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Abstrakt 

Práce „Problémy předškolní péče o děti očima rodičů“ se zaměřuje na problematiku 

vzrůstajících neuspokojených žádostí o umístění dítěte do mateřské školy a na problémy 

s harmonizací profesní a rodinné role, které jsou neumístěním dítěte do veřejné 

mateřské školy způsobeny. Již několik let poptávka po umístění dítěte značně převyšuje 

kapacitu mateřských škol. Na službu péče o děti předškolního věku je nahlíženo jako na 

prostředek, který harmonizaci pracovního a rodinného života napomáhá. Získané 

informace z provedených polostrukturovaných rozhovorů s rodiči vedly k identifikaci 

dvou hlavních důvodů umístění dítěte do veřejné mateřské školy. Prvním důvodem bylo 

začlenění dítěte do kolektivu, jeho socializace v něm, druhým důvodem byla finanční 

dostupnost pro rodiče. V případě nepřijetí dítěte do veřejné mateřské školy rodiče 

nepreferovali formy alternativní péče o děti z důvodu finanční náročnosti a nedůvěry 

v ně. Nepřijetí dítěte do veřejné mateřské školy pro rodiče často znamenalo rezignaci na 

návrat na trh práce. Metoda polostrukturovaných rozhovorů byla použita i při 

dotazování ředitelů mateřských škol. Byly identifikovány problémové oblasti 

související s (ne)umístěním dítěte do veřejné mateřské školy. Jednalo se především o 

kritéria přijetí a přeplněnost tříd. Přeplněnost tříd neumožňuje naplnění individuálního 

přístupu ke vzdělávání, který je ve veřejných mateřských školách vyžadován. 

Problémovou oblastí veřejných mateřských škol v příštích letech bude přijímání dětí 

mladších tří let. 

Abstract 

My thesis „The Parents´ view on the current problems of pre-school care“, focuses on 

the problem of raising number of unsatisfied applications of placing children in the 

kindergartens. It deals also with the problems with joint of parents´ careers and family 



 

life, which are caused by refused applications of placing. Year by year there is raising 

excess demand. The pre-school care established by state is a tool which helps parents to 

harmonize their work and family role. It has been done a research using a method of 

semi-structured interviews with parents of children at the pre-school age and with 

headmasters of public kindergartens. It has been recognized two main reasons why 

parents prefer the placement in the public kindergartens to other alternatives of pre-

school care. The main reasons were child´s socialization in a group and financial 

accessibility for parents. The alternatives of pre-school care were not preferred among 

parents, because they are expensive and parents mostly don´t trust them. Because of 

refused application they stayed at home with child, they did not return to their work. It 

has been identified problematic areas which are connected with (un)placing a child in 

the kindergarten, those are criteria of admission and overfull classes. The overfull 

classes don´t enable the individual access in education which is required. It is expected 

that admission of the children who are younger than three years will become more 

problematic in future. 
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Vymezení problému 

Problém nedostatečné veřejné předškolní péče je v současné době v ČR značně 

palčivý. Počet neuspokojených žádostí o umístění dětí do mateřských škol rok od roku 

roste a situace se tak značně komplikuje oproti předchozím létům. I když je tento fakt 

znám a pozorován již několik let, tak prozatím nejsou zavedena žádná opatření, která by 

růstu těchto neuspokojených žádostí zamezila.  

V souvislosti s touto situací stát, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí 

připravuje opatření jiných možných alternativ péče o dítě předškolního věku, které by 

měly ulehčit přeplněným veřejným mateřským školám např. sousedské hlídání, hlídání 

ve firemních školkách, tyto reformy mají vejít v platnost v roce 2012, avšak představy o 

ostatních možnostech, jako úleva na daních ze sociálního pojištění pro zaměstnavatele, 

kteří poskytnou rodičům malých dětí částečný úvazek, se odkládá.  

Součástí plánované sociální reformy jsou i změny týkající se rodičovské 

dovolené, které by mohly napomoci v harmonizaci pracovního a rodinného života. Ze 

strany státu zde spatřuji značnou snahu v nabídnutí možnosti volby rodičům, týká se to 

hlavně délky trvání rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku. 

V současnosti (r. 2011) si rodič nemůže změnit délku rodičovské dovolené podle 

současné potřeby, ani si nemůže z nabízených dob trvání rodičovské dovolené vybrat, 

protože délka dovolené závisí na předem daných kritériích. To se však od roku 2012 

změní. Současný ministr práce a sociálních věcí chce, aby si rodiče mohli pružně měnit 

délku a s tím i výši rodičovské dovolené, tak by v případě nabídky či nutnosti odejít do 

zaměstnání, mohli rodiče tuto možnost využít. Otázkou však stále zůstává, kam v tomto 

případě umístit své dítě. Snahy vedoucí k harmonizaci rodinného a pracovního života by 

měly být podpořeny nabídkou kvalitní a dostupné péče o děti předškolního věku. 

Výzkumné cíle a otázky 

Hlavní výzkumný cíl: 

Zjistit jaká je současná nabídka a dostupnost služeb péče o děti předškolního věku ve 

veřejných mateřských školách a identifikovat s tím související problémy. 
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Další výzkumné cíle a otázky: 

1. Na základě analýzy dokumentů zjistit institucionální a právní vymezení poskytování 

předškolní péče o děti ve veřejných mateřských školách. 

Otázky: 1. A. Jak jsou institucionálně vymezeny v zákonech veřejné 

mateřské školy? 

2. Na základě analýzy rutinních statistických údajů, zjistit současný stav a vývojové 

trendy týkající se umístění dětí do mateřských škol. 

Otázky:  2. A. Jak se vyvíjí počet veřejných mateřských škol v posledních 

letech?  

2. B. Jak se vyvíjí poptávka po umístění dítěte do mateřské školy 

v posledních letech? 

3. Na základě rozhovorů s experty (řediteli) zjistit současnou situaci v oblasti 

předškolního vzdělávání včetně identifikace problémových oblastí v praxi. 

Otázky: 3. A. Jaké jsou příčiny vzrůstajících neuspokojených žádostí o 

umístění dítěte do mateřské školy? 

3. B. Co ovlivňuje rozhodnutí přijat/nepřijat? 

4. Zjistit názory a postoje rodičů k současné situaci předškolního vzdělávání ve 

veřejných mateřských školách. 

Otázky: 4. A. Jak se změní rodinný život, když je dítě přijato/ nepřijato do 

mateřské školy? 

4. B. Jak získat místo ve veřejné mateřské škole pro své dítě, 

existují možností zvýhodnění? 

Teoretická a hodnotová východiska práce 

Na problematiku předškolní péče o děti se podívám prostřednictvím přístupu 

Sigrid Leitnerové pomocí její teorie familialismu, její 4 identifikované typy 

familialismu v teoretické části osvětlím. Zmínila bych se také o neo familialismu, který 

doplnil Mahon, o re-familialismu v postkomunistických zemích Lindy Haintrains, o 

sociálně demokratickém typu familialismu podle Lynne Haney. Využiji rovněž 

klasifikaci H. Bartákové, která je upravena podle nových dat a je v ní zařazena Česká 

republika. Bartáková při zařazení ČR do některého z typů familialismu podle Leitnerové 

zaměřila pozornost na znak formální péče o děti od 3 let do povinné docházky 

(Leitnerová se při identifikaci znaků jejích typů familialismu spíše zaměřila na péči o 

děti do tří let, dalšími znaky byla rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek…) 



 

Přikláním k hodnotě slaďování rodinného a pracovního/osobního života, otázka 

harmonizace se v současné době řeší jak na úrovni politiky jednotlivých zemí, tak i 

v rámci nadnárodní roviny - na úrovni Evropské unie (např. Barcelonské cíle). Politika 

by měla nabízet a zajišťovat lidem takové podmínky, aby se ve společnosti vytvořilo 

prorodinné klima. Společnost by měla podřídit svou sociální politiku tak, aby se 

harmonizace profesní a rodinné role stala sociálním imperativem. Jedním z faktorů 

slaďování rolí je i dostupnost, kvalita a dosažitelnost pečovatelských služeb a zařízení 

péče o děti (Křížková a kol. 2008: 14- 16). 

Metodologie a metody 

 Metodologie 

Ve své empirické části provedu kvalitativní výzkum, pomocí kterého se pokusím 

zmapovat problematiku předškolní péče a zodpovědět na otázky, které jsem si položila 

v cílech. Jsem si vědoma toho, že získané výsledky nemusí být zobecnitelné na populaci 

a do jiného prostředí (Hendl 2005: 52), ale pro potřeby mé bakalářské práce je 

kvalitativní výzkum vhodnější, protože je snáze proveditelný, a to jak v rozsahu tak i 

časově a z finančního hlediska. 

Metody 

Cíl 1. - využiji studium dokumentů, jako jsou zákony či koncepce rodinné politiky, 

abych mohla vymezit institucionální a právní zakotvení veřejných mateřských škol. Je 

sice nereaktivní, ale hodí se pro doplnění a ověření platnosti poznatků (Hendl 2005: 

133). 

Cíl 2. – využiji deskriptivní analýzu rutinních statistických údajů, abych mohla pomocí 

tvrdých dat uvést problematiku. 

Cíl 3. a 4. – chtěla bych použít metodu polostrukturovaných rozhovorů, Hendl ji 

označuje jako rozhovor pomocí návodu, kdy je na tazateli, v jakém pořadí získá 

odpovědi na předem připravený okruh otázek. Tento způsob dotazování pak vede 

k lepší strukturaci a umožňuje lepší srovnání.( Hendl 2005: 174). 

Asi 6-8 rozhovorů bych chtěla uskutečnit s rodiči dětí předškolního věku, o tom, 

jak se mění jejich rodinný život, když je dítě přijato/nepřijato do mateřské školy, jak 

vnímají celou problematiku umístění dítěte do mateřské školy, jaká je nabídka atd. Pak 

bych chtěla uskutečnit 1-2 rozhovory s řediteli mateřských škol, abych získala expertní 

vhled do problematiky. Jak se rozhoduje o přijetí v jejich školkách, co vede ke 

zvýhodnění, jaká je poptávka atd.  



 

Jako metodu analýzy dat jsem zvolila obsahovou analýzu, která „poskytuje 

standardizovanou metodologii pro systematickou a objektivní analýzu obsahu 

zaznamenané lidské kulminace“(Veselý, Nekola 2007: 187). Výpovědi komunikačních 

partnerů budu kódovat a navzájem porovnávat. 
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Úvod 

Rodiče dětí předškolního věku v posledních letech čelí otázce, jak zajistit svému dítěti 

kvalitní péči, která pro ně bude zároveň finančně dostupná. Umístění dítěte do veřejné 

mateřské školy již v současnosti není jistotou. Počet neuspokojených žádostí o přijetí 

dětí do mateřských škol rok od roku roste a situace se tak značně komplikuje oproti 

předchozím létům. I když je tento trend znám a pozorován již několik let, prozatím 

nejsou zavedena účinná opatření, která by růstu neuspokojených žádostí zamezila. 

Zajištění kvalitní předškolní péče o dítě se tak stává problémem, který je pro rodiče 

stěžejní především v otázce harmonizace profesní a rodinné role. 

 V souvislosti s dlouhodobě převyšující poptávkou po umístění dítěte do veřejné 

mateřské školy stát, resp. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo opatření jiných 

možných alternativ péče o dítě předškolního věku, které by měly ulehčit přeplněným 

veřejným mateřským školám. Jedná se o uzákonění tzv. „firemních mateřských škol“, 

které vešlo v platnost 1. 1. 2012. Dalším navrhovaným opatřením je tzv. „sousedské 

hlídání“. Návrh tohoto opatření je znám již z roku 2008, prozatím se jej uzákonit 

nepodařilo, stejně tak jako další návrhy, mezi které patří např. zřízení dětských skupin, 

úlevy z požadavků na živnosti týkající se péče o dítě, či úlevy na dani se sociálního 

pojištění pro zaměstnavatele, kteří poskytnou rodičům malých dětí částečný úvazek. 

 Byla schválena nová sociální reforma, jejíž součástí jsou změny týkající se 

rodičovské dovolené, které by mohly napomoci v harmonizaci pracovního a rodinného 

života. Novela vešla v platnost rovněž 1. 1. 2012, týká především volby délky trvání 

rodičovské dovolené a podmínek jejího pobírání. Předcházející právní úprava 

nedovolovala rodičům změnit délku rodičovské dovolené, ta závisela na předem daných 

kritériích. V současnosti si rodič délku může zvolit a flexibilně ji měnit od dvou do čtyř 

let a s tím i výši rodičovského příspěvku podle současné aktuální potřeby. V případě 

nabídky či nutnosti odejít do zaměstnání by mohli rodiče tuto možnost využít. Otázkou 

však stále zůstává, kam v tomto případě umístit své dítě. Výše zmíněné snahy v oblasti 

rodinné politiky vedoucí k harmonizaci rodinného a pracovního života by měly být 

paralelně podpořeny nabídkou kvalitní a dostupné péče o děti předškolního věku. 

Ve své práci zaměřuji konkrétně na veřejnou službu péče o děti předškolního věku, 

která je v současnosti rodiči nejvíce využívaná. Zájem o tuto službu značně převyšuje 

její kapacitní možnosti, což mě vede ke snaze identifikovat problémy, které jsou 

spojeny s (ne)umístěním dítěte především na straně rodičů, ale i ředitelů mateřských 
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škol. Na veřejnou předškolní péči nahlížím jako na jeden z nejdůležitějších prostředků, 

který umožňuje skloubení rodiny a práce, zároveň se pokusím zdůraznit, že péče zde 

poskytovaná je součástí předškolního vzdělávání v ČR a je finančně dostupná pro 

většinu rodin. 
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Cíle a výzkumné otázky 

Hlavním cílem mé práce je zjistit jaká je současná nabídka a dostupnost služeb péče o 

děti předškolního věku ve veřejných mateřských školách a identifikovat možné 

související problémy. Dílčí cíle a otázky viz tabulka č. 1. 

Abych mohla objasnit problematiku péče o dítě předškolního věku, musím 

nejdříve právně vymezit pojem „veřejná mateřská škola“ dle relevantní legislativy. Dále 

chci prostudovat problematiku předškolní péče v dokumentech na národní úrovni a 

poukázat na hlavní pravidla a podmínky institucionálního vzdělávání dětí předškolního 

věku. 

Pro zjištění současného stavu a vývojových trendů týkajících se možností 

umístění dítěte do mateřské školy shrnu a popíši rutinní statistická data. Změřím se na 

data související s vývojem počtu mateřských škol, s věkovým složením dětí, včetně 

problematiky neuspokojených žádostí o umístění dítěte do MŠ a další související údaje. 

Realizací rozhovorů s řediteli mateřských škol chci zjistit současnou situaci a 

problémové oblasti předškolního vzdělávání v praxi, provedením rozhovorů s rodiči se 

snažím nalézt důvody, proč umisťují své děti do veřejných mateřských škol a 

identifikovat faktory ovlivňující způsob zajištění péče o dítě při harmonizaci profesní a 

rodinné role. 

Tabulka č. 1: Dílčí cíle a výzkumné otázky 

Dílčí cíle Výzkumné otázky 

1. Zjistit institucionální a právní vymezení 

poskytování předškolní péče o děti ve veřejných 

mateřských školách a problematiku neumístění 

v národních koncepcích. 

1.A Jaké je právní a institucionální vymezení 

předškolní péče o děti? 

1.B Jak je problematika umístění diskutována 

v národních koncepcích rodinných politik? 

2. Zjistit současný stav a vývojové trendy týkající 

se umístění dětí do mateřských škol. 

2.A Jak se vyvíjí počet mateřských škol a s tím 

související údaje? 

2.B Jak se vyvíjí počet neuspokojených žádostí o 

umístění? 

3. Zjistit současnou situaci a identifikovat 

problémové oblasti předškolního vzdělávání. 

3.A Co jsou problémové oblasti v předškolním 

vzdělávání? 

4. Zjistit z jakých důvodů rodiče umisťují své děti 

do veřejných mateřských škol a identifikovat 

faktory ovlivňující způsob zajištění péče o dítě 

nejen při harmonizaci profesní a rodinné role. 

4.A Jaké jsou důvody umístění dítěte do veřejné 

mateřské školy? 

4.B Jaké faktory ovlivňují způsob zajištění péče o 

dítě? 

(Zdroj autorka) 
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1 Metodologie a metody 

K naplnění výše zmíněného hlavního cíle mé bakalářské práce, jsem využila kombinaci 

metod analýzy dokumentů a dat a vlastního kvalitativního výzkumu provedeného 

metodou polostrukturovaných rozhovorů. 

Tabulka č. 2: Cíle bakalářské práce se způsobem sběru dat a s metodou analýzy 

dat 

(Zdroj autorka) 

1.1 Využití sekundárních dat 

Ve své bakalářské práci jsem pracovala se dvěma zdroji dat, které mi pomohly nalézt 

odpovědi na otázky vytyčené v cílech. V první části práce jsem využila zdroje 

sekundárních dat. Sekundární data jsou pro mě důležitá, abych mohla věcně ukotvit a 

také v čase sledovat problematiku předškolního vzdělávání ve veřejných mateřských 

CÍLE  SBĚR DAT  METODA 

ANALÝZY 

DAT  

1. Na základě analýzy dokumentů zjistit 

institucionální a právní vymezení 

poskytování předškolní péče o děti ve 

veřejných mateřských školách a 

problematiku neumístění v národních 

koncepcích. 

Vyhledání sekundárních dat – zákony, 

nařízení či koncepční materiály v 

oblasti rodinné politiky  

Analýza 

dokumentů 

2. Na základě analýzy rutinních statistických 

údajů, zjistit současný stav a vývojové trendy 

týkající se umístění dětí do mateřských škol. 

Vyhledání sekundárních dat 

v statistikách portálu Ústavu pro 

informace ve vzdělávání, či Českého 

statistického úřadu 

Deskriptivní 

analýza 

3. Provedením rozhovorů s řediteli 

mateřských škol zjistit současnou situaci a 

identifikovat problémové oblasti 

předškolního vzdělávání. 

Polostrukturovaný rozhovor Obsahová 

analýza 

4. Pomocí rozhovorů s rodiči zjistit, z jakých 

důvodů umisťují své děti do veřejných 

mateřských škol a identifikovat faktory 

ovlivňující způsob zajištění péče o dítě nejen 

při harmonizaci profesní a rodinné role. 

Polostrukturovaný rozhovor Obsahová 

analýza 
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školách. „Sekundární zdroje dat jsou základním stavebním kamenem většiny analýz“ 

(Veselý, Nekola 2007: 159). 

K odpovědím týkajícím se prvního cíle (viz tabulka č. 2) jsem využila zejména 

analýzu dokumentů, jako jsou zákony a koncepce rodinné politiky, abych mohla 

vymezit institucionální a právní ukotvení veřejných mateřských škol. Mnoho problémů 

veřejné politiky spočívá v nedostatečném nebo nevyhovujícím právním ukotvení, proto 

je podrobná znalost právního rámce nezbytným předpokladem pro řešení veřejně 

politického problému (Veselý, Nekola 2007: 167). I když je zkoumání dokumentů 

nereaktivní, hodí se pro doplnění a ověření platnosti poznatků (Hendl 2005: 133). Pro 

dosažení druhého cíle jsem využila deskriptivní analýzu rutinních statistických údajů, 

abych mohla pomocí „tvrdých“ číselných dat sledovat danou problematiku (Veselý, 

Nekola 2007: 184). 

Zdrojem sekundárních dat byly především relevantní veřejněpolitické 

dokumenty (koncepce, strategie), legislativní dokumenty včetně návrhů zákonů, 

odborná literatura (výzkumné zprávy, články v odborných recenzovaných časopisech a 

monografiích) a zdroje statistické (především Ústavu pro informace ve vzdělávání a 

Českého statistického úřadu). Prostudování těchto zdrojů sekundárních dat a vybrání 

pro mou práci relevantních údajů mi umožnilo důkladný vhled do problematiky, pomocí 

kterého jsem mohla shrnout dosavadní poznatky a zarámovat svůj empirický výzkum 

(Kaufmann 2010: 44).  

