výše?
Ano

Ne

29. Myslíte si, že je výše platby (pro rodiny, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu denně)
od 1 . ledna přiměřeně vysoká?
a) Ano
b) Ne, je příliš vysoká
c) Ne, je příliš nízká
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné 30. Byl(a)
a)
b)
c)
d)

byste ochoten(ochotna) zaplatit i vyšší částku?
Ano
Ne
Neumím se vyjádřit
Jiné -

31. Myslíte si, že rodiny, jejichž děti navštěvují mateřskou školu pouze pět dnů v měsíci,
mají platit méně než ostatní?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é 32. Pokud
a)
b)
c)
d)
e)

ano, kolik?
25% z celkové částky
50% z celkové částky
75% z celkové částky
Neumím se vyjádřit
Jiné (vyjádřete, prosím, v procentech)

3 3 . Zvažoval(a) jste, vzhledem ktéto změně, přerušení popř. ukončení docházky Vašeho

dítěte do mateřské školy?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é -

34. Kolik měsíců již Vaše dítě navštěvuje mateřskou školu? Vyjádřete, prosím, konkrétní
počet.

35. Navštěvuje mateřskou školu od dovršení tří let?
Ano
36. Pokud
a)
b)
c)
d)
e)

Ne

ne, z jakého důvodu?
Naplněná kapacita vybrané mateřské školy
Nedostatečná zralost dítěte
Osobní důvody
Neumím se vyjádřit
Jiné -

Příloha č.3: Struktura rozhovoru s učitelkami mateřských škol

Již přibližně tři roky mají možnost maminky, které jsou na mateřské dovolené, dávat
své dítě na pět dnů v měsíci do mateřské školy. Diskutuje se o změně v této oblasti
a zrušení pětidenního omezení. Ráda bych zjistila Váš názor na tuto problematiku
pro potřeby své diplomové práce. Budu plně respektovat zákony o ochraně osobních dat

Datum:

Velikost MŠ:

Umístění MS:

Školní vzděl. program:

1. Věk respondenta
20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

2. Vzdělání respondenta
SŠ

VOŠ

BC

VŠ

3. Považujete za pozitivní, že děti 3-4 leté, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené,
mohou navštěvovat mateřskou školu pět dnů v měsíci?
a) Ano, je to důležité pro rozvoj dítěte
b) Ano, je to důležité pro matku dítěte
c) Ano, je-li dítě již zralé ke vstupu do mateřské školy (dostatečně vyspělé)
d) Ano, pokud matka navštěvuje zaměstnání
e) Ne, v tomto věku je prospěšnější být doma s matkou
f) Ne, matka pobírající příspěvek v mateřství by neměla mít možnost dávat dítě
do mateřské školy
g) Neumím se vyjádřit
h) J in é -

4. Z jakých důvodů pravděpodobně využívají maminky
tuto možnost?
a) Možnost docházet do zaměstnání
b) Neztratit kontakt se zaměstnáním
c) Přilepšit si k mateřskému příspěvku
d) Možnost navštívit lékaře, úřady atd.
e) Možnost relaxace
f) Studium
g) Výchovný a vzdělávací efekt pro dítě
h) Kontakt dítěte s vrstevníky
i) Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy
j) Neumím se vyjádřit
k) Jin é-

na

mateřské

dovolené

5. Bylo by vhodné ponechat rozhodnutí o docházce dítěte do mateřské školy zcela
na rodičích dítěte (bez omezení zákonem či vyhláškou)?
a) Ano, rodiče mají právo sami rozhodovat o svém dítěti
b) Ano, rodiče nejlépe ví, co je vhodné pro jejich dítě
c) Ne, rodiče nemají sami rozhodovat o svém dítěti
d) Ne, někteří rodiče by nepřizpůsobili docházku potřebám dítěte
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

6 . Myslíte si, že je pět dnů v měsíci optimální počet pro dítě i rodiče? (více možností)

a)
b)
c)
d)
e)

Ano, je zcela optimální pro:
Ne, je nedostatečný pro:
Ne, je to příliš mnoho pro:
Neumím se vyjádřit
Jiné (prosím, popište)

