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Anotace
Tématem diplomové práce „Mateřská škola jako veřejná služba“ je zamyšlení nad
pojmem služba, nad pojmem vzdělávání jako služba, nad tím, komu je služba určena,
kdo je vlastně poskytovatelem. Mateřská škola je vnímána jako veřejná služba, která je
poskytována dětem a rodičům na základě finanční podpory státu. V této souvislosti je
v praktické části věnována pozornost zřizovatelům těchto zařízení, financování a
vzdělávání v mateřských školách. Součástí práce je charakteristika rodiny v současné
společnosti. Výzkumná část hledá odpověď na otázku, v jaké míře rodiče chápou
poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou jako službu.

Annotation
The topic of thesis "Kindergarten as a public service" is a reflection on the concept of
service, the concept of education as a service, is the service intended, who is the
provider. Kindergarten is perceived as a public service that is provided to children and
parents on the basis of financial state support the. In this context, the practical is given
to the providers of these facilities, funding and education in the kindergartens. The
characterization of the family in contemporary society is also included in this thesis.
The portion of research aims to answer the question of the extent to which parents
perceive the provision of pre-kindergarten education as a service.
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Úvod
Stát pro své občany zajišťuje vzdělávání, které je zařazeno mezi veřejné služby.
V současné době jsme svědky toho, že mnohé mateřské školy vedle očekávané
výchovně vzdělávací práce nabízejí rodičovské veřejnosti činnosti, se kterými jsme se
v minulosti nesetkávali – kroužky pro děti, nabídku společných výletů a společně
trávené dovolené apod. Tyto nabídky se začaly objevovat v době, kdy do mateřských
škol nastupovaly nižší populační ročníky a mnohé mateřské školy neměly naplněny
třídy. Chtěly tudíž získat více žáků. Naskýtá se otázka, zda tyto vedlejší činnosti
odpovídají duchu školského zákona, podle kterého „poskytování předškolního
vzdělávání je veřejnou službou.“
Předkládaná práce vychází z předpokladu, že poskytování předškolního
vzdělávání mateřskou školou není rodiči chápáno jako veřejná služba.
Pro nalezení odpovědi se práce proto zamýšlí nad smyslem výchovy a
vzdělávání, nad smyslem mateřské školy jako institucionální poskytovatelky
předškolního vzdělávání. Odpovědi rodičů mají potvrdit či vyvrátit původní předpoklad.
Práce se obracela na rodiče, jejich odpovědi. Smyslem bylo nalézt odpovědi na
otázky, zda rodiče požadují, aby stát zajišťoval předškolní vzdělávání, zda pokládají za
samozřejmost účast státu na financování předškolního vzdělávání nebo přijímají
mateřskou školu automaticky jako místo, kde se někdo postará o děti, pokud oni jsou v
práci. Přínosem této práce vedle potvrzení či vyvrácení uvedených hypotéz by mělo být
i zamyšlení rodičů nad smyslem předškolního vzdělávání.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. O výchově a vzdělávání
Při objasňování pojmů výchova a vzdělávání, poskytování vzdělávání jako
veřejné

služby se zamyslíme nejdříve nad samotným pojmem výchova, poté

nad pojmem vzdělávání a nad smyslem výchovy a vzdělávání, nad tím, kdo má být
poskytovatelem, jak je tato služba poskytovatelem vymezena. Definic lze najít mnoho,
podle toho, z jakého pohledu je výchova zkoumána, popisována. Výchova a vzdělávání
dítěte má různá pojetí.
Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 277) definuje výchovu
jako „proces záměrného působení na osobnost člověka, s cílem dosáhnout pozitivních
změn v jejím vývoji.“ Někteří autoři vykládají výchovu jako proces, který je řízený.
Ovlivňuje, formuje neúplného člověka. Proces je řízen - instituce nebo učitel i z čehož
vyplývá snaha podřízení společenským i institucionálním normám (např. J. Leif, R.
Hubert, G. A. Lindner). Jiní považují výchovu jako proces vlastního formování a
zvýrazňují část vlastního utváření osobnosti na vlastním formování (J. Dewey, E. Key,
C.Freinet, J.J. Rousseau a další). Dalším z výkladů výchovy je interakce mezi dítětem a
učitelem (G. Mialaret, D. S. Peters). Ze současného hlediska je výchova hlavně
záměrným procesem cílevědomého ovlivňování a vytváření podmínek umožňujících
optimální rozvoj každého jedince s jeho individuálními možnostmi a podněcování jeho
vlastní snahy stát se hodnověrnou vnitřně sjednocenou osobností, která je schopná žít
v příslušné společnosti.
Psychologický slovník formuluje výchovu jako „záměrné, více či méně
systematické rozvíjení citových a rozumových schopností člověka, utváření jeho
postojů, způsobu chování, v souladu s cíly dané skupiny, kultury apod. (Hartl, Hartlová,
2009, s. 680).
Deklarace práv dítěte: „Dítě má nárok na vzdělání, které má být bezplatné a
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povinné, alespoň v začátečních stupních. Má mu být poskytována výchova, která
pomáhá zvýšit jeho všeobecnou kulturní úroveň a umožní mu na základě stejných
příležitostí rozvíjet jeho schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost
a

stát

se

tak

platným

členem

společnosti.“

(http://www.vlada.cz/assets/tema/Charta_detskych_prav.pdf)
„Sociologizující pedagogika pojímá výchovu jako socializaci chápanou někdy
jako přizpůsobení člověka existujícímu sociálnímu prostředí“ (Blížkovský, 1992,
str. 23). Na téže stránce najdeme definici „výchova je optimalizací člověka a jeho světa,
cílevědomé rozvíjení osobnosti (sociální skupiny), jejích vztahů k světu vnějšímu i
vnitřní faktory jejího utváření a sebeutváření.“
„Výchova je proces záměrného, soustavného a organizovaného působení
na jedince, formování jeho duševního a do určité míry i tělesného vývoje. Výchova
se děje v rodině, ve škole, v rámci zájmové činnosti apod. prostřednictvím působení
vychovávající osobnosti (např. rodič, učitel, trenér) na vychovávaného jedince (dítě, žák
apod.) Každá výchovná činnost je zaměřená k určitému výchovnému cíli, kterému jsou
podřízeny prostředky, a je charakterizovaná specifickým obsahem“ (Velký slovník
naučný m/ž, 1999, s.1613).
„Výchova je pokus o ovlivnění, jímž chceme dosáhnout zlepšení, zdokonalení
či zhodnocení osobnosti vychovávaného“ (Brezinka, 1996, s. 13).
„Člověk pečuje o své potomky. K této péči patří i výchova, která je
neoddělitelně spojena s péčí o uchování vlastní společnosti a její kultury. To, co
při výchově konají či opomíjejí rodiče, učitelé a jiní vychovatelé, nepůsobí jen na děti a
mladistvé, jichž se výchova týká. Nepřímo to ovlivňuje skupiny, k nimž děti patří, i
jejich budoucnost. Proto není výchova čistě soukromou věcí rodičů, ale týká se celé
společnosti“ (Brezinka, 1996, s. 13).
„Rodiče a profesionální vychovatelé mají zákonnou povinnost vychovávat, děti
a mladiství povinnost nechat se vychovávat“ (Brezinka, 1996, s. 13).
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Uvedené definice můžeme shrnout – výchova není jednorázová záležitost, je to
proces, ve kterém vychovatel se snaží ovlivnit osobnost vychovávaného tak, aby
společnost byla rozvíjena, aby vychovávaný uspěl v životě. Nevztahuje se jen pro určité
věkové období. Rodiče vychovávají dítě od narození. Státní institucionální výchova
začíná především v mateřské škole.
Vzdělávání je organizovaná společenská činnost, kterou zabezpečuje především
instituce školství. Mateřská škola má výchovně vzdělávací funkci, nemůže však
suplovat rodinu.
Vzdělávání je také základním faktorem rozvoje společnosti.
Vzdělávání je základním faktorem všestranného rozvoje osobnosti. Potřeba
vzdělání existuje od samého počátku lidské společnosti. Člověk si během života
osvojuje základní návyky a poznatky společenské, praktické i rozumové. Jednotlivec si
je osvojuje v mateřské škole a dalších vzdělávacích institucích samostatně.
Sebevzděláváním, ale i při vlastních praktických činnostech. Poznatky a zkušenosti
jsou předávány s generace na generaci.
Vzdělávání probíhá ve všech etapách vývoje člověka, během jeho života,
nejdůležitější je však období dětství a dospívání. V těchto obdobích se u jedince utvářejí
a osvojují poznatky a vlastnosti citové, tělesné, volní, rozumové a i charakterové
vlastnosti a schopnosti. Vzdělávání má stránku operační tzn. dovednosti a operace, které
si člověk během života osvojuje a hodnotovou, kdy je člověk různými způsoby a
metodami během svého života směrován s následným vybudováním posloupností
hodnot (Velký slovník naučný m/ž, 1999, s. 1619).
V mateřské škole se v současnosti pro výchovu, vzdělávání, péči o předškolní
dítě používá odborný výraz „předškolní vzdělávání.“ Současné pojetí začleňuje
výchovně vzdělávací zřetele týkající se „zajištění zdravého rozvoje a prospívání
každého dítěte, jeho učení, socializace i společenské kultivace“ (Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání, 2004, s. 5).
Cílem vzdělávání je celistvý rozvoj osobnosti člověka, chápaný jako nalézání
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vztahu člověka k sobě, k ostatním lidem, společnosti, celku světa v záměru všelidských
hodnot. Mateřské školy nabízejí širokou vzdělávací nabídku pro seberealizaci
předškolního dítěte. „Předškolní výchova a vzdělávání se postupně přesouvají
od přirozeného spontánního situačního učení a hrové činnosti k cíleně strukturované
aktivitě řízené odborníky. Předškolní vzdělávání tím získává akademický charakter
vzhledem k tomu, že se realizuje převážně podle záměrů pedagoga.“ (Kam jsme došli
za sto let v předškolní výchově, 2009, s. 4)
Poskytovatelem veřejného předškolního vzdělávání je mateřská škola.
„Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy.“
(Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2006, s. 7)
Je to veřejná služba, která je podporována z veřejných prostředků. Na tuto
službu jsou poskytovány dotace na vzdělávání ze státního rozpočtu, tuto službu tedy
financuje stát. Vzdělávání v mateřské škole se řídí školským zákonem, vyhláškou
o předškolním vzdělávání a některými dalšími vyhláškami. Tato služba je potřebná
rodinám s dětmi předškolního věku.
Každé dítě má právo na vzdělání, výchova má směřovat k rozvoji osobnosti,
k posilování úcty k lidským právům a základním svobodám, k posilování úcty
k rodičům, národním hodnotám své země a jiných civilizací, k přípravě dítěte na život
ve svobodné společnosti v duchu míru, přátelství, snášenlivosti a rovnosti národů,
etnických, národnostních a náboženských skupin a podobně.
Česká republika je vázána od 1. ledna 1993 Úmluvou o právech dítěte. Obsah
Úmluvy

o

právech

dítěte

prohlašuje

a

odráží

základní

potřeby

dítěte.

(http://www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=34&zp=1)

Shrnutí
Bylo již uvedeno, že výchova je jeden z nejsložitějších procesů. Tento pojem
je chápán různě a to především v závislosti na podmínkách a období rozvoje té které
doby. Jedni autoři (G. A. Lindner, R. Hubert, J. Leif apod.) toto pojetí výchovy spatřují
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jako soustavné, záměrné a organizované ovlivňování člověka zdokonalující jeho vztah
ke světu a její pomocí se vytváří postoj člověka ke společnosti, přírodě i k sobě
samému. Jiní (E. Key, J. J. Rousseau, J. Dewey, C. Freinet a další) zdůrazňují
důležitost, že výchova je uvědomělou péčí o dítě. Vychovávání je působení do nitra
dítěte, aby se v něm vzbudila vhodná odezva jeho schopností a vloh z hlediska citového
a sociálního, intelektového. Tyto schopnosti a vlohy se mají pod vedením vychovatele
u dítěte harmonicky rozvíjet a tím dítěti pomoci k zařazení do společnosti, k prožití
života.
Role vzdělávání ve společnosti má rozsáhlé poslání, které úzce souvisí
s přípravou a výchovou dětí na budoucí povolání. Současní učitelé a učitelky mají vliv
na rozvoj společnosti, na vizi do budoucnosti, jak bude za několik let vypadat kulturní
povědomí, česká i evropská demokracie, zda si lidé budou vážit přírody, člověk
člověka. Jde o budoucnost naší společnosti. Vzdělávání je službou, která bude vždy
politizována. Jde o dlouhodobý prospěch společnosti, jelikož se jedná o budoucnost naší
společnosti. Vzdělávají se i dospělí. Změny ve vzdělávání trvají několik desetiletí, když
se nepodaří, můžou napáchat velké škody. Děti hledají sebe sama, své místo
ve společnosti a začínají napodobováním svých vzorů jako jsou rodiče, prarodiče,
učitelé, starší kamarádi.
Je důležité vychovat děti v harmonicky rozvinuté osobnosti s citovým a
mravním zázemím. Vytvářet pozitivní city dítěte ve vztahu k vlastní osobě, k jiným
dětem, k dospělým, k okolí. Podněcovat jejich zvídavost, tvořivost, touhu po vzdělání,
sebevědomí, sebejistotu, sebeúctu, sebedůvěru, upřednostňovat emoční inteligenci. Vézt
děti k odpovědnosti za svoje činy, aby z nich vyrostli svobodní, dospělí jedinci. Děti
potřebují vidět vzory, vidět a znát ukázky rolí, aby věděly jak by měly pracovat,
jednat, myslet, mít rády.
Mateřské školy institucionálně zajišťují předškolní vzdělávání, jsou službou a
poskytovatelem

předškolního vzdělávání. Předškolní vzdělávání se stává školským

zákonem právně uznávanou součástí vzdělávací soustavy. Je to veřejné vzdělávání,
které je organizováno a regulováno předpisy a požadavky z Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy.
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2. Charakteristika mateřské školy jako výchovné instituce
Mateřské školy jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a zajišťují
předškolní výchovu a vzdělávání ve spolupráci s rodinou jako partnerem. Podle
školského zákona z roku 2004 jsou druhem školy, do roku 2004 však patřily
ke vzdělávacím zařízením.
Mateřská škola úzce navazuje na rodinnou výchovu, ve spolupráci
s ní zabezpečuje všestrannou výchovu dítěti většinou ve věku od 3 do 6 let věku,
v období předškolního věku. Cílem předškolního vzdělávání je podporovat rozvoj
u každého dítěte po všech jeho stránkách – sociální, fyzické i psychické. Mateřská škola
v tomto období připravuje předškolní dítě na jeho celý budoucí život v dospělosti,
nejedná se tedy o období pouze pro přípravu a vstup dítěte do školy. (Hoskovcová,
2006)
Organizace mateřské školy je upravena ve školském zákoně 561/2004 Sb. v § 34
a dále ve vyhlášce č.14/2005 Sb. V souladu s tímto zákonem jsou mateřské školy
zapsány ve školském rejstříku. Zápisem do školského rejstříku nebo rejstříku školských
právnických osob a plněním podmínek daných zákonem, jsou mateřské školy
financovány z příslušných veřejných rozpočtů, které mají související nárok na finanční
prostředky, získávají finanční částky na rozvoj vzdělávání – normativ na dítě.
Zřizovatelem mateřské školy může být z hlediska školského zákona obec, potom
jsou to soukromí zřizovatelé (právnická, fyzická osoba; obchodní společnost), církev,
také krajské úřady, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Mateřské školy zapsané ve školském rejstříku můžeme rozdělit podle zřizovatele
na veřejné, církevní a soukromé.
Veřejné mateřské školy zřizuje kraj, obec nebo svazek obcí, církevní zřizuje
církev či náboženská společnost a soukromé mateřské školy zřizuje buď fyzická nebo
právnická osoba, občanská sdružení.
Zřizovatel hradí věcné náklady na provoz, obnovu, opravy a podobně. Speciální
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mateřské školy většinou zřizuje kraj. V některých případech obec, fyzická nebo
právnická osoba, ale to je spíše ojedinělé.
Na mateřské školy se vztahuje školský zákon a s ním související předpisy.
Docházka dětí do mateřské školy není povinná. Přijímány jsou přednostně děti
v posledním roce před vstupem do základní školy. Obce jsou povinny pro dítě místo
v mateřské škole zajistit. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy, může stanovit zkušební
pobyt dítěte, ale jeho délka nesmí přesáhnout tři měsíce. Dítě může být přijato i během
školního roku. Obec je povinna zabezpečit dítěti, které má trvalé bydliště v místě obce
umístění v mateřské škole rok před vstupem do základní školy.
Mateřská škola je instituce, která poskytuje celodenní péči, polodenní nebo
internátní. Převážná většina rodičů využívá celodenního provozu. Mateřské školy
s celodenním provozem poskytují vzdělávání dětem déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle
však mohou poskytovat provoz 12 hodin denně. Je možné zřídit třídy s internátním nebo
polodenním provozem. Mateřské školy s polodenním provozem mohou poskytovat
dětem vzdělávání nejdéle 6,5 hodiny denně. Internátní mateřské školy poskytují dětem
celodenní vzdělávání i noční péči a je možné v nich zřídit třídy s polodenním nebo
celodenním provozem. „Do tříd je možno zařazovat děti stejného či různého věku a
vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní. Stejně tak je možno do tříd
běžných mateřských škol zařazovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami a
vytvářet třídy integrované.“ (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,
str. 7)
Provoz mateřských škol je většinou deset až jedenáct hodin denně. Po dohodě
ředitele se zřizovatelem lze přerušit nebo omezit provoz v letních měsících červenci
nebo v srpnu nebo v obou měsících. Následně projedná s řediteli docházky dětí
do jiných mateřských škol. Ředitel o těchto změnách provozu mateřské školy informuje
rodiče. V současné době se navyšuje počet dětí docházejících do mateřské školy. Děti,
kterým jsou tři roky, mohou navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím
čtyři hodiny denně nebo 5 dní v kalendářním měsíci, pak má rodič nárok na rodičovský
příspěvek. Je možné uplatnit i integraci dětí se zdravotním znevýhodněním.
Do běžné mateřské školy mohou docházet i děti se zdravotním znevýhodněním
v rámci individuální integrace a nebo do specializovaných tříd zřizovaných při běžných
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mateřských školách. Jsou i typy speciálních

mateřských

škol pro tělesně

znevýhodněné, pro hluchoslepé, logopedické, speciální, pro zrakově a sluchově
znevýhodněné a jsou zřizovány i mateřské školy při zdravotnickém zařízení.
Ve škole a ve třídě jsou předepsány školským zákonem a prováděcími předpisy
maximální a minimální počty dětí na třídu. Povolit výjimku může zřizovatel, ale musí
sám zvýšené náklady uhradit. Některé školy se slučují kvůli finančním nákladům a
při sníženém počtu dětí. Je možné slučovat stejné i různé vzdělávací úrovně jako
například mateřskou školu se základní školou.
Stravné je stanoveno dle norem pro stravování dětí předškolního věku a je
v plném rozsahu hrazeno rodiči.
Mateřským školám, které zřizují obce přiděluje krajský úřad rozsah prostředků,
který je propočítán vynásobením normativu množstvím dětí.
Od rodičů obce mohou vybírat příspěvek na částečnou úhradu školného podle
§ 160 školského zákona č.561/2004 Sb..
Děti, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem před vstupem
do základní školy, ale i děti vzdělávané v tzv. přípravných třídách základní školy mají
vzdělávání bezplatné podle § 123 odst. 2) školského zákona. Povinností obcí je dle §
34, odst. 4) školského zákona zabezpečit takovéto předškolní vzdělávání. Povinností
obce není zabezpečovat vzdělávání v přípravných třídách stejně starých dětí.
V situaci dětí, které jsou se sociálním znevýhodněním, o prominutí nebo snížení
úplaty rozhoduje ředitel mateřské školy. Fyzická osoba pečující osobně o dítě pobírající
dávky pěstounské péče podle § 36 až § 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů je osvobozen od úplaty, ale tuto skutečnost musí doložit řediteli mateřské
školy. Zákonný zástupce, jenž dostává sociální příplatek podle § 20 až § 22
zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude osvobozen od úplaty.
Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v období školního roku dle
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
vyhlášky č.43/2006 Sb., §6 stanoví ředitel mateřské školy. Měsíční výše úplaty nesmí
přesáhnout 50% průměrných měsíčních neinvestičních nákladů utracených na jedno
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dítě. Pro všechny děti v dané mateřské škole v jednotlivém typu provozu stanoví výši
úplaty ředitel školy, která je stálá na celý školní rok.
V současné době mají mateřské školy různé zřizovatele. Školský zákon a s ním
související předpisy se vztahují na mateřské školy veřejné, které jsou zřízené státem,
krajem, obcí, církvemi, svazkem obcí. Jsou registrovány ve školském rejstříku a
dostávají od státu dotace.
Právní subjektivitu získaly ze zákona všechny mateřské školy, které lze dále
rozdělit

dle

právní

formy

na

příspěvkové

organizace,

které

upravuje

zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových a pravidlech územních rozpočtů, na školské
právnické osoby ve znění pozdějších předpisů. Kde je stanoveno, že hlavní činností
bude provozování školských služeb nebo vzdělávací činnost, řídící orgány jsou
konkrétně a jednoduše popsány ve školském zákonu a právnické osoby podle zvláštních
předpisů který upravuje zákon 248/1995 Sb. a obchodní zákoník, poskytování
školských služeb nebo vzdělávání podle tohoto zákona je předmětem činnosti.
V roce 1990 zpřístupnila novela školského zákona vznik soukromých a
církevních mateřských škol, což dříve nebylo možné. Dříve byly mateřské školy pouze
veřejné. Zásadním cílem bylo pokud možno, co nejrychleji zahladit velkou nerovnost
mezi poptávkou a nabídkou po vzdělávání. Zřizovatelem církevní mateřské školy
mohou být státem uznané církve nebo náboženská společenství, která jsou zaznamenána
orgánem státní správy.

