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Anotace 

Bakalářská práce se věnuje aktuální i historické situaci předškolní výchovy 

v pohraničním regionu, a to konkrétně v Českém Těšíně a polském Těšíně. Jedná se o 

komparaci české a polské předškolní výchovy z pohledu specifik tohoto regionu. Cílem 

práce je zjistit a popsat specifika předškolní výchovy v česko-polském pohraničí. 

Teoretická část se zabývá demografickou situací, kulturně-historickým zázemím 

Českého Těšína a polského Cieszyna, tradicí českého a polského předškolního 

vzdělávání ve vybraném regionu a legislativou týkající se předškolní výchovy v České 

republice a v Polsku. Praktická část je zaměřena na případovou studii jedné mateřské 

školy z Českého Těšína a jedné z polského Cieszyna. Výzkumnou metodou je 

kvalitativní komparativní analýza. 
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Annotation 

The thesis deals with the current and historical situation of the preprimary 

education in the border region, specifically in the Český Těšín and polish Cieszyn. This 

is a comparison of Czech and Polisch preprimary education in terms of the specifics 

border area. The aim is to identify and describe the specifics of preprimary education in 

the Czech and Polish border area. The theoretical part deals with the demographic 

situation and the cultural and historical background of the Český Těšín and polish 

Cieszyn, as well as legislativ on the preprimary education in the Czech Republic and 

Poland. The practical part is focused on a case study of one kindergarten in Český Těšín 

and one kindergarten in polish Cieszyn. The research method is the qualitative 

comparative analysis. 
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Úvod 

 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila Specifika předškolní výchovy 

v česko-polském pohraničí. V práci se věnuji komparaci předškolního vzdělávání 

v České republice a Polsku. Vybrala jsem si pohraniční region a konkrétně Český Těšín 

a Cieszyn, protože toto město je pro mě blízké a má velmi zajímavou historii. Přestože 

sama bydlím v pohraničním regionu a mám polské kořeny, neměla jsem v minulosti 

příležitost se podrobněji zabývat polským vzdělávacím systémem. Pomocí výzkumu 

v polské a české mateřské škole jsem se proto chtěla blíže seznámit s předškolním 

vzděláváním v praxi, a také zjistit odlišnosti mezi vybranými mateřskými školami 

v česko-polském pohraničí. 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda se pohraniční region nějakým 

způsobem promítá do vzdělávacích obsahů nebo do fungování mateřských škol. A také 

stručně srovnat oba vzdělávací systémy v oblasti předškolního vzdělávání. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

uvedeny informace o historicko-kulturním zázemí Českého Těšína a polského Cieszyna 

a údaje o demografické situaci v tomto regionu. Popsány jsou zde také české a polské 

zákony a kurikulární dokumenty týkající se předškolního vzdělávání. 

V praktické části je popsán vlastní výzkum zacílený na specifika předškolního 

vzdělávání vyplývající z pohraničního regionu. Jedná se o výzkum kvalitativního 

charakteru, jehož výsledkem jsou dvě případové studie a jejich vzájemná komparace. 

Výzkum byl realizován na základě zúčastněného pozorování, rozhovorů s učitelkami a 

ředitelkami vybraných mateřských škol a analýzy dokumentů. 

V práci se okrajově věnuji i problematice polské národnostní menšiny. Uvádím 

také existenci mateřských škol s polským jazykem vyučovacím v České republice. 

Ačkoli jsou tyto mateřské školy úzce spjaty s tématikou mé bakalářské práce, rozhodla 

jsem se popsat tyto mateřské školy pouze obecně. Podle mého názoru je problematika 

MŠ s polským jazykem vyučovacím a na ně navazujících vyšších stupňů škol s polským 

jazykem vyučovacím rozsáhlým tématem, který by bylo vhodné zpracovat v samostatné 



 

 

práci. Z tohoto důvodu zde neuvádím konkrétní údaje o MŠ s polským jazykem 

vyučovacím. 

 

  



 

 

TEORETICKÁ ČÁST 

1. Kulturně-historický vývoj území, tradice českého a polského 

předškolního vzdělávání ve vybraném regionu 

1.1. Historie Českého Těšína a polského Cieszyna 

„Na začátku všeho je snad pověst O třech bratřích – Leškovi, Bolkovi a Češkovi, 

kteří se v roce 810 údajně setkali v místě, kde se dnes nachází Studna tří bratří. Z tohoto 

setkání se bratři tak radovali a těšili, že dali budoucímu hradišti název Těšín.“ (Cichá, 

2000, s. 76) 

Takto nebo podobně se v mnoha historických publikacích uvozuje založení 

historického města Těšína. První zmínka o těšínském kastelánství pochází až z roku 

1155. Dalších informací a pramenů o vzniku Těšína je velice málo. Se vznikem Těšína 

souvisí dvě hradiště, zámecký vrch v Těšíně a Podobora u Českého Těšína. Obě hradiště 

byla spjatá s halštatskou kulturou z 5. století př. n. l. a ležela na staré obchodní a 

migrační stezce. 

V 9. století hradiště v Podoboře postupně ztratilo na významu, naopak jej získalo 

hradiště těšínské. Městská práva obdržel Těšín již před rokem 1223. V roce 1290 

rozhodl kníže Měšek I. o ustanovení Těšína hlavním městem Těšínského knížectví, tím 

bylo pak až do roku 1653. Za vlády knížete Přemka I. (1358–1409), dvorského soudce a 

diplomata krále Václava IV. v římskoněmecké říši, byla dokončena stavba gotického 

hradu na zámeckém vrchu. Kníže Kazimír II. pak rozšířil Těšín více na východ. V této 

době se město začalo postupně rozvíjet. (Cichá, 2000, s. 76) 

Vývoj Těšína byl také ovlivněn třicetiletou válkou, kdy byl Těšín několikrát 

okupován různými vojsky. V roce 1646 byl těšínský zámek zničen dělostřeleckými 

jednotkami, a stal se tak zříceninou. Když v roce 1653 zemřela poslední vládkyně 

Těšínského knížectví, kněžna Alžběta Lukrécie, Těšínsko připadlo Habsburkům jako 

léno českých králů. Od této doby docházelo k postupné germanizaci obyvatelstva. 

Od poloviny 19. století se Těšín stal centrem polského národně buditelského 

dění. Zapříčinil to arcikníže Karel Habsburský, který zde v roce 1826 založil Těšínskou 

komoru, což dále vedlo k rozvoji škol, a Těšín se stal významným centrem polského 



 

 

národního obrození. V roce 1861 došlo k založení Polské čítárny, v roce 1885 Školní 

matice Knížectví těšínského a v roce 1910 zde vznikla Polská turistická společnost. Na 

konci 19. století zde také působilo mnoho českých aktivistů, kteří mj. vydávali Noviny 

Těšínska. Představitelé obou národností, české a polské, společně bojovali proti 

germanizaci. (Cichá, 2000, s. 77) 

 Během 1. světové války se stal Těšín na určitou dobu místem hlavního štábu 

rakouské armády. Konec války dal počátek četným česko-polským konfliktům (útok 

Čechů ze dne 23. 1. 1919), a také rozhodnutí cizích mocností na mírové konferenci o 

rozdělení Těšínského Slezska a v tom i samotného Těšína dne 28. 7. 1920. Od tohoto 

momentu se obě města vyvíjela samostatně jako Český Těšín a Cieszyn. Města byla na 

krátkou dobu zase sloučena po záboru Zaolží Poláky 1. 10. 1938 a nacistickým 

Německem po vypuknutí 2. světové války. (Cichá, 2000, s. 78) 

Takto zkráceně popisuje Irena Cichá a kolektiv spoluautorů (2000) spletitou 

historii jednoho města rozděleného hraniční řekou Olzou v knize Olza: od pramene do 

ujścia. Tato kniha, psaná jak česky tak i polsky, je jasným znakem propojenosti obou 

národů v tomto regionu zvaném Těšínské Slezsko nebo Zaolzie (více používaný termín 

mezi polskou menšinou v ČR). 

Cieszyn, ležící na pravém břehu řeky, začal po osvobození 3. května 1945 

vzkvétat. Byly zakládány nové organizace, mezi jinými byla zřízena Pedagogická studia 

a později v roce 1971 pobočka Slezské univerzity, čímž se Cieszyn stal akademickým 

městem. 

Cieszyn také nabízí mnoho historických památek. Mezi nejstarší patří románská 

rotunda z poloviny 11. století, která se nachází na zámeckém vrchu. Poblíž stojí 

Piastovská věž, postavená ve 14. století. Cennou kulturní památkou je také náměstí, 

které v roce 1997 oslavilo 500 let své existence. Mnoho renesančních domů 

obklopujících náměstí pochází z 16. století. Poblíž se nachází gotický kostel svaté Maří 

Magdalény, postavený koncem 13. století. Zde se nalézá deska knížecího náhrobku se 

sochou Přemysla I., pocházejícího z okruhu dílny Petra Parléře z počátku 15. století. 

V Cieszynie se skrývá mnoho dalších historických památek a poskytuje tak velmi 

romantickou atmosféru. (Cichá, 2000, s. 78–79) 



 

 

Oproti Cieszynu z pravého břehu Olzy byl levobřežný Český Těšín spíše 

průmyslovým předměstím. Avšak po rozdělení města se stal administrativním a 

politickým centrem a sídlem okresního soudu české části Těšínského Slezska. 

Již v roce 1871 byla dokončena Košicko-bohumínská dráha s centrální 

železniční stanicí na levém břehu Olzy, v dnešním Českém Těšíně, což poskytovalo 

vlakové spojení s Uhrami, Pruskem, Haličí a Moravou. 