1.2 Sběr a analýza primárních dat 

Na analýzu sekundárních dat jsem navázala vlastním empirickým šetřením. Pro 

zodpovězení výzkumných otázek vztahujících se k třetímu a čtvrtému cíli (viz tabulka č. 

2), jsem zvolila kvalitativní přístup metody polostrukturovaných rozhovorů, které mi 

posloužily k získání primárních dat. Hendl označuje tento typ rozhovoru jako rozhovor 

pomocí návodu, kdy je na tazateli, v jakém pořadí získá odpovědi na předem připravený 

okruh otázek. Tento způsob dotazování pak vede k lepší strukturaci a umožňuje 

snadnější srovnání (Hendl 2005: 174). Také Kaufmann „výzkumníkovi doporučuje, aby 

si při kladení otázek ponechal relativní svobodu“ (Kaufmann 2010: 23). 
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1.2.1 Výzkumný vzorek  

Komunikační partnerky jsem vybírala ve svém okolí, ze svých sociálních sítí za pomocí 

metody úsudku, záměrným nepravděpodobnostním výběrem, kdy je na výzkumníkovi, 

který je znalý zkoumané problematiky, jaké prvky si sám vybere. Při výběru vychází 

z výzkumných záměrů, s reprezentativností se při tomto způsobu výběru nepočítá 

(Reichel 2009: 83). Pro lepší zachycení reality jsem se ve vzorku snažila komunikační 

partnerky vybrat z různých částí České republiky. Vzhledem ke sledovanému tématu 

péče o děti předškolního věku jsou komunikační partnerky matkami přibližně stejně 

starých dětí. Z hlediska vzdělání jsou zastoupeny informantky od „vyučených“ přes 

„středoškolačky s maturitou“ až po ty „s vysokoškolským vzděláním“. 

 Z důvodu zachování anonymity, po dohodě s komunikačními partnerkami 

neuvádím celá křestní jména, pouze počáteční písmena. To platí i pro dotázané ředitelky 

mateřských škol, které jsem rovněž vybrala pro rozhovor ze svého okolí. Záměrně jsem 

zvolila jednu ředitelku mateřské školy z hlavního města a naopak druhou ředitelku
1
 

z malé obce (do dvou tisíc obyvatel) v kraji Vysočina, viz tabulka č. 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Pro zjednodušení budu používat označení „ředitelka“ i pro paní A., která je ve skutečnosti vedoucí 

učitelkou mateřské školy, v jejich obci spadá mateřská a základní škola pod jeden subjekt a „ředitelem“ 
je ředitel základní školy. 
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Tabulka č. 3: Charakteristiky komunikačních partnerek 

Označení 

rodičů 

Rok 

naro

zení 

Rodinný 

stav 

Vzdělání Pracovní 

aktivita 

Počet 

dětí 

 předšk. 

věku 

Věk 

dítěte/ 

dětí 

Rozhovor: 

datum a 

délka 

Rozhovor: 

místo 

paní J. 1971 Vdaná SŠ s 

maturitou 

RD - 

několik po 

sobě 

následují-

cích 

2 1. 2,75 

let,        

2. 5,6 let 

7. 3.2012, 

25 minut 

Ústecký kraj 

paní M. 1971 Svobodná

, nežije 

s otcem 

dítěte 

VŠ RD (jinak 

OSVČ) 

1 2,9 let 11.3.2012, 

35 minut 

Středočeský 

kraj 

paní B. 1976 Vdaná SŠ s 

maturitou 

RD (před 

zaměstna-

ná) 

1 2,8 let 11.3.2012, 

33 minut 

Středočeský 

kraj 

paní K. 1975 Vdaná VŠ Zaměstna-

ná 

1 3,9 let 10.3.2012, 

20 minut 

Středočeský 

kraj 

paní D. 1976 Vdaná VŠ Zaměstna-

ná 

1 3,6 let 11.3.2012, 

15 minut 

Středočeský 

kraj 

paní P. 1975 Svobodná

, soužití 

s otcem 

dítěte 

Vyučena Zaměstna-

ná 

1 3,4 let 17.3.2012, 

30 minut 

Moravskosle

zský kraj 

Označení 

ředitelek 

Rok 

naro

zení 

Vzdělání 0d kdy je 

ředitel-

kou 

Počet tříd 

v MŠ 

Počet 

dětí v 

MŠ 

Rozhov

or - 

datum a 

délka 

Rozhovor - místo 

  

paní ř. N. 1957 VŠ 1998 4 70 27. 3. 

2012, 90 

minut 

Praha 

  

paní ř. A. 1966 SŠ s 

maturitou 

 2007 2 56 31. 3. 

2012, 50 

minut 

Kraj Vysočina 

  

Pozn. RD – rodičovská dovolená, OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, VŠ – vysokoškolské, SŠ - 

středoškolské 

(Zdroj autorka) 

1.2.2 Realizace a analýza rozhovorů 

Při vytváření scénáře pro polostrukturované rozhovory jsem se řídila předem 

prostudovanou literaturou, dokumenty a také výzkumy, které již byly v této oblasti 

provedeny. Vytvořila jsem jeden scénář pro rodiče, který mapuje neumístění dítěte do 

veřejné mateřské školy nebo naopak mapuje zkušenosti s umístěním a druhý scénář pro 

ředitelky veřejné mateřské školy, který sleduje současnou praxi v přijímání dětí a s tím 

související působení mateřské školy, viz příloha č. 1. a 2. bakalářské práce. Metoda 

polostrukturovaných rozhovorů, kdy jsem měla připravené okruhy, kterým se chci 
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v rozhovoru věnovat, mi umožnila dle konkrétní situace reagovat a doplnit dodatečné 

otázky v průběhu rozhovoru (Reichel 2009: 112). 

Ve výzkumu jsem realizovala šest rozhovorů s matkami dětí předškolního věku a 

další dva rozhovory byly provedeny s ředitelkami mateřských škol. Většina z nich se 

uskutečnila v domácím prostředí komunikačních partnerek, kdy si tuto možnost samy 

zvolily, pouze rozhovor s paní ředitelkou N. se konal v místě jejího pracoviště. Místu i 

datu provedení rozhovoru jsem se přizpůsobila podle toho, co vyhovovalo 

informantkám. Rozhovory proběhly bez komplikací, komunikační partnerky jsem 

požádala o svolení k nahrávání a poté k využití dat k sepsání mé bakalářské práce, 

kterému bylo vyhověno. Všem komunikačním partnerkám jsem vysvětlila důvod 

rozhovoru a k čemu bude sloužit. Při vysvětlení jsem se ale snažila „nekontaminovat“ 

svůj výzkum tím, že bych sdělila komunikačním partnerkám příliš specifické informace, 

které by posléze mohly ovlivnit jejich výpovědi a tím můj výzkum (Silverman 2005: 

215-216). 

Rozhovory s komunikačními partnerkami K. a D. byly v porovnání s ostatními 

kratší, což přikládám tomu, že jsou obě matky pracovně vytížené, volný čas s rodinou je 

pro ně drahou záležitostí. Především pro paní D., která momentálně žije rodinný a 

pracovní život v organizačně složité struktuře, viz analýza rozhovorů. Vážím si toho, že 

souhlasily s provedením rozhovorů, už v tak pro ně vzácném volném čase. Navzdory 

délce, rozhovory přinesly cenné informace pro mou práci. 

Jako metodu analýzy těchto primárních dat jsem využila obsahovou analýzu, 

která „poskytuje standardizovanou metodologii pro systematickou a objektivní analýzu 

obsahu zaznamenané lidské komunikace“ (Veselý, Nekola 2007: 187). Výpovědi 

komunikačních partnerek jsem nahrávala a posléze audiozáznam přepisovala podle 

kódů nastalých témat, problémů a jejich řešení a navzájem je analyzovala, porovnávala 

a interpretovala. Již strukturaci návodu k rozhovoru jsem uzpůsobila logice problému, 

aby pak bylo kódování podle nich přehlednější. Využila jsem i metodu chápajícího 

rozhovoru, kdy se tazatel při rozhovoru aktivně zapojuje do otázek, aby se vzbudil 

zájem dotazovaného. Při následné analýze obsahu se nevyhýbám interpretacím, protože 

samotné interpretace se stávají důležitým prvkem výzkumu. „Analýza obsahu je vždy 

redukcí a interpretací obsahu a nikoliv rekonstrukcí jeho celistvosti nebo skryté pravdy“ 

(Kaufmann 2010: 23-24). 

Při analýze provedených rozhovorů jsem se vracela k relevantním dokumentům a 

zdrojům dat, ale i k novým, na něž mě přivedly komunikační partnerky během 
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rozhovorů. Na problematiku umístění dítěte do mateřské školy měly různý pohled 

ředitelky a jiný rodiče, kombinací těchto odlišných způsobů nazírání jsem se pokusila o 

získání opravdového porozumění situaci, pomocí triangulace (Silverman 2005:190). 

Triangulace (mezi výpověďmi matek dětí předškolního věku, ředitelkami mateřských 

škol a souvisejícími poznatky z dokumentů a výzkumů) přinesla obohacení a doplnění 

výsledků výzkumu (Hendl 2005: 149).  
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2 Teoretická východiska 

Teoretická východiska své práce mohu rozdělit do dvou rovin. V první rovině se jedná o 

modely rodinných politik koncipovaných na základě různé míry ingerence státu 

zejména v oblastech institucionální služby péče o děti předškolního věku a v druhé 

rovině se jedná o teorii rozvoje lidského a sociálního kapitálu dětí, jehož základy se 

formují ve skupině, kde se dítě nachází a vzdělává (v mateřské škole). 

2.1 Teorie familialismu a defamilialismu 

Služba péče o děti předškolního věku je jedním z klíčových aspektů teorie politik 

familialismu, resp. de-familialismu. Pro účel své práce využiji primárně klasifikaci 

ideálních modelů podle Sigrid Leitnerové. Leitnerová rozlišuje politiky sociálního státu, 

které spoléhají a aktivně podporují rodinu jakožto hlavní zdroj péče (familialistické 

politiky), nebo se politiky sociálního státu snaží ulevit rodinám ze zodpovědnosti v péči 

(de-familialistické politiky).  

Institucionální nástroje, které aktivně podporují zesílení pečovatelské funkce 

rodiny, můžeme najít jak v oblasti péče o děti, tak o seniory či handicapované. Mezi 

aspekty familialistické politiky zařazuje rodičovskou dovolenou a dovolenou z důvodu 

péče, přímé a nepřímé transfery při péči (jako peněžité dávky a odpočty daní), či 

sociální práva spojená s poskytováním péče (např. právo na důchod nebo odvozená 

práva nezaměstnaných manželek/manželů). Také podniky a soukromé charitativní 

organizace mohou podněcovat rodiny v péči. Tyto familialistické politiky klade do 

kontrastu s politikami de-familialistickými, které přenáší funkci péče v rodině na péči 

veřejnou, např. veřejně poskytovaná péče o děti, či veřejné sociální služby poskytující 

péči (Leitner 2003: 358).  

Leitnerová na základě těchto ukazatelů familialistických a de-familialistických politik 

rozděluje 4 ideální typy familialismu. 

Explicitní familialismus posiluje svými politikami pouze funkci péče v rodině a 

to jak o děti, tak seniory a handicapované. Současně postrádá nabídku jakýchkoliv 

alternativních forem péče. Tento nedostatek péče poskytované státem, trhem či 

dobrovolným sektorem ji explicitně vynucuje v rodině. V rámci volitelného 

familialismu je posilována jak funkce péče v rámci rodiny, tak zde existují alternativní 

formy, možnosti úlevy (byť jen částečné), zodpovědnost není pouze na rodině. Ve 

volitelném familialismu právo na péči v rodině neznamená totéž jako povinnost rodiny 
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pečovat. Implicitní familialismus neobsahuje politiky státu, které by ulevily 

v odpovědnosti rodině při péči, ani nepodporuje rodiny v péči samotné. Nicméně je to 

primárně rodina, která se má starat, protože zde neexistují žádné jiné alternativní formy. 

V tomto typu se implicitně spoléhá na rodinu. Nakonec de-familialismus je 

charakterizován silnými defamilialistickými politikami, kdy je pečovatelská služba 

poskytována hlavně státem, trhem, dobrovolným sektorem a méně familialistickými 

politikami. Primární právo rodiny na péči, zde však není odráženo (Leitner 2003: 358-

359). 

 Dorota Szelewa uvádí další autory, kteří se teorii familialismu věnují a definují 

další typy, které kladou do kontrastu s de-familialismem (Szelewa 2006: 3). Např. 

Rianne Mahonová představuje „nový familialismus“, který identifikovala ve Francii a 

Finsku, v těchto dvou zemích se klade důraz na rodičovskou volbu. Ta je chápána buď 

jako volba mezi placeným zaměstnáním a možností zůstat (dočasně) doma nebo jako 

volba mezi rozdílnými formami nerodičovské péče. Nástrojem politiky, který volbě 

napomáhá, jsou dávky za domácí péči, čímž se ubírá na prioritě veřejně poskytované 

službě o děti (Mahon 2002: 350-351). 

Teorie defamilialismu je pro mou práci stěžejní. Leitnerová za jeden 

z nejdůležitějších indikátorů slabého/silného de-familialismu, považuje nabídku služeb 

formální péče o děti do tří let (Leitner 2003: 360). Bartáková, která ze čtyř ideálních 

typů podle Leitnerové vychází, ale zohledňuje i formální péči o děti od 3 let do 

povinné školní docházky, zařazuje Českou republiku do explicitního familialismu 

(Bartáková 2009: 68-69). 

2.3 Lidský a sociální kapitál 

Lidský kapitál zahrnuje lidské schopnosti, znalosti a kompetence k ekonomickému 

růstu. Je jedním z faktorů determinujících ekonomický růst, protože určuje kvalitu 

pracovní síly, ta se mimo jiné odvíjí od vzdělání. Vzdělávání vytváří pracovní síly 

schopné vykonávat složitější a lépe placené práce. Zároveň existence takových prací 

způsobuje, že se studentům nezaplacené hodiny ve třídě posléze promění v práci, která 

bude kompenzací pracovníkovi za dobu, kdy se učil a nevydělával (Keeley 2007: 29 – 

30). 

Neopomenutelný dopad na rozvoj lidského kapitálu má rodina, ovlivňuje 

znalosti, dovednosti, hodnoty a zvyky dětí. Rodiče mají velký vliv na vzdělávání, 
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manželskou stabilitu a na mnoho ostatních dimenzí, které se týkají života jejich dětí. 

Podle G. Beckera jsou vzdělávání a školení nejdůležitějšími investicemi do lidského 

kapitálu (Becker 1993: 17 – 22).  

Investice do zdraví dětí a do jejich vzdělávání (do jejich lidského kapitálu) jim 

přináší celoživotní výhody z mnoha důvodů. Děti v raném věku disponují jedinečným 

potenciálem, jak rozvíjet své klíčové sociální schopnosti a schopnosti učit se, které jim 

zůstanou po zbytek života. Časné investice do rozvoje lidského kapitálu přináší 

ekonomický užitek. Podle Jamese Hackmana investice do vzdělání v raném dětství 

přináší vyšší návraty než investice v kterémkoliv jiném časovém období života. Kromě 

ekonomického hlediska, rané vzdělávání přináší pro děti i sociální výhody. I když jsou 

výše zmíněné výhody známé, vlády jednotlivých zemí často nevynakládají takové 

prostředky na časnou výchovu, jaké by měly. Péče o děti i vzdělávání dětí jsou 

významnými veřejnými tématy, protože stále více žen pracuje a společnost čelí otázce, 

kdo se postará o děti (Keeley 2007: 41 – 42), viz otázka harmonizace profesní a rodinné 

role níže, kapitola 3. 

Lidský kapitál souvisí s pojmem sociální kapitál. Sociální kapitál napomáhá 

rozvoji lidského kapitálu a naopak, ačkoli mechanismy procesu jsou komplexní. 

Sociální kapitál může být pojat jako sítě a sdílené hodnoty chápání ve společnosti, které 

umožňují individuím i skupinám navzájem sobě důvěřovat a spolupracovat. Na lidský 

kapitál můžeme nahlížet jako na něco, co přispívá k rozvoji sociálního kapitálu, např. 

vzdělávání může pomoci dětem a mladým lidem rozpoznat jejich odpovědnost, která 

souvisí s tím, že jsou členy společnosti (Keeley 2007: 102 – 109). 

Opačným směrem, jedním obzvláště důležitým efektem sociálního kapitálu je to, 

že vytváří lidský kapitál v dalších generacích. Sociální kapitál rodiny i sociální 

kapitál komunity hraje roli při vytváření lidského kapitálu vyrůstající generace. Dítě si 

ho prostřednictvím interakce s rodiči osvojuje. Zároveň na dítě, na jeho vývoj a 

výchovu působí okolí, ve kterém se nachází, a kde se stýká se svými vrstevníky (např. 

předškolní zařízení) (Coleman 1988: 109 – 116). 

Vedle individuálních schopností a investic do lidského kapitálu, hraje značnou 

roli zázemí rodiny a komunita při uplatnění se ve společnosti. Podle Louryho 

představuje sociální kapitál „sadu zdrojů pocházejících z rodinných vztahů a sociální 

organizace v komunitě, které hrají důležitou roli při kognitivním a sociálním vývoji 

dítěte a mladého člověka“ (Šafr, Sedláčková 2006: 17). 
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3 Harmonizace profesní a rodinné role 

V mnoha rodinách se stává model dvoupříjmové domácnosti nevyhnutelnou nutností ale 

i preferovaným modelem pracovního uplatnění obou rodičů. Se vzrůstající participací 

žen na trhu práce se stále častěji diskutuje otázka skloubení péče o děti a o domácnost 

s pracovními povinnostmi, především u rodin s malými dětmi. Z výsledků šetření, které 

na toto téma bylo provedeno, vyplynulo, že naprostá většina respondentů je zastáncem 

rovných šancí pro muže i ženy věnovat se kariéře a podílet se na zajištění financí pro 

domácnost. Nicméně ženy jsou spíše orientovány na rodinu i na úkor práce. Přerušení 

profesní kariéry z důvodu péče o děti v jejich raném věku v nich vyvolává obavy ze 

snížení životní úrovně spolu s komplikacemi v profesní oblasti. Tyto obavy vedou 

k časnějšímu návratu matek malých dětí zpět na pracovní trh. Kdyby tyto ženy měly 

větší možnosti pozvolnějšího návratu do práce, tak aby celodenní péče o děti 

v domácím prostředí nebyla rázem nahrazena péčí institucionální, tak by se usnadnila 

jejich snaha o harmonizaci profesní a rodinné role. Mohly by se tím zmírnit obavy 

spojené s komplikacemi v pracovní sféře. Tato pomoc ze strany zaměstnavatele by měla 

být také doplněna pomocí ze strany státu v podobě nabídky sociálních služeb, 

finančních dávek, úlev na daních a slev a mimo jiné v podobě vytváření příznivých 

podmínek na pracovním trhu (Kuchařová a kol. 2010: 65-97). 

Politika státu by měla nabízet a zajišťovat lidem takové podmínky, aby se ve 

společnosti vytvořilo prorodinné klima. Společnost by měla podřídit svou sociální 

politiku tak, aby se harmonizace profesní a rodinné role stala sociálním imperativem. 

Jedním z faktorů slaďování rolí je i dostupnost, kvalita a dosažitelnost pečovatelských 

služeb a zařízení péče o děti (Křížková a kol. 2008: 14- 16). 

Zároveň jak uvádí Plantega, v posledním desetiletí se služba péče o děti stává 

veřejným zájmem, na který se nahlíží jednak z perspektivy slaďování pracovního a 

rodinného života (otázka dostupnosti), ale současně se poukazuje na kvalitu těchto 

poskytovaných služeb, která je důležitá pro rozvoj a socioekonomickou integraci 

samotných dětí (Plantega, Remery 2009: 19).  