Dále pak soukromé mateřské školy mohou být zřizovány

církevními právnickými osobami nebo jinými právnickými osobami, které podle
školského zákona mají jako svůj předmět vykonávání činnosti poskytování vzdělávání
nebo školských služeb. Tato školská zařízení jsou také zaznamenána ve školském
rejstříku a zřizovatelé dostávají dotace na neinvestiční náklady školy.
Mateřské školy, které jsou skutečně soukromým zařízením, nejsou zařazeny
ve školském rejstříku tak nemusí splňovat školské právnické předpisy. Živnostenský list
spadá do živnosti volné, tudíž pracovnice nemusí mít pedagogické vzdělání.
Výuka v mateřské škole může probíhat v cizím jazyce, toto vyučování musí
povolit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale jazykem vyučovacím je jazyk
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český.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, (s účinností od 1. 1. 2005) určuje podmínky pro výkon povolání učitelky
v mateřské škole a ředitelky mateřské školy. Hlavní podmínkou je, že pedagogičtí
pracovníci mateřských škol musí mít odpovídající vzdělání, při konání pedagogické
činnosti se mají povinně dále vzdělávat, požaduje se znalost českého jazyka, pedagog je
plně způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, zdravotně způsobilý a podobně.
„Člověk se musí vzdělávat po celý život a měl by mít zájem na svém vzdělávání,
učení i vědění, které mu umožňuje dokonalejší a bohatší interakci se světem.“
(Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2004, s. 7) Z tohoto
přesvědčení vychází nynější vzdělávací politika v České republice. Předškolní
vzdělávání je považováno za jeden z nejdůležitějších

procesů,

je uskutečňováno

v mateřských školách. Mateřské školy mají podstatnou podporu státu.
Shrnutí
Česká republika má dlouhou tradici v předškolním vzdělávání, která
z historického pohledu prošla řadou velkých změn a byla ovlivňována různými
událostmi (hospodářskými, politickými a změnám odpovídaly i dokumenty, které řídily
činnost mateřských škol a podobně). Historicky podmíněny jsou i cíle a prostředky
výchovy a vzdělání.
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2.1 Historie české mateřské školy a pedagogiky předškolního věku
Předchůdci mateřské školy byly instituce, které měly sociální charakter,
především péči o nalezené, nemocné či osiřelé děti. Byly to nalezince, sirotčince a
chorobince. Ty vedle péče o děti nemocné či postižené nevyléčitelnými chorobami
poskytovaly i základní vzdělání.
Prvními institucemi poskytujícími hromadnou výchovu předškolních dětí byly
opatrovny. Opatrovna v Karlíně byla otevřena v březnu roku 1832. V říjnu roku 1832
byla J.V. Svobodou (1800 - 1844) založena opatrovna na Hrádku. Svoboda navazoval
na

Informatorium školy mateřské J.

A. Komenského. Výchova

směřovala

k všestrannému rozvoji dítěte, zahrnovala i elementární výuku čtení, psaní, počítání.
(Úvod do dějin předškolní pedagogiky, str.48) V roce 1869 z podnětu M. Riegrové Palacké (1833 - 1891) byla otevřena první česká mateřská škola v Praze, u sv. Jakuba
jako instituce veřejná. Vedle úlohy výchovně vzdělávací a sociální plnila i úlohu
národnostní.
Výchovně

vzdělávací význam

předškolních

zařízení podpořilo vydání

ministerského výnosu z roku 1872, které obsahovalo koncepci výchovy nejmenších
dětí. Počátky vzdělávání předškolních dětí měly většinou školský charakter a ne zcela
odpovídaly potřebám dětí. Školský charakter byl dán především přeplněností
mateřských škol.
Opatrovny byly označeny jako „ústavy ošetřovací, což odpovídá charakteru
prvopočáteční výchovy, kde mateřské školy jsou institucemi výchovnými, neboť
výchova v předškolním věku tvoří důležitou součást výchovy člověka vůbec.“ (Dějiny
teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku v 19. a 20. století, str.45)
Od prvopočátku české mateřské školy byla zdůrazňována její společenská
funkce a funkce osvětová.
V první polovině 20.století je vývoj mateřské školy ovlivněn:
1. rozvojem věd o dítěti – novým pojetím dětství
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2. první světovou válkou
3. v r. 1918 vznikem samostatné Československé republiky
4. druhou světovou válkou
Rozvoj biologie, hygieny, sociologie a především pedagogiky a psychologie
se promítly do názorů na předškolní výchovu, do snahy reformovat předškolní výchovu,
odstranit školský charakter výchovy, přiblížit mateřskou školu rodině. Průlomem byla
kniha „Století dítěte“

Ellen Keyové (1849 – 1926). Ellen Keyová byla hlavní

představitelkou humanizace výchovy a dovolávala se na novou koncepci výchovy, aby
se zásadně vycházelo od dítěte, z jeho zájmů, dispozic a předpokladů. Hlavním
principem byla aktivita spojená se spontánním projevem dětí. Představitelkami těchto
snah byly v českých zemích především Ida Jarníková (1879 - 1965) a Anna Süssová
(1851 - 1941).

Ida Jarníková rozvinula koncepci založenou na svobodě dítěte,

vytvořila výchovný program obsažený v Příručce školy mateřské. Anna Süssová
odmítala dosavadní školský způsob práce, prosazovala, že je důležité, aby dítě mělo
prostor pro práci i pro hru. Anna Süssová zřídila v Brně v roce 1910 pokusnou
mateřskou školu, kde cílem výchovy bylo přispět patřičnými činnostmi k tělesnému
vývoji dítěte, aby v budoucnu získalo nezbytné vlastnosti pro rozumovou výchovu
formou her, zpěvu, cvičení a podobně. Ida Jarníková i Anna Süssová se snažily
o empatický rodinný postoj mezi učitely a dětmi, o přiblížení prostředí mateřské školy
rodině, o poskytnutí dostatečně

svobodného pohybu pro dítě, o umožnění

mnohostranně a ne pouze intelektuálně se vyvíjet, o respektování jeho osobních zájmů
a potřeb a o tvořivý rozvoj dítěte.
„V roce 1908 – 1909 bylo v Čechách 456 mateřských škol. Ústrední matice
školská spravovala 95 a kláštery 38 mateřských škol.“ (Dějiny teorie a praxe výchovy
dětí předškolního věku v 19. a 20. století, str.89)
V průběhu 1. světové války rozvoj mateřských škol brzdilo snižování životní
úrovne obyvatelstva. „Zprávy o síti mateřských škol jsou neúplné, neboť značnou část
tvořily instituce soukromé.“ (Dějiny teorie a praxe výchovy dětí předškolního věku
v 19. a 20. století, str. 90)
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Ve 20. a 30. letech 20. století vzniklo reformní hnutí, které bylo řízené státem.
Utvářela se nová linie, která vycházela z nezaujatých vědeckých

poznatků a

ukončovalo se tak období svérázných pokusů. Pedagogové pracovali podle plánů, které
měli předem vytvořené a výsledky výchovně vzdělávacího procesu vyhodnocovali a
odráželi – reflektovali ve své práci. Bylo to období pojetí rodinné výchovy a školního
vzdělávání, kde cíle výchovy byly podřízeny dětským zájmům, dítě bylo ve středu
zájmu s ohledem na jeho individualitu.

Úkolem pedagoga bylo zajistit

optimální

rozvoj dítěte. (Predškolská výchova, 1999 - 2000, s. 21)
Období po vzniku samostatné Československé republiky znamenalo pro
mateřské školy možnost svobodného rozvoje, rozvíjení poznání osobnosti dítěte, snahu
organizačně zajistit mateřské školy, hledat poznatky moderní vědy odpovídající
koncepci mateřské školy.
V mateřské škole měla jít veškerá výchovná působení ve prospěch zájmu dítěte.
Učitelky mateřských škol si uvědomovaly důležitost sebevzdělávání a usilovaly o něj.
V roce 1927 se konaly vysokoškolské kurzy pro učitelky mateřských škol v Praze a
Brně, v Plzni v roce 1928. Tyto kurzy byly posluchačkami přijaty velice kladně. Úplné
vysokoškolské vzdělání učitelů, které doplňovalo jednoleté nebo dvouleté odborné
vzdělání absolvované na učitelském ústavu, přispěly k rozšíření jejich odborného
vzdělání a zároveň měly i reformní aspekt jednotného školství. Dvouleté kurzy byly
otevřeny v roce 1932 při Škole vysokých studií pedagogických, na které učitelky
docházely ve svém volnu. Potřeba po vzdělání vedla k založení, v čele s inspektorkou
M.Kellerovou, Studovny učitelek mateřských škol hlavního města Prahy. Studovna byla
navštěvována učitelkami z celé republiky, které zpracovávaly a připravovaly Výchovné
osnovy pro mateřské školy, které byly vydány v roce 1938.
Václav Příhoda (1889 - 1979) byl jedním z průkopníků reforem výchovy
a školy. Své dosažené zahraniční poznatky při studiu v USA chtěl použít v Čechách.
Snažil se o vytvoření jednotné, vnitřně diferenciované školy, dával přednost novým
vyučovacím metodám - přirozenosti, pedagogickým a pracovním postupům. V roce
1929 byl vytvořen pod řízením V. Příhody Organizační a učební plán reformních škol,
na základě kterého byly založeny pokusné školy v Praze, v Humpolci atd.. Na základě
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pokusné pedagogiky Příhoda potvrdil, že pedagogické jevy jsou ověřitelné a názory
o nich dokazatelné. Snažil se o zavedení, propojení a použití metod pracovních a metod
samoučení. Podle Příhody má být škola místem, kde se přemýšlí, kde se reaguje
na podnět, odpovídá na otázku. (Stručné dějiny pedagogiky, s. 79).
Společně s Otokarem Chlupem (1875 - 1965) podporovali rozvoj výzkumné
práce v brněnské mateřské škole a od začátku 2.světové války se tento výzkum konal
z popudu V. Příhody v pražské mateřské škole v Ostrovní ulici.
V průběhu 2.světové války to byly především mateřské školy, kde se děti učily
česky. Počet mateřských škol se snížil na třetinu, toto údobí jim nebylo nakloněno.
V poválečném období (1946 - 1948) se začaly mateřské školy silně rozvíjet, jako celé
Československo. Učitelé v roce 1946 dostali možnost vysokoškolsky se vzdělávat.
Po roce 1948 byla zavedena koncepce jednotného školství. Mateřské školy
se tak staly prvním článkem školské soustavy, článkem nepovinným. Od této doby
jejich počet velice rychle rostl. Pracovaly podle jednotných osnov, které se průběžně
doplňovaly a upravovaly. Počet mateřských škol velice rychle narůstal.
Spolupráce mezi jednotlivými socialistickými zeměmi měla vliv na vzdělávací
programy v předškolních zařízeních.
V roce 1953 byly vydány Prozatímní osnovy pro mateřské školy ve kterých byl
spíše kladen důraz na množství znalostí a ne na rozvoj osobnosti dítěte. Děti byly často
přetěžovány, význam hry byl opomenut. Tyto záporné okolnosti se ihned promítly
do praxe učitelek. (Šmelová, 2004)
V roce 1955 byly vydány Osnovy pro mateřské školy s metodickými pokyny.
Výchova v rodině a ve škole spěla k jednotnému cíli „vychovávat nové lidi socialistické
společnosti, lidi všestranně rozvinuté, statečné a schopné budovat socialismus v naší
vlasti, chránit výsledky tohoto budování a bránit naši vlast, aby tatovo uskutečnění
první etapy mohla v míru a v klidu pokračovat ve výstavbě komunistické společnosti.“
(Mateřská škola, str.56 - 57).
Školským zákonem z roku 1960 se do jednotné školské soustavy zařadily jesle,
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mateřské školy, společná zařízení mateřských škol a jeslí a dětské útulky. V Osnovách
práce pro mateřské školy se objevovala minimální návaznost

praxe v jeslích

na mateřské školy. Na základě tohoto nedostatku byly vydány v roce 1963 Osnovy
výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Netvořil se prostor pro změnu v postoji
k dítěti.
V roce 1967 vstoupily v platnost nové směrnice a vstoupil v platnost.
Program výchovné práce v jeslích a mateřských školách a Metodika výchovné práce
v jeslích a mateřských školách. Program děti spíše přetěžoval, podle složek výchovy byl
rozpracován výchovný obsah.
Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy byl vydán v roce 1984, děti
i učitelky byly přetěžovány danými časovými úseky a množstvím učiva.
V polovině 80. letech se mírně zvyšovaly počty mateřských škol, potom však
začaly pozvolna klesat. (Statistická ročenka, 1990).
V devadesátých letech se začaly zásadně snižovat počty dětí, a to vedlo k rušení
zařízení pro děti předškolního věku. Množství mateřských škol pokleslo ze 7328
na

4710.

(Komplexní

rodinná

politika

jako

priorita

státu.

(http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=408)
Příčinou úbytku mateřských škol byl pokles porodnosti a také rušení závodních
mateřských škol. Spousta žen do čtyř let věku dítěte zůstávala doma, byla prodloužena
doba, po kterou bylo možné pobírat rodičovský příspěvek ze tří na čtyři roky.
(http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2005122202)
Změna nastala v roce 1991, kdy zůstávají mateřské školy a speciální mateřské
školy předškolními zařízeními, jsou součástí vzdělávací soustavy. Předškolní výchova
probíhala ve spolupráci mateřské školy s rodinou a zabezpečovala rozvoj osobnosti
dítěte a jeho přirozené potřeby. Zpravidla byla tato zařízení pro děti ve věku od tří
do šesti let.
Současným vzdělávacím dokumentem je Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání, který stanovuje pravidla a hranice předškolního vzdělávání
v určitém rámci, který dává jednotlivým mateřským školám dostatečný prostor
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pro tvorbu školních vzdělávacích programů a je základním pedagogickým dokumentem.
Na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání navazuje Rámcový
vzdělávací program pro základní

vzdělávání. Rámcový vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání je rozdělen do oblastí předškolního vzdělávání:


Biologickou



Psychologickou



Interpersonální



Sociálně-kulturní



Environmetnální
Současná mateřská škola je neformální, otevřená, založená na sociálním učení a

poznávání, dává prostor pro vyjádření, který odpovídá vývojovým možnostem a
zvláštnostem dětí.
Současné pojetí předškolního vzdělávání formulovala Opravilová, která napsala:
„Institucionalizovaná

předškolní výchova aktualizuje otázku cílového zaměření

výchovy a vzdělávání v předškolním období. Přináší trvalé napětí mezi zdůrazněným
spontaneity přirozeného zrání jedince a záměrným strukturovaným učením, které
se promítá do předškolních vzdělávacích programů. Rozhodnutí o zaměření těchto cílů
může vycházet jak z preference společenských, tak individuálně osobnostních zájmů.
Jako perspektivní se jeví snaha o rovnováhu hledisek rozvoje osobnosti ze sociální i
individuální pozice, o kterou usilují současné konvergentní směry.“ (Předškolní
pedagogika, str. 32)

Shrnutí
Historie veřejné předškolní výchovy, jejích vzdělávacích programů, procházela
od svého vzniku, až na počátek 21. století různými změnami. Předškolní výchova
se vždy snažila reagovat na společenský vývoj, který určoval, k čemu má výchova
směřovat. Společnost se neustále proměňovala, ale stát se vždy, v každé době, snažil být
garantem vzdělávání. Stát měl vždy zájem poskytovat tuto službu, kterou upravovaly a
upravují

zákony,

vyhlášky,

směrnice
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a

různá

nařízení.