Podle sčítání lidu z roku 1921 měl Český Těšín 8 068 obyvatel a pouze 399 

domů. Chyběly i objekty státní administrativy a městské samosprávy, proto se muselo 

začít s výstavbou. V Českém Těšíně se také nacházel pouze jeden katolický kostel 

z roku 1894, a tak si v roce 1927 vystavěl německý evangelický sbor kostel Na Rozvoji. 

V roce 1932 byl vystavěn kostel Na Nivách, který patřil polskému evangelickému 

sboru. Přibyly i dva modlitební domy, které si postavili Židé v roce 1928 a 1929. V roce 

1931 byla dokončena stavba hotelu Polonia (dnešní Piast), společensko-kulturního 

centra národnostní menšiny na Zaolží a po válce sídla hlavního vedení Polskiego 

Związku Kulturalno-Oświatowego (HV PZKO). 

Jak z výše uvedeného vyplývá, Těšín, Cieszyn i Český Těšín, byl městem mnoha 

náboženství a národností. Žili zde Poláci, Češi, Němci a Židé a na přelomu 19. – 20. 

století dokonce i značně početná skupina Maďarů. (Spyra, Adamczyk, 2001, s. 13) 

Český Těšín byl až do roku 1960 okresním městem. Je také sídlem Těšínského 

divadla, kde společně působí česká a polská scéna. (Cichá, 2000, s. 82–83) 

  



 

 

1.2. Současná situace Českého Těšína a polského Cieszyna 

Těšínská země vždy byla považována za „pohraniční“. V minulosti se 

rozprostírala a i dnes se rozprostírá na pomezí států, národů, kultur a náboženství, což se 

odráží v současném charakteru země, který byl utvářen polskými, českými, německými, 

slovenskými, rakouskými a dokonce i maďarskými vlivy. V zeměpisném i 

společenském prostředí tohoto pohraničí dochází neustále ke kulturním střetům, 

pronikání kulturních hodnot a vzorů z jedné skupiny do druhé a také ke konkurenčním 

vztahům mezi těmito hodnotami a vzory. V důsledku směšování kultur v průběhu 

mnoha staletí se zde formovala specifická kultura, která obsahuje přejaté prvky 

z různých kulturních pozadí. Stalo se tak i přesto, že polsko-česká hranice byla od 

začátku 90. let 20. století uzavřená. Dlouhá léta izolace způsobila, že se Poláci a Češi od 

sebe odvrátili a po dlouhou dobu nedocházelo k žádné česko-polské spolupráci. 

V důsledku toho se trvale poškodila jednotnost celého Těšínského Slezska a v tom i 

samotného města Těšína, jež bylo centrem regionu. (Rusek, Pieńczak, Szczyrbowski, 

2010, s. 10–11) 

Člověk žijící v tomto regionu a obzvláště v Cieszynie nebo v Českém Těšíně je 

ovlivňován různými kulturními i náboženskými vlivy. Kulturní a národnostní cítění 

obyvatel je složité a nestejnorodé, je sestavováno z bohatého materiálu a navíc neustále 

obnovováno v takovém rytmu, v jakém se mění a vyskytují nové společensko-kulturní 

procesy na pohraničí. Podle Rusek (Rusek, Pieńczak, Szczyrbowski, 2010, s. 11) se 

jedná o druh člověka se specifickým společenským povědomím a jednotkovou 

identitou. Je vnitřně roztržený a nedokáže se rozhodnout mezi různými způsoby života, 

jeho národní a kulturní identita je nesourodá. Získal však dovednosti svobodného 

pohybu ve dvou nebo více kulturách. Uzavřením Shenghenské smlouvy v roce 2007 jak 

s Polskem, tak i s Českou republikou, se polsko-české hranice otevřely, což umožnilo 

intenzivnější mezinárodní komunikaci. A také vytvořením Euroregionu Śląsk 

Cieszyński – Těšínské Slezsko se sídlem v Cieszynie a v Českém Těšíně byl umožněn 

volný pohyb osob, kapitálu a zboží. Nejvíce se toto projevuje právě v Cieszynie a 

Českém Těšíně. Pro zmapování kulturní situace v tomto pohraničním regionu byl 

realizován mezinárodní projekt Kulturní dědictví jako klíč k identitě obyvatel polsko-

českého pohraničí na Těšínském Slezsku, který se mezi jinými také zabýval 

mezikulturním vzděláváním. (Rusek, Pieńczak, Szczyrbowski, 2010, s. 11–14) 



 

 

Po roce 1989 nastaly pro polskou národnostní menšinu nové možnosti pro 

organizaci společensko-kulturního života v České republice. Proto kromě českých 

organizací a spolků vzniklo hned několik organizací sdružujících polskou menšinu. 

Největší polskou organizací je Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO), který 

existoval již před rokem 1989, jako i mnoho dalších spolků v meziválečném období, 

které ale později zanikly. PZKO má zhruba 12 000 členů a 84 poboček. Tato organizace 

podporuje místní tradice a propaguje současnou polskou kulturu. 

V roce 1993 vnikl Kongres Polaków, který nyní zaštiťuje zhruba 28 polských 

organizací z celé ČR. Mezi jinými i sdružení Macierz Szkolną (Školní matice), která 

působí při všech polských základních a mateřských školách v ČR. Macierz Szkolna 

organizuje různé kulturní akce, zřizuje dětské skupiny (folklorní a taneční soubory, 

pěvecké sbory aj.) a podporuje činnosti škol. Další významnou organizací je Harcerstwo 

Polskie w Republice Czeskiej, pokračující v meziválečné tradici a navazující na 

Harcerstwo v Polsku (obdobou v ČR jsou skauti). 

Mezi nejdůležitější organizace polské národnostní menšiny patří Towarzystwo 

Nauczycieli Polskich, nyní Centrum Pedagogiczne. Centrum Pedagogiczne zajišťuje 

nové polské nebo regionální učebnice, vzdělávací programy, vzdělávání učitelů a také 

možnost spolupráce s Polskem. Tato organizace je srdcem vzdělávání polské 

národnostní menšiny. 

Polské kulturní zázemí v ČR zajišťuje mj. Scena Polska Teatru Cieszyńskiego. 

Od 1951 roku to je jediný polský profesionální divadelní soubor v ČR. Členy tohoto 

divadelního souboru se mohou stát jak obyvatelé pohraničního regionu Zaolží, tak i 

herci nebo režiséři z Polska. Od roku 2008 je součástí Sceny Polskiej i Teatr Lalek 

Bajka (Loutkové divadlo Pohádka), který předtím působil pod PZKO. (Rusek, 

Pieńczak, Szczyrbowski, 2010, s. 35–39) 

Velký význam pro polskou menšinu mají i polské noviny Głos Ludu, kulturní 

měsíčník Zwrot, časopisy pro děti Jutrzenka a Ogniwo a dvoutýdenník Nasza Gazetka. 

V regionu funguje také rozsáhlá síť knihoven umožňujících vypůjčení polských 

a regionálních publikací. 

Česká republika umožnila i rádiové a televizní vysílání v mateřském jazyce 

národnostních menšin. Rádiové vysílání v polském jazyce se uskutečňuje od pondělí do 



 

 

pátku v 15 minutách a v sobotu ve 30 minutách a televizní vysílání jako 5 minutový 

spot každý pátek v regionálních zprávách na 1. programu České televize. 

1.3. Tradice českého a polského předškolního vzdělávání ve vybraném regionu 

Historických pramenů týkajících se školství v Těšíně je velmi málo. První 

zmínka o fungující městské škole je již z první poloviny 14. století. Učilo se zde trivium 

a zpěv. Kvalita vyučování musela být poměrně vysoká, protože existují historické 

záznamy o studentech na Krakovské a Pražské univerzitě s předcházejícím vzděláním 

z těšínské městské školy. (Panic, 2010, s. 292–293) 

Od té doby škol přibývalo, ze začátku to byly církevní školy a od 1850 roku tyto 

školy spravoval stát nebo krajský úřad. Mimo státní školy existovaly i soukromé školy – 

evangelické, katolické i židovské. Školy však vznikaly především na pravém břehu 

Olzy, tudíž v dnešním polském Cieszynie. Na levém břehu byla základní škola 

vybudována až v roce 1882. Ve všech uvedených školách byla vyučovacím jazykem 

němčina. Až v roce 1900 byla založena první lidová škola s polským jazykem 

vyučovacím. O vzdělání v polském jazyce se starala organizace Macierz Szkolna. 

(Bogus a kol., 2010, s. 147–152) 

 Poměrně pozdě se obecní úřady začaly zajímat o péči o malé děti. Až v roce 

1888 se obecní úřad Těšína rozhodl zřídit první mateřskou školu, a to na levém břehu 

Olzy – na Saskiej Kępie (dnes Hlavní tř.). Další mateřské školy vznikaly již na pravém 

břehu – 1893 na Górnym Przedmieściu a 1895 na Frysztackim Przedmieściu. Všechny 

tyto mateřské školy byly německé. V roce 1914 v Těšíně existovalo již 10 mateřských 

škol a mezi nimi jedna MŠ s polským jazykem vyučovacím. (Bogus a kol., 2010, s. 

162) 

 Po rozdělení města v 1920 roce se většina mateřských, základních i středních 

škol na pravém břehu Olzy stala polskými školami, a Macierz Szkolna tak nemusela již 

bojovat o udržení polského jazyka. Ke konci 20. let byly v Cieszynie čtyři polské a dvě 

německé mateřské školy. S postupem času německé školy ukončovaly svou činnost. 