7. Pokud ne, jaký počet dnů tedy považujete za vhodný vzhledem k potřebám rodičů
a vzhledem k vývojovým potřebám 3-4 letého dítěte? Vyjádřete, prosím, konkrétní
počet.
Vzhledem k potřebám rodičů:
Vzhledem k vývojovým potřebám dítěte:
Vzhledem k dětskému kolektivu a učitelkám MŠ:

8 . Jaký typ docházky považujete za nejvhodnější?

a) Neomezená - celý měsíc
Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
- Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
b) Pět dnů v měsíci
- Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
c) Jiný počet dnů (viz odpověď na 5. otázku)
- Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
- Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

9. Diskutuje se o rozšíření možnosti docházky dětí 3-4 letých na čtyři hodiny denně
každý den v měsíci. Myslíte si, že by tato změna byla ku prospěchu dětí?
a) Ano
b) Částečně ano
c) Ne
d) Neumím se vyjádřit

10. Proč myslíte?

11. Navštěvují tyto děti mateřskou školu většinou v pravidelných intervalech (např. jednou
týdně v předem dohodnutý den), jeden týden v měsíci, nebo nepravidelně?
a) Pravidelně jednou týdně vždy ve stejný den
b) Pravidelně jednou týdně v libovolný den
c) Jeden celý týden v měsíci
d) Nepravidelně podle potřeb rodičů
e) Nepravidelně po dohodě s učitelkami
f) Nepravidelně po dohodě rodičů s dítětem
g) Neumím se vyjádřit
h) J in é 12. Navštěvují tyto děti mateřskou školu většinou pouze dopoledne nebo celý den?
a) Pravidelně pouze dopoledne
b) Pravidelně celý den
c) Nepravidelně podle potřeb rodičů
d) Nepravidelně po dohodě s učitelkami
e) Nepravidelně po dohodě rodičů s dítětem
f) Neumím se vyjádřit
g) J in é 13. Co považujete pro dítě v tomto věku za nej důležitější (myšleno obecně)?

14. Myslíte si, že je mateřská škola pro dítě 3-4 leté důležitá a prospěšná?
a) Ano
- kvůli kontaktu s vrstevníky
- kvůli adaptaci na prostředí mateřské školy
kvůli výchovnému a vzdělávacímu efektu
kvůli zvykání na odloučení od matky
b) Ne
- kvůli vysoké psychické zátěži
- kvůli nezralosti dítěte
kvůli ohrožení vyšší nemocností
kvůli odloučení od matky
c) Neumím se vyjádřit
d) Jiné15. Myslíte si, že jsou tříleté děti (nastupující do mateřské školy) dostatečně připraveny
na zahájení docházky?
a) Ano, všechny dětí
b) Ano, většina dětí
c) Ano, některé děti
d) Ne, pouze výjimečně
e) Ne, vůbec
f) Neumím se vyjádřit
g) J in é -

16. Jaká jsou, podle Vašeho názoru, kritéria připravenosti tříletého dítěte nastupujícího
do mateřské školy? Popište, prosím.

17. Objevují se u dětí s omezenou docházkou nějaké problémy (výchovné, adaptační apod.)
ve větší míře, než u dětí navštěvujících mateřskou školu denně?
a) Ano, u všech dětí
b) Ano, u většiny dětí
c) Ano, u některých dětí
d) Ne, pouze výjimečně
e) Ne, vůbec
f) Neumím se vyjádřit
g) J in é -

18. Pokud ano, jaké?

19. Myslíte si, že v dostatečné míře informujete rodiče o dítěti a jeho chování v mateřské
škole?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

20. Myslíte si, že poskytujete v dostatečné míře rodičům své odborné znalosti a zkušeností
při řešeni problémů jejich dětí (např. při adaptaei „a prostředí mateřské školy
pn výchovných problemech atd.)?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

21. Jsou Vaše odborná doporučení pro rodiče důležitá, řídí se jimi?
a) Ano vždy
b) Ano, ale pouze částečně
c) Ne, jednají podle vlastního uvážení
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

22. Přizpůsobují rodiče docházku svého dítěte do mateřské školy Vašim doporučením?
a) Ano, jednoznačně
b) Ano, ale pouze částečně
c) Ne, jednají podle vlastního uvážení
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné 23. Myslíte si, že pětidenní docházka dětí 3-4 letých ovlivňuje atmosféru a pravidelný režim
ve třídě?
a) Ano, pozitivně
b) Ano, negativně
c) Ne, vůbec
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné 24. Pokud ano, jakým způsobem?