Otázka formální péče o děti byla v posledních letech diskutována i v klíčových 

reformních oblastech rodinných politik EU jako nezbytný prvek v harmonizaci 

profesní a rodinné role spolu s otázkami zaměstnanosti žen, genderové rovnosti, míry 

porodnosti a časné výchovy dětí (Kuronen 2010: 97). Jedním z významných podnětů, 
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byl Evropský koncil
2
 v Barceloně, kdy bylo usneseno, že 33 % dětí ve věku do tří let a 

dále 90 % dětí od tří let do věku školní docházky bude navštěvovat služby péče o děti. 

Tyto cíle se v České republice nenaplnily (tak jako i v jiných členských státech), ale 

otevřela se diskuse ohledně péče o děti. Nemá smysl požadovat ve všech členských 

státech stejný počet kolektivních zařízení, bez toho aniž by se reflektovala specifická 

potřeba jednotlivých států jako je poptávka, přání rodiny a historická zkušenost
3
. 

Podle těchto slov, by se měla reflektovat poptávka po umístění dítěte do 

mateřské školy. V posledních letech (2009 – 2011) od prohlášení Ministerstva práce a 

sociálních věcí ohledně Barcelonských cílů však k této reflexi významně nedošlo a 

neuspokojené žádosti po umístění dítěte do mateřské školy narůstaly. 

Závěrem této části bych chtěla zdůraznit, že podpora péče o děti je nahlížena 

jako klíčový faktor, který určuje chování matek v otázce zaměstnanosti. Nárůst žen na 

participaci v pracovním trhu jde ruku v ruce s vývojem harmonizace rodinné a profesní 

role. Politiky, které k harmonizaci přispívají, umožňují přístup k dostupné a kvalitní 

péči o děti (Doing Better for Families 2011: 141). 

  

                                                 
2
 Document SN 100/1/02 REV 1: Presidency conclusions, Barcelona European Council 15-16. 3. 2002 

3
 Dvanáct bodů k snahám českého předsednictví otevřít debatu o barcelonských cílech. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí [online]. 3. 2. 2009, [cit. 2011-12-14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mpsv.cz/cs/6215> 
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4 Právní ukotvení předškolního vzdělávání a další významné 

dokumenty na národní úrovni v ČR 

V této části práce se věnuji analýze legislativy, která je stěžejní pro veřejné mateřské 

školy, dále pak programu vzdělávání, kterým se musí řídit všechny veřejné mateřské 

školy a vybraným koncepcím rodinných politik z posledních let, kde je problematika 

mateřských škol a umisťování dětí do nich obsažena. 

4.1 Legislativa 

V České republice existuje několik typů zařízení péče o děti předškolního věku, já 

se však ve své práci primárně zaměřuji na péči formální, veřejnou
4
, která je 

poskytována mateřskými školami zřízenými státem, obcí, krajem, svazkem obcí. 

Reguluje je Zákon č. 561 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání
5
 (Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon). Část druhá se zabývá 

cílem předškolního vzdělávání v § 33 a organizací předškolního vzdělávání v § 34.  

Předškolní vzdělávání se týká zpravidla dětí od tří do šesti let, podporuje rozvoj 

osobnosti dítěte v předškolním věku, napomáhá jeho zdravému duševnímu a tělesnému 

vývoji, učí dítě základním pravidlům chování, životním hodnotám a mezilidským 

vztahům. Zároveň utváří pro dítě předškolního věku základní předpoklady pro 

pokračování v následujícím vzdělávání, přičemž napomáhá k vyrovnání 

nerovnoměrností ve vývoji dětí před vstupem do základního vzdělávání. Speciální 

pedagogickou péči poskytuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. O přijetí 

dítěte do mateřské školy či o zkušební době pobytu rozhoduje ředitel mateřské školy, 

přednostně jsou však přijímány do předškolního vzdělávání děti v posledním roce před 

nástupem do povinné školní docházky. Jestliže nelze z kapacitního důvodu takovéto 

dítě přijmout, zajistí obec, kde má dítě trvalé místo pobytu, dítěti umístění do jiné 

mateřské školy (Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon). 

Předškolní vzdělávání pro dítě v posledním roce před nástupem do povinné školní 

docházky, které navštěvuje mateřskou školu zřízenou státem, obcí, krajem či svazkem 

                                                 
4
 Formální péče o děti je poskytována i mateřskými školami, jejichž předmětem činnosti je poskytování 

vzdělání nebo školských služeb podle školského zákona, ale jsou zřízeny církevními právnickými osobami 
či jinými právnickými osobami, jsou to mateřské školy „soukromé“. 
5
 Vzdělávání = proces zahrnující složku výchovnou i vzdělávací, podle Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání 2004 
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obcí, je poskytováno bezúplatně podle § 123 (Zákon č. 561/2004 Sb., tzv. školský 

zákon). 

Další podrobnosti, které se týkají podmínek provozu mateřské školy, organizace 

vzdělávání, počtu přijatých dětí a organizace v měsících červenci a srpnu, zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, stravování, speciální péče o děti, úplaty za vzdělávání 

jsou stanoveny Vyhláškou o předškolním vzdělávání (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání). 

V § 1 Vyhlášky o předškolním vzdělávání, v části podmínky provozu a organizace 

se nabádá, aby mateřská škola spolupracovala jak se zákonnými zástupci dětí, tak 

s dalšími fyzickými a právnickými osobami. Cílem spolupráce je vyvíjet aktivity a 

organizovat takovou činnost, která bude ve prospěch rozvoje dětí. Spolupráce povede 

k prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny i 

společnosti (Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). 

4.2 Rámcový vzdělávací program 

Co se týče rozvoje dětí a jejich vzdělávání a výchovy v mateřské škole, tak jsou 

další cíle a podrobnosti sepsány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání. Tento vzdělávací program „vymezuje hlavní požadavky, podmínky a 

pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Tato pravidla se 

vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích institucích zařazených do 

sítě škol a školských zařízení“ (Rámcový vzdělávací 2004: 4). Stanovuje primární 

základ ve vzdělávání, na nějž dále navazuje základní vzdělávání, je tedy zásadním 

východiskem i pro další vzdělávací programy a jejich uskutečňování. 

Mezi hlavní principy RVP PV patří akceptování přirozeného vývoje dětí 

předškolního věku a promítání vývojových specifik do metod vzdělávání, které je pro 

ně určeno. Rozvoj každého dítěte je podporován v mezích jeho vlastních 

individuálních potřeb a možností. RVP PV definuje kvalitu předškolního vzdělávání, 

zajišťuje rozvoj různých programů a koncepcí podle individuální profilace jednotlivých 

mateřských škol. Dále umožňuje mateřským školám využití různých metod ve 

vzdělávání, tak aby je mohly přizpůsobit konkrétním místním potřebám a podmínkám 

(Rámcový vzdělávací 2004: 4).  

Mezi úkoly institucionálního předškolního vzdělávání patří napomáhání doplnění 

rodinné výchovy při zajištění mnohostranných podnětů k aktivnímu rozvoji a učení 
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dítěte. Dítěti v mateřské škole se obohacuje denní program a je mu poskytována 

odborná péče v průběhu jeho předškolních let tak, aby první vzdělávací podněty byly 

založené na promyšleném, odborném, lidsky a zároveň společensky hodnotném základě. 

Čas strávený v mateřské škole je pro dítě zdrojem příjemných zkušeností i základů do 

života i dalšího vzdělávání. Předškolní vzdělávání má pro dítě dalekosáhlý význam, 

podle poznatků lékařů, psychologů, pedagogů je to, co dítě prožije a příjme z okolního 

prostředí v prvních letech života pro něj trvalé. Tyto zkušenosti, jež získává v rodinném 

i okolním prostředí, se v jeho životě zhodnotí. Dalším úkolem mateřských škol je 

usnadnit dítěti jeho další životní cestu i vzdělávání. Tak aby se rozvíjel jak jeho tělesný 

stav, tak i duševní, aby se rozvíjela osobnost dítěte. Individuální rozvojové možnosti 

dětí se podporují, aby dítě v době opuštění mateřské školy bylo co nejlépe připraveno na 

školní vzdělávání. Úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony všech dětí, 

ale jde o vyrovnání jejich vzdělávacích šancí (Rámcový vzdělávací 2004: 5-6). 

Důležitou roli v otázce předškolního vzdělávání hraje i úloha rodičů, mateřská 

škola „podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům 

poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání 

předškolních dětí“ (Rámcový vzdělávací 2004: 33). 

4.3 Národní koncepce rodinné politiky 

V Národní koncepci rodinné politiky z roku 2005 se angažovanost rodičů 

v oblasti předškolního vzdělávání jejich dětí nepovažuje v ČR za navyklou, avšak 

v cílech rodinné politiky se píše, že dlouhodobým záměrem je dosažení většího zapojení 

rodičů při aktivitách v předškolních zařízeních, aby se mohli zúčastnit např. zábavných i 

vzdělávacích akcí pořádaných pro děti. Spolupráce pedagogů a rodičů pak povede 

k lepšímu rozeznání potřeb dětí, co se týče jejich předškolního vzdělávání. Dalším cílem 

je zajištění všeobecné místní a finančně dostupné sítě mateřských škol, které budou 

odpovídat jak poptávce ze strany rodičů, tak zájmu dětí a zároveň budou poskytovat 

kvalitní služby péče o děti. Přijetí dítěte do mateřské školy by nemělo být podmíněno 

neodůvodnitelnými nároky ředitele mateřské školy, kladenými jak na rodiče, tak i na 

dítě (Národní koncepce 2005: 34). 

V Souboru prorodinných opatření – prorodinném balíčku z roku 2008 se také 

zdůrazňuje, že rodič často spadá do bezvýchodné situace, kdy mateřské školy 

podmiňují přijetí dítěte tím, aby byl rodič pracovně aktivní, nejčastěji matka a 
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zároveň zaměstnavatelé jako podmínku přijetí rodiče do pracovního poměru požadují 

umístění dítěte do péče předškolního zařízení (Soubor prorodinných opatření 2008: 25).  

V národní koncepci z roku 2008 se diskutuje slučitelnost profesní a rodičovské 

role související s problémem nedostatečné kapacity předškolních zařízení. „Zajištění 

služeb péče o děti představuje významnou podmínku pro slučitelnost práce a rodiny a 

hraje důležitou roli v procesu výchovy a vzdělávání dětí zejména předškolního věku. 

Z těchto důvodů je třeba rozvíjet v ČR nedostatečnou kapacitu i variabilitu dostupných 

služeb a to s důrazem na zajištění vysoké kvality jejich poskytování“ (Národní koncepce 

2008: 20). Nedostatečná kapacita předškolních zařízení o děti by měla být neprodleně 

řešena zřizovateli zařízení, nejčastěji obcemi
6
, ne vždy obce tento problém považují za 

nutně řešitelný. Vzhledem k přenesení zodpovědnosti a působnosti má sama vláda jen 

omezené možnosti, jak tento problém řešit. Jejím záměrem je rozšířit nabídku 

individuálně poskytovaných služeb péče o děti a odstranit existující překážky 

v legislativě, které brání rozvoji komerčně poskytovanému hlídání dětí. Důraz, při 

podpoře nových alternativ a inovativních typů služeb péče o děti, je kladen na 

poskytování flexibility, zapojení zaměstnavatelů i jiných aktérů, kteří budou 

motivováni vládou, resp. podmínkami, které pro ně vláda vytvoří, aby se mohli účelně 

zapojit. Vláda nebude dávat přednost státní institucionální péči, protože by to bylo 

rozhodování za rodiny, jaké formy péče budou finančně podporovány z peněz daňových 

poplatníků. Vládní aktivity se řídí výchozím principem respektu vůči svobodnému 

rozhodnutí rodiny, ohledně zajištění péče o své děti. Tato rozhodnutí nemůže provádět 

vláda, pouze může umožnit odstranění legislativních překážek, které by bránily 

v rozvoji alternativních forem péče o děti, když je o ně dostatečná poptávka (Národní 

koncepce 2008: 20-21). 

Situace nedostatku míst v mateřských školách byla na národní úrovni 

diskutována už v roce 2005 v Národní koncepci rodinné politiky, ovšem spíše než 

nedostatek míst se za větší problém považovala otázka spolupráce mezi mateřskou 

školou a rodiči (viz výše) a flexibility. „Problémem, který se v posledních stává stále 

palčivějším, je neuzpůsobení otevíracích hodin škol potřebám pracujících rodičů a nově 

i přizpůsobení očekávanému lokálnímu vzrůstu počtu dětí v předškolním věku“ (Národní 

koncepce 2005: 34). Jako tíživější problém byla znovu řešena v roce 2008 v Souboru 

prorodinných opatření. Již tehdy byla známa dvě řešení tohoto stavu. Prvním bylo 

                                                 
6
 V rámci subsidiarity byla přenesena zodpovědnost státu na menší územní a samosprávní celky – 

v tomto případě na obce. 
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významné navýšení počtu míst v mateřských školách, to by se však setkalo se dvěma 

zásadními problémy, jednak zřizovateli jsou obce, vláda jim nemůže v tomto ohledu 

nařizovat (viz výše) a zároveň by touto cestou došlo k nárůstu veřejných výdajů spolu 

se zvýšením tlaku na státní finance. Druhým řešením bylo nalézt alternativní řešení, 

které by bylo neinstitucionální, vycházející ze soukromých zdrojů, tím by se zmírnily 

požadavky na veřejný rozpočet (Soubor prorodinných opatření 2008: 30). 

Navzdory tomu, že se tento problém nedostatečných kapacit ve veřejných 

mateřských školách objevuje a diskutuje v národních koncepcích z roku 2005, 2008 a 

v Souboru prorodinných opatření z roku 2008, a přes to, že se navrhovala řešení tohoto 

problému, tak se situace v současné době ještě zhoršila. 
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5 Vývoj předškolní péče o děti v ČR 

Statistiky zaměřující se na vývoj mateřských škol jsou důležitým zdrojem sekundárních 

dat pro uchopení a vymezení problému. V následující části jsem se pokusila o zevrubné 

popsání vývoje institucionální péče o předškolní děti se zaměřením na vývoj počtu 

mateřských škol, počet neuspokojených žádostí o umístění dítěte do mateřské školy 

spolu s dalšími souvisejícími údaji. Tyto popsané a interpretované statistiky jsem 

doplnila o vybrané související demografické ukazatele. 

5.1 Počátky a vývoj do roku 1989 

V 16. století vešla do popředí snaha zajistit dohled nad dětmi pracujících rodičů, nad 

dětmi postiženými či opuštěnými. Snahu o zabezpečení organizované předškolní 

výchovy zaznamenáváme u Jednoty bratrské a moravských novokřtěnců. V 17. století 

použil pojem „mateřská škola“ jako první ve svém díle
7
 J. A. Komenský. Mateřskou 

školu vysvětloval jako poučování a výchovu dítěte v rodině, zároveň měl vizi školního 

vzdělávání tzv. poloveřejné školy, která by na tuto formu výchovy v rodině navazovala, 

byla by určena pro děti ve věku od čtyř do šesti let a připravila by je na vstup do 

všeobecně vzdělávací školy (Šmelová 2004: 26-27). 

Na přelomu 18. a 19. století se v českých zemích začíná rozvíjet institucionální 

výchova. Původně vzniklé instituce
8
 za čistě sociálně pečovatelským účelem jsou 

doprovázeny snahami o začlenění výchovně vzdělávacího obsahu. Postupně je 

kultivační a vzdělávací význam nadřazen významu pečovatelskému ve snaze zajistit 

vzdělání v oblastech čtení, psaní, počítání. Posléze v 19. století v předškolním 

vzdělávání začal opět převažovat sociálně pečovatelský charakter nad systematickou 

výchovou a vzděláváním. Pohlížení na mateřskou školu jako na skutečnou instituci 

veřejné předškolní výchovy bylo umožněno školským zákonem z roku 1869, který 

umožnil, aby mohly u obecných škol vznikat školy, pro vychovávání, opatrování a 

vyučování dětí, které zatím nejsou školou povinné. Následující ministerský výnos o 

mateřských školách a ústavech jim příbuzných z roku 1872 vymezil tři instituce, mezi 

něž patřily jesličky
9
, opatrovny

10
 a mateřské školy. Mateřské školy měly podporovat a 

                                                 
7
 Název díla: „Informatorium školy mateřské“ z roku 1632 

8
 Opatrovny, dětské zahrádky, mateřské školky pro děti pracujících matek 

9
 Jesličky byly považovány za ústavy ošetřovací a podléhaly zdravotním pravidlům, přičemž byly určeny 

dětem do věku tří let. 
10

 Opatrovny přijímaly děti od tří let, ale nepřipravovaly se zde na školu (na rozdíl od mateřských škol) 
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doplňovat dětem výchovu v rodině a připravovat je na školu rozvíjením jejich tělesné, 

duševní i smyslové stránky. Tato směrnice vymezovala cíle, metody i obsah
11

 

vzdělávání pro mateřské školy (Národní zpráva 2000: 25). 

Na počátku 20. století se objevilo reformní hnutí, které prosazovalo respektování 

potřeb dítěte a nutnost odstranění z programu i z prostředí mateřských škol způsoby 

školské organizace a práce.
12

 V době mezi dvěma světovými válkami, kdy tato reformní 

hnutí v českých zemích vrcholila, navštěvovalo mateřské školy přibližně 20 % příslušné 

dětské populace. Během poválečného období a druhé poloviny 20. století byla mateřská 

škola pojímána jako sociální služba, která byla poskytována státem pro zaměstnané 

matky, postupně byl uznán i její výchovný a vzdělávací význam. Od roku 1948 se staly 

mateřské školy nepovinným prvním článkem školské soustavy díky zákonu o jednotné 

škole
13

. Státem vynakládané prostředky na výstavbu předškolních zařízení byly značné, 

počet mateřských škol rychle rostl. Byly vypracovány jednotné osnovy, podle kterých 

předškolní zařízení pracovala. Školský zákon z roku 1960
14

 považuje za součást 

jednotné školské soustavy jesle, mateřské školy, společná zařízení jeslí a mateřské školy 

a dětské útulky. Změna v pojímání předškolních zařízení nastala v roce 1991, kdy se 

jimi stala pouze mateřská škola a speciální mateřská škola pro děti zpravidla ve věku od 

tří do šesti let. Počet dětí v předškolních zařízeních od šedesátých let vzrostl natolik, že 

do mateřských škol v roce 1989 docházelo 96 % dětí ve věku od tří do šesti let (Národní 

zpráva 2000: 25-26). 

Do poloviny osmdesátých let se počty mateřských škol mírně zvyšovaly, ale pak 

pozvolna klesaly, počet dětí v nich se snižoval už od počátku tohoto desetiletí. 

Osmdesátá léta předcházela razantnímu poklesu v letech devadesátých, kdy se snižovala 

porodnost spolu s počtem dětí ve věku docházky do mateřské školy (Kuchařová, 

Svobodová 2006: 9). 

5.2 Vývoj v letech devadesátých 

Po listopadu 1989 nastalo období kritiky dosavadní předškolní výchovy a vzdělávání, 

objevily se snahy přenechat péči o dítě předškolního věku výhradně rodině. Po 

politických diskusích, kdy se do jisté míry zpochybňoval význam mateřské školy mj. 

                                                 
11

 Základním prostředkem byla hra a přiměřené zaměstnání, zakazovalo se školsky organizované 
vyučování trivia (psaní, čtení, počítání) 
12

 Např. systém M.Montessori 
13

 Zákon o úpravě jednotného školství č.95/1948 Sb. 
14

 Zákon Národního shromáždění o soustavě výchovy a vzdělávání č.168/1960 Sb. 
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v její úloze předškolního vzdělávání, nakonec převážil názor, který podporoval hlavně 

pedagogický význam předškolních institucí, kdy je za hlavní funkci mateřské školy 

považována funkce výchovná a vzdělávací (Národní zpráva 2000: 26). 