2.2 Vývoj české mateřské školy z hlediska legislativy
V souvislosti s hospodářským rozvojem a politickými změnami v naší zemi
prošla legislativa předškolního vzdělávání velkými změnami.
Roku 1867 byla vydána „prosincová ústava,“ ve které mimo jiných zákonů byl
zákon o odluce školy od církve. Čtrnáctého května 1869 byl vyhlášen říšský školský
zákon, který umožnil zřídit několik druhů školských zařízení a také ústavy
pro vzdělávání učitelů. Tento zákon přinesl uzákonění, které se týkalo předškolních
institucí. „Ukládal zřizování mateřské školy při každém ústavu pro vzdělání učitelek a
doporučoval zřizovat podle potřeby předškolní instituce při obecných školách.“ (Úvod
do dějin předškolní pedagogiky, str. 52).
„Školský zákon byl konkretizován ministerským výnosem č. 4711 z r. 1872,
který diferencoval společenskou funkci opatroven a jeslí na straně jedné a mateřských
škol na straně druhé.“ (Úvod do dějin předškolní pedagogiky, str. 53). Rozlišovaly se
tak instituce výchovné a opatrovny jako instituce předškolní péče. Instituce výchovné
byly mateřské školy. Tyto instituce vznikají na základě ministerského výnosu
o mateřských školách a ústavech jim příbuzných. Mateřská škola měla být přístupná
pro všechny děti bez finančních poplatků a jedno z doporučení bylo, zakládat veřejné
mateřské školy. V 2. polovině 19. století byly mateřské školy veřejné zakládány obcí.
Německé dětské zahrádky byly soukromé a hradil se v nich poplatek za školné. Každá
organizace vytvářela svoje učební postupy a plány.
V roce 1883 dochází k novelizaci zákona, která se především týkala školní
docházky a omezení vyučování pedagogiky na učitelských ústavech. V roce 1922 byla
tato novela zrušena tzv. malým školským zákonem.
Po vzniku Československé republiky došlo v r. 1920 k vydání zákonů, jimiž se
měnila organizace školské správy. Následně bylo ustanoveno:
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„§119
Veřejné vyučování budiž řízeno tak, aby neodporovalo vědeckým výsledkům vědeckého
bádání.
§120
(1) Zřizovati soukromé vyučovací a vychovávací ústavy je dovoleno jen v mezích
zákonů.
(2) Státní správě přísluší vrchní vedení a dozor na veškeré vyučování a vychovávání.“
( http://spcp.prf.cuni.cz/lex/121-20.htm)
Po první světové válce zůstaly mateřské školy veřejné, zřizoval je stát, územní
správní celek, spolky a jiné instituce. V roce 1923 bylo „v českých zemích
966 mateřských škol (507 českých, 443 německých, 16 polských), 207 opatroven
(167 českých, 40 německých) a 56 jeslí (30 českých a 26 německých). (Úvod do dějin
předškolní pedagogiky, str. 68). Celkově bylo v českých zemích 1 229 předškolních
zařízení, z čehož 596 zařízení bylo veřejných a 633 zařízení bylo soukromých. Kolem
roku 1920 se veřejně v odborném tisku vyjadřovali progresivní pedagogové a učitelé
o poslání mateřské školy a její důležitosti pedagogické funkce.
Celosvětová hospodářská krize ve třicátých letech minulého století zasáhla
i tehdejší Československo, a tak návrh zákona o předškolních zařízeních, které
připravilo Ministerstvo školství, byl odložen jako vyřízený. Týkal se zařazení a
uzákonění mateřských škol do školského systému.
Rozvoj mateřských škol byl ovlivněn v roce 1938 mnichovským diktátem,
v letech 1939 - 1945 německou okupací a druhou světovou válkou. Tyto události
poznamenaly přístup státu k mateřským školám. Tehdejší vláda neměla zájem
podporovat službu mateřské školy, což dokazuje, že v tomto období zanikly dvě třetiny
mateřských škol.
Po osvobození roku 1945, kdy nastalo období zásadních společenských změn i
reforem školství, kdy celé školství i celá země byla narušena válkou a proto bylo
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zapotřebí naléhavé reformace, poněvadž každá pracovní síla byla potřebná pro obnovu
státu. První poválečné změny spočívaly ve zřizování nových škol a v opravách školních
budov. Toto období bylo nejbouřlivější v rozvoji obrovského nárůstu mateřských škol.
Počet mateřských škol se v českých zemích prakticky zčtyřnásobil.

Během tří

poválečných let bylo vynaloženo značné úsilí na zdokonalení vlastní výchovné práce
učitelek v mateřských školách. Ministerstvo školství vydává v roce 1945 „Prozatímní
pracovní program pro mateřské školy,“ který je první celostátní směrnicí pro výchovnou
práci s dětmi předškolního věku.
K zásadní změně ve formování školské politiky dochází, po únoru 1948.
Zákonem č. 95/1948 Sb. „O základní úpravě jednotného školství,“ se staly mateřské
školy plnohodnotným článkem školského systému, ale nepovinným. Od té doby počet
mateřských škol rychle rostl. Byla tak vytvořena jednotná škola a nastal tak zásadní
průlom do organizace školství s 1. stupněm (1. -5. ročník, škola národní) a 2. stupněm
(6. -9. ročník, škola střední). Nesporně měla jednotná škola kladný dopad na získání
mohutného nižšího středoškolského vzdělání. Bohužel byla přetvořena nepostačující
obsahovou náplní a přesnou jednotností vzdělání. Tento zákon stanovil, že veškeré
mládeži se dostane jednotné výchovy, obecného i odborného vzdělání na školách,
tvořící jednotnou soustavu a do mateřských škol dochází děti ve věku 3 – 6 let. Byl
vydán nový jednotný Pracovní program pro mateřské školy, který obsahoval všechny
výchovné složky. Přispěl tak podstatnou měrou ke zlepšení práce v mateřské škole, ale
nebyl dle názoru učitelek dostatečným vodítkem pro systematické působení. Dosavadní
mateřské školy vznikaly v různých podmínkách a byly založeny na různých právních
normách. Právě tento zákon č. 95/1948 Sb. byl celkovou úpravou organizace školství
ve vývoji československého školství. Tímto zákonem bylo všechno školství postátněno.
Mateřské školy se začaly zakládat při dětských léčebnách, nemocnicích a ozdravovnách.
Prozatímní osnovy pro všechny mateřské školy byly vydány v roce 1953, staly
se vůbec prvními osnovami, závaznou směrnicí pro výchovnou práci ve spolupráci
se sovětskými odborníky. Osnovy pevně stanovily výchovné požadavky, které měla
učitelka splnit s pravidelně docházejícími dětmi do mateřské školy. Děti byly
přetěžovány, hra byla opomíjena, pozornost byla soustředěna na vyučování, ale ne
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na výchovu, osnovy byly nedostatečně propracovány po stránce metodické.
V roce 1955 vyšly nové Osnovy pro mateřské školy. I zde byl kladen důraz
na vyučování, nikoliv na výchovu. Proto byly naplánovány nové směrnice, které měly
přispět k harmonickému rozvoji po všech stránkách osobnosti dítěte. Obsahovaly cíle a
požadavky, výchovné postupy a ty byly závazné.
Ústřední výbor Komunistické strany Československa schválil v dubnu 1959
usnesení O těsném spojení školy se životem a o dalším rozvoji výchovy. Tím byl
postaven základní kámen pro vytvoření jednotné soustavy předškolní výchovy od útlého
věku dítěte, až k nástupu do základní školy.
V roce 1960 byla vypracována závazná směrnice pro mateřské školy a dětské
domovy (3 - 6 let) - Osnovy výchovné práce pro mateřské školy, zaměřovaly se pouze
na vlastní obsah výchovné práce a k osvětlení metodického postupu byla zpracována
příručka Rok v MŠ. Cílem osnov byl všestranný rozvoj dítěte v jednotlivých
výchovných složkách: rozumová, mravní, tělesná, estetická a pracovní. Časem
se ukázalo, že je nutné vytvořit jednotný výchovný systém pro celé předškolní období a
zajistit pro výchovu dětí od narození až do doby povinné školní docházky takové
podmínky, které se budou zaměřovat na potřeby socialistické společnosti. Jesle se tak
dle zákona o soustavě výchovy a vzdělávání zařazují do soustavy předškolní výchovy a
vzdělávání pro děti od narození do 3 let věku dítěte. Jesle patřily do pravomoci
Ministerstva zdravotnictví. Národní shromáždění ČSSR schválilo 15. prosince 1960
zákon o soustavě výchovy a vzdělání, který vytvořil jednotný výchovně vzdělávací
systém, ve kterém byla postupná návaznost na jednotlivé druhy škol a dílčí stupně škol.
Tento zákon se vztahoval na výchovu dětí do šesti let v mateřských školách a jeslích.
Program výchovné práce pro jesle a MŠ byl vydán v roce 1967 a stal se
závaznou směrnicí pro práci v mateřské škole a doporučující pro jesle. Program
ukazoval adekvátní metody a formy práce v jednotlivých věkových skupinách. Část
pro jesle byla orientační, část pro mateřské školy závazná. Specifika výchovných potřeb
byla realizována v Programu výchovné práce v jeslích a mateřských školách a byla
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rozdělena do jednotlivých kategorií v šesti obdobích věku dítěte.
V roce 1976 jesle a mateřské školy slučovaly sociální a výchovné působení
se záměrem všestranně a harmonicky rozvíjet a přichystat dítě na další prospívání
ve vzdělávání - významný dokument, který schválilo předsednictvo ÚV KSČ - Projekt
dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací soustavy se zaměřením
na respektování individuálního a optimálního rozvoje osobnosti dítěte, kde byl brán
zřetel na jeho zvláštnosti.
Nová koncepce předškolní výchovy vznikla v roce 1978, kdy vznikl Program
výchovné práce pro jesle a mateřské školy a Metodika výchovné práce v předškolních
zařízeních, který vystihl spojení výchovy a vzdělání a byl vytvořen jednotný výchovně
vzdělávací systém. V tomto roce byl vydán zákon o školských zařízeních. V rámci
zákona byly do předškolní výchovy zařazeny jesle, mateřské školy, sloučená zařízení
(mateřská škola a jesle) a také dětský útulek.
Významným obdobím ve školství se stal zlomový rok 1989, po kterém se změnil
politický systém v našem státě. Důsledkem čehož došlo i ke změnám ve školském
systému. Některé mateřské školy po roce 1989 zvolily variantu vytvoření si vlastního
vzdělávacího programu. Do této doby byla tvorba vzdělávacích programů - základních
pedagogických dokumentů v mateřských školách ve velké míře soustředěná a jednotná.
Programy byly tvořeny v ústředních institucích. Začal se hledat smysl mateřské školy,
mateřská škola dostává novou tvář.
Podstatná změna nastala v roce 1991, kdy předškolními zařízeními zůstávají
mateřská škola a speciální mateřská škola. Začaly vznikat soukromé mateřské školy i
církevní vzdělávací instituce, poněvadž byly pro jejich rozvoj vytvořeny podmínky.
V této souvislosti mají tyto organizace různé zřizovatele a jsou odlišně financovány,
dotovány ze státního rozpočtu. Upouští se od základní myšlenky jednotného školství,
kterou střídá přístup rozmanitosti (alternativní školy, odlišné vzdělávací programy).
V roce 1995 nastala změna právního předpisu o předškolních a školských
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zařízeních, vznikaly státní školy s právní subjektivitou. Došlo k přesunu funkcí a
kompetencí na nižší orgány celého školského systému.
V

nadcházejícím

období

docházelo

k

dalším

legislativním

změnám

v předškolním vzdělávání. V roce 2001 byl vytvořen Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání na základě praktických zkušeností a byl aktualizován.
Ve spojitosti se zákonem č. 561/2004 Sb., byl vydán zajištěním ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy, který nabyl své účinnosti 1. 3. 2005. Od 1. 9. 2007 začaly
mateřské školy povinně pracovat podle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Každá mateřská škola v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem si tvoří vlastní Školní vzdělávací program, který v průběhu let stále
doplňuje a upravuje na základě různých podmínek dané mateřské školy.
V posledním roce před nástupem do základní školy, dítě, které chodí
do posledního ročníku mateřské školy, je osvobozeno od úplaty za předškolní
vzdělávání (je to školní rok, který je předešlý školnímu roku, ve kterém musí dítě začít
povinně docházet do základní školy). Od roku 2001 jsou založeny v některých
mateřských školách nebo základních školách přípravné třídy. Tyto přípravné třídy jsou
určeny pro děti se sociálním handicapem, nezapočítávají se do povinné školní
docházky, děti se neklasifikují. Program - vzdělávací obsah přípravné třídy by se měl
souvisle zařadit do ŠVP dané školy. (http://www.vuppraha.cz/clanek/428)

K 1. lednu roku 2005 se stal školský zákon platnou normou pro všechna školská
zařízení, v tomto školském zákoně je plně zakotven systematický průběh celoživotního
vzdělávání. Nahradil tak školský zákon z roku 1984, který byl do tohoto okamžiku
mnohokrát novelizován.

Shrnutí
Školská legislativa se vyvíjela a procházela postupně změnami. Z pohledu
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celého historického vývoje, měla předškolní výchova vždy úzkou vazbu na potřeby
společnosti, vzdělávací instituce byly někdy v popředí zájmu společnosti, jindy naopak
utlumované, ale vždy potřebné. Z historického pohledu měl stát zájem poskytovat
vzdělávací službu. Role státu v předškolní výchově je nezastupitelná. Úkolem státu
je rozvinout co nejúčinnější vzdělávací politiku přístupnou předškolnímu vzdělávání.
Stát by měl být připraven, především legislativně, je to v zájmu společnosti, mateřské
školy si zaslouží finanční podporu státu.
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3. Úloha státu v předškolním vzdělávání
Úlohou státu je financování veřejného předškolního vzdělávání ze státního
rozpočtu. Stát přebírá odpovědnost za vzdělávání a výchovu dětí v mateřské škole.
Podle legislativního rámce je mateřská škola druhem školy a zároveň součástí
vzdělávací soustavy ve školství, která podléhá školskému zákonu. Školství zabezpečuje
vzdělávání a podpůrné služby, ale i zaměstnance, kteří zajišťují vzdělávání a podpůrné
služby. Vzhledem k významu předškolního vzdělávání jako počáteční etapy
celoživotního učení je úlohou státu zajistit všem dětem předškolního věku, aby mohly
navštěvovat mateřskou školu i když jsou jejich matky na mateřské dovolené. Úlohou
státu je určit dlouhodobý záměr činností, které vedou k dosažení daných cílů, například
vytvářet vhodné předpoklady v ekonomické sféře jako je financování, podpora
pedagogů a podobně.
Samospráva má za úkol uplatňovat oprávněné místní zájmy a nést odpovědnost
za zřízení, účinnost a chod sítě škol.
Úlohou školy je co nejlépe plnit vzdělávací cíle, které jsou dané státem.
Je potřeba spolupráce státní správy a samosprávy, ale i účast společnosti, jako
jsou rodiče a ostatní.
Školský zákon je základním legislativním dokumentem pro předškolní vzdělávání:
„Zákon ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání,“ ve Sbírce zákonů pod číslem 561/2004, jak vyplývá z pozdějších
změn. ( http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon/)
Školský zákon je vytvořen na základě požadavků vymezených v Bílé knize –
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, která je koncepčním
dokumentem ze 7.2. 2001, kde je vyjádřena živá představa rozvoje českého školství
s určitými cíly, které by měly být naplněny v letech 2005 – 2010. Tyto zákony a
zákonná opatření schvaluje Parlament České republiky a jsou uveřejněny ve sbírce
zákonů České republiky. Sledování aktuálních legislativních úprav a řízení se jimi, je
povinností každé školy.
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Školský zákon se vyjadřuje k zásadám a cílům vzdělávání, vzdělávacím
programům, vzdělávací soustavě, školám a školským zařízením a jejich právnímu
postavení, dlouhodobým záměrům ve školství. K výročním zprávám, hodnocení škol,
školských zařízení a vzdělávací soustavy, vyučovacímu jazyku a vzdělávání příslušníků
národnostních menšin, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných, vzdělávání cizinců, právům a povinnostem
žáků, studentů a zákonných zástupců, organizaci vzdělávání ve školách – organizaci
škol, školnímu roku, formám vzdělávání, vyučovacím hodinám, učebnicím, učebním
textům, školním potřebám, dokumentaci, bezpečnosti a ochraně zdraví, školnímu řádu,
vnitřnímu řádu a stipendijnímu řádu, výchovným opatřením, zákazu činnosti a
propagaci politických stran a hnutí, zákazu reklamy. Dále se vyjadřuje k předškolnímu
vzdělávání, povinné školní docházce a základnímu vzdělávání, střednímu vzdělávání,
vyššímu odbornému vzdělávání, uznávání zahraničního vzdělání, základnímu
uměleckému vzdělání, dalšímu vzdělávání ve školách. Ke školským zařízením a
školským službám, hmotnému zabezpečení, odměnám za produktivní činnosti a úplatě
za vzdělávání a školským službám, školským právnickým osobám, školskému rejstříku,
financování škol a školských zařízení, ze státního rozpočtu, řediteli školy a školského
zařízení a školské radě, ministerstvům a české školní inspekci, působnosti územních
samosprávných celků ve školství, přestupkům, ke společným, přechodným, zrušovacím
a závěrečným ustanovením, účinnosti.
Mateřské školy jsou ve školském zákoně, v části první - obecná ustanovení vzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení § 7 – školy a
školská zařízení tvoří vzdělávací soustavu. V odstavci 3 jsou mateřské školy uvedeny
jako druh školy. Dále pak v odstavci 4, kdy „školské zařízení poskytuje služby a
vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo
souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou
péči (dále jen „školské služby“). Školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle
školního

vzdělávacího

programu

uvedeného

v

§

5

odst.

2.

(http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon/).
Školské zařízení je právnická osoba, příspěvková organizace nebo organizační
složka státu, která poskytuje školské služby, tj. služby a vzdělávání, které doplňují nebo
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podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí.
Základním závazným dokumentem pro předškolní vzdělávání je Rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Ministerstvo školství roku 2004 vydalo
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který udává hlavní podmínky,
pravidla a požadavky pro institucionální vzdělávání předškolních dětí, která jsou
závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a v mateřské škole s
upraveným programem podle speciálních potřeb dětí a v základních školách
přípravných tříd. Tyto požadavky jsou závazné a vztahují se k probíhajícím činnostem
pedagoga v předškolních vzdělávacích institucích zařazených do školských zařízení a
sítě škol. Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou
službou. (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, s. 7).
Úlohou státu je kontrolovat průběh činnosti škol, řízení předškolního vzdělávání,
plnění norem a výsledků práce v mateřských školách. Ředitel mateřské školy má ze
zákona odpovědnost a povinnost kontrolovat činnost školy. Dle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání každá mateřská škola vypracovává
kriteria pro vnitřní hodnocení školy (hospitace, hygienické normy, bezpečnostní
předpisy a podobně) a vnější hodnocení školy (rodiče dětí, Česká školní inspekce,
zřizovatelé a další kontrolní orgány).
Česká školní inspekce je orgánem státní správy a má centrálu v Praze, ta má
čtrnáct inspektorátů v krajích (tolik inspektorátů, kolik je krajů) a samostatná
pracoviště. Úkolem České školní inspekce v oblasti předškolního vzdělávání je hodnotit
školy a školská zařízení, posoudit a rozpoznat hodnocení podmínek podle náležitých
školních vzdělávacích programů, postup a efektivnost vzdělávání. V souladu s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem vyhodnocovat školní vzdělávací
programy. (http://www.csicr.cz/)
Úlohou veřejné správy je kontrolovat finanční prostředky ze státního rozpočtu,
které jsou mateřským školám poskytovány, jejichž zřizovateli jsou obce, svazek obcí,
kraje, stát, registrované církve nebo náboženské společnosti.
Veřejnosprávní úlohou je kontrola použitých finančních prostředků ze státního
rozpočtu poskytované školám a školským zařízením, které mají za svého zřizovatele
registrovanou církev nebo náboženskou společnost a mají právo a oprávnění zřizovat
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církevní školy. Státní kontrola kontroluje

dodržování podmínek a zajištění školního

stravování, bezpečnosti a ochrany zdraví a údajů, dat (školský rejstřík, statistické
výkazy a podobně). Úkolem zřizovatele je především kontrola hospodaření
se získanými finančními prostředky získanými od zřizovatele.
Dalším z kontrolních orgánů pro plnění předepsaných norem a předpisů
je Okresní hygienická stanice. Na základě stanovených předpisů probíhá kontrola
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany. Dalšími kontrolními
orgány je Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, které kontrolují
odvody pojistného, jelikož povinností zaměstnavatele je tyto zákonem stanovené
odvody hradit.
V posledních letech se naše společnost proměňuje a v souvislosti s tím jsou
kladeny větší nároky na jedince již od útlého dětství. Nároky na dítě jsou neúměrně
vysoké a nepřiměřené. Nabídka zájmových aktivit je široká. „Bylo zjištěno, že některé
předškolní děti mají týdně až pět zájmových kroužků. V případě teoretického rozboru i
konkrétního šetření můžeme konstatovat, že v současném edukačním prostředí
předškoláka se projevuje jistý nesoulad mezi požadavky, které jsou na dítě kladeny a
možnostmi jeho vývoje. To může ve svém důsledku vést ke vzniku nerovnováhy
ve zrání jednotlivých složek osobnosti.“

(Kam jsme došli za sto let v předškolní

výchově,2009, s.3)
Po roce 1989 v České republice klesá průměrný počet dětí v každé
rodině, klesá sňatečnost, porodnost, důsledkem tohoto je odkládání narození dítěte,
odkládání založení manželství. To vše způsobuje společenská a ekonomická situace.
Vlivem snižování porodnosti, ubývá po roce 1991 předškolních zařízení. Mateřské
školy jsou rušeny, zavírány pro malý počet dětí.
V roce 2008 se narodilo nejvíce dětí za posledních patnáct let. Na svět přišlo
120 tisíc dětí. V České republice, v roce 2008/2009 působilo celkem 4 809 mateřských
škol, které byly zapsány ve školském rejstříku s různými zřizovateli: obec – 4 613
mateřských škol, kraj – 81 mateřských škol, soukromý subjekt - 82 mateřských škol,
církev – 25 mateřských škol, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – 8
mateřských škol.
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Ve školním roce 2009/2010 bylo registrováno ve školském rejstříku 4 826
mateřských škol s různými zřizovateli: obec – 4 616 mateřských škol, kraj – 80
mateřských škol, soukromý subjekt - 96 mateřských škol, církev – 28 mateřských škol,
Ministerstvo

školství

mládeže

a

tělovýchovy

–

8

mateřských

škol.