25. V čem pozorujete největší přínos mateřské školy pro tyto děti?

26. Pozorujete nějaké změny v chování dítěte od začátku jeho docházky do mateřské školy?
a) Ano, velmi výrazné změny
b) Ano, ale pouze v některých oblastech
c) N e, j en minimální
d) Vůbec ne
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné 27. Popište, prosím, jaké.

28. Jaká opatření, vedoucí k minimalizaci adaptačních problémů
se Vám osvědčila a využíváte je? Popište, prosím.

29. Řešíte
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tuto problematiku na poradách s ostatními učitelkami?
Ano, vždy
Ano, často
Ano, někdy
Ne, jen výjimečně
Ne, vůbec
Neumím se vyjádřit
J in é -

dětí 3-4

letvch
’

30. Které konkrétní problémy nejčastěji? Prosím, popište.

31. Zaznamenal(a) jste změnu v úplatě za předškolní vzdělávání, která platí od 1 ledna
2005?
Ano

Ne

3 2. Víte, j aká j e j ej í výše?
Ano

Ne

33. Myslíte si, že je výše platby (pro rodiny, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu denně)
od 1 . ledna přiměřeně vysoká?
a) Ano
b) Ne, je příliš vysoká
c) Ne, je příliš nízká
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné 34. Byli by rodiče ochotni zaplatit i vyšší částku?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é 35. Myslíte si, že rodiny, jejichž děti navštěvují mateřskou školu pouze pět dnů v měsíci,
mají platit méně než ostatní?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é 36. Pokud
a)
b)
c)
d)
e)

ano, kolik?
25% z celkové částky
50% z celkové částky
75% z celkové částky
Neumím se vyjádřit
Jiné (vyjádřete, prosím, v procentech)

37. Zvažují některé rodiny, vzhledem k této změně, přerušení popř. ukončení docházky
dítěte do mateřské školy?
a) Ano b) N e c) Neumím se vyjádřit
d) J in é -

Příloha č.4: Struktura rozhovoru s ředitelkami mateřských škol

Již přibližně tři roky mají možnost maminky, které jsou na mateřské dovolené, dávat
své dítě na pět dnů v měsíci do mateřské školy. Diskutuje se o změně v této oblasti
a zrušení pětidenního omezení. Ráda bych zjistila Váš názor na tuto problematiku
pro potřeby své diplomové práce. Budu plně respektovat zákony o ochraně osobních dat.

Datum:

Velikost MŠ:

Umístění MS:

Školní vzděl. program:

1.

Věk respondenta
20-24

2.

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

Vzdělání respondenta
SŠ

VOŠ

BC

VŠ

3.

Považujete za pozitivní, že děti 3-4 leté, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené,
mohou navštěvovat mateřskou školu pět dnů v měsíci?
a) Ano, je to důležité pro rozvoj dítěte
b) Ano, je to důležité pro matku dítěte
c) Ano, je-li dítě již zralé ke vstupu do mateřské školy (dostatečně vyspělé)
d) Ano, pokud matka navštěvuje zaměstnání
e) Ne, v tomto věku je prospěšnější být doma s matkou
f) Ne, matka pobírající příspěvek v mateřství by neměla mít možnost dávat dítě
do mateřské školy
g) Neumím se vyjádřit
h) Jiné -

4.

Z jakých důvodů pravděpodobně využívají maminky
tuto možnost?
a) Možnost docházet do zaměstnání
b) Neztratit kontakt se zaměstnáním
c) Přilepšit si k mateřskému příspěvku
d) Možnost navštívit lékaře, úřady atd.
e) Možnost relaxace
f) Studium
g) Výchovný a vzdělávací efekt pro dítě
h) Kontakt dítěte s vrstevníky
i) Adaptace dítěte na prostředí mateřské školy
j) Neumím se vyjádřit
k) Jin é-

na

mateřské

dovolené

5.