V devadesátých létech
15

 došlo k razantnímu poklesu počtu mateřských škol, 

v prvním školním roce sledovaného období (1989/1990) bylo u nás přes 7 300 

mateřských škol, které navštěvovalo více než 395 tisíc dětí. Na konci sledovaného 

období, ve školním roce 1999/2000 bylo 5 901 škol s 290 192 dětmi. Úbytek počtu 

mateřských škol činil v tomto časovém rozmezí 19,5 % a úbytek v počtu dětí, které 

mateřskou školu navštěvovaly, byl 26,6 %, viz graf č. 1. a 2. 

Graf č. 1: Počet mateřských škol v 90. létech 

 

(Zdroj ČSÚ, ČR od roku 1989 v číslech) 

  

                                                 
15

 Za toto sledované období počítám se všemi mateřskými školami, a se všemi dětmi v mateřských 
školách, prozatím nerozlišuji mateřské školy soukromé a církevní, z důvodu, že jich mnoho nebylo. Ve 
školním roce 1991/1992 byla jedna soukromá a pět církevních, počet se zvýšil na konci sledovaného 
období ve školním roce 1999/2000 na 69 soukromých a 16 církevních (ČSÚ 2008: 2). Rozlišovat mateřské 
školy podle zřizovatele budu od části 5.3 
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Graf č. 2: Vývoj počtu dětí v mateřských školách v 90. létech 

 

(Zdroj ČSÚ, ČR od roku 1989 v číslech) 

Co se týče počtu nevyřízených žádostí o umístění dítěte do mateřské školy, tak 

ve školním roce 1990/1991 to byly necelé 3 tisíce nevyřízených žádostí, ale ve školním 

roce 1994/1995 se jednalo o 21,9 tisíc žádostí (téměř 7 a půl krát více než v roce 

1990/1991). Počty nevyřízených žádostí se začaly snižovat a klesly na 12,3 tisíce 

v školním roce 1995/1996, což bylo téměř o polovinu méně než v předcházejícím 

školním roce 1994/1995. V následujících školních létech klesal každoročně počet 

nevyřízených žádostí o téměř 44 %. Ve školním roce 1998/1999 jich bylo evidováno 

celkem 3 981. Nedostatek míst byl především regionální záležitostí a projevoval se 

hlavně v místech s vysokou koncentrací mladých rodin a také tam, kde došlo 

k neúměrnému zrušení množství mateřských škol. Z počtu nevyřízených žádostí bylo 

zřejmé, že i když byla požadována větší finanční spoluúčast rodičů, tak to nemělo 

významný vliv na zájem o umístění jejich dítěte do mateřské školy (Dlouhodobý vývoj 

2008: 5). 

5.2.1 Vybrané související demografické údaje 90. let 

Během let devadesátých došlo k významnému poklesu porodnosti, počet živě 
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což bylo o 30,3 % méně než v roce 1989, kdy se narodilo přes 128 tisíc živých dětí, viz 

graf č. 3. Úhrnná plodnost činila v České republice v roce 1989 1,874 živě narozených 

dětí připadajících na jednu ženu ve věku 15-49 let. Tento ukazatel klesnul během 

sledovaného období na hodnotu 1,133
16

 v roce 1999, viz graf č. 4. 

Graf č. 3: Počet živě narozených dětí v letech 1989 – 1999 

 

(Zdroj ČSÚ, ČR od roku 1989 v číslech) 

Graf č. 4: Úhrnná plodnost v letech 1989 – 1999 

 

(Zdroj ČSÚ, ČR od roku 1989 v číslech) 

                                                 
16

 Nejmenší hodnota úhrnné plodnosti od roku sledovaného roku 1989 do současnosti. 
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Tyto zmíněné demografické ukazatele ovlivňují počty dětí v mateřských školách i 

samotné počty škol. Jejich klesající tendence, spolu se slučováním škol pod společná 

ředitelství při zachování školy a provozu vedla ke snížení stavu mateřských škol během 

90. let. Ve školních letech 1995/1996 až 2004/2005 docházelo k přechodu mateřských 

škol, které dříve nebyly samostatnými organizacemi, do právní subjektivity, tím 

docházelo ke slučování více mateřských škol pod jedno ředitelství (Dlouhodobý vývoj 

2008: 2). 

5.3 Vývoj po roce 2000 

Jak je zmíněno výše, počet mateřských škol klesal i v tomto období, změna nastala ve 

školním roce 2009/2010, kdy se počet škol zvýšil na 4 826, oproti předcházejícímu 

školnímu roku 2008/2009, kdy bylo mateřských škol 4809, tento nárůst činil 0,35 %. 

K prvnímu zvýšení počtu mateřských škol fakticky došlo v tomto roce 2008/2009, kdy 

se oproti minulému roku 2007/2008 zvýšil počet o 1 mateřskou školu na zmiňovaných 

4809 škol v roce 2008/2009. Od tohoto školního roku počet mateřských škol vzrostl na 

4880 ve školním roce 2010/2011. Z počátečního sledovaného období 2000/2001, kdy 

bylo škol 6007 došlo ke snížení počtu mateřských škol o 28,8 % vzhledem ke 

školnímu roku 2010/2011, viz tabulka č. 4. 

Tabulka č. 4: Počet mateřských škol ve školním roce 2000/2001 – 2010/2011 

Školní rok 
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Počet MŠ celkem 
6007 5 875  5 798  5 067  4 994  4 834  4 815  4 808  4 809  4 826  4 880  

Veřejné MŠ 
5 900  5 774  5 697  4 973  4 899  4 741  4 720  4 706  4 702  4 702  4 723  

Soukromé MŠ 
87 81 80 74 75 72 73 77 82 96 126 

Církevní MŠ 
20  20  21  20  20  21  22  25  25  28  31  

(Zdroj databáze ÚIV, Vývojová ročenka Školství v ČR) 

Pozn. Ve školním roce 2003/04 a 2004/05 včetně škol při zdravotnických zařízeních. Do školního roku 

2004/05 jsou školy započteny podle počtu jednotlivých pracovišť, od školního roku 2005/06 je uveden 

počet škol bez ohledu na počet jejich pracovišť. 

Počet dětí v mateřských školách od školního roku 2000/2001 kolísal, 

v některých obdobích rostl, pak došlo k poklesu a naopak. K většímu nárůstu dětí došlo 
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ve školním roce 2007/2008, kdy do mateřské školy chodilo přes 291 tisíc dětí, což bylo 

o více než 9000 (3,2 %) dětí víc oproti minimu ve sledovaném období v roce 

2005/2006, kdy do mateřské školy chodilo 282 183 dětí. Do konce sledovaného období 

se počet dětí v mateřské škole zvýšil na 328 612 v posledním školním roce 2010/2011. 

Nárůst dětí ve školkách na konci sledovaného činil 14,9 % oproti počátku sledovaného 

období, viz tabulka č. 5. Veřejnou mateřskou školu navštěvovalo téměř 282 tisíc dětí 

(98,5 % ze všech dětí navštěvujících mateřské školy) ve školním roce 2000/2001. Na 

konci sledovaného období ve školním roce 2010/2011 jich veřejnou mateřskou školu 

navštěvovalo 322, 5 tisíce (98,2 % ze všech dětí navštěvujících mateřské školy), viz 

graf č. 5. 

Tabulka č. 5: Počet dětí v mateřských školách ve školním roce 2000/2001 – 

2010/2011 

Školní rok 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Počet dětí 

celkem v 

MŠ 

286 085 282 586 284 904 286 340 286 230 282 183 285 419 291 194 301 620 314 008 328 612 

Veřejné 

MŠ 
281 843 278 499 280 825 282 309 282 187 278 176 281 377 287 059 297 069 308 930 322 572 

Soukromé 

MŠ 
3 485 3 368 3 340 3 310 3 303 3 238 3 194 3 226 3 615 4 023 4 893 

Církevní 

MŠ 
757 719 739 721 740 769 848 909 936 1 055 1 147 

(Zdroj databáze ÚIV, Vývojová ročenka Školství v ČR) 

Pozn. Ve školním roce 2003/04 a 2004/05 včetně škol při zdravotnických zařízeních. 
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Graf č. 5: Počet dětí navštěvujících mateřské školy ve školním roce 2000/2001 – 

2010/2011 podle zřizovatele 

(Zdroj databáze ÚIV, Vývojová ročenka Školství v ČR) 

Většinovým poskytovatelem péče o děti předškolního ve sledovaném období, 

podle počtu mateřských škol, byly MŠ veřejné. Jimi zajištěná předškolní péče se 

pohybovala kolem 98 - 97 %. Církevní MŠ tvořily kolem 0,5 %, zatímco soukromí 

zřizovatelé na začátku sledovaného období tvořili 1,4 % poskytovaných mateřských 

škol, ke konci pozorovaného období zaznamenali nárůst na 2,6 % jimi zřízených MŠ, 

viz graf č. 6. 

  

260  
265  
270  
275  
280  
285  
290  
295  
300  
305  
310  
315  
320  
325  
330  
335  

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

P
o

če
t 

d
ět

í 
(v

y
já

d
ře

n
o

 v
 t

is
íc

íc
h

) 

Školní rok 

Počet dětí v MŠ podle podle zřizovatele 

veřejné soukromé církevní 



28 

 

Graf č. 6: Počet mateřských škol ve školním roce 2000/2001 – 2010/2011 podle 

zřizovatele (v procentech) 

(Zdroj databáze ÚIV, Vývojová ročenka Školství v ČR) 

Poptávka po docházce do mateřských škol nebyla uspokojena, navzdory nárůstu 

počtu škol i tříd, bylo stále více žádostí o přijetí do mateřské školy odmítnuto. Ve 

školním roce
17

 2005/2006 bylo odmítnuto 6 810 žádostí, ve školním roce 2007/2008 

téměř 13,5 tisíce, v 2008/2009 to bylo necelých 20 000, následující školní rok 

2009/2010 to bylo přes 29,6 tisíce žádostí a ve školním roce 2010/2011 se jednalo o 

necelých 39,5 tisíce nevyřízených žádostí
18

 (Výroční zpráva 2010: 34-36), viz tabulka č. 

6. 

Tabulka č. 6: Počet neuspokojených žádostí o umístění dítěte do mateřské školy 

ve školním roce 2005/2006 – 2010/2011 

Školní rok 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Počet nevyhověných žádostí o umístění 6 810 9 570 13 409 19 996 29 632 39 483 

(Zdroj databáze ÚIV, Vývojová ročenka Školství v ČR) 

Na jednu mateřskou školu připadalo ve školním roce 2010/2011 v průměru 

téměř 64 dětí, přičemž v roce 2006/2007 to bylo 59 dětí, zvyšoval se i počet dětí na 

                                                 
17

 Za předchozí období od školního roku 2000/2001 nemá Ústav pro informace ve vzdělání data. 
18

 Rodiče své děti častěji přihlašovali do více mateřských škol, výsledný počet nevyřízených žádostí je ve 
skutečnosti o něco nižší. 

98,2% 

96,8% 

1,4% 

2,6% 

0,4% 0,6% 

95,0% 

95,5% 

96,0% 

96,5% 

97,0% 

97,5% 

98,0% 

98,5% 

99,0% 

99,5% 

100,0% 

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Školní rok 

Podíl MŠ podle zřizovatele v % 

veřejné soukromé církevní 



29 

 

jednu třídu.
19

 Mateřské školy navštěvovaly děti mladší tří let, jejichž podíl na 

odpovídající populaci rostl, v roce 2010/2011 to bylo 27,5 %, zatímco v roce 2006/2007 

to bylo 23 %. Naopak klesal podíl šestiletých a starších v mateřských školách. V roce 

2006/2007 představovali 22,7 % celé populace šestiletých dětí, v roce 2010/2011 20,5 

%, viz tabulka č. 7. Ve všech věkových skupinách
20

 docházelo v absolutním vyjádření 

k nárůstu počtu dětí navštěvujících mateřskou školu v odpovídajících věkových 

kategoriích populace, neplatí to pro věkovou skupinu 6tiletých a starších (Výroční 

zpráva 2010: 34). Ve sledovaném období věkový podíl 4letých a 6letých a starších dětí 

v mateřských školách klesal, zvyšoval se podíl dětí mladších tří let, viz graf č. 7. 

Tabulka č. 7: Podíl dětí v MŠ ve vybraných věkových kategoriích na 

odpovídající populaci v letech 2006/2007 – 2010/2011 

Školní rok 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Podíl dětí mladších 3 let navštěvujících 

mateřskou školu z populace 2letých 23,0 % 23,0 % 24,8 % 26,7 % 27,5 % 

Počet dětí mladších 3 let navštěvujících MŠ 22 475 23 710 26 384 30 800 33 040 

Počet dětí ve věku 2 let v populaci 97 834 102 988 106 518 115 180 120 290 

Podíl dětí ve věku 6 let a starších 

navštěvujících mateřskou školu z populace 

6letých 22,7 % 22,1 % 21,5 % 21,1 % 21,0 % 

Počet dětí ve věku 6 let a starších 

navštěvujících MŠ 20 397 20 347 20 150 20 033 20 717 

Počet dětí ve věku 6 let v populaci 89 721 92 013 93 899 94 995 98 791 

(Zdroj ČSÚ, ÚIV)  

  

                                                 
19

 Množství dětí ve třídě v mateřské škole je omezeno dle § 2 odst. 2  vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, v souladu s § 23 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, může 
zřizovatel povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí až o 4 děti. 
20

 Myšleno: mladší tří let, 3leté, 4leté, 5leté, 6leté a starší. 
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Graf č. 7: Podíly dětí na celkovém počtu dětí v MŠ podle věku 2006/07 – 

2010/11 

(Zdroj databáze ÚIV, Vývojová ročenka Školství v ČR) 

5.3.1 Vybrané související demografické údaje po roce 2000 

Klesající porodnost v 90. létech v tomto sledovaném období nepokračovala, naopak 

došlo k jejímu růstu, na začátku sledovaného období v roce 2000 se narodilo téměř 91 

tisíc živých dětí, vzrůstající tendence pokračovala do roku 2008, kdy dosáhla 31,5 % 

nárůstu oproti roku 2000, narodilo se přes 119,5 tisíce živých dětí (maximum ve 

sledovaném období). V následujících dvou letech počet živě narozených dětí klesal na 

konečných 117 tisíc dětí v roce 2011, procentní nárůst od začátku ke konci sledovaného 

období činil 28,9 %, viz graf č. 8. Úhrnná plodnost se zvýšila z 1,144 v roce 2000 na 

1,493 v roce 2011. V roce 2008 dosáhl tento demografický ukazatel svého maxima ve 

sledovaném období 2000 – 2011, viz graf č. 9. 
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Graf č. 8: Počet živě narozených dětí v období 2000 – 2010  

(Zdroj ČSÚ, ČR od roku 1989 v číslech) 

Graf č. 9: Úhrnná plodnost v letech 2000 – 2010 

(Zdroj ČSÚ, ČR od roku 1989 v číslech) 

Počet zájemců o předškolní vzdělávání významně vzrostl, což bylo způsobeno 

zejména zvýšeným počtem živě narozených dětí, ke kterému začalo docházet v roce 

2002. Tomu do jisté míry odporoval vývoj počtu mateřských škol, který se snižoval. 

V roce 2009/2010 byl zaznamenán nárůst počtu mateřských škol, který lze přikládat 

rostoucí poptávce po umístění dítěte do mateřské školy (Výroční zpráva 2010: 34). 
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5.4 Situace ve školním roce 2011/2012 v porovnání s posledními třemi 

školními roky 

Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo mateřské školy přes 342,5 tisíce dětí, téměř o 

41 tisíc dětí více než ve školním roce 2008/2009, nárůst v tomto období činil 13,6 %. 

Počet mateřských škol se v roce 2011/2012 zvýšil na 4 931 se 14 481 třídami oproti 

roku 2008/2009, kdy bylo mateřských škol 4 809, viz graf č. 10. Ze 122 škol, které byly 

zřízeny v tomto sledovaném období, jich 35,2 % bylo veřejných, 9,1 % církevních a 

55,7 % soukromých. Soukromé školy zaznamenaly v roce 2011/2012 oproti roku 

2008/2009 82,9 % nárůst, církevní školy 44,0 % a veřejné mateřské školy 0,9 % 

procentní nárůst, viz graf č. 11, 12. 

Graf č. 10: Počet dětí v mateřských školách celkem a ve veřejných MŠ ve 

školním roce 2008/2009 – 2011/2012 

(Zdroj databáze ÚIV, Výkonová data za školní rok 2011/12) 
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Graf č. 11: Počet mateřských škol celkem a veřejných ve školním roce 

2008/2009 – 2011/2012 

(Zdroj databáze ÚIV, Výkonová data za školní rok 2011/12) 

Graf č. 12: Počet církevních a soukromých mateřských škol ve školním roce 

2008/2009 – 2011/2012 

(Zdroj databáze ÚIV, Výkonová data za školní rok 2011/12) 
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soukromí zřizovatelé tvořili 3,1 % a církevní 0,7 %. Průměrný počet dětí na jednu školu 

se zvýšil na 69,5 dítěte v roce 2011/2012 oproti 62,7 ve školním roce 2008/2009. Podíl 
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počtu dětí mladších tří let v MŠ se ve sledovaném období stále zvyšoval, ve školním 

roce 2010/2011 tvořily 10,1 % dětí, které navštěvují MŠ, ve školním roce 2011/2012 se 

jejich podíl snížil na 9,2 %. V mateřských školách bylo v roce 2011/2012 nejvíce dětí 

4letých, tvořily 29,2 % dětí, které navštěvují MŠ, viz graf č. 13. 

Graf č. 13: Podíl dětí v MŠ podle věku ve školním roce 2008/2009 – 2011/2012

(Zdroj databáze ÚIV, Výkonová data za školní rok 2011/12) 

Počet neúspěšně vyřízených žádostí o přijetí do mateřské školy v tomto 

sledovaném období vzrostl meziročně v průměru téměř o 10 000, viz graf č. 14. Na 

počátku sledovaného období ve školním roce 2008/2009 bylo nevyřízených žádostí 

téměř 20 tisíc, na konci sledovaného období jich bylo přes 49 tisíc.  
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Graf č. 14: Počet neúspěšně vyřízených žádostí o přijetí do mateřské školy ve 

školním roce 2008/2009 – 2011/2012 

(Zdroj databáze ÚÍV, Výkonová data za školní rok 2011/12) 

 

Současná situace převyšující poptávky nad nabídkou mateřských škol je 

zapříčiněna především zvyšující se porodností, která v roce 2008 dosáhla svého 

maxima ve sledovaném období (viz výše). K navýšení počtu mateřských škol došlo, ale 

především vzrostl počet mateřských škol soukromých. Vzhledem k tomu, že kapacitní 

možnosti veřejných MŠ nemohly uspokojit veškerou poptávku po umístění dítěte, 

rodiče, jejichž dítě se neumístilo, museli čelit situaci, jak se o svého potomka postarat a 

zároveň jak sladit profesní a rodinné role, „velký nesoulad
21

 je soustředěn do období 

dvou až tří let dítěte, kdy se významná část matek chce vrátit na trh práce, ale 

institucionální podmínky to nereflektují“ (Kuchařová a kol. 2009: 34). 

  

                                                 
21

 Např. problémem může být nesoulad mezi dobou skončení rodičovské dovolené a dobou nástupu 
dítěte do mateřské školy (Kuchařová a kol. 2009:143). 
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6 Alternativy předškolní péče o děti 

Mezi alternativy předškolní péče poskytované mateřskými školami zřízenými státem, 

obcí, krajem, svazkem obcí, jejichž právní úpravou jsem se zabývala v části 4 Právní 

ukotvení a další významné dokumenty na národní úrovni v ČR, patří další čtyři typy 

vymezené v právní úpravě ČR.  

Děti mohou navštěvovat mateřské školy „soukromé“, zřízené církevními 

právnickými osobami či jinými právnickými osobami, předmětem jejich činnosti je 

poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Právní 

vymezení těchto zařízení se stejně jako u mateřských škol zřízenými státem, obcí, 

krajem, svazkem obcí vztahuje k Zákonu č. 561/2004 Sb., tzv. školskému zákonu a 

k Vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (viz výše kapitola 4.1 

Legislativa). V těchto zařízeních se vzdělávání poskytuje za úplatu, jejíž výši stanovuje 

zřizovatel
22

. 