Poslední německojazyčná mateřská škola v Cieszynie byla uzavřena v 1937 roce 

z důvodu nedostatku dětí. (Bogus a kol., 2010, s. 350–351) 

V předválečném období potřeba zajištění péče o děti v předškolním věku nebyla 

tak velká. Méně žen pracovalo, část rodin s finančními možnostmi měla zajištěnou 



 

 

domácí péči a často také péči o děti zajišťovaly vícegenerační rodiny. V 1936 roku 

v Cieszynie fungovalo 9 mateřských škol pro 426 dětí. (Bogus a kol., 2010, s. 515) 

Po 2. světové válce se však počet míst v mateřských školách v Cieszynie musel 

zvýšit. Nové politické záměry vyžadovaly, aby ženy nastoupily do zaměstnání. Stát 

však měl zajišťovat výchovu a vzdělání malých dětí.  Proto byly zřízeny nové mateřské 

školy i jesle. Další navýšení počtu míst v MŠ nastalo v 70. – 80. letech 20. století 

s výstavbou nových sídlišť. Na přelomu 80. a 90. let v Cieszynie bylo celkem 20 

mateřských škol. I přesto však byla většina mateřských škol přeplněna. Nejvyšší počet 

dětí docházejících do mateřských škol byl zaznamenán v 80. letech, v dalším desetiletí 

však postupně klesal a některé mateřské školy musely být z toho důvodu zrušeny. 

(Bogus a kol., 2010, s. 516) 

V dnešní době je v Cieszynie 18 státních mateřských škol. V roce 2011 do nich 

docházelo 1 194 dětí (viz. Tabulka 5.3. Mateřské školy v Cieszynie od roku 2002 do 

2012). 

Situace v Českém Těšíně byla poněkud jiná. Po rozdělení města v roce 1920 

byly v Českém Těšíně pouze německé školy. České a polské obyvatelstvo tak teprve 

stálo před náročným úkolem zřídit zde síť škol s mateřským vyučovacím jazykem. Za 

zřizováním polských škol stála nově vzniklá Macierz Szkolna seskupující polské učitele 

z Českého Těšína i jiných obcí v ČSR. České školy vznikaly podle potřeby a počtu dětí 

a postupně nahrazovaly ty německé. (Gaura, 1973, s. 229–231) 

Předškolní výchovu a vzdělávání zajišťovaly v Českém Těšíně dvě mateřské 

školy. Po roce 1945 byla situace mateřských škol poněkud chaotická. Na mateřské 

školy nezbyly finance a učitelky měly také ztíženou práci tím, že děti byly po okupaci 

zvyklé mluvit německy. Situace se s postupem času ustálila a německý jazyk se z praxe 

MŠ zcela vytratil. Pozůstatky německého jazyka se však zachovaly v polském nářečí. 

Ve školním roce 1969/1970 zde bylo 9 mateřských škol z toho 7 českých a 2 polské. Do 

mateřských škol docházelo 472 dětí, z toho 75 dětí s polskou národností. (Gaura, 1973, 

s. 232–236) 

S postupem času mateřských škol přibývalo, obzvláště v 70. a 80. letech 

s rozvojem sídlišť. Budovány byly převážně české mateřské školy, kde v některých byly 

otevřeny i polské třídy. V důsledku tohoto vývoje bylo v roce 1988 v Českém Těšíně na 



 

 

25 mateřských škol s 1 203 dětmi. Další vývoj počtu dětí v mateřských školách 

v Českém Těšíně uvádím v druhé kapitole a také v tabulce 5.1. Mateřské školy 

v Českém Těšíně od roku 1988 do 2012. 

2. Demografická situace v česko-polském pohraničí 

Jak bylo již výše popsáno, česko-polské pohraničí je multikulturní oblastí a 

v historii se zde objevovalo mnoho národnostních skupin, jak Čechů, Poláků, Slováků, 

Němců, tak i Židů a Maďarů. V dnešní době je tomu jinak. Většina národnostních 

skupin se zmenšila nebo úplně vytratila. Na polské straně v tomto regionu se 

nevyskytují větší skupiny národnostních menšin. Na straně české však významnou 

národnostní skupinou je polská menšina. 

Pro srovnání obou regionů z česko-polského pohraničí uvádím i několik 

statistických údajů ze sčítání lidu v roce 2011 jak v ČR, tak i v Polsku. Podle výsledků 

sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 Česká republika měla 10 436 560 obyvatel a 

vybraný pohraniční region okres Karviná 256 394 obyvatel s hustotou zalidnění 720,2 

ob./km
2
. Český Těšín čítal na 25 154 obyvatel. 

Věkové rozvrstvení obyvatelstva v Českém Těšíně je podle údajů ČSÚ z roku 

2012 následující: 15,12% ve věku 0–14 let, 70,19% 15–64 let a 14,69% obyvatel je 

starší 65 let. A průměrný věk je 40,6. Z údajů vyplývá, že populace Českého Těšína je 

spíše starší a – přestože v posledních čtyřech letech vzrůstá počet obyvatel ve věku 0–

14 let – průměrný věk obyvatel se stále zvyšuje. Více informací uvádím v tabulce 5.2. 

Český Těšín – počet obyvatel a věkové rozvrstvení od roku 2002 do 2012. 

V Českém Těšíně se nachází 20 státních mateřských škol, z nichž čtyři jsou 

s polským jazykem vyučovacím. Ve školním roce 2012/2013 bylo do MŠ zapsáno 844 

dětí, z toho 130 dětí do MŠ s polským jazykem vyučovacím. Oproti předchozím letům 

je tento počet o něco vyšší. Avšak stále nedosahuje počtu dětí zapsaných do MŠ v roce 

1988/1989, kdy dětí v MŠ bylo 1 203. V dalších pěti letech se tento počet zredukoval na 

pouhých 893. V průběhu dalších 15 let počet dětí docházejících do MŠ dále klesal. 

Největší nárůst dětí v MŠ nastal ve školním roce 2010/2011, kdy do mateřských škol 

bylo zapsáno o 36 dětí více než v předchozím roce. Od té doby počet dětí stále roste 

(viz. Tabulka 5.1. Mateřské školy v Českém Těšíně od roku 1988 do 2012). Získané 



 

 

údaje pochází ze záznamů Městského úřadu Českého Těšína, které jsou archivovány 

v dokumentu s názvem Informativní zprávy o využití předškolních a školních zařízení, 

ke kterému jsem získala osobní přístup v průběhu výzkumu. 

Polsko podle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 mělo 

38 511 800 obyvatel, vybraný region Powiat Cieszyński 176 062 obyvatel s hustotou 

zalidnění 241,1 ob./km
2
 a Cieszyn měl 36 248 obyvatel. 

V posledních desetiletích obyvatelstva v Cieszynie postupně ubývá. V roce 1990 

měl Cieszyn skoro 39 000 obyvatel, v roce 2001 již 37 518 a v roce 2009 pouhých 

35 404. Z posledních údajů uvedených Głównym Urządem Statystycznym (GUS) 

z roku 2012 má Cieszyn 36 119 obyvatel. Pokles v minulých letech byl způsoben 

nárůstem nezaměstnanosti, otevřením hranic a lepší nabídkou práce v zahraničí. Podle 

Bogus (2010) většina emigrujících obyvatel vycestovala za prací do Anglie. V dnešní 

době je situace o něco lepší v důsledku poklesu nezaměstnanosti. (Bogus, 2010, s. 653) 

V roce 2011 bylo věkové rozvrstvení Cieszyna následující: v předprodukčním 

věku bylo 16,55% obyvatel, v produkčním věku 63,88% obyvatel a v poprodukčním 

19,57% obyvatel (produkční věk – 18. až 65. let). Z tabulky 5.4. Cieszyn - počet 

obyvatel a věkové rozvrstvení od roku 2003 do 2012 můžeme vyvodit, že populace 

v Cieszynie obdobně jako v Českém Těšíně stárne. 

V roce 2011/2012 docházelo do 18 předškolních zařízení 1 194 dětí. Ve srovnání 

s předchozími školními lety je tento počet poněkud vyšší, což je pravděpodobně 

způsobeno vyšším počtem živě narozených dětí, a tedy i dětí docházejících do MŠ (viz. 

Tabulka 5.3. Mateřské školy v Cieszynie od roku 2002 do 2012 a tabulka 5.4. Cieszyn - 

počet obyvatel a věkové rozvrstvení od roku 2003 do 2012) 

 

2.1. Polská národnostní menšina v ČR 

V dnešní době je v celé České republice 0,4% obyvatel s polskou národností. Po 

sčítání lidu v roce 2011 polskou národnost uvedlo 42 302 lidí (z toho 3 206 uvedlo 

příslušnost k polské i k jiné národnosti) a převážná většina žije právě v pohraničním 

regionu Zaolží. Jedná se o okresy Karviná a Frýdek-Místek. Toto zahuštění obyvatel 

s příslušností k polské národnostní menšině přispělo k vytvoření sítě škol s polským 



 

 

jazykem vyučovacím. Tyto státní školy se vyskytují pouze v tomto regionu a jsou 

součástí státního vzdělávacího systému ČR. Síť škol s polským jazykem vyučovacím 

v roce 2009/2010 obsahovala 33 mateřských škol (762 dětí), 25 základních škol (1 630 

žáků), 2 čtyřletá gymnázia v Českém Těšíně a v Karviné (488 studentů) a několik 

polských tříd na středních školách v Českém Těšíně a v Karviné. Počet těchto škol 

s postupem času klesá. (Rusek, Pieńczak, Szczyrbowski, 2010, s. 36) 

Podle dat uvedených ČSÚ klesá v ČR počet obyvatel s polskou národnostní 

příslušností. Od roku 1921 počet těchto obyvatel klesl z 103,5 tisíc na 42 tisíc. (ČSÚ, 

2003) 

 

Graf 6.1. Počet obyvatel v ČR s polskou národností od roku 1921 do 2011. 