(http://www.ct24.cz/vysilani/2010/10/01/1096898594-210411000371001-22:00udalosti-komentare/1/ )
V roce 2009 se v České republice zastavil babyboom, počet narozených dětí
přestal po sedmi letech růst. Od ledna do září se narodilo 89 800 dětí, což je o sedmnáct
set méně než v roce 2008. V České republice se v roce 2009 živě narodilo 118,3 tisíce
dětí, to znamená o 1,2 tisíce méně oproti roku 2008. Za první čtvrtletí v roce 2010 byl
počet narozených dětí 28 648. (http://algin.cz/2010/06/jaky-je-pocet-obyvatel-v-cr2010/)

Shrnutí
Úlohou státu je tedy nejen poskytovat a vytvářet podmínky pro výchovu a
vzdělávání dětí předškolního věku, ale také dohlížet a kontrolovat školské subjekty
jednotlivými orgány státní správy a samosprávy, hodnotit jejich kvalitu a vytvářet
podmínky pro další vzdělávání. V průběhu posledních dvaceti let dvacátého století
kolísá počet mateřských škol v závislosti na počtu narozených dětí. Ve veřejném zájmu
státu je poskytovat předškolní vzdělávání mateřskou školou jako veřejnou službou.
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3.1 Pojem veřejná služba
Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou
službou (zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání -školský zákon, vyhlášené pod č. 317/2008 Sb., §2 odst. 3.
„Školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují
vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou
výchovu anebo preventivně výchovnou péči (dále jen „školské služby“). Školské
zařízení uskutečňuje vzdělávání podle školního vzdělávacího programu uvedeného v §
5 odst. 2. /Věstník, Sbírka zákonů ze dne 2.9.2008/
Veřejná služba je státní služba – pojem užívaný k označení právních poměrů
zaměstnanců ve státní správě, popř. v dalších institucích státu nebo jiných nositelů
veřejné správy. Služba veřejná může také znamenat okruh zaměstnanců nebo jejich
činnost. Služba veřejná se vyznačuje zejména tím, že odlišuje veřejné zaměstnance
od jiných zaměstnaneckých kategorií a pro jejich právní poměry vytváří zvláštní
veřejnoprávní úpravu. (Velký slovník naučný m/ž, 1999, s.1579).
Povinností státu je zajišťovat občanům veřejné služby. Jedná se zejména
o školství, kulturu, oblast důchodového zabezpečení, dopravu, obranu a bezpečnost,
soudnictví, vězeňskou službu, zastupitelské úřady v cizině a jiné. „K tomu účelu zřizuje
stát své instituce, především příspěvkové organizace a organizační složky. Stát však
může také při realizaci veřejných služeb spolupracovat s neziskovými organizacemi, a
to hned několika způsoby: může veřejné služby od neziskových organizací nakupovat
(sociální služby), může vytvářet podmínky pro jejich poskytování (zdravotnictví), může
regulovat činnost neziskových organizací (školství, požární ochrana) nebo jim udělovat
podporu (kultura a umění, ochrana životního prostředí, výzkum a vývoj).“
(http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/_s.155/17214?ks=1586)
„Veřejnými službami se rozumí služby vytvořené, organizované nebo
regulované orgánem veřejné správy zajišťující, služby poskytované způsobem, který lze
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považovat za nezbytný pro uspokojení společenských potřeb při respektování principu
pravomocí organizačně nižších úrovní. Sama veřejná správa se všemi úrovněmi
je chápána jako služba pro občana. Veřejnou službou jsou tedy tzv. věcné veřejné
služby, které jsou státem, krajem či obcí organizovány, poskytovány v naturální (věcné)
podobě či regulovány, příp. poskytovány ve formě finanční podpory a v širším slova
smyslu i správní činnosti, ať jsou či nejsou upraveny zákonem.“
(http://www.mvcr.cz/odbor/moderniz/koncepce/v_sluzby/analy_vs.html)
Veřejnou službu a poskytování správních činností se správou na úřední a místní
úrovni poskytuje veřejná správa, která bývá také označována jako úřad. Dříve byl
hlavním představitelem veřejné správy pouze stát. Nyní je rozdělena veřejná správa
na samosprávu a státní správu.
Zákon o státní správě a samosprávě ve školství vymezuje především úkoly
veřejné správy při financování. Podstatnými subjekty jsou Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, kraje a obce, ty jsou v případě mateřských škol ve většině
případů jejich zřizovateli a jsou zapojeni do financování.
„Veřejné služby ve vzdělávání (formální vzdělávání) mohou poskytovat pouze
subjekty, které jsou zapsány v síti škol a školských zařízení. Tyto subjekty mají dle
zákona právo na finanční prostředky na svoji činnost, které jsou rozdělovány dle zásad
normativního financování.“ (Neziskové organizace ve veřejných službách, 2007, s. 102)
Hospodárně - finančními vztahy mezi všemi subjekty a státem se zabývají
veřejné finanční prostředky. Úkolem veřejných finančních prostředků je zúčelnit řízení
veřejného sektoru. Veřejné finance mají svůj objektivní základ (souvisí s existencí
lidské společnosti), které slouží k veřejnému užitku a nejsou samoúčelné. Znamená to
tedy, že veřejné finance slouží k financování veřejného sektoru a veřejný sektor
je založen jedině na poskytování veřejných služeb. Z veřejných financí se financují
veřejné služby.
Podle školského zákona je poskytovatelem předškolního vzdělávání veřejná
služba. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.43/2006 Sb.,
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o předškolním vzdělávání se stanovuje výše úplaty za předškolní vzdělávání.
Osvobození od úplaty jsou děti se sociálním znevýhodněním a dětí navštěvující
mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy. Veřejné předškolní
vzdělávání je financováno ze státního rozpočtu, ale současně je financováno i za pomoci
obecních nebo krajských rozpočtů (neinvestiční náklady na přímé vzdělávací náklady a
ostatní provozní náklady, investiční a neinvestiční dotace). Česká školní inspekce
kontroluje hospodaření školy, úroveň a kvalitu vzdělávání, dokumentaci, rozvoj
profesního růstu pracovníků a podobně.
Mateřská škola jako veřejná služba poskytuje služby spojené především
s poskytováním vzdělávání, ale poskytuje i další školské služby, které podporují nebo
doplňují vzdělávání v mateřské škole nebo s ním přímo souvisejí.
Školní stravování je podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, službou. V době pobytu dětí v mateřské škole
zajišťuje ze zákona stravování jejich zřizovatel (jeho úkolem je zřizovat školní jídelny a
tím vytvořit řediteli mateřské školy takové podmínky

pro uskutečnění zákonné

povinnosti, tj. zabezpečení školního). Zařízení školního stravování je školní jídelna,
školní jídelna – výdejna a školní jídelna – vývařovna. Školní stravování je vázáno na
výživové normy, nákup potravin, rozsah finančních limitů, které jsou stanovené
ve vyhlášce (spotřební koš). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
s ministerstvem zdravotnictví jsou odpovědní za předlohu spotřebního koše.
V zařízeních školního stravování, které jsou zřízené státem, krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí

je dána výše finančního normativu (určuje se v rozsahu

finančních limitů daných vyhláškou dle cen potravin) úplata za školní stravování.
Náklady na školní stravování hradí stát a zřizovatel. Výdaje na potraviny hradí rodiče.
Na dodržování již zmíněného spotřebního koše dohlíží Česká školní inspekce.
Školskými službami jsou pedagogicko – psychologické poradny, které zřizují
kraje, právnické, nebo fyzické osoby jsou poradenská zařízení. Služby těchto poraden
zajišťují odborníci – speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci. Služby
mohou být poskytovány přímo v mateřské škole návštěvou odborníka, je možné také
na pracoviště poradny docházet. Poradna především v období předškolního věku
odhaluje připravenost dětí na povinnou školní docházku a vydává o připravenosti dítěte
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odborný posudek.
Školské poradenské služby zajišťují školy. Speciálně pedagogická centra a
pedagogicko – psychologické poradny a poskytují služby, které podporují výchovu,
spolupráci se zdravotnickými zařízeními, s orgány sociálně-právní ochrany dětí,
případně s ostatními institucemi i orgány. Toto poradenství tvoří Institut pedagogicko –
psychologického poradenství ČR, který je příspěvkovou organizací.
Podle školského zákona ředitel školy vytváří podmínky pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků (financováno ze státního rozpočtu, forma dotace). Instituce
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťuje pedagogickým pracovníkům
získat další vzdělávání. Školám a školským zařízením předávají

tyto instituce

informace o nových postupech a směrech ve vzdělávání, poskytují poradenství ohledně
řízení škol a školských zařízení, metodiky a informují o nových postupech a směrech
ve vzdělávání. Do vzájemného souladu uvádějí rozvojové programy a další.
Školské výchovné a ubytovací zařízení pro děti předškolního věku jsou Školy
v přírodě, ty zajišťují zotavovací pobyty dětí v příznivě působícím prostředí na zdraví
dětí mateřských škol, které probíhají bez přerušení vzdělávání. Zřizovatelem Školy
v přírodě může být například Městská část, která zřizuje Školu v přírodě jako školské
zařízení.
(http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vybirameskolu/skolskazarizeni/default.asp
x)
Mateřské školy provozují doplňkové činnosti, služby, které úzce navazují na
hlavní účel a předmět souvisejí s činností školy. Mateřské školy nabízejí zájmové
kroužky v různých zájmových oblastech. Zájmové

kroužky jsou uskutečňovány

v odpoledních hodinách, aby nezasahovaly do výchovně vzdělávacího procesu,
jsou obohacením standardního výchovně – vzdělávacího programu. Tyto zájmové
kroužky, které jsou poskytované prostřednictvím mateřské školy, mohou uskutečňovat
samotní pedagogové školy. Školy mají také možnost využívat agentury, které nabízejí
široký sortiment kroužků se specializovanými lektory. Kroužky navštěvují děti z dané
mateřské školy, přímo v prostorách mateřské školy, tj. v prostředí, které dobře znají.
Kroužky se tak konají v bezpečném prostředí, které je dětem známé, děti jsou mezi
svými kamarády. Děti se v kroužcích vzdělávají, sportují, aktivně odpočívají a učí se
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dovednostem a obratnostem. Místnosti poskytované agentuře jsou zpravidla školou
pronajímány. Mateřské školy nabízejí širokou nabídku zájmových kroužků, jako jsou
například tanečky, dětský aerobik, sportovní hry, jógu a cvičení na balančních míčích,
zpívánky, hru na flétnu, divadlo a dramatiku, výtvarný a pracovní kroužek, keramiku,
angličtinu pro nejmenší a mnoho dalších aktivit.
Dalšími doplňkovými službami pro děti jsou například ozdravné pobyty
v přírodě – školy v přírodě, mateřské školy mohou pořádat několikrát během školního
roku. Kurzy plavání mateřské školy organizují ve spolupráci s plaveckými školami, kde
se pod vedením kvalifikovaných plaveckých instruktorů seznamují s vodou a učí se
plavat. Mezi další doplňkové činnosti patří i bruslení a mnoho dalších aktivit.
Mateřská škola může pořádat, školení, odborné kurzy a jiné vzdělávací akce
včetně lektorských činností. Škola může vykonávat prodej výrobků, které vytvořila
škola, děti. Financování doplňkové činnosti je odděleno od financování hlavní činnosti
mateřské školy.

Shrnutí
Veřejnou službu tedy můžeme charakterizovat, jako službu, která je dostupná
všem občanům za značné finanční podpory státu, prostřednictvím krajů, obcí. Stát
zřizuje své instituce, za účelem plnění úkolů ve veřejném zájmu podporovat a rozvíjet
společnost. Vzdělání je nezbytný předpoklad pro rozvoj společnosti. Státní správu
ve školství vykonávají ředitelé škol a školských zařízení, obecní úřady, obce
s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Kontrolním článkem je Česká školní inspekce. Veřejná služba
pro předškolní vzdělávání je veřejným zájmem celé společnosti.
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3.2 Financování veřejného předškolního vzdělávání
Veřejné předškolní vzdělávání je financováno ze státního rozpočtu, ale současně
je financováno i za pomoci obecních nebo krajských rozpočtů. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy dohlíží na využití přidělených finančních prostředků. Veřejné
předškolní vzdělávání může být také financováno vlastní doplňkovou aktivitou,
jako jsou granty, dary a podobně. Veřejné předškolní vzdělávání

je zahrnuto do

neziskové oblasti veřejného sektoru.
Podle školského zákona je poskytování veřejného předškolního vzdělávání veřejnou
službou.
„Veřejné služby ve vzdělávání mohou poskytovat pouze subjekty, které jsou
zapsány v síti škola školských zařízení. Tyto subjekty mají dle zákona právo na finanční
prostředky na svoji činnost, které jsou rozdělovány dle zásad normativního
financování.“ (Neziskové organizace ve veřejných službách, str. 102)
Do roku 1989 řídila státní správa systém ústředního plánování ekonomiky,
ve kterém individuální školská zařízení, která v této oblasti působila, nedisponovala
právní subjektivitou. Mateřské školy, které vstoupily do právní subjektivity v roce 2001,
začaly rozhodovat a nakládat s financováním a řízením,

tak se staly součástí

samosprávy.
Zřizovatelem mateřské školy může být z hlediska školského zákona obec,
dále jsou to soukromí zřizovatelé (právnická, fyzická osoba; obchodní společnost),
církev, také krajské úřady, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jednotlivé
mateřské školy veřejné hospodaří s finančními prostředky veřejných rozpočtů.
Tyto finanční prostředky mohou mateřské školy veřejné vynaložit na ty záměry,
pro které jsou stanoveny. Jsou to finanční prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů
územní samosprávy (kraj, obec). Do tohoto systému uplatnění finančních prostředků
veřejných rozpočtů náleží i použití dílčích finančních fondů příspěvkových organizací
zřízených obcí, krajem nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se
o finanční podporu z veřejných prostředků s přesným účelem použití. (Podrobněji viz.
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zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ČR, zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (peněžní fondy příspěvkových organizací
§29 - §33), vyhláška Ministerstva financí č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a
sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb.).
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje finanční prostředky
na přímé vzdělávací výdaje a tím tedy poskytuje veřejnou službu. Především se to týká
finančních nákladů na platy a další výdaje, které plynou z pracovněprávních vztahů
pedagogů a jiných zaměstnanců. Dále pak tyto finanční prostředky jsou též poskytované
na nutné navýšení výloh spjatých se vzděláváním a výukou zdravotně postižených dětí,
na další vzdělávání pedagogů, na studijní pomůcky a také na provoz v souvislosti
s kvalitou vzdělávání a rozvíjením mateřských škol.
Zápis mateřské školy do školského rejstříku je hlavním znakem a v souvislosti a
s tím se spojuje požadavek na finanční prostředky. Mateřské školy (veřejné) jsou,
jak již bylo zmíněno, financovány ze státního rozpočtu. Toto financování mateřských
škol ze státního rozpočtu je upraveno v § 160 školského zákona č.561/2004 Sb. podle
zvláštního předpisu zákona č. 218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Ve školském rejstříku je udána kapacita mateřské školy (počet žáků). Dotaci ze státního
rozpočtu lze přidělit pouze na tento počet. Dotaci nelze uplatnit na více žáků.
Mateřským školám, které zřizují obce, přiděluje krajský úřad rozsah prostředků, který
je propočítán vynásobením normativu množstvím dětí.
Každoročně veřejná mateřská škola přednese svému zřizovateli finanční plán
formou rozpočtu, kterým se řídí její hospodaření. Finanční rozpočet je sestaven
na časové údobí pro jeden kalendářní rok, v němž mateřská škola uvede příjmy a výdaje
(Ministerstvo financí České republiky: Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě). Zřizovatel na základě předložených podkladů rozhodne o výši příspěvku
na provoz mateřské školy. Zřizovatel vyhotoví rozpočtový výhled, podle údajů
z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty,
k nimž má organizace finanční vztah. Zřizovatelé a orgány státní správy u dílčích
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rozpočtů určí skladbu závazných směrnic pro dotace ze státního rozpočtu.
Financování veřejných mateřských škol ze státního rozpočtu a přidělování dotací
regulují zákony a vyhlášky (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon; zákon č. 306/1999
Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
ve znění pozdějších předpisů; - vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění
krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu
pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi jednotkami a ukazateli výkonu, ukazatele
pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich
zveřejnění (vyhláška o krajských normativech); zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla ČR), ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č.55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání.
Ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. v § 160 až § 163 se upravuje financování
jednotlivých subjektů, které působí ve školství. Ze státního rozpočtu se za podmínek
stanovených v § 160 školského zákona č.561/2004 Sb. poskytuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy finanční prostředky vyčleněné na neinvestiční náklady na přímé
vzdělávací náklady, což jsou mzdové prostředky pedagogů a správních zaměstnanců platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost,
odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní
poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek
na státní politiku zaměstnanosti, na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající
z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou
dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje
na školní potřeby a učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně,
Rovněž na výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na činnosti, které
přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání. (Zákon o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon).