Další typem zařízení péče o děti předškolního věku jsou soukromá zařízení 

provozovaná v režimu Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která 

neposkytují rekreačně-vzdělávací činnosti realizované v rámci výchovy a vzdělávání ve 

školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do sítě škol. Jedná se o volnou 

živnost v oboru č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání“. Náplní této činnosti je 

zejména výchova dětí nad tři roky v předškolních zařízeních, výuka v zařízeních, která 

slouží odbornému vzdělávání a v soukromých školách, pokud nejsou zařazena do sítě 

škol, školských a předškolních zařízení. Tato služba je zpoplatněna a její výši určuje 

poskytovatel
22

.  

Třetí službou péče o dítě předškolního věku je Služba typu „baby-sitting“ 

rovněž dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, také se jedná o volnou 

živnost, její obor činnosti je č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“. 

Obsahem náplně je zejména zajišťování chodu domácnosti, mj. individuální péče o děti 

nad tři roky věku v rodině, včetně příležitostného hlídání dětí do tří let věku (péče o děti 

do tří let věku v denním režimu není obsahem oboru činnosti). Poplatek za službu 

určuje poskytovatel
22

. 

Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon, se umožňuje zřídit 

mateřskou školu „firemní“, podle ustanovení § 34 odst. 8 Zákona č. 561/2004 Sb., tzv. 

                                                 
22

 Slučitelnost profesních a rodinných rolí. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [online]. 2012, [cit. 
2012-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.mpsv.cz/cs/4>. 
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školského zákona. Přednostně se mohou do takto zřízené mateřské školy přijímat děti 

zaměstnanců, aniž by toto jednání bylo diskriminační. Zřizovatel (firma) si stanovuje 

vlastní kritéria pro přijímání dětí. Zpravidla se přijímají děti od tří let, nebo i mladší, 

pokud jsou způsobilé k určité formě vzdělávání. „Firemní školky“ zapsané ve školském 

rejstříku musí splňovat požadavky školského zákona jako ostatní školy jiných 

zřizovatelů, ať už veřejných, církevních či soukromých. V novele pro „firemní školku“ 

není používán samostatný pojem, ale užívá se opisu „mateřská škola určená ke 

vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele nebo 

zaměstnavatelů“
23

. 

 Návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti obsahuje dvě nové 

instituce v oblasti péče o děti, které by měly podpořit sladění pracovního a rodinného 

života rodičů s malými dětmi za účelem participace na trhu práce. Jedná se o 

vzájemnou rodičovskou výpomoc a dětskou skupinu. Legislativní rada vlády 

projednávání věcného návrhu zákona zrušila
24

. Materiál návrhu vychází 

z „prorodinného balíčku“ z 19. 11. 2008. Vzájemná rodičovská výpomoc, tzv. 

sousedské hlídání, je vyjmuta z působnosti živnostenského podnikání, může ji 

poskytovat rodič dítěte do věku sedmi let maximálně pro další tři děti do věku sedmi let 

u sebe v bytě či domě. Dětskou skupinou se rozumí poskytování služeb (na komerční či 

nekomerční bázi) nepříležitostné a nekrátkodobé péče o děti v zařízení péče o děti. 

Rozlišuje se malá, střední a velká dětská skupina, pro které jsou zvlášť vymezeny 

hygienické podmínky, provozní a prostorové požadavky, odborná způsobilost osoby 

pečující o děti do sedmi let věku aj. Také je stanovena povinnost pečovat o děti 

v souladu se schváleným výchovně vzdělávacím konceptem
25

. 

V návrhu se diskutuje i otázka slevy na dani z příjmu pro rodiče-zaměstnance, 

kteří zajistí péči o dítě formou služby péče o děti v souvislosti s návratem na trh práce. 

MŠMT navrhuje zrušení bezplatného posledního roku mateřské školy. Od úplaty 

bude osvobozen zákonný zástupce dítěte pouze na základě předložení, že je příjemcem 

                                                 
23

 Firemní školka – informace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR [online]. 2012, [cit. 2012-
04-18] Dostupný z WWW :<http://www.msmt.cz/vzdelavani/firemni-skolka 
informace?highlightWords=firemn%C3%AD+%C5%A1kolka>. 
24

 Výsledky 81. zasedání Legislativní rady vlády dne 9. 6. 2011. Vláda [online]. 2011, [cit. 2012-04-18] 
Dostupný z WWW: < http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/tiskove-zpravy/vysledky-81--zasedani-lrv-dne-9--
6--2011-84716/>. 
25

 Návrh věcného záměru zákona o službách péče o děti. Olivy-os [online]. 6. 6. 2011, [cit. 2012-04-18] 
Dostupný z WWW :< http://www.olivy-os.cz/data/navrh-zakona/navrh-zakona.swf >. 
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dávky pomoci v hmotné nouzi. Dále se navrhuje navýšení finanční spoluúčasti 

zákonných zástupců dítěte na úhradě nákladů na předškolním vzdělávání
25

. 
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7 Analýza rozhovorů 

7.1 Životní situace komunikačních partnerek 

Z provedených rozhovorů jsem získala informace, na základě kterých jsem vymezila tři 

hlavní kategorie současných životních situací, ze kterých pak vychází další strategie 

týkající se zajištění péče o dítě předškolního věku a harmonizace profesní a rodinné 

role:  

1) situace, kdy komunikačním partnerkám nebylo vyhověno při žádosti o umístění 

dítěte do veřejné mateřské školy 

2) situace, kdy komunikačním partnerkám bylo vyhověno v žádosti o umístění dítěte do 

veřejné mateřské školy 

3) situace, kdy komunikační partnerky v současnosti žádají poprvé o umístění svého 

dítěte do veřejné mateřské školy na školní rok 2012/2013. 

Všechny matky dětí lze jednoznačně do kategorií přiřadit, výjimkou je paní J., 

která je v situaci, kdy jedno z jejích dětí v současnosti navštěvuje mateřskou školu (ale 

nepřijali ho napoprvé) a od září nastoupí do první třídy a druhému dítěti budou 3 roky a 

bude žádat o jeho umístění do veřejné mateřské školy poprvé. Její zařazení do 

jednotlivých kategorií se může podle souvislosti měnit. 

Dvě komunikační partnerky (paní M., paní B.) jsou v situaci, kdy jejich dítě 

dosáhne věku tří let a budou žádat o umístění dítěte do veřejné mateřské školy na školní 

rok 2012/2013 (3. kategorie), tři informantky požádaly o umístění dítěte do veřejné 

mateřské školy na školní rok 2011/2012, jedné z nich bylo vyhověno (paní P.) a její dítě 

navštěvuje veřejnou mateřskou školu (2. kategorie) a druhé dvě (paní K., paní D.) 

musely zvolit jinou formu péče o dítě, protože jejich žádostem o umístění dítěte v tomto 

školním roce nebylo vyhověno, (1. kategorie). Pro školní rok 2012/2013 budou žádat 

opětovně o umístění dítěte do stejné veřejné mateřské školy, kde žádaly předtím.  

Podle zkušeností komunikačních partnerek s umístěním/neumístěním dítěte do 

veřejné mateřské školy a využitím alternativní formy péče o dítě jsem vytvořila tabulku 

č. 8. Tabulka je cenným výchozím zdrojem informací pro pochopení následujících 

strategií a postojů komunikačních partnerek v harmonizaci profesní a rodinné role při 

zajištění péče o jejich dítě předškolního věku. 
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Tabulka č. 8: Zkušenosti s předškolní péčí o dítě/děti 

  paní M. paní B. paní D. paní K. paní P. paní J. 

Zkušenost s umístěním dítěte ve 

veřejné mateřské škole 
ne ne ne ne ano ano 

Zkušenost s nevyhověním žádosti o 

umístění dítěte do veřejné mateřské 

školy 

ne ne ano ano ne ano 

Zkušenost s alternativní formou péče 

o dítě 
Ano* Ano** ne ano ne ne 

Pozn. *neoficiálně
26

, **částečně
27

 

(zdroj autorka) 

7.1.1 Důvody umístění dítěte do veřejné mateřské školy 

Všechny komunikační partnerky nehledě na to, zda se jim nakonec podařilo dítě 

do veřejné mateřské školy umístit, nebo teprve žádají o umístění, preferují tento typ 

péče o dítě předškolního věku ze dvou stěžejních důvodů. Jednak proto, že je to forma 

finančně dostupná a protože upřednostňují socializaci dítěte v mateřské škole, aby se 

dítě naučilo vycházet v kolektivu s ostatními dětmi a aby se naučilo jistému režimu. 

 „Tak hlavně aby byl mezi ostatníma děckama, naučil se s nimi si hrát a 

vycházet, aby se naučil společně s něma dělat věci, jako i chodit na svačinku, 

nebo do parku, jako prostě aby si zaběhl pravidla a ten režim“ (paní P.). 

 „Jak jsem řekla, dcera je jedináček, bylo na čase, aby se dostala do kolektivu 

jiných dětí, jako máme pár přátel se zhruba stejně starýma dětma, ale to není to 

samý, když si spolu hrají, tak maj plno hraček, no a tam to bude jiný, budou se 

muset podělit“ (paní K.). 

 „Chtěli jsme, aby se naučil být s více dětmi, no aby i poznal kamarády, protože 

po té vesnici tolik dětí není, nebo už se tam ani tolik neznáme s těmi okolními 

lidmi, takže to bylo jednodušší, aby se tam s někým seznámil a mohl si hrát 

s někým ve svém věku, taky aby se naučil jiným pravidlům, než jsou doma“ (paní 

J.). 

                                                 
26

 Paní M. využívá v současnosti sousedského hlídání, ale platba za tuto službu není nijak právně 
zaopatřena, za sousedské hlídání platí v hotovosti tzv. „na ruku“, viz níže kapitola 7.4.3 
27

 Paní B. využívá s dítětem docházky do soukromé mateřské školy na jednu hodinu týdně do hudebního 
kroužku, v budoucnu pokud nebude dítě přijato do veřejné mateřské školy, budou nadále docházet 
nepravidelně na pár hodin týdně do této soukromé mateřské školy, viz níže kapitola 7.4.1 
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 „Nešlo jenom vo to, abych se mohla vrátit zpátky do práce, prostě jsme chtěli, 

aby se naučil vycházet a vůbec bejt s ostatníma dětma, aby nebyl jenom 

s dospělákama“ (paní D.). 

Důvody, které uvedla paní ředitelka A., proč rodiče umisťují své děti do veřejné 

mateřské školy, se shodují s tím, co vypovídají rodiče. Paní ředitelka N. zdůrazňuje roli 

socializační, ve které hraje mateřská škola významnou roli. 

 „Rodiče jsou rádi, že můžou děti dát do kolektivu, hlavně že můžou jít do 

práce…“(paní ř. A.). 

 „Sociální kompetence se dítě nenaučí nikde jinde než ve školce“ (paní ř. N.). 

7.2 Přijetí dítěte do veřejné mateřské školy, kritéria 

Při rozhovoru s paní ředitelkou N., jsem se dozvěděla, že sama otázka kritérií je 

v současnosti tématem hojně diskutovaným a rozhovorem se dostávám ke 

zcela aktuálním informacím, které možná ještě nejsou známy ve všech mateřských 

školách. Potvrdila mi to i paní ředitelka A., která mě rovněž upozornila na to, že před 

týdnem (datováno k provedení rozhovoru) měli poradu, kde diskutovali o nových 

skutečnostech týkajících se vytvoření kritérií a podmínek přijetí. 

 Obě dvě ředitelky mě odkázaly na dokument Doporučení veřejného ochránce 

práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání
28

, 

(dále jen „Doporučení“) z 8. 12. 2010 sepsaný JUDr. Pavlem Varvařovským, veřejným 

ochráncem práv. Nověji na dopis z 3. 11. 1011, ve kterém ombudsman reaguje na dotaz, 

ohledně diskriminačního kritéria trvalého pobytu, viz příloha bakalářské práce č. 3. 

 V „Doporučení“ se uvádí desatero rovného zacházení v přístupu k předškolnímu 

vzdělávání: 

1. Základním úkolem mateřských škol je poskytovat dítěti vzdělání. Fakticky 

mateřská škola sekundárně zabezpečuje službu hlídání dětí, čímž umožňuje rodinám 

s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, ale nositelem práva na předškolní 

vzdělávání je dítě, nikoliv jeho zákonný zástupce. Přestože umístění dítěte v mateřské 

škole ulehčí rodičům od celodenní péče o své dítě a můžou se tak například věnovat 

                                                 
28

 Zákaz diskriminace v přístupu ke vzdělání vychází z Antidiskriminačního zákona, Listiny základních práv 
a svobod a Školského zákona. 
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vykonávání výdělečné činnosti, tak mateřská škola slouží výhradně dítěti, jeho 

zdravému rozvoji a začlenění do společnosti. 

 2. Ředitel/ředitelka vykonává při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy 

státní správu, ne samosprávu. O přijetí rozhoduje nezávisle na jiných subjektech, 

kritéria vydávána orgány obce (zastupitelstvo, starosta) – orgány samosprávy, nemají 

právně závazný charakter
29

. Je nepřípustné, aby orgány obce vydávaly kritéria pro 

přijetí dítěte, i kdyby byla navenek jen doporučujícího charakteru. 

 3. Je zakázáno činit rozdíly při přijímání na základě státní příslušnosti dítěte. 

 4. Požadavek trvalého pobytu dítěte v obci je legitimní, pokud se jedná o 

požadavek zvýhodňující, nikoliv bezpodmínečný. Legitimní není přehlížet trvalý pobyt 

dítěte a rozhodovat o jeho (ne)přijetí do mateřské školy podle trvalého pobytu jeho 

rodičů. 

 5. V případě, že je trvalý pobyt v obci zvýhodňujícím kritériem pro přijetí dítěte, 

mělo by se zvýhodnění týkat i občanů EU a dlouhodobých rezidentů, kteří mají v obci 

hlášeno místo pobytu. 

6. Věk dítěte je možným kritériem pro stanovení pořadí dětí, které jsou 

přihlášeny. Je možné zvýhodnit starší dítě
30

 z pozice toho, že s vzrůstajícím věkem roste 

potřeba předškolního vzdělávání. Na základě školského zákona § 34 odst. 4 (viz 

kapitola 4. 1 Legislativa) má však ředitel/ka mateřské školy povinnost upřednostnit dítě 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Minimální věková hranice 

pro přijetí nesmí být menší než ta, která je v zákoně, v takovém případě by se jednalo o 

přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání. 

7. Odmítnutí přijmout dítě se zdravotním postižením do mateřské školy, je 

přímou diskriminací v přístupu ke vzdělávání z důvodu zdravotního postižení. 

8. Jelikož je vzdělávání veřejný statek, nemá s ním ředitel/ředitelka nakládat 

jako s prostředkem podpory či zvýhodnění
31

 jistých skupin, jejichž pracovní činnost 

pokládá on sám/ona sama za prospěšnější pro společnost. 

                                                 
29

 Vzhledem k tomu, že zřizovatel ředitele/ředitelku jmenuje a odvolává, v praxi mají často kritéria 
závazný charakter. 
30

 U hlediska proporcionality, si je třeba uvědomit, že jeho bezbřehé uplatňování by mohlo vést 
nežádoucímu následku, v důsledku velkého převisu poptávky nad nabídkou, by se tříleté děti do 
mateřské školy vůbec nedostaly. Doporučuje se uplatňování diferenciované v rámci ročníků. 
31

 V obecné rovině se nejedná o diskriminaci, ale takové kritérium na základě sociálního nebo 
pracovního postavení rodičů dítěte je v rozporu se zásadou rovnosti účastníků řízení a nestrannosti 
správnío orgánu ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 správního řádu. 
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9. Požadavek zaměstnanosti rodičů nemůže být legitimním kritériem při 

rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy. Příjemcem předškolního vzdělávání je 

dítě, ne rodič. Toto kritérium neposuzuje individuální potřeby dítěte, naopak omezuje 

jeho přístup ke vzdělávání na základě skutečností, které se vzděláním nesouvisejí. 

10. Kritérium, které znevýhodní dítě, jehož rodič je na mateřské či rodičovské 

dovolené s dalším dítětem je v rozporu se zásadou rovného zacházení a zákazu 

diskriminace, jedná se o přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělávání z důvodu pohlaví 

ve smyslu mateřství nebo otcovství
32

. 

Varvařovský přikládá k „Doporučení“ vzorová kritéria pro přijímání dětí 

k předškolnímu vzdělávání, jejich znění viz příloha 4. 

Zvýhodnění matek samoživitelek se již v praxi v kritériích neobjevuje. Důvodem 

je časté soužití partnerů bez uzavření sňatku. Navenek matka dítěte působí jako 

samoživitelka, ale ve skutečnosti žije s partnerem. 

 „Někdo se diví, že z kritérií vypadly samoživitelky, ale v dnešní době je to tak, že 

tady z těch 70 dětí jsou, bych řekla ¾ samoživitelky, protože lidi se nevdávaj, 

nežení, v téhle chvíli použijou ten manévr, že jsou samoživitelky, takže my jsme 

to z těch kritérií dali pryč“ (paní ř. N.). 

Paní ředitelky N. i A. se řídí ve svých podmínkách přijetí doporučeními 

ombudsmana. Paní ředitelka N. použila kritéria přijetí, která jsou obodována pro 

usnadnění a transparentnost vyhodnocení přijímání dětí, viz příloha č. 5. Paní ředitelka 

A., má také stanovena kritéria k přijímání, i když prozatím nenastala situace, že by 

někoho musela odmítnout. Praxe stanovování kritérií, aniž by bylo nezbytné nějaké děti 

odmítat z důvodu, že počet přihlášených dětí nepřevyšuje kapacitu mateřské školy, byla 

již zaznamenána ve výzkumu z roku 2009 (Kuchařová a kol. 2009: 86). 

 „My jsme pro děti, ne pro rodiče, je jedno, zda rodič pracuje, nepracuje, tady je 

priorita dítě, v Jihlavě je velký převis, takže tam to normálně potom dali k soudu 

a ta školka to projela, protože to je diskriminace dítěte. Nesmí se zvýhodňovat 

pracující rodiče“ (paní ř. A.). 

                                                 
32

 Varvařovský, P. Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu 
k předškolnímu vzdělávání. Brno, 8. 12. 2010. Sp. zn.: 166/2010/DIS/JŠK. 
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7.2.1 Převis poptávky nad nabídkou 

Mateřská škola v Praze
33

, kde je ředitelkou paní N., již v loňském a předloňském roce 

neuspokojila kolem 65 žádostí o umístění dítěte. Pro školní rok 2012/2013 může 

přijmout 30 nových dětí, (rozhovor byl proveden po prvním ze dvou dní zápisu) a po 

prvním dni obdržela paní ředitelka 60 žádostí. Paní ř. N. však uvádí, že v minulém roce 

kapacita mateřských škol ve výsledku stačila, důvodem byl větší zájem o některé 

mateřské školy. Po domluvě ředitelek se nakonec jimi nepřijaté děti někde umístily. 

 „V podstatě loni se zjistilo, že ta kapacita míst stačila, šlo o to, že na některý 

školce je větší přetlak a na některý není. Jako já bych řekla, že je to mediálně 

udělaná bublina. Těch míst není teda, že by jich jako bylo moc…ale loni stačily, 

těch 65 dětí se přijalo do jiných školek, nebylo to třeba hned v zápise, ale v září 

potom místa, nevím z jakého důvodu, ale to je jedno, to nebudu řešit, se 

najednou objevily“ (paní ř. N.) 

 Mateřská škola na Vysočině
34

, kde je ředitelkou paní A., má již čtyři roky 

výjimku
35

 na 28 míst. Pokud by tuto výjimku neměli, tak je i u nich převis poptávky. 