Bylo by vhodné ponechat rozhodnutí o docházce dítěte do mateřské školy zcela
na rodičích dítěte (bez omezení zákonem či vyhláškou)?
a) Ano, rodiče mají právo sami rozhodovat o svém dítěti
b) Ano, rodiče nejlépe ví, co je vhodné pro jejich dítě
c) Ne, rodiče nemají sami rozhodovat o svém dítěti
d) Ne, někteří rodiče by nepřizpůsobili docházku potřebám dítěte
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

6.

Myslíte si, že je pět dnů v měsíci optimální počet pro dítě i rodiče? (více možností)
a) Ano, je zcela optimální pro:
b) Ne, je nedostatečný pro:
c) Ne, je to příliš mnoho pro:
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

7.

Pokud ne, jaký počet dnů tedy považujete za vhodný vzhledem k potřebám rodičů
a vzhledem k vývojovým potřebám 3-4 letého dítěte? Vyjádřete, prosím, konkrétní
počet.
Vzhledem k potřebám rodičů:
Vzhledem k vývojovým potřebám dítěte:

8.

Jaký typ docházky považujete za nejvhodnější?
a) Neomezená - celý měsíc
Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
b) Pět dnů v měsíci
Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
c) Jiný počet dnů (viz odpověď na 5. otázku)
Pravidelná pouze dopoledne (např. 8-12 hod.)
Pravidelná celý den (např. 8-15 hod.)
Nepravidelná (dopoledne nebo celý den)
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (prosím, popište)

9. Diskutuje se o rozšíření možnosti docházky dětí 3-4 letých na čtyři hodiny denně každý
den v měsíci. Myslíte si, že by tato změna byla ku prospěchu dětí?
a) Ano
b) Částečně ano
c) Ne
d) Neumím se vyjádřit

10. Proč myslíte?

11. Navštěvují tyto děti mateřskou školu většinou v pravidelných intervalech (např. jednou
týdně v předem dohodnutý den), jeden týden v měsíci, nebo nepravidelně?
a) Pravidelně jednou týdně vždy ve stejný den
b) Pravidelně jednou týdně v libovolný den
c) Jeden celý týden v měsíci
d) Nepravidelně podle potřeb rodičů
e) Nepravidelně po dohodě s učitelkami
f) Nepravidelně po dohodě rodičů s dítětem
g) Neumím se vyjádřit
h) J in é -

12. Navštěvují tyto děti mateřskou školu většinou pouze dopoledne nebo celý den?
a) Pravidelně pouze dopoledne
b) Pravidelně celý den
c) Nepravidelně podle potřeb rodičů
d) Nepravidelně po dohodě s učitelkami
e) Nepravidelně po dohodě rodičů s dítětem
f) Neumím se vyjádřit
g) J in é -

13. Co považujete pro dítě v tomto věku za nej důležitější (myšleno obecně)?

14. Myslíte si, že je mateřská škola pro dítě 3-4 leté důležitá a prospěšná?
a) Ano
kvůli kontaktu s vrstevníky
kvůli adaptaci na prostředí mateřské školy
kvůli výchovnému a vzdělávacímu efektu
kvůli zvykání na odloučení od matky
b) Ne
kvůli vysoké psychické zátěži
kvůli nezralosti dítěte
kvůli ohrožení vyšší nemocností
kvůli odloučení od matky
c) Neumím se vyjádřit
d) Jin é-

15. Myslíte si, že jsou tříleté děti (nastupující do mateřské školy) dostatečně připraveny
na zahájení docházky?
a) Ano, všechny dětí
b) Ano, většina dětí
c) Ano, některé děti
d) Ne, pouze výjimečně
e) Ne, vůbec
f) Neumím se vyjádřit
g) J in é -

16. Jaká jsou, podle Vašeho názoru, kritéria připravenosti tříletého dítěte nastupujícího
do mateřské školy? Popište, prosím.