42

Dalšími neinvestičními prostředky jsou ostatní provozní náklady spojené
se zabezpečením činnosti mateřské školy. Jsou to především náklady za vodné a stočné,
potraviny, provozní údržbu, výkony spojů a poštovné, opravy pomůcek a zařízení,
čistící a úklidové prostředky, nájemné, daně a poplatky, na zpracování mezd a
účetnictví, poskytované služby, povinné pravidelné prohlídky a revize zařízení, náklady
na energie, drobný dlouhodobý majetek a podobně.
Na základě počtu dětí a daných normativů (výše státního příspěvku na dítě a
mzda na učitele) jsou rozdělovány tyto prostředky pomocí rozpočtů krajů. Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na daný kalendářní rok tyto
republikové normativy, které odpovídají jednotlivým vzdělávacím stupňům rozdělených
do věkových skupin. Tento zákon je upraven vyhláškou č. 65/2005 Sb. o krajských
normativech. (http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-65-2005-sb-1).
Předškolní zařízení zřizované obcí je zřizované jako organizační složka obce,
kdy

mateřská škola je příspěvkovou organizací. Základním finančním zdrojem

příspěvkové organizace je neinvestiční dotace, kterou poskytuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, ze státního rozpočtu, na přímé náklady bez rozdílu zřizovatele.
Tuto dotaci může dostat jen příspěvková organizace, která je zařazena do sítě škol,
předškolních a školských zařízení. Podle zákona č. 218/2000 Sb., vrací příspěvková
organizace tj. mateřská škola nevypotřebovanou část dotace prostřednictvím
zřizovatele, kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zpět do státního
rozpočtu. Obec, nebo město (zřizovatel), poskytuje formou příspěvku dotaci na provoz
mateřské školy. (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2004/0009/konz.html)
Pokud je zřizovatelem kraj, dostává mateřská škola dotace od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady (§160 školského zákona č.561/2004
Sb.). Kraj poskytuje formou příspěvku dotaci na provoz mateřské školy. Kraj také
může získat dotaci na

programy, které jsou vyhlašované Ministerstvem školství,

mládeže a tělovýchovy a formou příspěvku dotaci poskytne mateřské škole.
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V případě, kdy je zřizovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
poskytuje tato instituce dotace mateřské škole přímo. Jestliže Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy získá dotaci na programy jimi vyhlašované, dostane škola
dotace podle pravidel Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Poskytování investičních dotací a jejich užití je v určitém rozsahu omezeno.
Mateřská škola zřizovaná krajem, obcí musí prostřednictvím zřizovatele zažádat, nebo
se s krajem, obcí poradit o investiční dotaci nebo o nakládání s investičními prostředky.
„V poslední době začalo ministerstvo financí používat pojem kapitálové výdaje, který je
ekvivalentní. Investicí jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
s pořizovací cenou nad 40 tisíc korun za 1 kus, případně dlouhodobého nehmotného
majetku s pořizovací cenou nad 60 tisíc korun za 1 kus. Investicí je náklad na takový
zásah do majetku, který má za následek změnu jeho užívání nebo změnu technických
parametrů. Pojem technické zhodnocení zavádí v § 33 zákon č. 586/1992 Sb. Umožňuje
posuzovat náklad jako neinvestiční, i když má charakter investice, ale nepřesáhne u
jednoho

majetku

v kalendářním

roce

celkem

40

tisíc

korun.“

(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2004/0009/konz.html)
Žadatel při žádosti o dotace ze státního rozpočtu vychází z nařízení Ministerstva financí
č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu a financování programu reprodukce majetku.
(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vyhlasky_1318.html?year=2001).
Při žádosti o investiční dotace je předpokladem vypracování investičního plánu
s náležitým koncepčním návrhem rozpočtu, v souvislosti s podrobným vypracováním
zdrojů a nákladů.
U jednotlivých zřizovatelů je způsob úhrady investičních nákladů je velmi
odlišný. Příspěvkové organizaci nespravují nemovitý majetek, poněvadž jim ho většina
zřizovatelů nepřenechala. Zřizovatel zajišťuje záznamy o nemovitém majetku a na
pořízení movitého investičního majetku příspěvkové organizaci poskytuje dotaci do
investičního fondu.
programového

Příspěvková organizace tedy neprovádí odpisy. V rámci

financování

prostřednictvím

státního

rozpočtu

podle

vyhlášky

Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
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reprodukce majetku, mohou příspěvkové organizace a zřizovatelé získat investiční
finanční zdroje.
Zřizovatelé hradí investiční a provozní náklady mateřské škole, jež nejsou
přímými vzdělávacími výdaji.
Od rodičů mohou obce vybírat finanční příspěvek na částečnou úhradu školného
v mateřské škole. Tento finanční příspěvek se může pohybovat až do výše 50 %
neinvestiční nákladů vydaných na jedno dítě (s výjimkou vzdělávacích výdajů
hrazených ze státního rozpočtu). Výši úplaty v mateřské škole zřízených státem, krajem,
obcí určí, ředitel školy. Úplata v dané mateřské škole musí být pro všechny děti
na školní rok stejná. (eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/.../041_CZ_CS.pdf)
Výdaje na výchovu a vzdělávání v mateřské škole jsou veřejné výdaje
ve školství, tyto výdaje jsou vynakládány z veřejných prostředků jako je státní rozpočet
a územní rozpočty.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dává zřizovatelům mateřských
škol finanční prostředky nad určený rozsah, jestliže v nich jsou realizovány různé
rozvojové nebo pokusné programy, které samo vyhlásilo.
Krajský úřad určí krajské normativy přímých vzdělávacích výdajů na žáka
v mateřské škole a v náležitém vzdělávacím programu, na základě indikátorů a zásad
formulovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Krajský úřad přitom
vychází z vlastního dlouhodobého plánu. Pro výuku osob se speciálními vzdělávacími
potřebami krajské normativy zařazují zvětšené výdaje s nimi spojené.
Obcím, které zřizují mateřské školy, přiděluje krajský úřad rozsah prostředků,
který je vypočítán příslušným krajským normativem počtem žáků a jeho vynásobením.
Mateřské školy mohou mít i jiné finanční zdroje, které mohou zahrnout do svých
rozpočtů. Tyto finanční zdroje jsou získávány na základě vlastních podnětů. Mateřská
škola tak může dostat sponzorské dary nebo dary věnované dárcem pro daný záměr,
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finance z pronájmů místností mohou mateřské školy dle vlastního uvážení použít
na nákupy didaktického materiálu, knih a podobně. O těchto finančních prostředcích
můžeme hovořit jako o neinvestičních finančních prostředcích.
Mateřské školy jsou financovány ze státního rozpočtu. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy dohlíží na využití přidělených finančních prostředků. Důležitým
právním předpisem ke kontrole financování je Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů vymezuje uspořádání a rozsah
kontroly mezi orgány veřejné správy a Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Mezi
další podstatné kontrolní orgány zařazujeme například Českou školní inspekci,
inspektoráty bezpečnosti práce, finanční úřad a další.

Shrnutí
Mateřské školy čerpají finanční prostředky formou dotací ze státního rozpočtu a
příspěvků nezbytných pro výkon jejich hlavní činnosti, pro jakou jsou zřizovány.
Mateřské školy na základě vlastních podnětů vykonávají činnost, která není činností
hlavní a získávají tak do svých rozpočtů finanční prostředky. Předpokladem pro správné
fungování financování veřejného předškolního vzdělávání je dodržování právních
předpisů a opatření přijatých orgány veřejné správy v mezích těchto předpisů
při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů těmito orgány.
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3.3 Financování soukromých, církevních mateřských škol – jejich
zřizovatelé
Soukromé mateřské školy
Mateřské školy, které jsou zřizovány právnickými osobami, fyzickými osobami
nebo církevními právnickými osobami jsou soukromé, jedná se tedy o jednotlivé
zřizovatele mateřských škol. Samotný pojem soukromá mateřská škola (soukromá
škola) ve Školském zákoně č. 561/2004 Sb., není obsažen. Obchodní zákoník nabízel
právní formy, a tak soukromé mateřské školy měly možnost pro svůj vznik zvolit si
některou z nich. Soukromé mateřské školy měly tak možnost mít formu prospěšné
společnosti a to od roku 1995 (zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech). Nová právnická forma – školská právnická osoba, kterou mohou získat
jak soukromé školy, tak státní a veřejné, školská zařízení, byla zavedena Školským
zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon určuje předpisy pro vznik, registraci, popř.
zánik soukromé mateřské školy.
Hlavním předpokladem je zápis do rejstříku školských právnických osob a s ním
spojené požadavky na finance. Obsahem jejich činnosti je podle školského zákona
poskytování školských služeb nebo vzdělávání.
Školský zákon a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., reguluje
dotování soukromé mateřské školy. Prostřednictvím krajů dostávají soukromé mateřské
školy dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Finančním zdrojem pro soukromé mateřské školy jsou neinvestiční dotace, které
se vztahují na výchovu a vzdělávání a na obvyklé dotování provozních neinvestičních
výdajů.

Tyto dotace poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kraji

formou dotace. Kraj tuto dotaci dostane z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Soukromá mateřská škola může také získat dotaci na programy, které jsou vyhlašované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a kraj formou příspěvku dotace
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poskytne mateřské škole. Smlouva, která upřesňuje vzdělávací činnost a je uzavřená
s krajským úřadem na náležitý školní rok, poskytuje tyto finanční prostředky.
Na základě této smlouvy, je soukromým mateřským školám dotace udělena. Zásadním
předpokladem poskytování dotace je opravdové množství dětí, které smí být nejvíce
do schváleného počtu dětí zaznamenáno ve školském rejstříku a procento z příslušného
normativu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na základě zákona
o poskytování dotací soukromým školám určuje každoročně normativy podle
jednotlivých forem vzdělávání, velikosti školy a podobně. Na žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami jsou určeny příplatky.
Soukromé mateřské školy běžně od rodičů vybírají školné.
Ze soukromých zdrojů (školné) jsou pokryty náklady na investice.

Dotace

pro mateřské školy lze navýšit až na 100 %, ale hlavní dotace dosahuje 60 %.
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon §162 a dále zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením upravují možnosti
použití finančních prostředků ze státního rozpočtu.
Soukromé mateřské školy mohou dostat zvýšenou dotaci, která je určená
na obvyklý chod režie mateřské školy, pokud splňují stanovené předpoklady. Daným
předpokladem je například nejnovější evaluace České školní inspekce, která má být
průměrná nebo lepší, když již škola čerpala jeden rok základní dotaci. Zřizovatel školy
se bude vázat, že veškerý zisk vynaloží na běžný provoz školy a především vzdělávání.
Přednostně však škola musí splňovat hlavní předpoklady pro získání dotací v základní
výši, jako je zápis ve školském rejstříku a mnoho dalších důležitých podkladů, jako
je například propůjčení veškerých zpráv o hospodaření školy, její činnosti, výroční
zprávy, vyúčtování předešlé dotace.
U soukromých mateřských škol, které mají jiného zřizovatele než mateřské
školy veřejné musí splňovat podmínky stanovené zákonem, ve kterém je obsaženo, že
pedagogičtí pracovníci mateřských škol musí mít odpovídající vzdělání a že zde
plnohodnotně pracují s dětmi podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
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Církevní mateřské školy
Církevní školy začaly vznikat po roce 1990, kdy začaly vznikat i soukromé
mateřské školy. Církevní mateřskou školu mohou zřizovat státem uznané církve nebo
náboženská společenství zaznamenané orgánem státní správy. Následně mohou být tyto
školy zřizovány církevními právnickými osobami nebo jinými osobami, které podle
školského zákona mají jako svůj předmět vykonávání činnosti poskytování vzdělávání
nebo školských služeb.
Církevní mateřské školy formuluje zákon č. 561/2004 Sb., čili tzv. školský
zákon, jako školy, které jsou zřizované registrovanou církví nebo náboženskou
společností a které nabyly oprávnění mateřské školy zřizovat. Školský zákon určuje
předpisy pro vznik, registraci, popř. zánik církevní mateřské školy.
Pro činnost církevních mateřských škol je hlavní podmínkou zapsání do rejstříku
škol a školských zařízení.
Školský zákon upravuje financování církevních škol. Církevní mateřské školy
jsou v souladu se Školským zákonem financovány ve stejné míře jako činnost škol,
které zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výjimku tvoří výdaje
na posouzení nebo pořízení dlouhodobého majetku, jestli jím nejsou učební pomůcky.
Dotace jsou církevním mateřským školám udělovány přímo z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy jako soukromým mateřským školám dle stejných normativů
(získávají a používají peněžní prostředky, neinvestiční výdaje, které jsou ve spojení se
vzděláváním a výchovou, ale i na obvyklé provozní neinvestiční vydání).
Pro přidělování těchto finančních prostředků je platný zákon o poskytování dotací.
Prostředky k péči o majetek u církevní mateřské školy nejsou součástí poskytovaných
dotací, poněvadž majetek je ve vlastnictví zřizovatele. Některé církevní mateřské školy
získávají na provozní výdaje zvýšenou část normativu. Kraj není prostředníkem a tyto
prostředky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy převádí jednou za čtvrt roku
ze svého účtu školám, přičemž je na jednotlivé školy rozepisuje přímo. Církevním
mateřským školám jsou dotace poskytovány podle zákona č.218/2000 Sb., §7 odst.1
písm. c). Ve shodě se zákonem č. 561/2004 Sb. § 146 odst. 1, vede krajský úřad lokálně
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příslušný podle sídla právnické osoby provozující činnost školy nebo školského
zařízení. Dále krajský úřad rozhoduje o zápisech škol do školského rejstříku dle zákona
č. 561/2004 Sb.,v § 143 odst. 1, vedení rejstříku škol a školských zařízení.
Pokud jsou církevní mateřské školy zapsány ve školském rejstříku, musí dodržovat
veškeré právní předpisy, co se týče předškolního vzdělávání a tvorby dle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, hygienických norem, hospodaření,
pracovněprávních předpisů.
Církevní mateřské školy financuje a ručí za ně stát, aniž by byl jejich
zřizovatelem. Mateřské školy církevní mohou také vybírat poplatek za školné, někdy
tomu tak není.
(http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vybirameskolu/soukromeacirkevniskoly/2
9892.aspx)
Soukromá zařízení - soukromé mateřské školy nezařazené ve školském rejstříku
Soukromé mateřské školy jsou i školy, které vykonávají činnost v režimu zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Tyto mateřské školy nejsou zařazeny
do rejstříku škol a školských zařízení a neposkytují dětem vzdělávací činnosti
uskutečňované v oblasti výchovy a vzdělávání. Tomuto druhu mateřských škol
neposkytuje stát dotace. Tyto organizace jsou spravovány na základě obecně platných
právních přepisů. Jedná se tedy o dříve označované volné živnosti, ty byly převedeny
pod novou živnost, kterou nově přináší novela živnostenského zákona od 1. 7. 2008 a
zní: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona."
Opěrným bodem organizace je stanovení výše finančních poplatků za služby. Nemusí
splňovat školské právnické předpisy, pracovnice nemusejí mít pedagogické vzdělání,
inspekce tato zařízení nenavštěvuje.(http:// http://www.e-sro.cz/volna-zivnost.htm)
Shrnutí
Získané vzdělání v soukromých nebo církevních mateřských školách, které
jsou zapsány ve školském rejstříku, odpovídá dosaženému vzdělávání na veřejných
školách. Zápis do školského rejstříku je podmínkou pro uplatnění nároku na přidělení
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finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tyto školy musí splňovat právní předpisy a
jedním z nich je tvorba podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Školní úroveň prezentují školní vzdělávací programy, dle kterých probíhá
výchova a vzdělávání na jednotlivých mateřských školách.
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3.4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovává Národní vzdělávací
program, který musí být odsouhlasen vládou, poté Parlamentem České republiky, aby
mohl mít platnost.

Národní vzdělávací program je základem pro vypracování

rámcových vzdělávacích programů, jenž upravuje školský zákon. Ve školském zákoně
jsou zapsány rozpracované vzdělávací cíle, určuje vzdělávací oblasti a určuje vzdělávací
obsah. Na území České republiky je Národní vzdělávací program zpracován pro
všechny stupně škol.
Na Národní vzdělávací program navazuje Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání, který je pro školní vzdělávací programy závazný a zpracovává
jej ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se společně radí s odborníky
z ostatních ministerstev. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
zahrnuje „hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí
předškolního věku“ (RVP PV, 2004, s.6) v úzké spojitosti na předpisy, které jsou
součástí pedagogického působení prováděného ve vzdělávacích institucích, které jsou
zařazeny do sítě škol a školských zařízení.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání upravuje vzdělávání
pro konkrétní mateřskou školu. Každá mateřská škola si vypracovává svůj vlastní
Školní vzdělávací program ve shodě s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání s určitými předpoklady dané mateřské školy.

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je současným hlavním
kurikulárním dokumentem státní úrovně, který stanovuje požadavky na předškolní
výchovu a vzdělávání. Pro tvorbu školních vzdělávacích programů jednotlivých
mateřských škol určuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
pravidla ve specifickém rámci a ponechává dostatek prostoru pro jejich tvorbu.
V současné době je dítě chápáno jako jedinečná, neopakovatelná osobnost, dítě
je bráno jako skutečně svobodný, svéprávný jedinec. Vše se důsledněji přizpůsobuje
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nejen přirozeným vývojovým potřebám dětí předškolního věku, ale i potřebám
individuálním. Dnešní dítě je obvykle lépe fyzicky vyvinuto než v předchozích
generacích, je mentálně vyspělejší a dokáže provádět psychické činnosti, k nimž děti
v minulosti dospívaly později. Dítě je také bráno jako skutečně svobodný, svéprávný
jedinec. V současném systému má být učitelka mateřské školy chápající vstřícná
partnerka, empatická, ohleduplná aj.., podporující a respektující potřeby dětí a jejich
uspokojování.
Učitel v současném stylu také vytváří psychosociální podmínky pro vzdělávání
dětí - uplatňuje pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a
samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá potřebám života dítěte
a učitel potřeby dítěte respektuje. Děti mají potřebný řád, svobodu (učí se tím
pravidlům). Učitel dokáže tvořivě pracovat, prolínají se řízené i spontánní činnosti,
vzájemně provázané a vyvážené. Specifickou formou je tak didakticky zacílená činnost,
která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná. Tyto činnosti probíhají
individuálně nebo ve skupince.
V současném systému v rámci osobnostní orientace uznává mateřská škola
dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte a tím se i otvírá spolupráce s ní. Spolupráce mezi
pedagogem a rodinou funguje na základě určitého partnerství. Sociální rozvoj mezi
jedinci, určité společnosti je nesmírně důležitý. Sociální znaky se proměňují, vyvíjí se a
děti se v souvislosti se svým individuálním rozvojem stále více zajímají o druhé děti a
vyhledávají je. To je následně zpětně ovlivňuje, upravuje a zkvalitňuje jejich sociální
chování - vnímání, přijímání a respektování druhého, ale i očekávání, že i já budu takto
přijímán a respektován.
Velkou roli hraje prostředí, které je vhodně upravené podle předpisů a norem
(dostatečně velké prostory; dětský nábytek, hygienické zařízení, vybavení pro
odpočinek dětí aj. - bezpečné, zdravotně nezávadné a estetického vzhledu; vybavení
hračkami - smyslné; umístění hraček, předmětů v dostupnosti dítěte se stanovenými
pravidly pro jejich využívání; výzdoba interiéru vlastními výrobky dětí; podstatná je i
prostorná zahrada i dětské hřiště pro rozvoj a prohloubení pohybových aktivit aj.)
s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte.
Prostředí je přizpůsobeno dětem, co se jim líbí a co nebrání realizaci příjemného a
tvořivého rozvíjení jedince. Děti se podílejí na vytváření prostředí - výkresy, pěstování