Dětí v mateřských školách s polským jazykem vyučovacím však v posledních 

letech přibývá. Stejně jako v českých MŠ je to způsobeno vkročením silných ročníků do 

reprodukčního období. (Tabulka 5.1. Mateřské školy v Českém Těšíně od roku 1988 do 

2012) Z důvodu přeplnění českých mateřských škol se do některých MŠ s polským 

jazykem vyučovacím zapisují i děti pocházející z ryze českých rodin. Podle vyjádření 

jednoho z rodičů v rámci realizovaného rozhovoru je tato situace ze strany některých 

rodičů vnímaná spíše negativně, protože se děti v polské MŠ učí mluvit česky. A právě 

přitom cílem rodičů, kteří posílají své děti do polských MŠ, je, aby jejich dítě bylo 

vzděláváno v polském jazyce. 
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3. Legislativní podmínky předškolního vzdělávání v ČR a Polsku 

V této kapitole jsou popsány legislativní dokumenty zakotvující předškolní 

vzdělávání v obou zemích, jejich shodné a odlišné prvky. Jsou zde také zmíněné 

podmínky vzdělávání menšin v České republice a v Polsku. 

3.1. Předškolní vzdělávání v České republice 

V České republice je předškolní vzdělávání v gesci Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a vymezují je zvláště tyto zákony: 

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

jiném vzdělávání (školský zákon). Poslední plné znění školského zákona s novelizacemi 

bylo vydáno v roce 2008, v současné době se připravuje jeho další novela. Školský 

zákon vymezuje předškolní vzdělávání především v části druhé. Zde jsou nejprve 

popsány základní cíle předškolního vzdělávání. Dále se uvádí, že předškolní vzdělávání 

se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, kde přednostně mají být 

přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V dalších 

bodech je uvedeno, kdy ředitel může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání 

dítěte (zde jsou nepřímo popsány povinnosti rodičů vůči MŠ). (Česko, 2008, s. 4840) 

V dalších částech školského zákona jsou uvedeny obecnější informace týkající 

se vzdělávání a v tom i předškolního vzdělávání, jako např. povinnost realizovat 

rámcový vzdělávací program. Popisují se zde také podmínky povinné školní docházky a 

možnosti odkladu. Dále je uvedeno, že zřizovateli státních předškolních zařízení se 

mohou stát obce, svazky obcí, kraje, ministerstvo, právnické osoby nebo fyzické osoby. 

Tato předškolní zařízení jsou registrována v rejstříku škol. (Česko, 2008) 

Nedílnou součástí školského zákona je i vzdělávání národnostních menšin, které 

podle zákona mají právo na výuku v mateřském jazyce, a to podle zákonem daných 

předpisů. Například třídu mateřské školy s vyučovacím jazykem národností menšiny lze 

zřídit, pokud se v dané obci do této třídy přihlásí nejméně 8 dětí s příslušností k dané 

menšině. (Česko, 2008, s. 4830–4831) 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů. Aktuální znění zákona o pedagogických pracovnících bylo vydáno k 1. září 

2012. Tento zákon definuje, kdo je pedagogickým pracovníkem, jaké musí mít 



 

 

předpoklady a kvalifikaci a jaká má práva a povinnosti. Podle tohoto zákona učitel 

mateřské školy získává odbornou kvalifikaci ukončením (Česko, 2012): 

- vysokoškolského vzdělání zaměřeného na přípravu učitelů mateřské školy 

- vysokoškolského vzdělání zaměřeného na přípravu učitelů prvního stupně 

základní školy nebo vychovatelství nebo pedagogiku volného času 

- vyššího odborného vzdělání zaměřeného na přípravu učitelů mateřské školy 

- vyššího odborného vzdělání zaměřeného na přípravu vychovatelů 

- středního vzdělání s maturitní zkouškou zaměřeného na přípravu učitelů pro 

mateřské školy 

- středního vzdělání s maturitní zkouškou zaměřeného na přípravu 

vychovatelů  

3.2. Předškolní vzdělávání v Polsku 

V Polsku obdobně jako v České republice má hlavní úlohu v rozdělování 

pravomocí v organizaci a správě systému vzdělávání a profesní přípravy Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i Sportu (Ministerstvo národního vzdělávání a sportu, zkr. MEN). 

MEN odpovídá za téměř celý školský systém (vzdělání na všech úrovních nižších než 

úroveň vysokoškolská), jenž je založen na této legislativě: 

Zákon ze 7. září 1991 o systému osvěty (s dalšími doplňky). Text tohoto zákona 

byl vydán 19. března 2009. Od té doby byl ještě několikrát novelizován. Konkrétně 

předškolnímu vzdělávání se věnuje druhá část zákona, tato část pojednává také o 

povinné školní docházce. 

Nejdříve je popsáno, jak staré děti mají právo na předškolní vzdělávání (děti od 

3 do 6 let). Důležitým rozdílem mezi českým a polským zákonem je zde povinnost 

docházky do posledního ročníku MŠ nebo do předškolní třídy připojené k ZŠ, tzv. 

nultého ročníku. Povinná docházka začíná rokem, ve kterém dítě dovrší 5 let. 

V současné době probíhá transformace na nový systém – pokud dítě dosáhne 5 let 

v roce 2012, povinná docházka pro ně začíná již školním rokem 2012/2013, dovrší-li 

dítě 5 let v roce 2013, povinná docházka začíná až ve školním roce 2013/2014. Před 

uvedením tohoto zákona v účinnost byla povinná docházka do mateřské školy nebo do 

předškolní třídy při ZŠ až od roku, ve kterém dítě dovrší 6 let, a do ZŠ dítě nastupovalo 

ve věku 7 let. Cílem snížení věku pro začátek povinného vzdělávání je záměr využít 



 

 

potenciál dětí. Šestileté dítě s roční přípravou je podle MEN schopné školní docházky, a 

lépe tak využije a dále rozvíjí své schopnosti a dovednosti. (MEN, 2013) Vzhledem 

k věku nástupu dětí do 1. třídy ZŠ se polský systém srovnal s českým, avšak stále zde 

zůstává rozdíl v povinném přípravném ročníku v předškolním zařízení. 

Dále je v zákoně o systému osvěty uvedeno, že zřizovateli státních MŠ a 

předškolních tříd při ZŠ jsou obce. V dalších odstavcích druhé části zákona týkajícího 

se předškolního vzdělávání jsou zmíněny mj. povinnosti rodičů 5letého dítěte, možnost 

dřívějšího nástupu do ZŠ (již od školního roku, ve kterém dítě dovrší 5 let), odklad 

školní docházky a povinnost MŠ realizovat Podstawę programową wychowania 

przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a szkołach podstawowych 

oraz innych form wychowania przedszkolnego. (Polsko, 2009a, s. 19–25) 

V zákoně o systému osvěty není konkrétně vymezeno vzdělávání národnostních 

menšin, ale uvádí se zde, že státní školy (v tom i MŠ) mají umožnit žákům udržet si 

smysl pro národní, etnickou, jazykovou nebo náboženskou identitu, a to zejména 

výukou mateřského jazyka, historie a kultury své vlasti. Na žádost rodičů se ve školách 

mohou zřídit studijní skupiny nebo třídy pro žáky z národnostních menšin. Minimální 

počty pro vytvoření takovýchto skupin zde nejsou uvedeny. (Polsko, 2009a, s. 19) 

Zákon z 21. listopadu 2008 o změně zákona z 26. ledna 1982 – Charta učitele. 

Nejdůležitějším bodem tohoto zákona, který se liší od zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících v ČR, je možnost postupu učitele na vyšší platové stupně 

(učitel praktikant má nárok na 100% základního platu, učitel smluvní na 111%, učitel 

nominovaný na 144%, učitel diplomovaný na 184%). Rozdílná je také možnost získání 

kvalifikace učitele mateřské školy. V Polsku mají učitelé MŠ povinnost ukončit 5leté 

magisterské studium Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (Vzdělávání 

dětí mladšího školního věku a předškolní výchova), které jim dává možnost vyučovat i 

na 1. stupni základní školy, ale pouze v 1. až 3. ročníku. Tento stupeň kvalifikace má 

umožnit lepší návaznost předškolního vzdělávání na základní vzdělávání. (Polsko, 

2009, s. 4605) 



 

 

4. Aktuální kurikulární dokumenty platné pro předškolní vzdělávání 

v ČR a Polsku 

V České republice byl v roce 2004 vydán jako samostatný dokument Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). (Smolíková, 2004) 

Tento dokument poskytuje učitelkám MŠ srozumitelný rámec, podle kterého se mají 

řídit, a také vymezuje organizační a administrativní aspekty MŠ. 

V Polsku již od roku 2002 probíhá reforma vzdělávání. V návaznosti na tuto 

reformu MEN vydalo v roce 2008 nový dokument pro předškolní vzdělávání - 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego (Základní vzdělávací program pro předškolní výchovu v mateřských 

školách a v předškolních odděleních primárních škol a jiných forem předškolního 

vzdělávání), o který se od školního roku 2009/2010 má opírat předškolní vzdělávání. 

Oproti českému RVP PV je Podstawa programowa součástí svazku Edukacja 

przedszkolna i wczesnoszkolna (předškolní vzdělávání a vzdělávání dětí mladšího 

školního věku). Podstawa programowa je stručný dokument o rozsahu 8 stran, ve 

kterém jsou krátce popsané cíle, obsah a podmínky předškolního vzdělávání. 