V současnosti je mateřská škola zcela naplněna. Na školní rok 2012/2013 již paní 

ředitelka ví, že uspokojí všechny žádosti o umístění a jedno místo zbývá pro případ, že 

by se do obce přistěhoval předškolák, kterého ze zákona musí přijmout. Na školní rok 

2013/2014 očekává i ona převis nabídky o 7 dětí. V bývalém okresním městě je situace 

s neuspokojenými žádostmi významnější, což přikládá komunikační partnerka 

zaměstnanosti v oblasti. 

 „Na příští rok 2013/2014 mi odejde 13, a přijde 20 dětí, to můžeš vědět na 

vesnici, no řekla mi to matrikářka, kolik se dětí narodilo…v Jihlavě je převis 280 

dětí, ve všech školkách z kapacitních důvodů. Ona je tam totiž dobrá 

zaměstnanost“ (paní ř. A.). 

                                                 
33

 V mateřské škole jsou 4 třídy a navštěvuje ji 70 dětí, jsou tam 2 mikrotřídy z důvodu větší specializace 
na integrování dětí s postižením. 
34

 V mateřské škole jsou 2 třídy a navštěvuje ji 56 dětí. 
35

 Dle § 2 odst. 2  Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se třída naplňuje do počtu 24 dětí, v 
souladu s § 23 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školského zákona může zřizovatel povolit výjimku 
z nejvyššího počtu dětí až o 4 děti, na 28 dětí ve třídě. 
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Komunikační partnerka M. o mateřské škole, kam bude hlásit své dítě, ví, že se 

tam v minulém školním roce neumístily všechny děti, žádostí bylo podáno kolem 80, 

dětí bylo v září přijato kolem třiceti, dalších asi třicet jich bylo přijato v lednu, když 

byla mateřská škola rozšířena přístavbou a tím se navýšila i kapacita, zbytek se 

neumístil. 

7.3  (Ne)přijetí dítěte do veřejné mateřské školy 

Z pohledu, kdy umístění dítěte do mateřské školy umožňuje harmonizaci 

profesní a rodinné role, jsem v rozhovorech rozlišila dvě hlavní skupiny respondentů - 

rodičů. Za prvé rodiče, kteří se skrze umístění dítěte do veřejné mateřské chtějí navrátit 

na trh práce a za druhé rodiče, u kterých umístění dítěte do veřejné mateřské školy 

nesouvisí s návratem na trh práce. 

7.3.1 Umístění dítěte do veřejné mateřské školy jako strategie pro návrat 

na trh práce 

U rodičů, kteří se chtějí vrátit na trh práce, fakt nepřijetí dítěte do veřejné 

mateřské školy z kapacitních důvodů vedl k tomu, že se komunikační partnerky musely 

rozhodnout, jak svou situaci vyřeší. Zda rezignují na návrat na trh práce a zůstanou 

doma s dítětem, nebo budou hledat jinou možnost (alternativu), i když jimi 

nepreferovanou, která jim návrat do práce umožní. Pro komunikační partnerky, které 

budou v současnosti žádat poprvé o umístění svého dítěte z důvodu záměru vrátit se na 

trh práce, se jedná zatím o hypotetickou situaci.  

Rezignace na návrat na trh práce 

 Některé komunikační partnerky zvolily rezignaci na návrat na trh práce, když 

jejich dítě nebylo/nebude přijato do veřejné mateřské školy. Paní K. se chtěla vrátit zpět 

do své práce po tříleté rodičovské dovolené, paní J. si chtěla začít po několikanásobné 

rodičovské dovolené hledat nové zaměstnání. V případě nepřijetí by byly ochotné zůstat 

s dítětem doma a postarat se o něj. 

 „Ano, chtěla jsem se vrátit kvůli sobě, přece jenom tři roky mimo je dlouhá 

doba, prodloužit to na čtyři, no to je teprv doba, kdy je člověk vypadlej. Sama 

jsem to viděla na sobě, jako to nutkání, se vrátit do práce. Ale samozřejmě byla 
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jsem ochotná se podřídit situaci a zůstat doma, když dceru nevzali tam, kam 

jsme chtěli“ (paní K.). 

 „Samozřejmě jsme uvažovali, že nám ji můžou nepřijmout, vzhledem k tomu že u 

dvou předešlých dětí se nám to stalo
36

, tak samozřejmě uvidíme, protože teď 

zase zmizela ta situace, že bych byla na rodičovské doma, protože dcera je to 

nejmladší dítě, a tak kdyby ji nevzali, tak asi s ní zůstanu doma, a prostě ten rok 

počkáme, nebo třeba jestli se to místo neuvolní časem. Takže to asi teď nějak 

řešit nebudeme, protože momentálně mi místo nikdo nedrží, práci budu hledat 

znova od začátku, takže tam nehrozí, že by tady zaměstnavatel trval na tom, 

abych nastoupila okamžitě“ (paní J.). 

Komunikační partnerka K. projevila větší touhu navrátit se po rodičovské 

dovolené zpět na trh práce kvůli pocitu pracovního sebeuplatnění, nakonec se zpět do 

zaměstnání vrátila
37

. Zřejmě je to způsobeno tím, že paní J. je na rodičovské dovolené 

bez přerušení již osmým rokem, v jejím případě je touha po návratu na trh práce 

ovlivněna dlouhou dobou, kdy byl rodinný život na prvním místě. 

Preference návratu na trh práce 

Komunikační partnerky chtěly umístit své dítě do veřejné mateřské školy, aby se 

mohly vrátit do práce. Přes nepřijetí dítěte, se komunikační partnerky rozhodly/by se 

rozhodly pro návrat na trh práce a zvolily by jinou péči o dítě, než ve veřejné mateřské 

škole. Komunikační partnerky zvolily návrat do práce, aby finančně pozvedly úroveň 

domácnosti. Dopadu rodičovské dovolené na rozpočet hospodaření domácnosti se 

věnoval výzkum z roku 2010, pro dvě pětiny rodičů byl finanční dopad poměrně velký 

(Kuchařová a kol. 2010: 84). 

 „My jsme potřebovali dát malýho do školky, abych se mohla vrátit do práce, 

manžel je sice podnikatel, ale už to bylo znát, že nám chybí ten druhý příjem, 

jestli mi rozumíte“ (paní D.). 

                                                 
36

 S nepřijetím dítěte napoprvé se setkala v roce 2007/2008, u dalšího dítěte znovu v roce 2009/2010 
37

 Svou situaci vysvětlila zaměstnavateli, ten ji nabídnul finanční spoluúčast při péči o dítě, v případě, že 
se vrátí zpět do zaměstnání (podle komunikační partnerky ho tato nabídka vyšla finančně lépe, než 
kdyby za ni musel hledat náhradu). 
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 „Jako já vůbec nevěděla v tu chvíli, co budeme dělat, ale prostě jsme to museli 

nějak vymyslet, aby to vod září jako šlo všechno zařídit, práci i se postarat vo 

malýho“ (paní D.). 

 „Takže my se budeme určitě hlásit, protože jednak kvůli mně, abych mohla 

vydělávat, protože mi končí rodičovská dovolená a jednak kvůli malému, protože 

už myslím, že dorostl do toho věku a vyzrál na to, že by ho to tam mohlo bavit a 

no doufám, že se dostane“ (paní M.). 

7.3.2 Umístění dítěte do veřejné mateřské školy nesouvisející s návratem na 

trh práce 

Některé komunikační partnerky nemusí řešit problémy harmonizace profesní a rodinné 

role spojené s nepřijetím svého dítěte do veřejné mateřské školy. Jedna komunikační 

partnerka čeká narození druhého dítěte (B.) a druhá již pracovala před umístěním dítěte 

do veřejné mateřské školy (P.). Hlavními důvody pro umístění dítěte je socializace 

v kolektivu a jeho vývoj. 

Paní B., chce umístit své dítě do mateřské školy z výše uvedených důvodů, 

protože si uvědomuje, že na něj nebude mít při péči o novorozence tolik času. Jediná 

komunikační partnerka P. ve skutečnosti nemusela řešit případné neumístění dítěte do 

veřejné mateřské školy. Vyhovění dosáhli s přítelem pomocí osobního zvýhodnění. 

Dítě do MŠ umístili, když mu ještě nebyly tři roky. Syn paní P. mateřskou školu 

navštěvuje od září, věku tří let dosáhl v listopadu 2011. V současnosti fakt, že dítě 

navštěvuje veřejnou mateřskou školu, napomáhá harmonizaci profesní a rodinné role. 

 „V podstatě teďkom zkusíme podat přihlášku, uvidíme, tím že teda zase čekáme 

v květnu druhý dítě, tak mě to zase až tak moc nepálí…, může bejt se mnou 

doma, ale přece jenom bude mimčo, a tak jako taky občas na něj nebudu mít 

tolik čas jako teďkom, kdy jsem schopná s ním půl dne ležet na zemi 

s hračkami“(paní B.). 

  „Synovi byly dva a půl roku, jak v dubnu byl zápis, tak jsme požádali o 

umístění, ale my už jsme to měli předem domluvené, jakože po známosti, šli 

jsme najisto, že ho vezmou, akorát jsme se šli zapsat. Přítel má totiž známého 

v práci a jeho manželka tam pracuje, učí. Začal chodit do školky v září, na čtyři 

hodiny pět dní v týdnu, září, říjen, v listopadu šel na plný režim. Vedle ve školce 
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bylo plno, raději jsme šli na jistotu, taky nevím, zda by syna vzali, když ještě 

neměl tři, kdybychom tam neměli ty známé“ (paní P.). 

 „Chtěli jsme ho tam dát kvůli mé práci
38

, ale ať je taky mezi kolektivem. Aby byl 

mezi dětmi, kolektivem, ať si zvyká, jako babičky by ho asi vydržely hlídat, ale 

taky se jim uleví, nejsou nejmladší, ale prostě ať si syn zvyká a ať má režim“ 

(paní P.). 

Šedá zóna, šance pro zvýhodnění 

Nejistota, která se váže s umístěním dítěte do veřejné mateřské školy, vede k rozvoji 

„šedé zóny“, kdy se rodiče snaží využít svých známostí ať už přímo v mateřské škole, 

nebo mimo ni, aby dosáhli přijetí svého dítěte. Kromě paní P., která měla přijetí 

domluvené dopředu, o využívání známostí vypovídají i další komunikační partnerky. 

Osobní zvýhodnění na základě známosti s paní ředitelkou chce v případě 

nepřijetí využít paní M. 

 „Jako mám konexe v té naší mateřské škole…, ale tak samozřejmě se přihlásíme 

jako každý obyčejný zájemce a opravdu spoléhám na to, že tím věkem se 

kvalifikujem pro zápis do mateřské školky, a když ne, tak prostě mám tu šanci to 

vysvětlit jako lidsky osobně, než ti co to napíšou jenom na papír no“ (paní M.). 

 I paní ř. N. uvádí, že rodiče mají snahu při zápisu ji nějak ovlivnit svou životní 

situací a setkala se i s nátlakem a vyhrožováním. 

 „Rodiče mají potřebu jaksi vyprávět o stratisplnejch záležitostech, já i rozumím, 

že někdo mezi něma je, že ty problémy má, ale je to z 90 % lživý… My jsme tady 

měli scény, kdy mi přišli vyhrožovat rodiče, že jsem nevzala dítě a že kvůli mně 

bude v dětským domově…pán nakročil, jako říkala jsem si, dá mi facku tak ji 

mám, zbuntovali tehdá všechny možný známý i neznámý, který mě bombardovali, 

abych je vzala, až jsem si teda říkala, že je mi to nepříjemný protože zrovna u 

týhle banky mám peníze, a jako že mě volá ředitel banky, bylo mi to velmi 

nepříjemný“ (paní ř. N.). 

                                                 
38

 Hledisko harmonizace pracovní a rodinné role domácnost paní P. řešila již před nástupem syna do 
mateřské školy. Na částečný úvazek pracovala od jednoho roku svého dítěte, na plný od jeho dvou let. 
V celodenní péči o dítě raného věku ji pomáhali prarodiče dítěte, kteří jsou ve starobním důchodu. 



49 

 

7.4 Řešení situace nepřijetí dítěte do veřejné mateřské školy 

Podle způsobu vyřešení nepřijetí či potenciálního nepřijetí se komunikační partnerky 

rozdělily na ty, které nějakou alternativu formální péče využily nebo by ji využily a na 

komunikační partnerky, které žádnou alternativu nevyužily, nebo by ji nevyužily. 

Současně komunikační partnerky vyjádřily preference ohledně dalších alternativních 

forem péče. Zásadní se ukázaly tři faktory ovlivňující (ne)výběr z alternativních forem a 

to: dítě v kolektivu dalších dětí, finanční náročnost, důvěra. 

7.4.1 Výsledné řešení péče o dítě pomocí alternativní předškolní péče 

Některé komunikační partnerky v případě nepřijetí dítěte do veřejné mateřské školy 

zvolily/by zvolily péči poskytovanou soukromými mateřskými školami, do kterých již 

začaly s dětmi docházet. To proto, aby si děti zvykly na prostředí a na režim. 

Důvodem je socializace dítěte v kolektivu. Z tohoto důvodu by nevyužily soukromou 

osobní péči.  

 „Šlo nám o to, aby byla dcera mezi dětma, tak jsme vybrali soukromou školku, 

kousek od místa, kde pracuju
39

, líbila se nám. Byla jsem tam s ní několikrát o 

prázdninách, aby to prostředí pro ni nebylo cizí a zvykla si, že tam pak bude 

chodit sama“ (paní K.). 

 „Možná i před tou školkou veřejnou, přes léto ho dáme do soukromé, zkusit si, 

aby si zvyknul, že je mezi dětma, jednou dvakrát do týdne i pak v roce, kdyby 

naše školka nevyšla (pozn. tazatele ta veřejná MŠ), že bysme to teda zkusili na 

dopoledne“ (paní B.). 

Komunikační partnerka B. již teď se synem dochází do soukromé mateřské 

školy jednou za týden na hodinu hudební výchovy, aby si mimo jiné zvykl na prostory v 

případě, že by tam začali docházet přes léto. Dlouhodobě tuto péči ale využívat nebude, 

protože bude doma s novorozencem, viz výše. 

 „Procházíme tam, zná tam to prostředí, ví, že tam jsou děti bez maminek a hrají 

si tam, no tak jsme si řekli, že bysme toho mohli využít na to občasné docházení, 

                                                 
39

 Paní K. dostala příspěvek na soukromou péči od svého zaměstnavatele. 
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aby si zvykl na to, že se někam jde do školky, že tam bude bez maminky a tatínka, 

že si tam bude hrát s dětma a tetama“ (paní B.). 

Do budoucna by paní B. uvítala otevření „firemní školky“ v budově jejího 

zaměstnavatele. V jedné budově sídlí více různých firem, dle jejího názoru, by se 

mohly domluvit a zřídit tam pro všechny jednu firemní školku, čímž by se naplnila i 

kapacita. 

 „Je nás tam takhle hodně těch s malými dětmi, tím myslím i tatínky, 

programátory, co tam jsou… jako místo by se v budově určitě našlo, jídelna tam 

je taky. Todlencto zázemí tam prostě je, určitě by to lidi využili“ (paní B.). 

Rozhodující faktor – kolektiv dětí 

Všechny komunikační partnerky preferovaly péči formou soukromé nebo 

firemní mateřské školy před péčí osobní a to především z toho důvodu, aby dítě bylo 

v kolektivu jiných dětí. Tento důvod byl i jedním z hlavních prvotních důvodů pro 

umístění dítěte do veřejné mateřské školy. 

Paní K. nechce ve zvolené péči o dítě pokračovat a bude znovu žádat o umístění 

dítěte do veřejné mateřské školy na školní rok 2012/2013. Důvody pro změnu soukromé 

mateřské školy jsou především finanční, ale také paradoxně společenské klima 

v soukromé školce, zahrnující socializaci dítěte do kolektivu. 

 „Ne, s touhle školkou už pokračovat nebudeme, z důvodu, že jednak už nebudu 

mít příspěvek vod zaměstnavatele…, … klima je tam prostě jiný, některý děti si 

nechtějí hrát s jinými, protože třeba nějaký nemá značkový tenisky“ (paní K.). 

7.4.2 Nevyužití alternativních forem při řešení péče o dítě předškolního 

věku 

Polovina komunikačních partnerek v případě nevyhovění jejich žádosti o 

umístění dítěte do veřejné mateřské školy nevyužila/ by nevyužila žádnou 

z alternativních forem péče o dítě. O dítě se postaraly/by se postaraly samy v domácí 

péči za podpory rodiny. 
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 „Naštěstí to takhle šlo zařídit (pozn. tazatele střídavou domácí péči)
40

, 

manželovo podnikání to dovolilo a hrozně moc mi pomohla máma, nedokážu si 

představit to, že jako kdyby nebyla v důchodě, tak to prostě dohromady nedáme“ 

(paní D.). 

 „Já stejně budu pracovat z domu, tak by mohl zůstat se mnou, ale hrozně by mi 

to ztížilo práci a jemu taky život, protože by chudák musel být pořád se mnou a 

byl by omezenej“ (paní M.). 

Z důvodu strádání dítěte a negativních dopadů na celou rodinu v současném 

stavu nechce paní D. pokračovat a pro školní rok 2012/2013 budou znovu žádat o 

umístění do veřejné mateřské školy, kam předtím žádali. 

 „Určitě v tomhle nechci pokračovat ani já, ani manžel. Jako moje máma je 

docela v pohodě, ta je ráda, že má co dělat, ale naše fungování jako rodina, to 

moc nejde. Málokdy jsme s malým vyrazili všichni na výlet. Docela to i špatně 

nesl, vlastně pořád nese, když vodcházím v soboty a neděle ráno do práce. Tohle 

mě na tom mrzí nejvíc, že nejsme moc všichni spolu a trpíme tím všichni, hlavně 

malý“ (paní D.). 

Soukromá mateřská škola 

Většina komunikačních partnerek by nezvolila mateřskou školu soukromou 

jako prostředek strategie harmonizace rodinné a profesní role především z důvodu 

finanční náročnosti. I kdyby se vrátily do zaměstnání a dítě docházelo do soukromé 

mateřské školy, tak by většina jejich výdělku připadla na tuto péči, z finančního 

hlediska se jim to nevyplatí. 

 „Ne, to ne, na to jsme neměli peníze, a pořád je nemáme, navíc tady kolem 

soukromá školka není, museli bysme malýho vozit do vedlejší vesnice, ale stejně 

prostě kvůli penězům, to prostě nešlo… No stejně si myslím, že to co bych 

v práci vydělala, tak by se z toho zaplatila tak akorát ta soukromá školka a 

navíc bysme neměli nic moc“ (paní D.) 

                                                 
40

 Domácnost paní D. zvolila střídavou domácí péči o dítě. Paní D. se se zaměstnavatelem dohodla 
především na směnách o víkendu a na směnách v nočních hodinách, aby se u dítěte v péči vystřídala 
s manželem. V čase, který rodiče nepokryli, pečovala o dítě babička. 
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 „Co bych byla já třeba vydělala, by šlo do toho soukromého hlídání, takže asi 

je jednodušší, abych s ní zůstala doma já a postarala se o ní sama“ (paní J.). 

 „Největší výhoda veřejné školky je finanční samozřejmě, v podstatě jsem vůbec 

nepřemýšlela, že bych ho dala do soukromé školy, jednak kvůli té finanční 

výhodě, protože nemáme tolik peněz a jednak kvůli tomu, že si myslím, že ta 

atmosféra třeba na některých už těch soukromých školách může být velice na 

výkon zaměřená a to prostě nechci u tak malého dítěte“ (paní M.). 

 „O to jsem se vůbec nezajímala
41

, vůbec jsme nepřemýšleli o soukromé školce, 

nevidím v tom rozdíl, vlastně vidím, no peníze, tam se to platí víc než tam. Jako 

my jsme to fakt neřešili, školka byla jistá a taky nám hodně pomáhali a pomáhají 

rodiče“ (paní P.). 

Rozhodující faktor – finance 

Komunikační partnerky, které v případě nepřijetí dítěte do veřejné mateřské školy volí 

strategii péče o dítě doma, činí tak z důvodu finanční náročnosti péče alternativní. 