53

květin, různé výrobky aj.. .Předškolní vzdělání tak má nabízet vhodné vzdělávací
prostředí , pro dítě vstřícné, podnětné a zajímavé a obsahově bohaté v němž se dítě
může cítit jistě, bezpečně aj. a zaměstnávat se přirozeným způsobem.
Současný styl umožňuje obojí způsob - homogenní i heterogenní, ale i
integrované třídy ve kterých je jedinec stejně respektován.
Dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je hra pro
rozvoj výrazové a sociální stránky osobnosti dítěte velice podstatná, poněvadž herní
situace vyžaduje komunikaci, sdružuje ke společné činnosti vrstevníky a kontakt s nimi
i dospělými. Hra podporuje řeč a samostatnost projevu, dítě hledá a užívá verbální i
neverbální výrazové prostředky. Hra vzniká z vnitřní potřeby a významně působí
na život dítěte, dítě hru nerealizuje záměrně. Hra má svou podstatu ve třech základních
oblastech - v mozkových impulsech daných zráním a spontánním učením,
v různorodých počátečních informacích souvisejících s proměnou okolí a smyslovými
stimuly, v elementárních zkušenostech, jejichž rozsah a hloubka se postupně zvětšuje,
a které mají svou výchozí podstatu v experimentaci se vším s čím se dostane dítě
do kontaktu. Umožnit dítěti si hrát, to je ale nezbytná podmínka pro seberealizaci,
kterou si dítě volí na základě úrovně svého rozvoje, tempa, zájmu, svých zkušeností a
schopností začleňovat do nich okolní svět, předměty, jevy a osoby.
Současné poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho,
co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme,
je trvalé a rané zkušenosti získávané v průběhu života se projeví daleko později a
najdou své uplatnění. (Matějček, 2004). Dítě pozorujeme, vycházíme z toho co umí,
jaké má schopnosti a dovednosti při různých činnostech, nenásilně rozvíjíme
odpovídajícími metodami a formami. Případně hledáme vhodnou (citlivou) formu pro
postupné zvládnutí určité činnosti, situace. K plnohodnotné přípravě současné učitelky
má každé dítě v mateřské škole osobní složku, která obsahuje informace od rodičů o
dítěti a poznámky o individuálních potřebách dítěte, zprávy od specialistů, kresby a
např. individuální vzdělávací plán. K poznání jedince a jeho dalšímu vývoji jsou
zapotřebí různé didaktické pomůcky, hry a podobně.
V nynějším systému se pedagog vyhýbá negativním slovním komentářům a
podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, vyhodnocuje konkrétní projevy,
dostatečně oceňuje a na výkony dítěte přiměřeně reaguje pozitivním oceněním, neměl
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by používat zobecňovaných pochval stejně jako odsudků.
Rámcový program pro předškolní vzdělávání - vzdělávací obsah se zejména z
důvodu přehlednosti, uspořádává a člení do oblastí. Pracuje s pěti vzdělávacími
oblastmi rozlišovanými na základě postupného rozvoje a zdokonalování přirozených
vztahů a interakcí dítěte s okolím a rozšiřování jeho pole působnosti. Vzdělávací oblasti
jsou části vzdělávacího obsahu vzniklé jeho členěním. Integrovaný způsob výuky, který
lépe vyhovuje vzdělávacím potřebám, možnostem i mentalitě předškolního dítěte
přirozeně propojuje vzdělávací oblasti i jejich obsahy. Členění vzdělávacího obsahu
v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je třeba chápat jako
členění orientační, pomocné, které není přímo prakticky upotřebitelné. Rámcový
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje cíle, které ale dále rozděluje
do čtyř kategorií. Za nejširší a nejuniverzálnější můžeme považovat rámcové cíle,
obecnější skupinu tvoří klíčové kompetence, přičemž dílčí cíle a dílčí kompetence lze
hodnotit jako konkrétní záměry příslušející jednotlivým oblastem předškolního
vzdělávání.
Vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
je uspořádán do pěti oblastí a to:


oblast biologická "Dítě a jeho tělo",



oblast psychologická "Dítě a jeho psychika"



interpersonální oblast "Dítě a ten druhý"



sociálně – kulturní oblast "Dítě a společnost"



oblast environmentální "Dítě a svět".
Pro každou tuto oblast vymezuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní

vzdělávání dílčí cíle s konkrétní vzdělávací nabídkou (jak může pedagog s dětmi
pracovat, co jim může v rámci dosahování cílů vzdělávání nabídnout, předpokládanými
výstupy (dovednosti, které dítě na konci předškolního vzdělávání ovládá) a možná
rizika, která by mohla ohrozit úspěšnost vzdělávacích záměrů pedagoga. Školní
vzdělávací program je zcela nový a zásadní dokument mateřské školy, který
zpracovávají pedagogičtí pracovníci jednak v souladu s požadavky Rámcového
programu a platnou legislativou, jednak s ohledem na zcela konkrétní historické,
geografické, společenské, materiální, personální a jiné podmínky dané školy, navazuje
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na zažitou praxi a zkušenosti pedagogů.

Shrnutí
Předškolní vzdělávání tvoří začínající vzdělávací období, proto by měly být
jeho rámcové cíle ve shodě se vzdělávacími cíli v dalších stupních vzdělávání, lépe
řečeno s cíli učení během celého života.
Předškolní vzdělávání je natolik důležité, že v současnosti dostává význačnou
podporu od státu. Vždyť je prvním stupněm veřejného vzdělávání, které organizuje a
řídí svými pokyny a požadavky Ministerstvo školství a tělovýchovy.
Školský zákon stanovuje poskytování předškolního vzdělávání jako službu veřejnou.
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3.5 Mateřská škola a rodina
Zájmem pedagogů mateřských škol a rodičů je, aby se dítě v mateřské škole
rozvíjelo všemi směry a vyrůstala z něj spokojená a harmonická osobnost.
Mateřská škola má ve výchově pro rodinu roli doplňkovou a posilující v péči
o dítě, není plným nahrazovatelem rodiny, jak si někteří rodiče myslí.
republice je legislativně ošetřena aktivní spolupráce rodičů, kteří

V České
mají vliv

na fungování a výchovně vzdělávací proces v mateřských školách. Školský zákon
uznává právo rodičů na výchovu dítěte a §167 určuje školské rady, které mají třetinové
zastoupení rodičů, ti se mohou vyjadřovat ke Školním vzdělávacím programům a jejich
realizaci.
Současná rodina se značně proměňuje, je na ní kladen velký ekonomický tlak
společnosti. Rodiče jsou pracovně vytížení, styl života se mění, je uspěchaný, mění se
lidské hodnoty a vztahy v rodinách, což z velké části ovlivňuje psychický stav dítěte.
Všechny tyto okolnosti ovlivňují vyrůstání dítěte v nedostatečném sociálním prostředí.
Rodina však zůstává nadále nejdůležitějším prostředím pro dítě.
Mateřská škola se snaží zaujmout postavení k těmto měnícím se faktorům
současné rodiny. Mateřská škola připravuje a vytváří pro dítě prostředí ve kterém
se rozvíjí jako osobnost, cítí se dobře, učí se novému, cítí se bezpečně, má dostatek
podnětů. Rolí mateřské školy je tedy připravit dítěti pod odborným vedením dostatečně
podnětné prostředí, vytvářet sociální prostředí plné lásky v kterém je dítěti dobře.
Jedním z důležitých faktorů k naplnění cílů předškolního vzdělávání, který
je vylíčen v Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, jenž je
závazným dokumentem, je podpora k odpovědnosti rodičů za své dítě. Větší možnost
rodičů účastnit se života dítěte, které je mimo rodinu a navštěvuje mateřskou školu.
Mateřská škola je v roli partnera rodičů. Rodina je partnerem při výchovném působení
na dítě. Její názory se respektují, nabízí se odborná pomoc ze strany mateřské školy.
Rodiče jsou odpovědni za výchovu svých dětí, ale mateřská škola může tuto výchovu
ovlivnit. „Stát proto může ve škole sledovat své vlastní výchovné cíle zásadně nezávisle
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na rodičích.“ (Filozofické základy výchovy, str.137). Mateřská škola tak vzdělává i
vychovává.
Shoduji se s názorem W.Brezinky, že společným výchovným úkolem rodičů a
školy, je výchova osobnosti dítěte …“
Celá Evropa stojí před otázkou, kdo má mít budoucí vliv na vývoj osobností
dětí. Existují značné rozdíly v názorech na pečovatelské a výchovné úkoly. Má dostat
větší pravomoce kolektivní zařízení? Politici i rodiče jsou v této otázce rozděleni.
Téměř třetina rodičů zastává názor, že polodenní aktivita mateřské školy je
nedostatečná. V minulém režimu před rokem 1989 byl zastáván názor, že za výchovu
dětí by měl v určité míře převzít zodpovědnost stát. Tento názor se týkal části rodičů,
kteří požadovaly celodenní docházku dítěte do mateřské školy. Pro šťastný život dítěte
je vědecky doloženo a teoreticky prokázáno, že důsledkem je oslabení rodinné vazby
s negativními důsledky. „Jestliže by stát nabízel rodičům paušálně a bez potřeby,
co největší osvobození od jejich výchovné povinnosti, slíbil by něco, co nemůže
uspokojivě poskytnout, ani kdyby to mohl zaplatit. Ale uzavřel by také nejsilnější
přirozený pramen, pramen obětavosti a vědomí odpovědnosti a podporoval by
nebezpečný sklon vykořisťovat stát a žít na úkor druhých.“

(Filozofické základy

výchovy, str.149)
Mateřské školy veřejné mají hluboký význam ve zprostředkování vědomostí,
dovedností, morálního zrání ve společnosti, nemohou však plně nahradit láskyplnou
výchovu v rodině. Od učitelů je rodiči očekávána především dobrá výuka poskytující
podrobné znalosti, dovednosti dítěte. Veřejné mateřské školy mají sloužit veřejným
zájmům

a vychovávat všestranně morálně rozvinutou osobnost. Mateřská škola

neslouží pouze k soukromým zájmům, jak se někteří rodiče domnívají, kdy je
nejpodstatnější vzdělání dětí.
Děti v mateřské škole tráví přes den více času než s rodiči. Nejzákladnějším
posláním mateřské školy je naplňovat potřeby dítěte, které jsou důležité pro jeho
psychický a fyzický vývoj. Jednou z důležitých potřeb je bezpečí, kdy je dítě spokojené
má pocit jistoty, není úzkostlivé a pohybuje se bez problému v jasně stanovených
pravidlech a řádech. Potřeba sounáležitosti pro pozitivní citové dětské prožitky. Každé
dítě potřebuje uznání, které je postaveno na jeho vlastní sebeúctě a sebedůvěře. Potřeby
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seberealizace jsou vybudovány na potřebách samostatnosti, lásky, spravedlnosti a
podobně. Primárními potřebami dítěte v mateřské škole jsou však ty potřeby, které jsou
důležitým předpokladem pro zachování jeho existence. Například v individuálních
potřebách dítěte v přijímání tekutin a stravy, v dostatku prostoru na odpočinek, spánek,
ale zároveň pro střídání s činností, respektování jeho osobního tempa a potřeby
smyslových podnětů. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
vyznačuje podmínky, jaké by měla mateřská škola naplňovat v oblasti personální,
organizační, psychohygienické, pedagogické a materiální.
Rodiče si mateřské školy cení a pokládají jí za podstatnou institucí pro svoje
děti, poněvadž se spolupodílí na rozvoji a výchově jejich dítěte a zejména na přípravě
přechodu do základní školy. Rodiče potřebují rádce.

Je důležité hledat cesty,

jak s rodiči navázat a prohlubovat spolupráci. Snahou mateřských škol je „otevřít dveře“
rodičům a umožnit jim nahlédnout „pod pokličku.“ Stále bohužel zůstává v povědomí
rodičů, že mateřské školy jsou především zařízení na hlídání dětí v době, kdy jsou
pracovně vytížení. „Paní učitelky si tam s dětmi hrají.“ S přibývajícím počtem dětí na
třídu , je však individuální činnost s dětmi velmi náročná. Základem dobré spolupráce
mateřské školy jsou spokojené děti a spokojení rodiče. Mateřské školy mají různou
kvalitu, která je a vždy bude ovlivněna vnitřními i vnějšími faktory. Rodiče jsou různí a
mají různé představy o spolupráci a mateřskou školou. S některými rodiči je spolupráce
složitější, s jinými jednodušší. Rodiče uznávají různé hodnoty a mateřská škola má
pro ně různorodý význam. Je důležité s nimi komunikovat citlivě, být vstřícný,
poskytovat odborné rady, ale opatrně s citem., mít kultivovaný projev, jednat s nimi
jako s partnery. Samozřejmostí je, že se vždy najdou rodiče, kteří budou se službami
v mateřské škole nespokojení, ale i ti, kteří budou spokojeni, budou s mateřskou školou
spolupracovat, podílet se na různých aktivitách pro děti. Vždyť spokojené, usměvavé
děti jsou naším společným cílem.

Závěr
Mateřská škola je vzdělávací instituce, která zajišťuje dětem předškolního věku
péči výchovnou, vzdělávací a sociální. Mateřská škola rozvíjí dítě v samém počátku
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jeho života. Dítě si z období předškolního věku odnáší do života nejvíce vědomostí,
dovedností, prožitků, které mu jsou prostřednictvím mateřské školy naplňováním cílů
vštěpovány.
Spolupráce s rodiči je klíčová, je kvalitnější, čím lépe si plní každý z partnerů
svoji roli v celém náročném výchovně vzdělávacím procesu, kde jsou rozdělené
pravomoci. Společným zájmem rodičů i mateřské školy je shoda a společná výchova.
Lze tak vykonat mnoho. Otec, matka, učitelka mají společný zájem o duševní kvalitu
dětí, jejich radosti, starosti, společné vědomí odpovědnosti, bezpečí a spokojený dětský
úsměv.
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4. Shrnutí teoretické části
Po roce 1989 bylo předškolní vzdělávání zasaženo velkými změnami, tak jako
celá společnost. Změnila se legislativa, nastaly kurikulární změny a byla vytvořena
pravidla pro vznik církevních a soukromých mateřských škol.
Důležitou a podstatnou rolí státu je zabezpečit mateřskou školu jako veřejnou
službu v předškolním vzdělávání. Zodpovědnost za kvalitu a rozsah této služby nese
veřejná správa. Předškolní vzdělávání je bráno v České republice jako jedno
z primárních lidských práv, které je dáváno všem dětem předškolního věku. Tento
systém vzdělávání je usměrňován právními všeobecně závaznými předpisy ve shodě
se Školským zákonem, Úmluvou o právech dítěte, Evropskou chartou lidských práv,
Všeobecnou deklarací a mezinárodními pakty o lidských právech, Listinou základních
práv a svobod, ale i Ústavou České republiky. V Bílé knize – Národní program rozvoje
vzdělávání v České republice je formulováno kompletní pojetí vzdělávání v České
republice z něhož čerpá nynější právní úprava.
Ve financování předškolního vzdělávání jsou uzákoněné nové předpisy.
Předškolní vzdělávání přineslo širokou změnu. Změna veřejné správy v odpovědnosti a
přidělené kompetence mezi nově vytvořenými obcemi a kraji. Na základě těchto změn
je snaha o dosažení nezávislosti, účinnosti a hodnoty mateřských škol.
Financování předškolního vzdělávání proudí především z veřejných rozpočtů.
Dalšími poskytovanými finančními prostředky, které jdou na předškolní vzdělání jsou
prostředky z rozpočtů zřizovatelů škol a školských zařízení. Finanční prostředky
poskytují v omezeném rozsahu církve a náboženské společnosti, občanská sdružení,
nevládní neziskové organizace jejichž zakladateli jsou právnické i fyzické osoby.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje mateřským školám
zapsaným ve školském rejstříku finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje.
Na základě republikových normativů, které stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ve shodě s ustanovením školského zákona jako výši přímých
neinvestičních nákladů, které patří na školské služby a vzdělávání pro jedno dítě
v oblasti předškolního vzdělávání. Mateřské školy, které jsou zřizované krajem, obcí a
svazkem obcí dostávají na daný kalendářní rok státní dotace z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Počet zaměstnanců spadajících na určitý počet dětí v dané
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věkové kategorii je složkou republikových a krajských normativů. V současné době
jsou finanční prostředky ve formě náležitých normativů, jdou na dítě bez rozdílu, zda
je dítě ve státní nebo soukromé mateřské škole. Za přímé výdaje na vzdělání je
ručitelem stát. Zřizovatel mateřské školy je pak zodpovědný za poskytování finančních
nákladů za provoz a investičních nákladů. Církevní mateřské školy financuje a ručí za
ně stát, aniž by byl jejich zřizovatelem.
Důležitým faktorem je správné hospodaření s finančními prostředky získanými
od státu. Pro určení kvality mateřské školy je určitě správné vypracování Školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání se zásadami a cíli daného školského
zákona a náležitého Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Všechny tyto faktory mají vliv na kvalitu mateřských škol.
Poskytovatelem předškolního vzdělávání může být veřejná správa, neziskové
organizace a ziskové subjekty (podnikatelské). Veškeré údaje s počty školských
subjektů s uvedenými poskytovateli služeb jsou zaznamenány v Adresáři škol, který
vychází z Rejstříku škol a školských zařízení a do kterého jsou postupně přidávána data
a to v Ústavu pro informace a vzdělávání. Účinnou veřejnou službu v předškolním
vzdělávání může přinášet veřejný sektor, ale i soukromý sektor. Prostřednictvím daňové
soustavy dostává poskytovatel předškolní vzdělávací služby finanční prostředky
od státu.
Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu nese odpovědnost za situaci, pojetí
a vývoj vzdělávací soustavy v České republice. Jedním z jeho hlavních úkolů je vydání
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jenž je závazným a
opěrným bodem pro vytváření Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
Požadavky na učitelky mateřských škol se navyšují a jsou zaznamenány v Bílé
knize, kde je jasně a odborně formulován rozsah působnosti pedagoga v předškolním
vzdělávání. Učitelka mateřské školy by měla disponovat odborným vzděláním podle
Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
V soukromém sektoru musí učitelka splňovat odbornou kvalifikaci v případě, kdy
je mateřská škola zapsána ve školském rejstříku škol. V Katalogu prací je stanoveno
zařazení prací pedagoga do platových tříd podle odpovědnosti, namáhavosti a složitosti.
Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků a hodnotný přístup k dětem
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je velmi podstatný pro další vývoj budoucích generací.
Význam předškolního vzdělávání v několika posledních letech stále roste.
Je kontrolována kvalita vzdělávání, která má různá kriteria a užívají se pro její evaluaci
různé postupy a metody. Podstatným článkem pro evaluaci kvality mateřských škol
ve vzdělávacím kontextu je externí hodnocení České školní inspekce, která má
na základě interní evaluace školy, ale i vnější evaluace dalšími subjekty zjistit kvalitu
daného předškolního zařízení. Tuto kvalitu však může Česká školní inspekce
kontrolovat pouze na mateřských školách, které jsou zapsány ve Školském rejstříku.
Další vlivy, které vedou ke kvalitnímu vzdělávání v mateřské škole je bezpečné
prostředí, finanční a materiální předpoklady, spolupráce s různými partnery jako jsou
například pedagogicko psychologické poradny, mateřské školy, základní školy,
ekologická centra, ale i střední a vysoké školy, které mohou ve spolupráci s mateřskou
školou uvézt své studenty do praxe.
Vzhledem k měnícím se hodnotám současné společnosti se mění i přístup rodičů
k výchově dítěte. Mnoho rodičů se věnuje své práci, zaměstnání, aby finančně zajistili
rodinu. Častým jevem současnosti je fakt, že děti materiálně velice dobře zajištěné
strádají nedostatkem času rodičů, výchova zůstává v pozadí.

Rodina je základ

společnosti. Společnost potřebuje vzdělané lidi k produkci znalostí, ale zároveň i citlivé
a lidské jedince vytvářející globální komunikaci. Mění se i komunikace učitelky
mateřské školy s rodiči, která je velmi důležitá, zároveň i náročná, musí být velmi
citlivá, ale zejména by měla být komunikací oboustranně otevřenou. Rodina
má převažující roli ve vývoji, rozvoji a výchově dítěte a mateřská škola jí musí
respektovat, být pouze rádcem. „Mnohá současná rodina však odpovědnost za
požadavky na výchovu dítěte nezvládá.“ (Kolláriková, Pupala 2001, str.133)
Ve vzdělávací soustavě je prvním činitelem společenského života právě
mateřská škola, která je službou a poskytuje vzdělávání a rozvoj osobností dětí
předškolního věku.
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PRAKTICKÁ ČÁST
3. Výzkumná část
Základní soubor produkuje vybrané mateřské školy (veřejné, soukromé).
Vybrány byly mateřské školy zařazené do rejstříku škol a školských zařízení, mateřské
školy s různými zřizovateli. Výběr mateřských škol byl ovlivněn na základě osobní
účasti autorky práce. Vybrány byly následující mateřské školy: mateřská škola
Podbělohorská (Středočeský kraj, Praha 5), soukromá mateřská škola Opus, o.p.s.
(Středočeský kraj, Praha 5).
Charakteristika vybraných mateřských škol se věnuje především tématům, kým
je služba poskytována, jaké služby mateřské školy poskytují, jak jsou financovány. Na
obou mateřských školách byly respondentům rozdány celkem 202 dotazníky.
Respondenti vyplnili 126 dotazníků, což znamená nadpoloviční účast 62,4%. Na obou
mateřských školách byla autorka přijata vlídně a v příjemném prostředí. Výzkum na
mateřské škole Podbělohorská byl uskutečněn v červnu roku 2010 a v soukromé
mateřské škole v září roku 2010.
Charakteristika místa šetření
 Mateřská škola Podbělohorská
Historie mateřské školy sahá až do roku 1930. Kapacita školy je sto dvanáct dětí.
Mateřská škola je v právní subjektivitě od 1. ledna 2001, je příspěvkovou organizací.
Poslední rozhodnutí o zařazení do sítě škol je ze dne 1. 1. 2005. Zřizovatelem školy je
Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4. Škola je zapsána v rejstříku škol a školských
zařízení (je registrována Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy). Vykonává
činnost školy a školní jídelny.
Mateřská škola má vypracovaný Školní vzdělávací program, který je v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).
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Spolupráce školy a rodiny se rozvíjí na základě potřeb a zájmu rodičů ve
prospěch docházejících dětí. Rodiče se na základě svých možností podílejí na celém
dění školy. Na škole je registrována Unie rodičů ČR. Na přání rodičů pořádá mateřská
škola v odpoledních hodinách zájmové kroužky, které vedou učitelky školy nebo lektoři
jednotlivých agentur (výuka angličtiny formou her, keramickou dílnu, výtvarný a
pracovní kroužek, hudební kroužek, tělesný kroužek, návštěvu solné jeskyně, logopedii,
hru na flétnu, cvičíme pro radost).