17. Objevují
apod.)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

se u dětí s omezenou docházkou nějaké problémy (výchovné, adaptační
Ano, u všech dětí
Ano, u většiny dětí
Ano, u některých dětí
Ne, pouze výjimečně
Ne, vůbec
Neumím se vyjádřit
J in é -

18. Pokud ano, jaké?

19. Myslíte si, že v dostatečné míře informujete (Vy i Vaše učitelky) rodiče o dítěti
a jeho chování v mateřské škole?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

20. Myslíte si, že poskytujete (Vy i Vaše učitelky) v dostatečné míře rodičům své odborné
znalosti a zkušenosti při řešení problémů jejich dětí (např. při adaptaci na prostředí
mateřské školy, při výchovných problémech atd.)?
a) Ano, v maximální možné míře
b) Ano, dostatečně
c) Nedostatečně
d) Vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

21. Jsou Vaše
a)
b)
c)
d)
e)

odborná doporučení pro rodiče důležitá, řídí se jimi?
Ano vždy
Ano, ale pouze částečně
Ne, jednají podle vlastního uvážení
Neumím se vyjádřit
Jiné -

22. Přizpůsobují rodiče docházku svého dítěte do mateřské školy Vašim doporučením?
a) Ano, jednoznačně
b) Ano, ale pouze částečně
c) Ne, jednají podle vlastního uvážení
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

23. Myslíte si, že pětidenní docházka dětí 3-4 letých ovlivňuje atmosféru a pravidelný režim
ve třídě?
a) Ano, pozitivně
b) Ano, negativně
c) Ne, vůbec
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

24. Pokud ano, jakým způsobem?

25. V čem pozorujete největší přínos mateřské školy pro tyto děti?

26. Pozorujete nějaké změny v chování dítěte od začátku jeho docházky do mateřské Stnh ,9
a) Ano, velmi výrazné změny
‘
^'
b) Ano, ale pouze v některých oblastech
c) Ne, jen minimální
d) Vůbec ne
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné 27. Popište, prosím, jaké.

28. Jaká opatření, vedoucí k minimalizaci adaptačních problémů dětí 3-4 letých, se Vám
osvědčila a využíváte je? Popište, prosím.

29. Řešíte tuto problematiku na poradách s ostatními učitelkami?
a) Ano, vždy
b) Ano, často
c) Ano, někdy
d) Ne, jen výjimečně
e) Ne, vůbec
f) Neumím se vyjádřit
g) J in é -

30. Které konkrétní problémy nejčastěji? Prosím, popište.

31. Myslíte si, že je výše platby (pro rodiny, jejichž dítě navštěvuje mateřskou školu denně)
od 1. ledna přiměřeně vysoká?
a) Ano
b) Ne, je příliš vysoká
c) Ne, je příliš nízká
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

32. Byli by rodiče ochotni zaplatit i vyšší částku?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é -

33. Myslíte si, že rodiny, jejichž děti navštěvují mateřskou školu pouze pět dnů v měsíci,
mají platit méně než ostatní?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é -

34. Pokud ano, kolik?
a) 25% z celkové částky
b) 50% z celkové částky
c) 75% z celkové částky
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné (vyjádřete, prosím, v procentech)

35. Zvažují některé rodiny, vzhledem k této změně, přerušení popř. ukončení docházky
dítěte do mateřské školy?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é -

Pouze ředitelky mateřských škol
36. Ovlivňuje omezená docházka (pět dnů v měsíci) nějakým způsobem ekonomickou
situaci mateřské školy?
a) Ano, velmi výrazně
b) Ano, částečně
c) Ano, nepatrně
d) Ne, vůbec
e) Neumím se vyjádřit
f) Jiné -

37. Pokud ano, jakým způsobem? Popište, prosím.

38. Je pro mateřskou školu výhodné přijímat děti s omezenou docházkou?
a) Ano b) Ano, částečně c) Ne d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné 39. Myslíte si, že by bylo pro mateřskou školu lepší, kdyby došlo k rozšíření omezené
docházky dětí 3-4 letých na čtyři hodiny celý měsíc?
a) Ano
b) Ne
c) Neumím se vyjádřit
d) J in é 40. Jaká jsou kritéria pro přijímání dětí ve Vaší mateřské škole? Prosím, popište.

41. Uspokojí Vaše mateřská škola všechny zájemce o omezenou docházku?
a) Ano
b) Částečně ano
c) Ne
d) Neumím se vyjádřit
e) Jiné -