Základním cílem předškolního vzdělávání v ČR je orientovat se k tomu, aby si 

dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí, a získávalo tak 

předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji 

uplatnit ve společnosti znalostí. (Smolíková, 2004, s. 7)  

Další cíle předškolního vzdělávání jsou v RVP PV vymezeny ve čtyřech 

cílových kategoriích. Jsou zde stanoveny cíle v podobě záměrů a výstupů, a to v úrovni 

obecné a oblastní. Konkrétně se jedná o rámcové cíle (vyjadřující univerzální záměry 

předškolního vzdělávání), klíčové kompetence (představující obecnější způsobilosti 

dosažitelné v předškolním vzdělávání), dílčí cíle (vyjadřující konkrétní záměry) a dílčí 

výstupy (poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty odpovídající dílčím cílům). Tyto čtyři 

kategorie jsou vzájemně provázané a skrze práci pedagoga vedou děti k osvojování a 

zdokonalování kompetencí. Rámcové cíle jsou shrnuty do třech základních bodů, které 

jsou dále rozpracované v podobě klíčových kompetencí, dílčích cílů a nakonec dílčích 

výstupů. (Smolíková, 2006, s. 9–11) 



 

 

Podstawa programowa vyčleňuje cíle předškolního vzdělávání v deseti bodech, 

které jsou stručné a srozumitelné. Pedagog tak může rychle ověřovat, zda svou prací 

naplňuje cíle předškolního vzdělávání. (Gruszczyk-Kolczyńska, 2009. s. 17) 

V porovnání s RVP PV je Podstawa programowa přehledněji strukturována. Na 

druhou stranu zde není popsána vzdělávací nabídka, ani uvedena případná rizika 

vzdělávání. RVP PV na rozdíl od Podstawy programowej uvádí vzdělávací nabídku i 

případná rizika vzdělávání, což představuje jednu ze silných stránek RVP PV a může 

být přínosem pro kvalitu pedagogické praxe. Jak uvádí studie Quality Matters in Early 

Childhood Education and Care, Czech Republic (2012), RVP PV nebo pokyny v něm 

obsažené mohou podpořit učitele ve zlepšování kvality vzdělávání, posílit jejich 

výchovné a vzdělávací dovednosti a podporovat je ve správném využívání příležitostí 

ke stimulaci vývoje dítěte. Poukazuje se zde také na to, že RVP PV vkládá větší důvěru 

ve schopnosti učitelů správně vést pedagogickou činnost. (OECD, 2012, s. 32) 

Vzdělávací obsah v českém RVP PV je uspořádán do pěti oblastí. Jsou to: 

- Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

- Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

- Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

- Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 

- Dítě a svět (oblast environmentální) 

Každá tato oblast je stručně popsána a jsou zde v bodech vymezeny dílčí 

vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy a také možná rizika. Některé 

oblasti jsou dále rozčleněny na podoblasti. (Smolíková, 2006, s. 15) 

Obsah Podstawy programowej je také rozdělen do oblastí. Vyčleňuje se zde 15 

oblastí, které oproti oblastem v RVP PV jsou konkrétnější, a každá je shrnuta do jedné 

věty popisující konkrétní cíl. Dále v každé z těchto patnácti oblastí je v několika bodech 

vytyčeno, čeho by dítě na konci předškolního období mělo dosáhnout a co by mělo 

zvládat. (Gruszczyk-Kolczyńska, 2009, s. 18–22) 

Oblasti z Podstawy programowej: 

- 1. Sociální zručnost 

- 2. Hygiena a kulturní návyky 



 

 

- 3. Rozvoj řeči 

- 4. Rozvoj duševních činností 

- 5. Zdravotní výchova a fyzický rozvoj 

- 6. Vlastní bezpečnost 

- 7. Vzdělávání uměním – dítě divák a herec 

- 8. Vzdělávání uměním – hudba, zpěv, tanec 

- 9. Vzdělávání uměním – různé formy výtvarného umění 

- 10. Duševní rozvoj prostřednictvím technologických zájmů 

- 11. Rizika počasí 

- 12. Vzdělávání k ochraně rostlin a živočichů 

- 13. Intelektuální rozvoj díky matematickému vzdělávání 

- 14. Formování zájmu učit se číst a psát 

- 15. Rodinná, občanská a vlastenecká výchova 

Další stručnou částí patřící do Podstawy programowej je charakteristika 

doporučených podmínek a realizace předškolního vzdělávání. Zde je doba pobytu dítěte 

v MŠ rozdělena na části – čas určený pro danou činnost. Dítěti od 3 do 6 let je v MŠ 

poskytována zdarma výchova a vzdělání v rozsahu 5 hodin denně, od 9:00 do 14:00 – 

tzv. Czas podstawy programowej (Čas vzdělávacího programu). Právě tyto hodiny jsou 

rozčleněny na úseky, které by se měly přinejmenším plnit každý týden. Je zde 

vyznačeno, že minimálně 1/5 doby strávené v MŠ má být ponechána volné hře dětí 

nebo hře s menší dopomocí pedagoga. Dále minimálně 1/5 (u mladších dětí 1/4) doby 

strávené v MŠ má být využita k pobytu na zahradě nebo k procházce. Pro vzdělávací 

činnost je doporučena maximálně 1/5 doby strávené v MŠ. Zbylé 2/5 doby strávené 

v MŠ může pedagog využívat podle potřeby, avšak do tohoto času jsou zahrnuty i 

organizační a samoobslužné činnosti. (Gruszczyk-Kolczyńska, 2009, s. 23) 

Podle Podstawy programowej mají učitelé v MŠ také povinnost pozorovat děti a 

provádět pedagogickou diagnostiku. Na začátku školního roku předcházejícího vstup do 

1. třídy ZŠ se zkoumá školní zralost dítěte a vytváří se individuální plán. Dítě je de 

facto již v nultém ročníku povinného vzdělávání. Na základě diagnostiky školní zralosti 

může dítě obdržet odklad školní docházky, což znamená, že ještě nenastoupí do 1. třídy, 

ale bude opakovat nultý ročník. 



 

 

Na závěr Podstawy programowej se uvádí, že učitelé v MŠ mají úzce 

spolupracovat s rodiči, konzultovat vývoj (pokroky i stagnace) dítěte, nabízet různé 

podporující činnosti a vytvářet mnoho příležitostí pro vzájemnou výpomoc. 

(Gruszczyk-Kolczyńska, 2009, s. 23–24) 

Srovnání obou rámcových vzdělávacích programů nalezneme například v článku 

Kurikulum a predprimárne vzdelávanie v Poľsku, Českej a Slovenskej republike na 

začiatku 21. storočia vydaného v časopise Predškolská výchova (Lipnická, Hurčalová, 

2010/2011, s. 14–23). Uvádí se zde, že oba tyto vzdělávací programy jsou 

charakterizované jako rámcové, základní nebo východiskové. Oba také mají společnou 

orientaci na individualizovaný rozvoj osobnosti dítěte. Programy se však částečně liší 

ve stanovených cílech předškolního vzdělávání. V českém RVP PV jsou stanoveny 

základní cíle, které jsou následně konkrétně rozepsány, kdežto v polské Podstawie 

programowej obecný cíl není vymezen. Cíle předškolního vzdělávání jsou popsány 

konkrétněji. Oproti RVP PV jsou zde uvedeny i cíle jako: formování smyslu pro rodinu 

a pozitivního vlasteneckého vztahu ke svému státu a národu, péče o zdraví dětí, podpora 

účasti dětí ve sportovních hrách. (Lipnická, Hurčalová, 2010/2011, s. 14–19) 

Dále se v článku uvádí rozdíly mezi obsahem vzdělávacích programů a 

porovnávají se zde oblasti vzdělávání. V Podstawie programowej je těchto oblastí 15 a 

jsou velmi konkrétní. V Podstawie programowej není uvedená žádná nabídka činností, 

jsou zde vypsány pouze kompetence ke každému cíli. To však dává prostor pedagogům, 

kteří vytvářejí školní a třídní vzdělávací programy. (Lipnická, Hurčalová, 2010/2011, s. 

14–19) 

  



 

 

5. Závěr teoretické části 

V teoretické části bakalářské práce uvádím potřebné informace pro základní 

porozumění problematice česko-polského pohraničí. Tento region se vyznačuje 

mnohými specifiky, ze kterých vyniká obzvláště kulturní různorodost a dvojjazyčnost. 

V první kapitole teoretické části se věnuji kulturně-historickému vývoji a tradici 

předškolního vzdělávání v česko-polském pohraničí. Zaměřuji se zde na města Český 

Těšín a Cieszyn, která až do roku 1920 fungovala jako jedno město Těšín. Uvádím 

spletitou historii obou měst, ze které vyplývá, že Český Těšín a Cieszyn působily kdysi 

jako významné centrum pro mnohé kultury. Již od dávných dob se zde střetávaly různé 

národnosti, obzvláště polská, německá a česká. Po dlouhou dobu zde převládal německý 

jazyk, jakožto jazyk úřední. Teprve koncem 19. století se polská organizace učitelů 

Macierz Szkolna postavila za vzdělávání v mateřském jazyce (polštině) a vybudovala 

několik škol. Nejdříve byly zřízeny lidové a střední školy a až začátkem 20. století 

školy mateřské. První mateřská škola byla vybudována v roce 1888 a další postupně 

přibývaly, avšak s německým vyučovacím jazykem. S ukončením 1. světové války se 

tyto německé MŠ v Cieszynie postupně proměnily v polské MŠ. 