Škola organizuje návštěvy divadel, kina a mnoho

dalších aktivit. Na základě přání rodičů je organizována škola v přírodě.
Škola úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickou poradnou, logopedem a dalšími
institucemi.
Škola získává neinvestiční dotace ze státního rozpočtu dle normativů každoročně
určených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které se vztahují na výchovu a
vzdělávání na přímé vzdělávací náklady. Příspěvek poskytuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy formou dotace. Tyto finanční prostředky dostává mateřská škola
prostřednictvím městské části Praha 5 (část obce).
Jako zřizovatel poskytuje městská část Praha 5 mateřské škole finanční
prostředky na zajištění provozu (provozní příspěvek) a na krytí provozních nákladů.
Provoz je hrazen i z úplaty za předškolní vzdělávání.
Mateřská škola Podbělohorská je subjektem poskytující výchovně vzdělávací
služby.
 Soukromá mateřská škola OPUS o.p.s.
Soukromá mateřská škola OPUS o.p.s., vznikla 1. 9. 1993, která je obecně
prospěšnou společností poskytující výchovně vzdělávací službu, zřizovatelem školy je
právnická osoba, která je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. Právnická osoba
vykonává činnost školy a školní jídelny. Kapacita mateřské školy je devadesát dětí.
Soukromá mateřská škola OPUS, o.p.s. má vypracovaný Školní vzdělávací program
podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
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Škola úzce spolupracuje s rodiči, kteří se aktivně podílejí na veškerém dění
školy k užitku dětí navštěvujících mateřkou školu. Podílejí se svojí účastí na společných
akcích jako je například jarní velikonoční dílna. Spolupráce s rodiči je funkční a dobrá.
V odpoledních hodinách na škole probíhají zájmové kroužky (výtvarný kroužek, flétna,
angličtina, aerobik, logopedie), aby nenarušily dopolední program. Zájmové kroužky
vedou učitelky mateřské školy nebo lektorky z agentury.

V rámci činnosti školy

probíhají návštěvy divadel, kulturní akce a výlety do přírody a podobně. Mateřská škola
pořádá třikrát ročně – pobyt na horách s plaveckým výcvikem, pobyt na horách v zimě a
na jaře pobyt v zahraničí u moře. Škola úzce spolupracuje s pedagogicko
psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem (logopedem) a dalšími
institucemi.
Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let (§ 34 odst.
1 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Škola čerpá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu dle normativů každoročně
určených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které se vztahují na výchovu a
vzdělávání a na financování běžných provozních neinvestičních nákladů. Dotace jsou
poskytovány z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím
Magistrátu hlavního města Prahy. Veškeré investiční a provozní náklady hradí
zřizovatel. Soukromá mateřská škola vybírá školné, jehož výdaje jdou na pořádání akcí
pro děti (divadla, výlety a jiné) a právě na investiční a provozní výdaje.

5.1 Cíl výzkumného šetření
Hypotéza: Šetření vychází z předpokladu, že:
1) poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou není rodiči chápáno jako
veřejná služba
2) rodiče požadují, aby stát zajišťoval předškolní vzdělávání jako doplněk rodinné
výchovy
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3) rodiče považují za samozřejmou finanční účast státu na předškolním vzdělávání

5.2 Metoda výzkumu
Šetření bylo prováděno dotazníkovou metodou. Tento dotazník byl vytvořen pro
výzkumný úkol „Mateřská škola jako veřejná služba.“ Cílovou skupinou respondentů
byli rodiče dětí z vybraných mateřských škol. Šetření bylo prováděno písemným
dotazováním. Dotazník obsahoval šestnáct otázek. Dotazník převážně obsahoval otázky
uzavřené trichotomické a otázky výběrové. V závěru dotazníku uváděli respondenti
demografická data – pohlaví, věk. Respondenti měli možnost rozhodnout se mezi třemi
či více možnostmi. Zvolila jsem metodu dotazníku, poněvadž tuto metodu lze použít
pro větší množství respondentů najednou. Monitoring byl ale prováděn na menším
počtu respondentů, protože některé mateřské školy odmítly spolupracovat. Dotazník
umožnil přispět ke zjištění, zda rodiče mají povědomí o předškolním vzdělávání jako
službě poskytované státem. Dotazník byl naplánován ke zjištění skutečných postojů,
mínění a názorů respondentů, zda je poskytování předškolního vzdělávání mateřskou
školou veřejnou službou, zda je mateřská škola poskytovatelem předškolního
vzdělávání, proč jejich dítě dochází do mateřské školy, zda je mateřská škola zbytečná a
podobně. Každá odpověď z dotazníku byla hodnocena, získané odpovědi byly
analyzovány a rozděleny s cílem nalézt odpovědi na sledovanou problematiku. Tato
metoda dotazníku umožnila snadnější získání údajů, možnost zpracování a vyhodnocení
bez velkého obtěžování respondentů, kteří mohli dotazník vyplnit například doma.
Respondent, který vyplňoval dotazník, měl jednotlivé položky zakroužkovat, zaškrtnout
nebo označit. Dotazník byl anonymní. Získané údaje byly zpracovány textově i
graficky.
První okruh dotazů, který je základem pro tuto práci byl směrován k veřejné
službě v předškolním vzdělávání v mateřské škole. Druhá část byla zaměřena na
současnou roli a důležitost mateřských škol ve vzdělávacím systému. Závěrečné otázky
vedly ke zjištění věkového složení a pohlaví dotazovaných respondentů. Důvodem
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těchto dvou otázek bylo zjistit, zda rodiče (matky či otcové) patří do populace dříve
narozených, či naopak, zda jejich věk zásadně ovlivňuje jejich povědomí o předškolním
vzdělávání. Zajímalo mne, zda se dotazníku účastní muži.

5.3 Popis průběhu výzkumného šetření
Jak bylo uvedeno, šetření probíhalo na dvou mateřských školách, na mateřské
škole Podbělohorská a na soukromé mateřské škole Opus. Skupinu respondentů tvořili
rodiče docházejících dětí z vybraných mateřských škol. Šetření na mateřské škole
Podbělohorská probíhalo v měsíci červnu roku 2010 a na soukromé mateřské škole
Opus v měsíci září téhož roku.

Na obou mateřských školách po dohodě s ředitelkami se autorka účastnila
osobně třídních schůzek. Ke konci třídních schůzek byla ředitelkami představena
rodičům a měla tak možnost seznámit se s respondenty osobním kontaktem. Rodiče pak
požádala o spolupráci a vysvětlila jim důvod a důležitost vyplněných dotazníků. Se
souhlasem ředitelek byli rodiče seznámeni s některými body dotazníku, které vedly
k vlastnímu hodnocení dané mateřské školy. Autorka vysvětlila, že jejich názory
napomohou lépe analyzovat celkový pohled na předškolní vzdělávání. Rodiče byli
informováni, že dotazník je anonymní a obsahuje šestnáct otázek a jeho vyplnění bude
trvat nejvýše deset minut. Pro případné dotazy respondentů autorka uvedla osobní
kontakt. Po této prezentaci rozdala dotazníky rodičům, zbývající dotazníky ponechala
ředitelkám, které osobně jejím jménem chybějícím rodičům na třídních schůzkách
dotazníky v nadcházejících dnech předaly. Zároveň autorka rodičům poděkovala za
jejich spolupráci. Na třídních schůzkách u obou mateřských škol byla větší účast žen,
účast mužů byla nepoměrně nižší. Po dohodě s ředitelkami byla v každé mateřské
škole umístěna v šatnách krabice, která byla nadepsána, že slouží pro účely diplomové
práce, pro vyplněné dotazníky. Rodiče své zodpovězené dotazníky měli možnost vhodit
do těchto určených krabic. Někteří respondenti nevyužili možnosti vrácení dotazníku do
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určených krabic, ale osobně je odevzdávali ředitelkám. Časový úsek pro vrácení
dotazníků byl v každé mateřské škole tři týdny, během kterých autorka průběžně
v daném měsíci danou mateřskou školu navštěvovala a sbírala podklady. Po třech
týdnech byl sběr dotazníků na jednotlivých mateřských školách ukončen.
Na obou mateřských školách bylo respondentům rozdáno celkem 202 dotazníků.
Respondenti vyplnili 126 dotazníků, což znamená nadpoloviční účast 62,4%. Na
mateřské škole Opus byla vyšší účast respondentů, která činila celých 80% z celkového
počtu devadesáti dotazovaných. Na mateřské škole Podbělohorská byla nižší účast
respondentů a to 48,2% z celkového počtu sto dvanácti dotazovaných. Na obou
mateřských školách byla autorka přijata vlídně a v příjemném prostředí.
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5.4 Analýza výsledků výzkumu
1. Je poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou veřejnou službou?
Graf č. 1

Respondenti

z mateřské

školy Podbělohorská

odpověděli

v 75,9%,

že

poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou je veřejnou službou a 24,1%
uvedlo, že nevědí.
Dotazování v soukromé mateřské škole Opus uvedli v 81,9%, že mateřská škola
je poskytovatelem služby předškolního vzdělávání a 18,1% dotazovaných uvedlo, že
nevědí.
V obou mateřských školách ani jeden respondent neuvedl, že mateřská škola
není veřejnou službou.
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2. Je povinností státu zajišťovat dětem předškolní vzdělávání (mateřskou školu)?

Graf č. 2

Tento graf souvisí s grafem č. 1, neboť poskytování předškolního vzdělávání
mateřskou školou je veřejnou službou a poskytovatelem veřejné služby je „stát“ (kraj,
obec, orgán veřejné správy). Z mateřské školy Podbělohorská uvedlo 79,6%
respondentů, že je povinností státu zajišťovat předškolní vzdělávání a 20,4% uvedlo, že
nevědí.
Ze soukromé mateřské školy Opus uvedlo 80,6% dotazovaných povinnost státu
při zajišťování předškolního vzdělávání a 19,4%

uvedlo, že nevědí. Nikdo

z respondentů z obou mateřských škol neuvedl, že stát nemá povinnost poskytovat
předškolní vzdělávání mateřskou školou.
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3. Je mateřská škola jako veřejná služba financována ze státního rozpočtu?

Graf č. 3

V mateřské škole Podbělohorská odpověděli respondenti kladně v 77,8% a
22,8% odpověděli, že nevědí.
V soukromé mateřské škole Opus odpověděli respondenti kladně v 95,8%, že je
mateřská škola financována ze státního rozpočtu a 4,2% odpověděli, že nevědí.
Nikdo z respondentů u obou mateřských škol neuvedl, že by mateřská škola
nebyla financována ze státního rozpočtu.
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4. Je mateřská škola poskytovatelem vzdělávání?

Graf č. 4

Respondenti z mateřské školy Podbělohorská v 79,6% vidí mateřskou školu jako
poskytovatele vzdělávání, 11,1% dotázaných neví, zda mateřská škola poskytuje
vzdělávání a 9,3% uvedlo, že mateřská škola neposkytuje vzdělávání.
Dotazovaní ze soukromé mateřské školy odpověděli, že mateřská škola je
poskytovatelem vzdělávání v 84,7% a 15,3% respondentů neví, nikdo neuvedl, že by
mateřská škola neposkytovala vzdělávání.
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5. Myslíte si, že nabídka mateřských škol dostatečně pokrývá poptávku?

Graf č. 5

Respondenti z mateřské školy Podbělohorská v 88,9% uvedli, že nabídka
mateřských škol dostatečně nepokrývá poptávku, 7,4% uvedlo, že nevědí a 3,7%
uvedlo, že je nabídka pokryta.
Ze soukromé mateřské školy Opus v 84,7% respondentů uvedlo, že počet
nabízených mateřských škol je nedostačující vzhledem k zájmu a potřebě umístění
dítěte do mateřské školy a 9,7% uvedlo, že nevědí a 5,6% uvedlo, že je nabídka
pokryta. Respondenti tak nastínili současnou situaci chybějících mateřských škol.
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6.

Jak byste hodnotili služby poskytované mateřskou školou?

Graf č. 6

Respondenti ve větší míře odpověděli, že služby poskytované mateřskou školou
na Podbělohorské jsou velmi dobré a to v 57,4%, dobré v 35,2%, částečně dobré
v 7,4%.
V soukromé mateřské škole Opus uvádli dotazovaní jako velmi dobré služby
poskytované mateřskou školou v 79,2%, dobré v 19,4%, částečně dobré v 1,4%.
Z dotazovaných se nikdo nevyjádřil, že by byly poskytované služby částečně
špatné, špatné nebo dokonce velmi špatné. Z čehož vyplývá, že dotazovaní jsou
v celkovém shrnutí spokojeni s poskytovanými službami obou mateřských škol.
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7. Jsou tyto služby součástí předškolního vzdělávání – veřejnou službou podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání?

Graf č. 7

V mateřské škole Podbělohorská odpověděli respondenti v 72,2%, že služby
poskytované mateřskou školou jsou součástí předškolního vzdělávání – veřejnou
službou podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a 27,8%
uvedlo, že nevědí.
Ze soukromé mateřské školy Opus uvedlo 73,6% dotazovaných, že služby, které
poskytují mateřské školy jsou podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání – veřejnou službou a 26,4% uvedlo, že nevědí.
Nikdo z respondentů z obou mateřských škol neuvedl, že služby poskytované
mateřskou školou nejsou součástí předškolního vzdělávání – veřejnou službou podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
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8. Poskytuje mateřská škola dostačující nabídku zájmových aktivit?

Graf č. 8

V obou mateřských školách dotazovaní uvedli, že jsou spokojeni s nabídkou
zájmových aktivit a že nabídka je dostačující.
U mateřské školy Podbělohorská nikdo z dotazovaných neuvedl, že by byl
s nabídkou zájmových aktivit nespokojen, spokojeno je 96,3% respondentů, 3,7%
nevědí.
U soukromé mateřské školy Opus uvedli dva dotazovaní, že by zařadili zájmový
keramický kroužek a ve stejném počtu uvedli, že by uvítali kroužek grafomotoriky.
S nabídkou zájmových aktivit je spokojeno 91,7% dotazovaných, 2,8% nevědí.
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9. Proč Vaše dítě dochází do mateřské školy?
Z hlediska současné situace naší rodiny je pro nás mateřská škola:
Graf č. 9

Respondenti se v tomto bodě vyjadřují k současné situaci v rodině. V mateřské
škole Podbělohorská na dotaz jakou má pro ně mateřská škola důležitost uvedlo 57,4%
respondentů, že je pro ně nenahraditelná, ve 3,7% by museli hledat chůvu. V 18,5% by
matka nemohla nastoupit do zaměstnání, 11,1% dotazovaných se vyjádřilo, že
mateřskou školu potřebují. Ve třech případech uvedli respondenti komplikace směného
provozu v zaměstnání. Z dotazovaných 3,7% tvoří skupinu, kdy docházení dítěte do
mateřské školy je vnímáno pouze jako doplňkové.
Pro většinu dotazovaných v soukromé mateřské škole Opus má škola
nenahraditelnou funkci. Vyhledat služby chůvy, či jiné hlídání by muselo 9,7%
dotazovaných. 8,4% respondentů uvedlo, že by matka nemohla nastoupit do zaměstnání
a 6,9% rodičů uvedlo, že by muselo zaměstnání ukončit. Za potřebnou mateřskou školu
ji považuje 9,7%. Doplňkovou funkci tvoří skupina 15,3%, kde více jak polovina
respondentů uvedla, že jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené s druhým dítětem a
považují umístění dítěte do dětského kolektivu a jeho vzdělání za důležité. Nikdo
z respondentů z obou mateřských škol neuvedl, že by mohl bez této služby být.
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10. Usnadňuje Vám mateřská škola návrat do zaměstnání po ukončení
rodičovské dovolené?
Graf č. 10

Stoprocentní odpovědí dotazovaných z obou mateřských škol bylo, že možnost
nástupu dítěte do mateřské školy jednoznačně usnadňuje návrat do zaměstnání po
ukončení rodičovské dovolené.
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11. Jaký počet dětí na třídu je podle Vašeho názoru vyhovující?

Graf č. 11

V tomto bodě uvedli respondenti, ze soukromé mateřské školy Opus v 59,7%, že
je pro ně vyhovující počet do patnácti dětí na třídu a k dvaceti dětem na třídu se přiklání
40,3%. Více jak dvacet dětí na třídu pokládají respondenti za nevyhovující.
Oproti těmto údajům dotazovaní z mateřské školy Podbělohorská v 18,5%
uvedli jako vyhovující počet dětí na třídu mezi dvaceti a dvaceti pěti dětmi. Mezi
patnácti a dvaceti dětmi na třídu by považovalo za vhodné 57,4% respondentů. Daleko
méně respondentů, než u soukromé mateřské školy uvedlo ve 24,1% vhodný počet do
patnácti dětí na třídu.
Respondenti ani z jedné mateřské školy neuvedli, že by bylo pro ně vyhovujících
dvacet pět dětí a více dětí na třídu, což v současných mateřských školách je běžnou
záležitostí.
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12.

Jaká výše poplatků za poskytovanou službu mateřskou školou je pro Vás
přijatelná?

Graf č. 12

Dotazovaní z mateřské školy Podbělohorská uvedli jako vyhovující poplatek 1
000,- až 2 000,- Kč v 77,8%, 2 000,- až 4 000,- Kč v 16,7% a pro 5,5% uvedli jako
přijatelnou částku 4 000,- a více Kč.
Respondenti ze soukromé mateřské školy Opus uvedli jako přijatelný poplatek 1
000,- až 2 000,- Kč v 2,8%, 2 000,- až 4 000,- Kč v 37,5% a pro 59,7% uvedli jako
přijatelnou částku 4 000,- a více Kč.
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13. Jste spokojeni s přístupem pedagogických a správních zaměstnanců?

Graf č. 13

Respondenti z mateřské školy Podbělohorská uvedli, že jsou spokojení
s přístupem pedagogických i správních zaměstnanců v 87% a 13% nevědí.
Dotazovaní ze soukromé mateřské školy Opus jsou dokonce spokojeni v 93% a
7% neví, zda jsou spokojeni.
Z odpovědí vyplynulo, že žádný respondent není nespokojený.
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14. Je mateřská škola zbytečná?

Graf č. 14

U obou mateřských škol respondenti uvedlo v 100%, že mateřská škola není zbytečná.