Pokud se rodiče s dítětem nedostanou do veřejné mateřské školy, tak vypovídají, že na 

soukromou péči nemají dostatečné finanční prostředky, nebo nechtějí do tohoto typu 

péče investovat většinu svého výdělku. 

7.4.3 Další nevyužité, nebo nevyužitelné alternativní formy péče o 

předškolní děti 

Sousedské hlídání a služby formou baby-sitting 

Ve snaze harmonizovat profesní a rodinnou roli finančně dostupnou a zároveň kvalitní 

péčí by komunikační partnerky nevyužily možnost sousedského hlídání ani služby 

formou baby-sitting. Nejčastěji bylo uváděno, že u sousedského hlídání je to velká 

odpovědnost pro toho, kdy by se o děti staral. Informantky argumentovaly tím, že 

v případě krizové situace, kdy by se jedno dítě zranilo, není, kdo by se postaral o ty 

ostatní děti. Této formě péče by nedůvěřovaly, nebo by důvěřovaly pouze své 

kamarádce, ale i tak zmiňovaly, že zajištění servisu, hygieny a pohybu je složité a 

nepředstavitelné. 

                                                 
41

 Paní P. se o žádné alternativy nezajímala, protože měli přijetí do veřejné mateřské školy předem 
domluvené. 
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 „Tohle je jenom taková vystřelená bublina, aby jako se řeklo, že je ta možnost, 

že někdo může dostat, já nevím 10 tisíc, ale prakticky když člověk dneska vidí ty 

brouky, co oni všecko dokáží a jak fungují, tak prostě bez pedagogického zázemí 

a bez zázemí té školky, která je na to zařízená, hračky, postýlky, to nejde“ (paní 

B.). 

 „Já třeba bych kamarádce syna svěřila, ale musela by mít jenom to svoje, moje 

a maximálně ještě někoho. No bála bych se jak u koho, kamarádce bych ho 

svěřila. Ale školka je určitě lepší“ (paní P.). 

 „My to využíváme, je to moje kamarádka, má stejně starého chlapečka, no a 

chodí tam ještě jeden chlapeček, takže takhle hlídá 3 děti, dvakrát týdně 

dopoledne i s obědem, od devíti do jedné…, dělá pro ně aktivity, vymýšlí si 

výtvarnou činnost, mají zahradu, chodí ven… klidně bych v tom nadále 

pokračovala, ale je to drahé, opravdu drahé, platím na ruku stovku za hodinu, 

jako na celodenní režim určitě nemyslitelné“ (paní M.). 

Paní M. si dokáže představit, že takováto péče o dítě by jí vyhovovala v otázce 

harmonizace profesní a rodinné role, ale uvádí, že je to rovněž finančně nákladná 

záležitost, kterou v pravidelném celodenním režimu nemůže využívat. 

Soukromé hlídání formou baby-sitting nepovažují komunikační partnerky za 

využitelnou strategii. Děti se musí naučit kooperovat s ostatními, to je výhoda, kterou 

si ponesou do svého života. Služba je rovněž finančně náročná a v naší společnosti 

není obvyklá. 

„Baby sitting funguje na západě, tam se hraje na tu individualitu, vybírání 

z jedný prestižní školy na druhou prestižní, tam si to některý sorty můžou dovolit, ani 

nechtějí, aby se ty děti stýkaly s někým, kdo není na jejich sociální výši. Nikdo nezvládne 

nic sám, výstupy, výsledky v práci jdou k dalším lidem, potřebují se to ty děti naučit už 

v raném věku. Nejde proplouvat životem tak, že si to zařídí každý sám všechno“ (paní 

B.). 

„Kdybych musela nutně, kdyby nebylo zbytí, no určitě by to bylo dražší jak 

školka, musíš stejně navařit, bez tak i pro ňu, tady to tak nefunguje, my na to nejsme 

zvyklí“ (paní P.). 

O nedůvěře v alternativní formy předškolní péče formou sousedského hlídání, 

baby-sitting, nebo u soukromých škol, které nejsou zapsány v rejstříku a neřídí se 
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školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem vypovídají z expertního 

hlediska obě dotázané ředitelky. 

 „Ženská, která vlastně neprošla tedy aspoň nějakým takovým kurzem, může 

tomu dítěti ublížit, jako psychicky myslím, to vona ho vohlídá všechno, ale 

vlastně neví, jak s dítětem třeba pořádně pracovat, jak se zachovat v určitých 

situacích. Je to pak jenom hlídání, nemůžou zajistit vzdělávání a vědět aspekty 

vývoje, co se může dělat s tříletým, čtyřletým, pětiletým, co může zvládnout a co 

je přetěžování“ (paní ř. A.). 

 „Školku si může zřídit kde kdo, to je špatně, to je jako kdybych si já zřídila 

chirurgickou praxi. Todle je nedoladěný, měla by to být vázaná koncese nebo 

něco takového, školku nemůže zřídit kdejaký magistr nebo absolvent vysoké 

školy, měl by být vzdělaný v předškolní výchově. Nechápu jak je možné, že může 

zřizovat školku kde kdo“ (paní ř. N.). 

Rozhodující faktor – důvěra 

Důvěra hraje významnou roli při rozhodnutí o výběru jakékoliv formy předškolní péče 

o dítě. Důvod nevyužití alternativních forem na bázi soukromé individuální péče o dítě 

se často kombinuje s faktorem finanční náročnosti.  

Konkurence alternativních forem péče pro veřejné mateřské školy 

Ani pro jednu ředitelku mateřské školy veřejné nepředstavují alternativy předškolní 

péče o děti konkurenci. Alternativní formy předškolní péče poptávce o umístění do 

veřejné mateřské školy neulevují. Jako důvod uvádí finanční náročnost alternativních 

forem a větší kvalitu veřejných mateřských škol, zejména v oblasti kvalifikovaného 

personálu, který se řídí rámcovým vzdělávacím programem (viz výše). 

 „Sice je v soukromé mateřské škole na jednu učitelku méně dětí, ale neodváděj, 

co já znám, kvalifikovanou práci, neříkám, že všichni, ale nejsou schopný 

pracovat s dětmi individuálně, pokud mají hyperaktivní dítě, tak ho vyrazej. Co 

jsem viděla, učitelky smskujou, děti visej na prolézačce, v zimě se klouzaly, …“ 

(paní ř. N.). 

 „… kdyby tu byla soukromá, no asi by si to nikdo nemohl dovolit“ (paní ř. A.). 
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Využití alternativ není u komunikačních partnerek preferovanou volbou při péči o 

dítě předškolního věku především ze dvou hledisek: socializace dítěte v kolektivu a 

finanční náročnost, tyto dva aspekty jsou nejzávažnějšími důvody, proč volí umístění 

dítěte do veřejné mateřské školy. 

7.4.4 Péče o děti předškolního věku zajištěná prarodiči 

Z rozhovorů vyplývá výhoda pomoci prarodičů při péči o dítě (oproti jiným 

alternativám), kteří jsou již ve starobním důchodu. Kuchařová a Svobodová hovoří o 

malém rozšíření alternativních forem denní péče o děti z důvodu nízké rozvinutosti a 

slabé tradice, což může způsobovat v očích rodičů jistou nedůvěru. Preferovanou, i 

zároveň častěji využívanou formou péče o dítě, je pomoc prarodičů či jiných příbuzných 

(Kuchařová, Svobodová 2006: 36). 

U paní P. a paní D. byla tato pomoc klíčovou strategií k harmonizaci rodinného 

a pracovního života při zajištění péče o dítě. Paní B. a paní J. využívají pomoc svých 

rodičů nepravidelně, paní J. z důvodu vzdáleného bydliště a paní B. spíše pouze na 

kratší dobu z důvodu náročnosti péče, protože rodiče manžela jsou už v pokročilém 

důchodovém věku, a naopak její rodiče jsou ještě pracující. Rodiče paní K. a M. jsou 

stále pracující, v jejich případě nepřichází v úvahu, že by komunikačním partnerkám 

pomohli formou pravidelné péče o vnouče k harmonizaci pracovního a rodinného 

života. 

Tabulka č. 9: Pomoc prarodičů při péči o dítě, jako prostředek harmonizace 

profesní a rodinné role 

  paní M. paní B. paní D. paní K. paní P. paní J. 

pomoc 

prarodičů 
žádná malá velká žádná velká malá 

(Zdroj autorka) 

7.5 Finanční spoluúčast rodičů na náklady v mateřské škole 

Úplata za předškolní vzdělávání je právně ošetřena v § 6 Vyhlášky o předškolním 

vzdělávání jako polovina průměrných neinvestičních
42

 výdajů na jedno dítě (Vyhláška 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání). V Návrhu věcného záměru zákona o 

                                                 
42

 Investiční náklady jsou např. oprava budovy, výměna oken – to platí zřizovatel, neinvestiční náklady 
jsou např. náklady na vodu, plyn, elektřinu, jsou to náklady na provoz. 
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službách péče o děti se navrhuje zvýšení finanční spoluúčasti rodičů a také zrušení 

bezúplatného posledního roku ve veřejné mateřské škole před nástupem povinné školní 

docházky. 

7.5.1 Zrušení bezplatného posledního roku a navýšení finanční spoluúčasti 

Ředitelky mateřských škol se shodují, že bezúplatný poslední rok by měl být zrušen. 

Jako hlavní důvod je uváděna skutečnost, že se všemi dětmi se pracuje, proto 

v poplatcích za péči o ně by se neměl dělat rozdíl. Argumentem je, že se jedná o 

nesystémové opatření, které v praxi způsobuje řadu problémů.  

 „Dítě má zadarmo 12 měsíců, pokud dojde k odkladu, znovu platí školné. Je to 

věc, která se tady udála a neměla by být. … Je to tak nízký poplatek, vem si, u 

soukromé školy se platí 16 tisíc za měsíc tady platěj rodiče 900 Kč školné a 500 

Kč za stravné za měsíc dítěte s profesionální péčí, za tuto cenu. Připadá mi to až 

někdy darebný, mám takovej pocit, ono co je za darmo, tak si toho lidi mnohdy 

neváží. Tady si myslím, že školné by měli platit i předškoláci a neměla by být 

žádná výjimka“ (paní ř. N.). 

 „Já bych byla pro (pozn. tazatele zpoplatnění), protože vlastně ty děti tam chodí, 

kolem nich se pracuje a nevidím důvod, proč by jedni měli platit a druzí ne, 

takový rozdíl mezi dětmi být neměl, měli by platit všichni (paní ř. A.). 

Co se týče případného zvýšení finanční spoluúčasti rodičů, tak se ve 

výpovědích dotázaných respondentů - profesionálů ukázal značný regionální rozdíl 

související s poměrem mezi nabídkou a poptávkou. Paní ředitelka N. z Prahy by byla 

pro to, aby se měsíční částka rodičům navýšila, přičemž se domnívá, že by to 

neovlivnilo zájem o jejich mateřskou školu. Naopak paní ředitelka A. z malé vesnice na 

Vysočině uvádí, že kdyby se finanční spoluúčast navýšila, tak by rodiče možná ztratili o 

umístění dítěte zájem. 

 „Když mi ředitelka řekne, že by měla školka stát 300 Kč, není to pravda. Školný 

je polovička neinvestičních nákladů na jednoho žáka…každý provoz je nějak 

drahej, zřizovatel nám dává tak nízký příspěvek, že nám nestačí. Loni platili 

(rodiče) 900 Kč, teď 850 Kč, nemám pocit, že by to bylo málo, ale myslím, že to 
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neodpovídá, tomu co by měli platit, tak 1000 Kč, 1500 Kč by měla být normální 

cena“ (paní ř. N.) 

 „My nejsme město, tady platí 150 Kč za školku plus za jídlo, je to málo, tak 

maminky, co jsou na mateřské s druhým dítětem, tak by ho do školky asi nedaly. 

Tady kdyby se nadsadilo, tak by školka zanikla a chodili by sem jenom 

předškoláci, co neplatí. Tady na vesnici, kdybychom zdražili o stovku najednou, 

rodiče by začali uvažovat, jestli ho tam dají, když jsou doma“ (paní ř. A.). 

Zdražení veřejné předškolní péče komunikační partnerky z řad rodičů, jejichž 

děti do mateřské školy dochází, nepodporují. Paní J. uvedla, že z finančního hlediska je 

pro ni velkou pomocí bezplatný poslední rok před nástupem jejího dítěte do základní 

školy. Paní P. by adekvátní zdražení školného nevadilo pouze v případě, kdyby další 

neplatila doplatky za jednotlivé akce pro dítě během školního roku. 

 „Vzhledem k tomu, že na konci měsíce žijeme díky debetním kartám, tak 

opravdu, zdražení ne“ (paní J.). 

Tabulka č. 10: Výše školného při pravidelné návštěvě mateřské školy 

  paní P. paní J. paní ř. N paní ř. A paní K.  

Školné za měsíc 

ve školním roce 

2011/2012 

300 Kč 450 Kč 850 Kč 150 Kč 12 tis. Kč* 

* jedná se o soukromou mateřskou školku, kdy cena je včetně poplatků za jídlo (7 tisíc Kč platí paní K. a 

5 tisíc Kč její zaměstnavatel) 

(Zdroj autorka) 

Odpuštění školného sociálně slabým rodinám 

Paní ředitelka N. se se sociálně slabší rodinou ve své mateřské škole nesetkala, paní 

ředitelka A. vypovídá, že u nich by takové případy byly, ale žádnému z nich by 

nenabídla ani neodsouhlasila odpuštění školného z důvodu jejich finančních preferencí. 

 „Měli bysme, ale jako my jsme to zatím nikomu nenabízeli, nebo máme tady dva 

takový případy, ale nikomu jsme to nenabídli, protože víme zase, že to je rodina, 

která je sice sociálně slabá, ale na pivo, na hospodu a cigarety má, tak říkám, 

tady se platí takové minimum, 150 Kč, že když mají na hospodu a na takový, tak 
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proč bysme jim dělali úlevu. Máme jeden případ problémový teďkom s placením, 

tak jsme navrhli, aby se to platilo rovnou ze sociálky, aby se to neposílalo mámě, 

ale byl jí zřízen účet, a prostě sociálka to posílá do školky na potřeby té 

holčičky“ (paní ř. A.). 

7.6 Role vzdělávání v mateřské škole 

Rozporuplná je otázka uvědomění si vzdělávání dětí v mateřské škole. Rodiče si 

aspekt vzdělávání svých dětí ve veřejné mateřské škole většinou přímo nespojují 

s činnostmi, které se v mateřské škole s dětmi provádějí. Rodiče oceňují nápadité hry, 

aktivity, ale jen někteří si je přímo spojují se vzděláváním svého dítěte, jiní rodiče 

vzdělávání nepřikládají význam, protože si ho ani neuvědomují. 

 „Vím, že ty děti potřebují nějaké základy, aby potom v té první třídě, třeba měli 

jednodušší start, jako třeba s psaním, počítáním a to ty učitelky v mateřské škole 

by měly vědět a určitě to ví lépe než já, takže s tím těm dětem můžou 

pomoct…také se nám osvědčilo zlepšení řeči, když chodí do školky“ (paní J.). 

 „Jde mi hlavně o tu socializaci, jako to si myslím, že by se vzdělal i se mnou, 

spíš teda budu raději, když se odevzdělá, protože je tolik napojený na ten svět 

dospělých“ (paní M.). 

Paní ředitelky toto (ne)uvědomění si rodičů vzdělávání jejich dětí považují za 

jeden z hlavních problémů veřejných mateřských škol. Dle dotázaných ředitelek 

problém tkví v komunikaci mezi rodiči a mateřskými školami, kdy by se měly mateřské 

školy více snažit komunikovat a více prosazovat Rámcový vzdělávací program. 

 „Děláme vzdělání, víme, jak k dítěti přistupovat, tělesná, hudební, pracovní 

stránka, máme psychologii a tadyto všechno“ (paní ř. A.). 

 „Rámcák školky neprosazujou, nevysvětlujou a jsou brány jako hlídárna a právě 

ti rodiče si neuvědomují, že je to systém školství, neuvědomují si, že je to jemná 

motorika, že tam je koordinace oka, ruky, nohy atd. Já jsem měla možnost, 

chodila jsem po různých školkách, rodiče si neuvědomujou úlohu, co vlastně ta 

školka má udělat, že tady jde k nějakým kompetencím před čtením, 

předmateamtické představy, ale to je třeba těm rodičům vysvětlovat a 
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komunikovat, otevřenost a komunikace, to by se mělo zlepšit v mnoho školkách“ 

(paní ř. N.). 

 Obě paní ředitelky upozorňují na spolupráci mateřské školy s rodinou, kdy se 

rodiče zapojují do různých aktivit mateřské školy, která pro ně i jejich děti pořádá akce 

během celého školního roku, ale zároveň se rodiče mohou s učitelkami poradit.  

 „Rodič nám dává k dispozici to nejdražší co má a my se podle toho musíme 

chovat, nejsem od toho, abych převychovávala dítě, musíme se na té výchově 

domluvit, je to náročné, chce to smysl pro humor a mít rád lidi a komunikovat a 

umět přijímat kritiku“ (paní ř. N.). 

 „Pořádáme pro rodiče besídky, opíkání párků, spaní dětí ve školce jako 

rozlučku před odchodem do školy, taky nám teď rodiče chodí pomáhat s úklidem 

ve školce, protože se tady přestavuje“ (paní ř. A.). 

Jako jediná z komunikačních partnerek ocenila spolupráci mateřské školy 

s rodiči paní P. Přitom je spolupráce také součástí Rámcového vzdělávacího programu, 

kde se v části zaměřené na řízení mateřské školy nabádá ke spolupráci pedagogického 

sboru a rodičů (Rámcový vzdělávací 2004: 32). Spolupráce mateřské školy a rodičů ve 

prospěch rozvoje a vzdělávání dětí je také obsažena ve Vyhlášce č. 14/2005., o 

předškolním vzdělávání. 

 „Tady se fakt těm děckám věnují, jde to vidět i na synovi. Víc a líp mluví, furt 

zpívá nové písničky, říká básničky. Mají pořád vystoupení, zvou nás na ta 

vystoupení, jako i to zapojení rodičů do aktivit je supr, syn tam byl jenom 

listopad, prosinec, a když měli vánoční besídku, už tam s něma zpíval, jako třída 

prvnáčků, fakt je vidět že s něma pracují. Hlavně tež furt někam jezdí, chodí do 

divadla, kina, fakt ta školka je super, oni se snaží, mně se ta školka líbí“ (paní 

P.). 

Do mateřských škol dochází inspekce, které kontrolují fungování a činnost 

mateřské školy, dopředu zveřejní seznam několika kritérií kvality, které chtějí 

v mateřské sledovat a zároveň hodnotí práci učitelek. V mateřské škole, kde je 

ředitelkou paní A. byla inspekce naposledy před rokem a půl a ve školce v Praze byla 

před rokem. 
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Prostor pro zlepšení veřejných mateřských škol 

Obě ředitelky mateřských škol vidí problém v počtu dětí ve třídách. Navýšení na 24 dětí 

ve třídě, s výjimkou dokonce až 28, považují za kontraproduktivní, co se týče plnění 

individuálního přístupu, ke kterému nabádá RVP PV. Problémové v současnosti je, že 

pokud je dětí ve třídě málo (pod 24), tak se učitelkám krátí úvazek, ale když jich tam je 

až 28, tak s dětmi učitelky nemohou pracovat tak, jak by chtěly a jak jim to ukládá RVP 

PV. Obě ředitelky by byly pro zákonné snížení maximálního počtu dětí ve třídě. 

 „Bylo to lepší, protože když máš tenhle počet dětí 24-28 tak si nemůžeš tolik 

individuálně věnovat, tahle priorita jde mimo, všechen systém je o penězích, 

když budeme mít tenhle ideální počet do 20 dětí na třídu, tak bude mít učitelka 

menší úvazek a budeme mít pár korun. Všude chcou individuální přístup a 

všechno, ale s tímhle počtem to nelze zajistit“ (paní ř. A.). 