V Českém Těšíně byla zcela jiná situace. Multikulturní zázemí a dvojjazyčnost 

v Českém Těšíně daly vzniknout síti škol jak českých, tak i polských. Po rozdělení 

města zde zůstala poměrně velká národnostní menšina, která existuje dodnes a má právo 

na vzdělávání v mateřském jazyce. Přestože města Český Těšín a Cieszyn měla stejnou 

historii, po rozdělení se tedy vyvíjela samostatně. V Českém Těšíně zároveň vznikaly 

jak české MŠ, tak i MŠ s polským jazykem vyučovacím. V Cieszynie však existují 

pouze polské MŠ. 

V druhé kapitole je poukázáno na demografickou situaci Českého Těšína a 

Cieszyna. Je zde také zkráceně popsána situace polské národnostní menšiny na území 

ČR a především v česko-polském pohraničí. Z uvedených údajů tak lze potvrdit 

informace z první kapitoly o aktuální situaci v česko-polském pohraničí. V Českém 

Těšíně je 20 mateřských škol, do kterých dochází 844 dětí, z toho 4 MŠ jsou s polským 

jazykem vyučovacím a dochází do nich 130 dětí s polskou národností. Z historicko-

demografického vývoje mateřských škol v Českém Těšíně můžeme vyvodit, že přestože 

v Českém Těšíně žijí dvě národnostní skupiny, na organizaci a fungování mateřských 



 

 

škol to nemá příliš velký vliv, neboť děti z odlišných národnostních skupin docházejí do 

jiných mateřských škol. 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na srovnání české MŠ v Českém Těšíně a 

polské MŠ v Cieszynie, a proto také uvádím kapitolu soustředící se na legislativní 

podmínky předškolního vzdělávání v České republice a Polsku. Z české legislativy se 

věnuji školskému zákonu a zákonu o pedagogických pracovnících. V Polsku to je zákon 

o systému osvěty a Charta učitele. Tyto legislativní dokumenty popisuji vzhledem 

k předškolnímu vzdělávání. V obou zemích se předškolní vzdělávání vymezuje 

poměrně stejně. Největší rozdíl je však v zavedení povinné předškolní docházky 

v Polsku. Oproti České republice, kde povinné vzdělávání začíná s nástupem do 

základní školy, a to ve věku 6 let, v Polsku se snížil věk pro nástup do základní školy 

(ze 7 let na 6 let) a posunul se směrem dolů i jeden povinný ročník předškolního 

vzdělávání (5leté děti jsou povinny docházet do tzv. přípravného ročníku mateřské 

školy). 

V této kapitole se také krátce věnuji vzdělávání národnostních menšin. 

V českém zákonu č. 561/2004 Sb. jsou přímo uvedeny podmínky vzdělávání 

národnostních menšin a jejich právo na vzdělávání v mateřském jazyce. V polském 

zákoně ze 7. září 1991 s novým vydáním z roku 2009 je pouze zmíněno, že dětem má 

být umožněno udržení si smyslu pro národní, etnickou, jazykovou nebo náboženskou 

identitu.  

V poslední kapitole uvádím kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání 

v ČR a Polsku. Jsou to Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání z roku 

2004 a Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania 

przedszkolnego z roku 2008. Zaměřuji se zde na vytyčené cíle a obsah předškolního 

vzdělávání. Z analýzy a srovnání těchto dvou dokumentů jsem vyvodila, že český RVP 

PV je komplexnější a dává lepší možnosti pro správnou činnost mateřských škol i 

učitelů. Polská Podstawa programowa oproti tomu nabízí pouhý výčet vzdělávacích 

oblastí a očekávaných výstupů a pokyny k organizaci dne v MŠ. Podle těchto informací 

se mají učitelky řídit. Avšak nejsou zde uvedeny možnosti autoevaluace, které slouží 

k zlepšování pedagogické práce. 



 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části bakalářské práce jsou vypracované dvě případové studie – 

jedné české MŠ a jedné polské MŠ. Tyto dvě mateřské školy jsou následně srovnány se 

zaměřením na specifika vyplývající z pohraničního regionu. 

1. Výzkumný problém 

Praktická část bakalářské práce se zabývá komparací české a polské předškolní 

pedagogiky, a to na základě dvou případových studií mateřských škol. Práce vychází 

z otázky, zda pohraniční region ovlivňuje předškolní vzdělávání a tudíž, jestli se zde 

nacházejí nějaká specifika. Sama pocházím z tohoto regionu a mám vlastní zkušenosti 

z mateřské a základní školy a dokonce i z gymnázia s polským jazykem vyučovacím. 

Dodnes mám úzké vztahy s těmito školami. Proto jsem měla již před zahájením 

výzkumu jistou představu o vlivu pohraničního regionu a dvojjazyčnosti na tyto školy. 

V práci jsem se zaměřila na českou a polskou mateřskou školu, protože mě zajímalo, 

jestli i na ně má specifické kulturní a jazykové prostředí vliv.   

Pro svůj výzkum jsem zvolila dvě mateřské školy z česko-polského pohraničí, a 

sice konkrétně z města Těšína, které je hranicí rozděleno na dvě části, Český Těšín 

v ČR a Cieszyn v Polsku. Historie a demografie tohoto města i vývoj předškolního 

vzdělávání v regionu jsou uvedeny v teoretické části bakalářské práce. 

2. Výzkumný cíl 

Cílem praktické části bakalářské práce je srovnat dvě mateřské školy 

v pohraničním regionu Českého Těšína a polského Cieszyna. Zaměřuji se také na vlivy 

pohraničního regionu a z toho vyplývající specifika předškolní výchovy. 



 

 

3. Výzkumné otázky 

3.1. Výzkumná otázka: 

Jakými specifiky se vyznačuje předškolní výchova v pohraniční oblasti Českého 

Těšína a polského Cieszyna? 

3.2. Specifické otázky: 

- Jak MŠ reaguje na specifickou demografickou situaci (v organizaci a 

realizaci obsahů výchovy a vzdělávání)? 

- Jak se odráží specifický kulturní prostor do fungování MŠ? 

- Jak se promítá vliv regionu do kurikulárních dokumentů vybraných MŠ? 

4. Metodologie výzkumu 

Pro účel svého výzkumného záměru jsem použila kvalitativní metody srovnávací 

pedagogiky. Zaměřila jsem se na případovou studii dvou tříd MŠ, kde jsem aplikovala 

zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory a analýzu dokumentů. 

4.1. Srovnávací pedagogika 

Váňová ve své publikaci Teoretické a metodologické otázky srovnávací 

pedagogiky (1998, s. 9) uvádí: „Srovnávací pedagogiku je možno považovat za jednu z 

pedagogických věd. Je to věda multidisciplinární, která ze synchronního nebo 

diachronního pohledu zkoumá pedagogické jevy a fakta v jejich politických, sociálně 

ekonomických a kulturních souvislostech a srovnává jejich shody a rozdíly ve dvou 

nebo několika zemích, oblastech, kontinentech nebo celosvětově, a to za účelem lepšího 

pochopení jedinečnosti každého jevu v jeho vlastním vzdělávacím systému i nalezení 

platného zobecnění s cílem zlepšit vzdělávání. Není to věda normativní, neboť 

nepředpisuje, co by mělo být a jak by se to mělo uskutečnit. Pokouší se pouze ukázat, 

co se děje, vysvětlit, proč tomu tak je, a stanovit určité trendy a tendence vývoje.“ 

Srovnávací pedagogika plní několik funkcí. Teoretická funkce je 

neodmyslitelnou součástí srovnávací pedagogiky, ovšem většina komparativních studií 

se snaží podat podstatné a všeobecně využitelné informace o řešení určitého problému 



 

 

v dané zemi, a tímto způsobem pomoci při zlepšování vzdělávacích podmínek ve vlastní 

zemi, a tak plnit funkci praktickou. Srovnávací pedagogika na základě zkušeností 

z jiných zemí může určovat i tendenci vývoje vzdělávání, čím plní funkci 

prognostickou. Největším přínosem je však funkce mezinárodně integrativní. 

Srovnávací pedagogika poskytuje poznatky o vzdělávacích systémech z různých zemí, a 

tím přispívá k mezinárodnímu poznání a porozumění. Nezapomíná však na specifický 

kontext určitých problémů a jejich řešení. (Váňová, 2009, s. 9–10) 

Dále srovnávací pedagogika může zastávat i propedeutickou funkci, hlavně při 

přípravě budoucích učitelů a pedagogických pracovníků. Nabízí širší přehled o různých 

vzdělávacích systémech a tudíž i nadhled nad národní situací. (Váňová, 2009, s. 9) 

Podle Průchy (2006, s. 38) lze za hlavní cíl srovnávací pedagogiky považovat 

„objasňování obecných problémů fungování a tendencí vývoje vzdělávacích systémů 

v mezinárodním kontextu.“ Dále uvádí, že nedílnou součástí je empirická deskripce, 

jakožto zdroj pro srovnávací analýzy. Ve srovnávací pedagogice se využívají 

kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu. Při provádění výzkumu je nezbytný 

komplexní přístup. 

4.2. Kvalitativní výzkum, případová studie 

Švaříček a Šeďová (2007, s. 13) ve své publikaci Kvalitativní výzkum 

v pedagogických vědách uvádí, že „Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a 

problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený 

na hlubokých datech a specifickému vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. 

Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady 

postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí 

sociální realitu.“ 

Kvalitu kvalitativního výzkumu zajišťují tato obecně používaná a akceptovaná 

základní kritéria: pravdivost, důvěryhodnost, přenositelnost, spolehlivost a etické 

souvislosti výzkumu. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 29) 

Podle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 96–98) je případová studie „empirickým 

designem, jehož smyslem je velmi podrobné zkoumání a porozumění jednomu nebo 

několika málu případů.“ Dále uvádí, že základem případového šetření musí být sběr 

skutečných dat vztahujících se k objektu výzkumu. A také, že „v případové studii 



 

 

badatel usiluje o komplexní porozumění případu v jeho přirozeném prostředí.“ Cílem 

tohoto výzkumného designu je vyložit případ jako integrovaný systém. 