15. Pohlaví
Graf č. 15

Převážnou část respondentů tvořily na obou mateřských školách ženy. Muži
odpovídali v menším zastoupení. Na mateřské škole Podbělohorská odpovídalo 88,9%
žen a 11,1% mužů. Na soukromé mateřské škole Opus odpovídalo 84,7% žen a 15,3%
mužů.
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16. Věk
Graf č. 16

Graf č. 17

Ženy

Muži

Na mateřské škole Podbělohorská tvořilo skupinu respondentek do třiceti let
27,8%, od třiceti do třiceti pěti let odpovědělo 42,6% respondentek, tyto dotazované
tvořily největší skupinu. Od třiceti šesti do čtyřiceti let se zúčastnilo 14,8% žen a 3,7%
odpovídaly ženy starší čtyřiceti jedna let. Z celkového počtu dotazovaných mužů i žen
byli další skupinou dotazovaných muži, kdy ve 3,7% byli ve věku od třiceti jedna do
třiceti pěti let a 7,4% dotazovaných bylo od třiceti šesti do čtyřiceti let.
V soukromé mateřské škole Opus se dotazníkového šetření zúčastnilo ve věku
mezi třiceti jedna až třiceti pěti lety 11,1% a ve věku třiceti šesti až čtyřiceti lety 4,2%
respondentů. Nejvíce respondentek 44,4% se pohybovalo ve věku třicet jedna až třicet
pět let, ve věku mezi třiceti šesti a čtyřiceti lety 26,4% a 11,1% respondentek bylo ve
věku dvacet pět až třicet let, dvě ženy byly starší čtyřiceti jedněch let.
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5.5 Shrnutí výsledků výzkumu
Hypotéza: Šetření vychází z předpokladu, že:
1) poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou není rodiči chápáno jako
veřejná služba
Ze šetření vyplynulo, že rodiče z mateřské školy Podbělohorská v 75,9% a soukromé
mateřské školy Opus v 81,9% uvedli, že poskytování předškolního vzdělávání
mateřskou školou je veřejnou službou. 78,9% byl průměr z celkového počtu rodičů,
kteří chápou předškolní vzdělávání jako veřejnou službu, přičemž byla hypotéza
vyvrácena.
2) rodiče požadují, aby stát zajišťoval předškolní vzdělávání jako doplněk rodinné
výchovy
Šetření prokázalo, že rodiče z mateřské školy Podbělohorská v 79,6% a 80,6% ze
soukromé mateřské školy Opus, považují za povinnost státu zajištění předškolního
vzdělávání. Průměrný počet rodičů z obou mateřských škol představoval 80,1%. Rodiče
očekávají, požadují zajišťování předškolního vzdělávání státem, hypotéza jimi byla
potvrzena.
3) rodiče považují za samozřejmou finanční účast státu na předškolním vzdělávání
Šetření potvrdilo, že rodiče z mateřské školy Podbělohorská v 77,8% a v 95,8% ze
soukromé mateřské školy Opus chápou, že je mateřská škola financována ze státního
rozpočtu. Průměrným počtem respondentů z obou mateřských škol v 86,8% byla
potvrzena hypotéza, že rodiče pokládají za samozřejmé, že stát se účastní na
financování předškolního vzdělávání.
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Závěr
Z tohoto dotazníku a z analýzy odpovědí respondentů žen a mužů vyplývá, že
poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou je veřejnou službou.
Respondenti z mateřské školy Podbělohorská odpověděli v 75,9%, že poskytování
předškolního vzdělávání mateřskou školou je veřejnou službou a 24,1% uvedlo, že
nevědí. Dotazování v soukromé mateřské škole Opus uvedli v 81,9%, že je mateřská
škola poskytovatelem služby předškolního vzdělávání a 18,1% dotazovaných uvedlo, že
nevědí. V obou mateřských školách ani jeden respondent neuvedl, že mateřská škola
není veřejnou službou.
Poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou je veřejnou službou a
poskytovatelem veřejné služby je „stát“ (kraj, obec, orgán veřejné správy). Z mateřské
školy Podbělohorská uvedlo 79,6% respondentů, že je povinností státu zajišťovat
předškolní vzdělávání a 20,4% uvedlo, že nevědí. Ze soukromé mateřské školy Opus
uvedlo 80,6% dotazovaných povinnost státu při zajišťování předškolního vzdělávání a
19,4% uvedlo, že nevědí. Nikdo z respondentů z obou mateřských škol neuvedl, že stát
nemá povinnost poskytovat předškolní vzdělávání mateřskou školou.
Podle dotazovaných je povinností státu financovat předškolní vzdělávání,
mateřskou školu. Z odpovědí vyplynulo, že dotazovaní mají povědomí o financování
mateřských škol. V mateřské škole Podbělohorská odpověděli respondenti kladně v
77,8% a 22,8% odpověděli, že nevědí. V soukromé mateřské škole Opus odpověděli
respondenti kladně v 95,8%, že je mateřská škola financována ze státního rozpočtu a
4,2% odpověděli, že nevědí. Nikdo z respondentů u obou mateřských škol neuvedl, že
by mateřská škola nebyla financována ze státního rozpočtu.
Mateřská škola dětem poskytuje výchovu a vzdělávání, začlenění do kolektivu
po dobu, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Respondenti z mateřské školy Podbělohorská
v 79,6% vidí mateřskou školu jako poskytovatele vzdělávání, 11,1% dotázaných neví,
zda mateřská škola poskytuje vzdělávání a 9,3% uvedlo, že mateřská škola neposkytuje
vzdělávání. Dotazovaní ze soukromé mateřské školy odpovídali, že mateřská škola je
poskytovatelem vzdělávání v 84,7% a 15,3% respondentů neví, nikdo neuvedl, že by
mateřská škola neposkytovala vzdělávání.
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Z dotazníku vyplývá, že mnoho respondentů si uvědomuje nedostatek
mateřských škol, které nepokrývají jejich poptávku. Respondenti z mateřské školy
Podbělohorská v 88,9% uvedli, že nabídka mateřských škol dostatečně nepokrývá
poptávku, 7,4% uvedlo, že nevědí a 3,7% uvedlo, že je nabídka pokryta. Ze soukromé
mateřské školy Opus v 84,7% respondentů uvedlo, že počet nabízených mateřských
škol je nedostačující vzhledem k zájmu a potřebě umístění dítěte do mateřské školy a
9,7% uvedlo, že nevědí a 5,6% uvedlo, že je nabídka pokryta. Respondenti tak nastínili
současnou situaci chybějících mateřských škol.
Je patrné a z dotazníku vyplývá, že jsou rodiče se službami daných mateřských
škol velmi spokojeni. Respondenti ve větší míře odpovídali, že služby poskytované
mateřskou školou na Podbělohorské jsou velmi dobré a to v 57,4%, dobré v 35,2%,
částečně dobré v 7,4%. V soukromé mateřské škole Opus uvádli dotazovaní jako velmi
dobré služby poskytované mateřskou školou v 79,2%, dobré v 19,4%, částečně dobré
v 1,4%. Z dotazovaných se nikdo nevyjádřil, že by byly poskytované služby částečně
špatné, špatné nebo dokonce velmi špatné. Z čehož vyplývá, že dotazovaní jsou
v celkovém shrnutí spokojeni s poskytovanými službami obou mateřských škol.
Rodiče si neuvědomují, že služby poskytované mateřskou školou (například
zájmové kroužky) nejsou součástí předškolního vzdělávání podle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V mateřské škole Podbělohorská
odpověděli respondenti v 72,2%, že služby poskytované mateřskou školou jsou součástí
předškolního vzdělávání – veřejnou službou podle Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání a 27,8% uvedlo, že nevědí. Ze soukromé mateřské školy
Opus uvedlo 73,6% dotazovaných, že služby, které poskytují mateřské školy jsou podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – veřejnou službou a
26,4% uvedlo, že nevědí. Nikdo z respondentů z obou mateřských škol neuvedl, že
služby poskytované mateřskou školou nejsou součástí předškolního vzdělávání –
veřejnou službou podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Rodiče jsou spokojeni i se zájmovými aktivitami, které na mateřských školách
probíhají. V obou mateřských školách dotazovaní uvádějí, že jsou spokojeni s nabídkou
zájmových aktivit a nabídka je dostačující. U mateřské školy Podbělohorská nikdo
z dotazovaných neuvedl, že by byl s nabídkou zájmových aktivit nespokojen, spokojeno
je 96,3% respondentů, 3,7% nevědí. U soukromé mateřské školy Opus dva dotazovaní
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uvedli, že by zařadili zájmový keramický kroužek a ve stejném počtu uvedli, že by
uvítali kroužek grafomotoriky. S nabídkou zájmových aktivit je spokojeno 91,7%
dotazovaných, 2,8% nevědí.
Pro většinu rodičů je mateřská škola nenahraditelná a neumístění dítěte do
mateřské školy by bylo pro ně velice komplikované. Ohrozilo by to například nástup
matek do zaměstnání. Respondenti se vyjadřovali k současné situaci v rodině.
V mateřské škole Podbělohorská na dotaz jakou má pro ně mateřská škola důležitost
uvedlo 57,4% respondentů, že je pro ně nenahraditelná, ve 3,7% by museli hledat
chůvu. V 18,5% by matka nemohla nastoupit do zaměstnání, 11,1% dotazovaných se
vyjádřilo, že mateřskou školu potřebují. Ve třech případech respondenti uvedli
komplikace směnného provozu v zaměstnání. Z dotazovaných 3,7% tvořilo skupinu,
kdy docházení dítěte do mateřské školy je vnímáno pouze jako doplňkové. Nikdo
z respondentů z obou mateřských škol neuvedl, že by mohl bez této služby být. Pro
většinu dotazovaných v soukromé mateřské škole Opus má škola nenahraditelnou
funkci. Vyhledat služby chůvy, či jiné hlídání by muselo 9,7% dotazovaných. 8,4%
respondentů uvedlo, že by matka nemohla nastoupit do zaměstnání a 6,9% rodičů
uvedlo, že by muselo zaměstnání ukončit. Za potřebnou mateřskou školu ji považovalo
9,7%. Doplňkovou funkci tvořila skupina 15,3%, kde více jak polovina respondentů
uvedla, že jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené s druhým dítětem a považují
umístění dítěte do dětského kolektivu a jeho vzdělání za důležité.
Matkám (otcům) mateřská škola usnadňuje možný nástup po rodičovské
dovolené do zaměstnání. Stoprocentní odpovědí dotazovaných z obou mateřských škol
bylo, že možnost nástupu dítěte do mateřské školy jednoznačně usnadňuje návrat do
zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené.
Rodiče by dávali přednost snížení počtu dětí na třídu pro individuální činnosti,
individuální přístup k dětem. Respondenti ze soukromé mateřské školy Opus v 59,7%
uvedli, že je pro ně vyhovující počet do patnácti dětí na třídu a k dvaceti dětem na třídu
se přiklání 40,3%. Více jak dvacet dětí na třídu pokládají respondenti za nevyhovující.
Oproti těmto údajům dotazovaní z mateřské školy Podbělohorská v 18,5% uvedli jako
vyhovující počet dětí na třídu mezi dvaceti a dvaceti pěti dětmi. Mezi patnácti a dvaceti
dětmi na třídu by považovalo za vhodné 57,4% respondentů. Daleko méně respondentů,
než u soukromé mateřské školy uvedlo ve 24,1% vhodný počet do patnácti dětí na třídu.
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Respondenti ani z jedné mateřské školy neuvedli, že by bylo pro ně vyhovujících dvacet
pět dětí a více dětí na třídu, což je v současných mateřských školách běžné.
Na jednotlivých mateřských školách se různily názory na výši poplatků, které by
rodiče byli ochotni měsíčně uhradit. U soukromé mateřské školy Opus by byla převážná
část rodičů ochotna uhradit více jak čtyři tisíce korun, oproti druhé mateřské škole
Podbělohorská, kde je přijatelný poplatek pro rodiče za službu pohybující se mezi tisíci
až dvěma tisíci korun měsíčně. Dotazovaní z mateřské školy Podbělohorská uvedli jako
vyhovující poplatek 1 000,- až 2 000,- Kč v 77,8%, 2 000,- až 4 000,- Kč v 16,7% a pro
5,5% uvedli jako přijatelnou částku 4 000,- a více Kč. Respondenti ze soukromé
mateřské školy Opus uvedli jako přijatelný poplatek 1 000,- až 2 000,- Kč v 2,8%,
2 000,- až 4 000,- Kč v 37,5% a pro 59,7% uvedli jako přijatelnou částku 4 000,- a více
Kč.
Jako velmi důležité spatřuji, že respondenti jsou spokojeni s přístupem pedagogů
i správních zaměstnanců. Respondenti z mateřské školy Podbělohorská uvedli, že jsou
spokojení s přístupem pedagogických i správních zaměstnanců v 87% a 13% nevědí.
Dotazovaní ze soukromé mateřské školy Opus jsou dokonce spokojeni v 93% a 7%
neví, zda jsou spokojeni. Z odpovědí vyplynulo, že žádný respondent není nespokojený.
Rodiče si uvědomují důležitost této služby, mateřské školy. U obou mateřských
škol respondenti uvedli ve 100%, že mateřská škola není zbytečná.
Převážnou část respondentů tvořily na obou mateřských školách ženy. Muži
odpovídali v menším zastoupení. Na mateřské škole Podbělohorská odpovídalo 88,9%
žen a 11,1% mužů. Na soukromé mateřské škole Opus odpovídalo 84,7% žen a 15,3%
mužů.
Na mateřské škole Podbělohorská tvořilo skupinu respondentek do třiceti let
27,8%, od třiceti do třiceti pěti let odpovědělo 42,6 % respondentek, tyto dotazované
tvořily největší skupinu. Od třiceti šesti do čtyřiceti let se zúčastnilo 14,8 % žen a 3,7 %
odpovídaly ženy starší čtyřiceti jedna let. Z celkového počtu dotazovaných mužů i žen
byli další skupinou dotazovaných muži, kdy ve 3,7 % byli ve věku od třiceti jedna do
třiceti pěti let a 7,4 % dotazovaných bylo od třiceti šesti do čtyřiceti let. V soukromé
mateřské škole Opus se dotazníkového šetření zúčastnilo ve věku mezi třiceti jedna až
třiceti pěti lety 11,1 % a ve věku třiceti šesti až čtyřiceti lety 4,2 % respondentů. Nejvíce
respondentek 44,4 % se pohybovalo ve věku třicet jedna až třicet pět let, ve věku mezi
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třiceti šesti a čtyřiceti lety 26,4 % a 11,1 % respondentek bylo ve věku dvacet pět až
třicet let, dvě ženy byly starší čtyřiceti jedna let.
Z celkové analýzy a odpovědí vyplývá, že předškolní vzdělávání - mateřská
škola je nenahraditelnou službou, kterou poskytuje stát v současné společnosti, se
kterou jsou rodiče velmi spokojeni. Rodiče nemají přesnou představu, jaký rozsah tato
služba má mít.

90

Resumé
Diplomová práce je zaměřena na poskytování předškolního vzdělávání
mateřskou školou jako veřejnou službou.
Teoretická část se zabývá charakteristikou mateřské školy jako výchovné
instituce, legislativními rámci předškolního vzdělávání a úlohou státu jako
poskytovatele veřejné služby předškolního vzdělávání, jejím způsobem financování a
poskytováním služby na základě zřizovatele, pozicí mateřské školy, jako partnera
rodiny při vzdělávacím a výchovném působení.
Praktická část diplomové práce je založena na výzkumném šetření ve dvou
mateřských školách. Výzkumná část potvrdila, že rodiče chápou poskytování
předškolního vzdělávání v mateřských školách jako veřejnou službu a považují
financování předškolního vzdělávání státem jako samozřejmost. Ze šetření vyplynulo,
že to, co mateřská škola poskytuje navíc, rodiče chápou v rámci garantované služby,
neuvědomují si, že tyto poskytované služby mateřskou školou jsou nad rámec výchovně
vzdělávacího působení v mateřské škole. Mateřská škola chce na sebe upozornit, získat
v konkurenci více žáků. Podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání poskytování zájmových kroužků není veřejnou službou.

Summary
The thesis is focused on providing pre-kindergarten education as a public
service.
The theoretical part deals with the characteristics of the parent school as educational
institutions, legislative pre-school education and the role of the state as a public service
provider of preschool education, the means of financing and providing services based
on the founder's position of pre-school, the family as a partner in the educational
impact.
The practical part is based on research in two kindergartens. The portion of
research findings confirmed that the parents understand the provision of preschool
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education in kindergartens as a public service, and consider state funding of preschool
education for granted. The survey showed that what is provided the extra by
kindergarten, parents understand the guaranteed services, without realizing that these
services at kindergarten are beyond the educational work in kindergartens. Nursery
school wants to draw attention to themselves, to get more students in the competition.
According to the Framework Educational Programme for the provision of preschool
education school activities is not a public service.
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Příloha č.1
Dobrý den vážení rodiče,
jmenuji se Magdalena Heringová a jsem studentkou 5. ročníku kombinovaného studia
Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze studijního oboru Pedagogika –
Pedagogika předškolního věku. Téma diplomové práce je Mateřská škola jako veřejná
služba. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a
údaje použiji pouze ke zpracování mé diplomové práce. Vybrané odpovědi prosím
zakroužkujte, případně se vyjádřete svými slovy dle vlastního uvážení. Děkuji Vám za
spolupráci a vyplnění dotazníku.
1. Je poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou veřejnou službou?
a) ano
b) ne
c) nevím
2. Je povinností státu zajišťovat dětem předškolní vzdělávání (mateřskou školu)?
a) ano
b) ne
c) nevím
3. Je mateřská škola jako veřejná služba financována ze státního rozpočtu?
a) ano
b) ne
c) nevím
4. Je mateřská škola poskytovatelem vzdělávání?
a) ano
b) ne
c) nevím
5. Myslíte si, že nabídka mateřských škol dostatečně pokrývá poptávku?
a) ano
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b) ne
c) nevím
6. Jak byste hodnotili služby poskytované mateřskou školou?
a) velmi dobré
b) dobré
c) částečně dobré
d) částečně špatné
e) špatné
f) velmi špatné
7. Jsou tyto služby součástí předškolního vzdělávání – veřejnou službou podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání?
a) ano
b) ne
c) nevím
8. Poskytuje mateřská škola dostačující nabídku zájmových aktivit?
a) ano
b) ne (doplňte aktivity, které byste na škole
uvítali)…....................................................
c) nevím

9. Proč Vaše dítě dochází do mateřské školy?
Z hlediska současné situace naší rodiny je pro nás mateřská škola:
a) nenahraditelná
b) mohli bychom bez ní být
c) hledali bychom chůvu
d) matka by nemohla nastoupit do zaměstnání
e) matka by ukončila zaměstnání
f) potřebujeme ji
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g) doplňkovou
h) jiná možnost (např. střídání hlídání rodičů – směny aj.)
…………………………

10. Usnadňuje Vám mateřská škola návrat do zaměstnání po ukončení rodičovské
dovolené?
a) ano
b) ne
c) nevím
11. Jaký počet dětí na třídu je podle Vašeho názoru vyhovující?
a) Do 15 dětí
b) 15 – 20 dětí
c) 20 – 25 dětí
d) 25 a více
12. Jaká výše poplatků za poskytovanou službu mateřskou školou je pro Vás
přijatelná?
a) do 1000,- Kč
b) 1000,- až 2000,- Kč
c) 2000,- až 4000,- Kč
d) 4000,- a více Kč
13. Jste spokojeni s přístupem pedagogických a správních zaměstnanců?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
14. Je mateřská škola zbytečná?
a) Ano
b) Ne
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c) Nevím
15. Pohlaví
a) Žena
b) Muž
16. Věk ………….
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