 „Obecně, že školy by měly být víc otevřeny rodičům, a víc vysvětlovat úlohu 

předškolní výchovy, nedělat ze sebe hlídárnu, stát si za svým, i proti zřizovateli, 

aby necpal velký počet do tříd. Nejdříve 20 dětí, navýšilo se na 24, teď až na 28 

díky plus mínus, tyhle přílepky, tohle my jsme si neměli nechat líbit. Měli jsme 

víc vysvětlovat, to byla jedna z největších hloupostí, kterou připustili, místo aby 

připustili, jestli by někde nebyl náhradí prostor a hledat kapacity“ (paní ř. N.). 

Tento problém zajištění individuálního přístupu byl zaznamenán i výzkumem 

Kuchařové a spol., kdy si jimi dotazované učitelky mateřských škol rovněž stěžovaly na 

vysoký počet dětí, které musí mít na starosti jedna učitelka, což komplikuje individuální 

přístup k dětem (Kuchařová a kol. 2009: 106). 

7.7 Docházka dvouletých dětí do mateřské školy 

Otázkou budoucích let je umístění dětí již od dvou let do předškolních zařízení, v 

souvislosti s možností volby délky rodičovské dovolené od dvou do čtyř let věku dítěte, 

kterou umožňuje jedna z novel týkajících se sociální reformy
43

. Také byla zrušena 

dřívější podmínka pobírání rodičovského příspěvku, kdy rodič mohl umístit své dítě, 

které ještě nedosáhlo 3 let, do veřejné mateřské školy pouze na čtyři hodiny denně pět 

                                                 
43

 Zákon č. 366/2011 Sb kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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dní v týdnu aniž by přišel o rodičovský příspěvek. V současnosti toto omezení již 

neplatí, docházka dětí starších dvou let se nesleduje a rodič může zlepšovat sociální 

situaci rodiny výdělečnou činností při pobírání rodičovského příspěvku, ale musí být 

zajištěna péče o dítě jinou zletilou osobou
43

. 

 Obě dotázané ředitelky prozatím na tyto změny podmínek nereagovaly v 

nastavení přijímacích kritérií. Do mateřské školy nepřijímají děti mladších tří let 

z kapacitních důvodů.  

 „Zatím nebudeme reagovat na ty dvouleté rodičovské, máme to v kritériích, 

dvouleté děti nepřijímáme“ (paní ř. A.). 

 „Děti mladší tří let u nás nejsou, jako mohly by být, v kritériích je sourozenec, 

ale aby mohli přijít k zápisu, tak musí do 31.12 dovršit ty tři roky“ (paní ř. N.). 

Podle paní ředitelky N. je v zákoně řečeno pouze to, že dvouleté děti mohou 

docházet do předškolních zařízení bez omezení, ale není řečeno to, že předškolní 

zařízení na to nejsou připravena, takže prakticky nebude docházet k tomu, aby byly 

dvouleté děti přijímány. 

 „Sakra by se musel změnit režim, víc lidí, menší počet dětí, jsou neporovnatelný 

se tříletým dítětem, taky jsem byla na praxi v jesličkách, znám to. Ano, ale za 

úplně jiných podmínek, jako proč ne, až nebudou děti, protože tohle je otázka 

pěti let, proč by tahle zařízení měla zejt prázdnotou. Proč by to tak mělo bejt, ale 

bylo by si potřeba sednout a domluvit to. Na jiných školkách, když přijde dítě 

s dudlíkem, tak ho nevemou, ale to je podle mě taky protizákonný, měli bychom 

individualizovat program podle rámcáku. Ano, za jiného režimu, víc personálu, 

v kuchyni, pomocná síla atd. Teď je řečeno A a není řečeno B“ (paní ř. N.). 
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Závěr 

Formální veřejná péče, poskytovaná mateřskými školami zřízenými státem, obcí, 

krajem, svazkem obcí, je v České republice právně vymezena dvěma stěžejními 

legislativními dokumenty. Jedná se o Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon, 

ve kterém jsou vymezeny základní cíle a organizace předškolního vzdělávání. Další 

informace a podrobnosti týkající se podmínek provozu, organizace vzdělávání, zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí aj. jsou stanoveny Vyhláškou č. 14/ 2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání.  

Hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí 

předškolního věku, které se vztahují na pedagogickou činnost ve vzdělávacích 

institucích zapsaných do sítě škol a školských zařízení, vymezuje Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání. Stanovuje primární základ ve vzdělávání, na 

který pak dále navazuje základní vzdělávání. Mezi hlavní principy RVP PV patří 

akceptování přirozeného vývoje dítěte, v mezích jeho individuálních potřeb a možností. 

Dítě pobytem v mateřské škole získá zkušenosti i základy do dalšího života a 

vzdělávání. Mezi úkoly institucionálního předškolního vzdělávání patří pomoc při 

doplnění rodinné výchovy. 

V národních koncepcích rodinných politik z let 2005, 2008 a v Souboru 

prorodinných opatření z roku 2008 se problematika nedostatečných kapacit 

veřejných mateřských škol diskutuje, byla navrhována i některá konkrétní řešení, 

která měla ulevit náporu zájmu o umístění dítěte do veřejné mateřské školy. Vzhledem 

k přenesené zodpovědnosti a působnosti na obce, které jsou většinovými zřizovateli, jim 

vláda nemůže nařídit zvýšení počtu míst v mateřských školách. Vláda chtěla tíživé 

situaci převyšující poptávky nad nabídkou ulehčit rozšířením individuálních forem 

péče o dítě spolu s odstraněním legislativních překážek pro rozvoj alternativních forem 

péče o děti. Kromě právního ošetření „firemní mateřské školy“ legislativa v současnosti 

stále některá navrhovaná opatření neumožňuje. Mezi ně patří tzv. sousedské hlídání, 

dětská skupina či úleva na dani pro rodiče-zaměstnance. Snaha ulevit zájmu o veřejné 

mateřské školy se promítla v návrhu na zrušení bezplatného posledního roku a 

navýšení finanční spoluúčasti rodičů ve veřejných mateřských školách. Tyto změny 

jsou součástí Návrhu věcného záměru zákona o službách péče o děti, jehož 

projednávání bylo Legislativní radou vlády zrušeno. 
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Meziročně od školního roku 2008/2009 dochází v průměru navýšení počtu 

neuspokojených žádostí o umístění dítěte do mateřské školy o 10 tisíc. Razantní pokles 

počtu mateřských škol byl zaznamenán v devadesátých létech, snížil se i počet dětí, 

které mateřskou školu navštěvovaly. V tomto období se výrazně snížila i porodnost. 

Pokles v počtu mateřských škol pokračoval i po roce 2000, což neodpovídalo trendu 

vzrůstající porodnosti, která dosáhla svého maxima v roce 2008. 

K pozvolnému nárůstu počtu mateřských škol došlo až od školního roku 

2008/2009. Navýšení počtu mateřských škol se týkalo především škol soukromých, 

jejichž počet se v posledních třech školních letech zvýšil téměř o 83 %, veřejné 

mateřské školy zaznamenaly nárůst necelé 1 %. Veřejné mateřské školy jsou 

většinovým poskytovatelem péče o děti předškolního věku, poskytují přes 96 % péče 

(podle počtu mateřských škol) v roce 2011/2012. Co se týče změny podílu věkových 

kategorií, které navštěvují mateřskou školu, do roku 2010/2011 bylo trendem zvyšování 

podílu dětí mladších tří let. Čtyřleté děti tvoří největší podíl dětí, které navštěvují 

mateřské školy ve většině školních let sledovaného období, v roce 2011/2012 tvoří přes 

29 %. 

Pro školní rok 2011/2012 činil počet přijatých dětí do více než 4900 

mateřských škol přes 340 tisíc, přičemž počet neuspokojených žádostí o umístění 

dítěte do mateřské školy přesáhl 49 tisíc. 

Ředitelky mateřských škol situaci převyšující poptávky po umístění nad 

nabídkou volných kapacit, řeší tabulkou obodovaných zvýhodňujících kritérií. Kritéria 

a podmínky přijetí jsou v současnosti vysoce diskutovaným tématem. Objevily se 

stížnosti rodičů, že některé mateřské školy používají kritéria, která jsou diskriminační. 

K situaci rovného přístupu ke vzdělání se již v minulosti (2010) vyjádřil veřejný 

ochránce práv, nověji dopisem z listopadu 2011. Ombudsman upřesňuje, která kritéria 

lze používat při převyšující poptávce po umístění, jako zvýhodňující a naopak, která 

jsou diskriminační. Tyto dokumenty se teprve na konci března 2012 (doba, kdy se 

prováděl výzkum, ale také doba, kdy mateřské školy začaly vypisovat zápis) začaly 

rozšiřovat mezi mateřské školy, aby jimi vypsaná kritéria přijetí nebyla žalovatelná 

z důvodu diskriminace. 

Všechny komunikační partnerky z řad rodičů chtěly své dítě umístit do veřejné 

mateřské školy, která pro ně byla preferovanou volbou péče o dítě předškolního věku. 

Hlavním důvodem bylo začlenění dítěte do kolektivu, kde se naučí vycházet 

s ostatními dětmi a naučí se v mateřské škole jistému režimu a pravidlům. Druhým 



64 

 

hlavním důvodem byl fakt, že je tato forma péče pro rodiny finančně dostupná a 

umožňuje rodičům harmonizaci profesní a rodinné role. 

Umístění dítěte do mateřské školy představovalo pro většinu rodičů strategii 

pro návrat na trh práce. V případě nepřijetí některé komunikační partnerky na návrat 

na pracovní trh rezignovaly. Spíše než aby se vrátily do placeného zaměstnání a pro své 

dítě zvolily jinou alternativní formu péče, za kterou by zaplatily většinu svého výdělku, 

zůstaly doma a postaraly se o dítě samy. Jiné rezignovat nemohly z důvodu potřeby 

pozvednutí finanční úrovně domácnosti. Do práce se vrátily, ale současně se postaraly o 

dítě, samy či s podporou širší rodiny. Problémem tohoto řešení je vývojové strádání 

dítěte, které se nerozvíjí v kolektivu svých vrstevníků. Důležitou roli zde hraje i pomoc 

prarodičů, kteří se do péče o dítě pravidelně a dlouhodobě zapojují. Alternativní 

formy péče navrhované v koncepčních dokumentech a v návrhu věcného záměru 

zákona o službách péče o děti (např. sousedské hlídání) pro komunikační partnerky 

nepředstavují dlouhodobě využitelnou strategii harmonizace profesní a rodinné role. 

Hlavními faktory, které ovlivňují (ne)umístění dítěte do navrhovaných 

alternativních forem péče jsou: začlenění dítěte do kolektivu, finanční náročnost a 

důvěra. Z hlediska začlenění dítěte do kolektivu je pro komunikační partnerky 

v případě nepřijetí dítěte do veřejné mateřské školy využitelná péče v soukromé 

mateřské škole. Pouze některé z nich však mají pro tuto formu péče finanční prostředky, 

ale ne dlouhodobě. Pro ostatní je tato forma z důvodu finanční náročnosti nevyužitelná 

stejně jako alternativní péče poskytovaná individuálně. U této individuální péče navíc 

komunikační partnerky kromě finanční náročnosti zdůrazňují (ne)důvěru v zajištění 

péče o dítě. Negativem individuální péče je skutečnost, že se dítě nerozvíjí v kolektivu 

většího počtu dětí, jak by tomu bylo v mateřské škole. Skeptický pohled na alternativní 

formy péče o děti mají i ředitelé veřejných mateřských škol, podle kterých některé 

soukromé mateřské školy neposkytují kvalitní péči a soukromá individuální péče může 

dítěti ublížit z hlediska vývojového. Pro rodiče vítanou péčí o dítě by byla „firemní 

mateřská škola“, která však u zaměstnavatelů dotázaných rodičů není k dispozici. 

Převyšující poptávka po umístění dítěte do veřejné mateřské školy vede 

k rozvoji „šedé zóny“, kdy se rodiče snaží umístit své dítě do mateřské školy pomocí 

známostí přímo v mateřské škole, nebo jsou ředitelé mateřských škol vystaveni tlaku 

známostí rodičů zvenčí. 

Problémové je pro ředitele mateřských škol především zajištění individuálního 

přístupu k dětem z důvodu velkého počtu dětí ve třídě. Zdůrazňují také důležitost 
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komunikace mezi mateřskou školou a rodiči, aby si uvědomili, že se jedná o předškolní 

péči a vzdělávání dětí. Většina rodičů si vzdělávání s umístěním dítěte do veřejné 

mateřské školy přímo nespojuje a neuvědomuje si jej.  

Do budoucna je pro mateřské školy otázkou přijímání dětí mladších tří let. 

Prozatím z kapacitních důvodů tyto děti většinou nejsou přijímány. O jejich umístění 

budou mít zájem rodiče, kteří využijí rodičovskou dovolenou na dobu do dvou let věku 

dítěte podle nové právní úpravy
44

. Rodiče budou posléze řešit návrat na trh práce a 

zajištění kvalitní a finančně dostupné péče o dítě. Prozatím na větší zájem o docházku 

dětí mladších tří let veřejné mateřské školy nejsou připraveny. 

  

                                                 
44

 Zákon č. 366/2011 Sb kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
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Summary 

My thesis „The Parents´ view on the current problems of pre-school care“ deals with a 

raising number of unsatisfied applications of placing children in the kindergartens. The 

thesis contains also problem with joint of parents´ careers and family life, if the 

kindergarten refused the application. The main view is that the pre-school care 

established by state is a tool which helps parents to harmonize their working and family 

life. Placement in the public kindergarten helps the child with development of his/her 

human and social capital connected with education. The thesis pays attention to chosen 

latest national conceptions of family policy which include these problems. The thesis 

contains also development of pre-school care in the Czech Republic with appropriate 

demographic data. Semi-structured interviews with parents of children at the pre-school 

age and with headmasters of public kindergarten were useful to identify problematic 

areas connected with refused applications of placing the children in the public 

kindergartens. I have identified parents´ reasons for placing their children there and 

revealed parents´ strategy, how harmonize their work and family life including 

alternatives of pre-school care. Parents prefer the pre-school care about their children in 

public kindergartens to other alternatives, because they appreciate child´s socialization 

in a group and financial accessibility. Parents wouldn´t use alternative forms, because 

they are expensive and more importantly, parents don´t trust them, mostly individual 

pre-school care. Because of those, they prefer to stay home with a child to return to 

work. Headmasters indicated the biggest problematic area connected with (un)placing a 

child in the public kindergartens, those are criteria of admission and overfull classes. 

The overfull classes don´t enable the individual access in education which is required. It 

is expected that admission of the children who are younger than three years will become 

more problematic in future. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Návod k rozhovoru s rodiči dětí předškolního věku 

Návod k rozhovoru s rodiči dětí předškolního věku 

Představení výzkumu 

 Vysvětlit, že je výzkum součástí bakalářské práce, že získaná data budou složit 

výhradně k účelu napsání této práce a výpovědi komunikačních partnerů budou 

anonymní, v práci zaznamenané pod počátečním písmenem jejich křestního 

jména, pokud k tomu svolí. 

 Zeptat se na svolení k nahrávání 

Obecné informace o dětech respondenta 

 Počet dětí v předškolním věku, věk dítěte 

Aktuální situace 

 Na začátek, popis aktuální situace, dítě je/není ve školce, rodič/e pracuje 

Okolnosti (ne)umístění dítěte do školky 

 Popište prosím, jak probíhalo přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do školky 

 Proč volili veřejnou a dotovanou MŠ (lepší finanční dostupnost, vzdělání 

učitelek) 

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kolik žádostí, kdy byly podané 

 Jaké byly důvody podání žádosti (např. práce obou rodičů, dítě potřebuje 

sociální kontakty, otec zaměstnán, matka vytížená péči o novorozence apod.) 

 Ví něco o kapacitní situaci v MŠ, kde žádali o umístění – jaké byly podmínky 

přijetí 

 Snaží se rodiče o zvýhodnění, využití známostí 

A)Rodiče, jejichž děti se do MŠ dostali 

o Výhody/nevýhody navštěvované školky (kvalita MŠ a personálu, pracovní 

doba, socializace, dovednosti dítěte) 

o Volili by tuto alternativu znovu, kdyby se měli rozhodnout znovu, nebo by 

uvažovali o nějakém jiném řešení 

B)Rodiče, jejichž děti se do MŠ nedostali 

o Jak se změnil rodinný popř. pracovní život tím, že dítě nebylo přijato (chtěli 

jít do práce a nemají, kam umístit dítě, či jiné situace, jaké?) 

o Jak budou situaci řešit? 

o Bude náhradní řešení to pro jejich rodinu zátěž, v jakém smyslu 

Chtěl/a byste na závěr něco doplnit? 
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 Zeptat se na roli prarodičů 

Demografické údaje 

 Věk rodiče/ů 

 Manželství/soužití/samoživitelka 

 Vzdělání 

 Zaměstnání 

Příloha č. 2: Návod k rozhovoru s ředitelkami mateřských škol 

Návod k rozhovoru s ředitelkami mateřských škol 

Představení výzkumu 

 Vysvětlit, že je výzkum součástí bakalářské práce, o co se v něm jedná, že 

získaná data budou složit výhradně k účelu napsání této práce a výpovědi 

komunikačních partnerů budou anonymní, v práci zaznamenané pod počátečním 

písmenem jejich křestního jména, pokud k tomu svolí. 

 Zeptat se na svolení k nahrávání 

 

Aktuální situace 

 Počet tříd, počet dětí ve třídách, 4 oddělení, 70 dětí? 

 Požadavky na přijetí 

 Poptávka po volných místech / zamítnuté žádosti 

 Jakým klíčem se děti vybírají 

 

Složení dětí   

 Mladší tří let – přibývá jich v souvislosti s pružnou dobou rodičovské? 

 S odkladem povinné školní docházky, jaká je praxe posledních let? 

 

Zájem 

 Co způsobuje zájem rodičů o veřejnou MŠ ?: 

o Finanční dostupnost? ( úlevy pro děti ze sociálně slabých rodin) 

o Prostor pro zdražení? 

o Zpoplatnění posledního roku? 

o Spolupráce s rodiči? 

o Kvalita vzdělání, kterou nabízí? 
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Klady a zápory/výhody a nevýhody 

 Otevírací doba 

 Fluktuace dětí, maminky mohou pružně měnit mateřskou 

 Režim 

 Kvalita personálu, počet dětí na jedu paní učitelku, je zde prostor něco 

zlepšovat? (argument, že když se navýší počet školek, co pak s nimi ….nejsou 

teď zaplněné až moc?) 

 Inspekce, kontrola  

 

Srovnání s alternativami 

 Ulehčí náporu v zájmu rodičů? 

 Nastane úbytek dětí? 

 Konkurence MŠ – kroužky, jak je to s úhradou, diskutují s rodiči? doplňkové 

služby? 

Něco dalšího, co by chtěla paní ředitelka doplnit? 

Demografické a jiné údaje 

 Datum narození 

 Vzdělání 

 Od kdy je paní ředitelkou 
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Příloha č. 3: Dopis veřejného ochránce práv ohledně diskriminačního kritéria místa 

bydliště  
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Příloha č. 4: Vzorová kritéria přijetí podle desatera rovného zacházení 
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Příloha č. 5: Kritéria přijetí v mateřské škole paní ředitelky N 

Na základě Školského zákona budou přednostně přijímány děti s odkladem školní docházky a 

děti rok před nástupem povinné školní docházky bez ohledu na stanovená kritéria. 

Kritéria: 

Trvalý pobyt dítěte 

Trvalý pobyt v MČ Prahy 6………………..3 body 

Trvalý pobyt v jiné MČ ……………………..1 bod 

Věk dítěte k 31.8.2012 

3 roky……………………………………... 2 body  

4 roky……………………………………... 3 body  

5 roky……………………………………... 4 body 

Dítě narozené po 31. 8. 2009………………..1 bod 

Individuální situace dítěte 

MŠ navštěvuje sourozenec…………………2 body  

Dítě se hlásí k celodenní docházce………...2 body 

Doba podání přihlášky 

Opakované podání 1 rok a více……………...1 bod 

 (Zdroj paní ř. N., upraveno autorkou) 