Základním krokem pro zpracování případové studie je jasně formulovaný 

výzkumný problém, od kterého se odvíjí volba případu nebo případů. Správně zvolený 

případ, který je pro účely výzkumu logicky odůvodněný, představuje základ úspěchu 

celého výzkumu. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 103) 

Vlastní realizaci případových studií jsem zakládala na vytyčeném výzkumném 

cíli a výzkumných otázkách. Mateřské školy jsem vybírala podle stejných specifikací, 

abych dosáhla kvality srovnání a mohla se také zaměřit na určité odlišnosti. Abych si 

ověřila správnost výběru, uskutečnila jsem předvýzkum v obou mateřských školách. 

Díky tomuto předvýzkumu jsem zjistila, že jedna MŠ kvůli svému vzdělávacímu 

programu není vhodná, tudíž jsem vybrala jinou MŠ, která již splňovala mé požadavky. 

4.3. Metody získávání dat 

Metody sběru dat používané v případové studii mohou být různé. Jde však o 

kvalitativní výzkum, tudíž nejpoužívanějšími metodami jsou rozhovor, pozorování a 

analýza dokumentů. Pro účely některých případových studií je možné pracovat také 

s dotazníky. Důležitá je rovněž triangulace, což znamená získávání dat různými 

metodami či přístupy nebo z různých zdrojů. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 142) 

Z tohoto důvodu jsem také zvolila několik metod sběru dat pro vypracování 

případových studií MŠ (viz níže). 

Metody, které jsem zvolila, jsem vybírala podle vytyčeného výzkumného cíle a 

výzkumných otázek. Zaměřila jsem se také na charakter výzkumu, tudíž jsem zvolila 

jako první metodu zúčastněné pozorování. 

4.3.1. Zúčastněné pozorování 

Zúčastněné pozorování podle Švaříčka (2007, s. 142–143) „můžeme definovat 

jako dlouhodobé, systematické a reflexivní sledování probíhajících aktivit přímo ve 

zkoumaném terénu s cílem objevit a reprezentovat sociální život a proces.“ 

Pozorováním ve třídě jsem se sblížila s fungováním a organizací dění v MŠ a 

samozřejmě i s učitelkami. Pro účely pozorování, a také k pozdější analýze, jsem si 



 

 

zhotovila pozorovací archy (viz. Příloha 2.), které jsem v průběhu dne systematicky 

vyplňovala. Zaměřila jsem se hlavně na organizaci dne a na případné prolínání specifik 

pohraničního regionu do výuky. V průběhu pozorování jsem si zapisovala dobu trvání 

činností (volná hra dětí, hygiena, jídlo, odpočinek, vzdělávací činnosti, organizační 

činnosti aj.), jejich náplň a vlastní poznámky k daným činnostem. Tyto pozorovací 

archy jsem dále analyzovala a komparovala. 

První týden pozorování v polském Przedszkolu Nr 16 jsem uskutečnila 

v termínu od 21. 1. do 25. 1. 2013 a druhý týden od 4. 2. do 8. 2. 2013. V MŠ Hornická 

jsem pro první týden pozorování vybrala termín od 28. 1. do 1. 2. 2013 a pro druhý od 

18. 2. – 22. 2. 2013. Takto zvolené týdny mi umožnily průběžnou analýzu a komparaci 

dat. Již z prvního týdne pozorování jsem zjistila, že obě mateřské školy nejsou česko-

polským pohraničím příliš ovlivněny. Tento první týden pozorování jsem věnovala 

bližšímu seznámení se s prostředím, organizací a fungováním MŠ. Získávala jsem také 

informace o kurikulárních dokumentech a v nich obsažených možných vlivech 

pohraničního regionu na edukační procesy v MŠ. 

Druhý týden jsem se soustředila na případná specifika předškolního vzdělávání a 

na vlivy dvojjazyčnosti v prostředí. V průběhu pozorování mě také velmi zaujal 

charakter práce s dětmi, ve kterém se vybrané mateřské školy velmi lišily. 

4.3.2. Polostrukturovaný rozhovor 

Další metodou, kterou jsem zvolila, byl polostrukturovaný rozhovor 

s učitelkami tříd MŠ. Polostrukturovaný rozhovor je jeden z typů rozhovoru, který 

Kvale in Švaříček (2007, s. 159–160) definuje jako metodu „jejímž účelem je získat 

vylíčení žitého světa dotazovaného s respektem k interpretaci významu popsaných 

jevů“. Polostrukturovaný rozhovor se od hloubkového liší tím, že dotazující má 

připravené otázky nebo témata, ze kterých vychází, ale nemusí se jich striktně držet. 

Pomocí polostrukturovaného rozhovoru můžeme zachytit výpovědi dotazovaného 

v přirozené podobě, pokud možno, co nejméně ovlivněné našimi názory. Abych získala 

co nejvíce informací týkajících se výzkumného cíle, připravila jsem si okruhy otázek 

(viz. Příloha 1.), podle kterých jsem následně vedla polostrukturovaný rozhovor 

s učitelkami vybraných MŠ. (Švaříček, 2007, s. 159–160) 



 

 

Polostrukturovaný rozhovor jsem uskutečnila ke konci druhého týdne 

pozorování (únor 2013). V prvním týdnu pozorování jsem se blíže seznámila 

s učitelkami, a tudíž při dotazování mi odpovídaly otevřeněji. Podle předpokladu 

učitelky byly uvolněné a ochotně odpovídaly. Rozhovor jsem vedla v klidnější části 

dne, kterou si učitelky samy vybraly, a to během vycházky, kdy dotazovaná učitelka 

zůstala se mnou ve třídě, nebo při odpočinku dětí, aby se mohly na rozhovor plně 

soustředit. 

4.3.3. Analýza dokumentů a získaných dat 

Nedílnou součástí mého výzkumu je také analýza dokumentů a nasbíraných dat. 

V průběhu pobytu ve vybraných MŠ jsem se také zaměřila na shromažďování a analýzu 

informací k dané mateřské škole a k regionu, ve kterém se MŠ nachází. Nahlížela jsem 

do kronik (pokud je daná MŠ měla), školních vzdělávacích programů a třídních plánů. 

Získané informace ze dvou MŠ jsem dále srovnávala. Při analýze jsem si vytyčila 

významná témata týkající se výzkumných otázek, a ty jsem dále posuzovala a 

srovnávala. Z takto získaných informací jsem dále sestavila případové studie, které mají 

stejnou strukturu, což umožňuje následné srovnání. 

 Podle Hendla in Švaříček (2007, s. 207) „při kvalitativní analýze jde o 

systematické nenumerické organizování dat s cílem odhalit témata, pravidelnosti, 

kvality a vztahy.“ Kvalitativní analýza se nevěnuje údajům, kolikrát se daný jev 

v dokumentu vyskytuje, ale zaměřuje se na podrobné popsání daného jevu. Kvalitativní 

analýza prostupuje celým výzkumným procesem, to znamená, že nasbíraná data se 

interpretují průběžně s postupem výzkumu. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 207–210) 

Tyto výzkumné zásady jsem se snažila respektovat při realizaci svého 

výzkumného šetření. 

4.4. Harmonogram realizace výzkumu 

K docílení kvality výzkumu jsem si vytvořila harmonogram realizace výzkumu, 

který jsem následně plnila. V průběhu výzkumu jsem se však setkala i s některými 

neočekávanými situacemi, které jsem musela reflektovat a které ovlivnily průběh 

výzkumu. Například původně vybraná MŠ v Českém Těšíně neměla vhodné specifikace 

vzhledem k výzkumné otázce praktické části práce. 



 

 

Březen 2012: 

stanovení tématu bakalářské práce 

první vytyčení výzkumného problému, cíle a výzkumných otázek 

Duben – květen 2012: 

vyhledávání dokumentů a odborné literatury k dané problematice, kritika 

pramenů 

Červen – červenec 2012: 

přesnější formulování výzkumného problému, cíle a výzkumných otázek 

výběr výzkumného designu (případová studie) a metod sběru dat 

Srpen 2012: 

mapování regionu a výběr vhodných mateřských škol pro výzkum 

Září – říjen 2012: 

předvýzkum - vstupní pozorování v mateřských školách – seznámení 

s učitelkami, programem, fungováním a organizací 

o Při hospitacích v původně vybrané MŠ Ostravská v Českém 

Těšíně jsem zjistila, že tato MŠ není vhodná pro výzkum. MŠ 

Ostravská funguje podle konceptu Zdravá MŠ, což není 

srovnatelné s MŠ v Polsku, kde tento koncept není. Pro srovnání 

jsem proto vybrala jinou MŠ. 

Říjen 2012: 

průběžná analýza získaných informací a dokumentů 

Listopad – prosinec 2012: 

příprava okruhů otázek pro polostrukturovaný rozhovor 

Leden – únor 2013: 



 

 

dvoutýdenní pozorování v MŠ Hornická (ČR) a v Przedszkolu Nr 16 

(Polsko) 

o polostrukturované pozorování zaměřené na organizaci a 

fungování MŠ a na specifika dané regionem 

o uskutečnění polostrukturovaných rozhovorů s učitelkami a 

ředitelkami MŠ 

o další sběr dokumentů týkajících se MŠ 

Únor – březen 2013: 

analýza pozorovacích archů a záznamů rozhovorů 

Březen – duben 2013: 

vypracování případových studií se zaměřením na specifika dané regionem 

pohraničí 

Květen – červen 2013: 

komparace obou případů a vypracování bakalářské práce 

Při stanovení výzkumného cíle a výzkumných otázek a dále při samostatném 

výzkumu jsem se řídila zásadami pro zpracování případové studie podle Švaříčka a 

Šeďové (2007). 

  



 

 

5. Vypracované případové studie – MŠ Hornická a Przedszkole Nr 16 

5.1. MŠ Hornická Český Těšín 

5.1.1. Historie MŠ 

Mateřská škola Hornická v Českém Těšíně zahájila svůj provoz 2. 3. 1981. Byla 

vystavěna uprostřed nové bytové zástavby spíše na okraji města a fungovala jako 

sídlištní MŠ. Tak tomu je i dodnes. Již od školního roku 1981/1982 v mateřské škole 

fungovaly 3 třídy s věkově homogenním uspořádáním. V tomto školním roce bylo 

zapsáno 111 dětí, čili 37 dětí na třídu. Avšak denní docházka dětí se pohybovala mezi 

28–31 dítětem na třídu. S postupem času se snižoval počet dětí, až ve školním roce 

1990/1991 byla MŠ nucena snížit počet tříd na dvě. V školním roce 1992/1993 MŠ 

změnila uspořádání tříd na věkově heterogenní, důvodem byl menší počet malých dětí. 

Od roku 1990 do roku 2000 se počet zapsaných dětí pohyboval kolem 65. Od roku 2001 

se počet dětí dále snižoval na pouhých 48 dětí. Zvrat nastal v roce 2009/2010, kdy bylo 

zapsáno 66 dětí a znovu se otevřela 3. třída. V dnešní době do MŠ dochází 75 dětí. 

5.1.2. Obecná charakteristika MŠ 

Mateřskou školu Hornická v Českém Těšíně spravuje příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, která vede další dvě mateřské a 

dvě základní školy. Zřizovatelem je obec. V blízkosti mateřské školy Hornická je 

umístěna další MŠ spadající pod organizaci ZŠ a MŠ Hrabina. Tato MŠ má ve svém 

areálu jednu třídu s polským jazykem vyučovacím. Tato třída však patří pod ZŠ a MŠ 

s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova. 

Budova MŠ Hornická působí poněkud stroze a zašle. Vedení MŠ se však snaží 

tento nedostatek nahradit vnitřním vybavením, které odpovídá normám, a vytváří tak 

vlídné prostředí. V Budově jsou umístěny 3 třídy, dvě v patře a jedna v přízemí. V 

přízemí se nachází i malá tělocvična, přípravna pro výdej jídla, kancelář vedoucí 

učitelky, zázemí pro provozní zaměstnance, sborovna a dokonce místnost pro 

logopedický kroužek. K budově mateřské školy je připojena zahrada, která čeká na 

rekonstrukci. V době mého dvoutýdenního výzkumu v MŠ byla zahrada využita pouze 

jednou. Pozorování v této MŠ však probíhalo v lednu a v únoru 2013, kdy pro pobyt na 



 

 

zahradě byly špatné podmínky (tání sněhu a bláto). Bohužel v Moravskoslezském kraji 

je v zimě často zvýšené znečištění ovzduší. Učitelky této MŠ každý den kontrolují, jaká 

je kvalita ovzduší, a podle toho pak rozhodují, zda jít na procházku či nikoli.  

MŠ Hornická má 3 třídy věkově heterogenní. Do každé třídy je zapsáno 25 dětí 

ve věku od 3 do 6 let. Na každé třídě jsou dvě učitelky, které se střídají na ranní a 

odpolední hodiny. Služby učitelek se každý den po část dne překrývají. Učitelky 

společně vedou děti od 10:00 do 12:30 hodin. Pozorování pro účely případové studie 

jsem vedla v 1. třídě, kde pracovala vedoucí učitelka s magisterským titulem 

z předškolní pedagogiky a druhá učitelka s bakalářským titulem ze speciální 

pedagogiky. Tyto dvě učitelky se vzájemně doplňovaly a působily jako tým 

harmonicky. 

  Každá třída MŠ má svůj oddělený vchod. První třída se nachází v přízemí, má 

prostornou šatnu se skříňkami dětí. V šatně jsou umístěny nástěnky s informacemi pro 

rodiče. Jsou zde také fotografie dětí i učitelek, které s dětmi pracují. Ve stěně oddělující 

šatnu od třídy je velké okno, skrz které rodiče a děti často mávají na rozloučenou. Vedle 

šatny je umývárna s řadou umyvadel, dlouhým zrcadlem a ručníky. Za zdí jsou toalety 

oddělené barevnými stěnami. Do třídy se vstupuje přes umývárnu. Po obvodu téměř 

celé třídy jsou okna s výhledem na zahradu nebo na panelové domy kolem MŠ. Díky 

oknům je třída prosluněná a působí otevřeně. Prostor třídy je rozdělen na dvě části. 

Větší část je pokrytá kobercem a slouží jako herna. Po obvodu jsou umístěny různé 

hračky (obchůdek, kuchyňka, panenky, kočárky, stavebnice, knihovnička, dětská 

pohovka, pěnové kostky – velké i malé, aj.). Jsou zde i klávesy a další hudební nástroje. 

V rohu herny je také větší dřevěný domek, ve kterém si děti rády hrají. Prostor herny a 

třídy se stolečky je oddělen nízkou skřínkou a od stropu barevnou sítí, na které jsou 

připnuté výtvory dětí. Ve třídě se nacházejí čtyři stolečky (dva menší a dva větší), 

u kterých děti svačí a obědvají. Je zde také další stolek určený pro výtvarné činnosti a 

tzv. legostolek s drobnými stavebnicemi. Učitelky také mají svůj stůl, který je umístěný 

naproti dětem. 

Vybavení třídy je přizpůsobeno dětem a všechny hračky jsou dobře přístupné. 

Celá třída působí velmi příjemně a klidně. Děti mají dostatek prostoru pro hru, který 

často využívají pro stavbu domků z pěnových kostek. Nabídka hraček a pomůcek je 

velice různorodá. Děti se dokážou domluvit, spolupracovat a nerušit se navzájem. 



 

 

Učitelky do volné hry nezasahují. Celkově je možné říci, že vybavení třídy odpovídá 

standardnímu vybavení MŠ v ČR. 

5.1.3. Obsah školního a třídního vzdělávacího programu 

MŠ Hornická se řídí školním vzdělávacím programem Radostně a vesele 

začínáme. Školní vzdělávací program (ŠVP) byl vytvořen v souladu s RVP PV. 

Obsahuje všechny body vytyčené v RVP PV, jako jsou vzdělávací cíle a kompetence, 

oblasti vzdělávání, specifika předškolního vzdělávání a vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Jsou zde uvedeny i podmínky předškolního vzdělávání. 

ŠVP MŠ Hornická stojí na dvou základních pilířích. Tyto pilíře reprezentují tato 

dvě hesla: 

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa – 

postoj, kdy respektujeme individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí s úzkou 

vazbou na rodinu, připravujeme děti na život v multikulturní společnosti a vedeme děti 

k sociální soudružnosti. 

Rozvíjení komunikace a spolupráce – proces, bez kterého se dítě nemůže 

rozvinout v plnohodnotnou lidskou bytost. Dítě se rozvíjí jedině tehdy, má-li příležitost 

komunikovat s druhými. 

ŠVP deklaruje myšlenky jako nic neuspěchat, mít na děti dostatek času a plně se 

jim věnovat. A podle výsledků z prováděného výzkumu se touto myšlenkou učitelky 

opravdu řídí. Na děti nespěchají a podporují příjemné klima ve třídě, aby byl dětem 

poskytnut prostor pro rozvíjení schopností a dovedností v radostné a veselé atmosféře, 

tedy v souladu s názvem ŠVP. 

ŠVP Radostně a vesele začínáme obsahuje osm základních tematických okruhů 

s několika podtématy, ke kterým si učitelky připravují činnosti zaměřené na dílčí cíle 

podle výchovně vzdělávacích oblastí RVP PV. Učitelkám je poskytnuta určitá flexibilita 

ve výběru témat a podtémat, což jim umožňuje reagovat na aktuální situaci v edukačním 

procesu. 

Všechna témata v ŠVP jsou inspirovaná a spojena se slovem čas v různých 

souvislostech (Čas na kamarády, Podzimní čas, Vánoční čas, Zimní čas, Všechno má 



 

 

svůj čas, Jarní čas, Pohádkový čas, Letní čas). Každé téma má v nabídce několik 

podtémat, která mohou učitelky využít. Dále je téma rozepsáno pomocí dílčích cílů, 

vzdělávacích aktivit a hlavních očekávaných výstupů, a to vše podle vzdělávacích 

oblastí z RVP PV (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 

společnost, Dítě a svět). Ke každému tématu jsou také připsány kompetence, které se 

zde rozvíjejí. Celá tato vzdělávací nabídka je přehledně uspořádaná do tabulek, a 

učitelky s nimi průběžně pracují. 

V další části ŠVP Radostně a vesele začínáme jsou stručně popsány dlouhodobé 

a roční projekty, kroužky a kurzy, dále spolupráce s rodiči a s jinými organizacemi. 

Podle ŠVP a podle vyjádření učitelek se MŠ snaží spolupracovat s rodiči co nejvíce. 

Pořádá různé akce pro děti a rodiče, jako např. tvořivé odpoledne nebo jiné slavnosti. 

Podle slov vedoucí učitelky i sami rodiče někdy přijdou s nápadem uspořádat nějakou 

akci pro děti. 

V závěru ŠVP je popsána autoevaluace MŠ. Jsou zde vypsány jak cíle 

autoevaluace, tak i pravidla, zdroje a průběh. 

Třídní vzdělávací program učitelky vypracovávají postupně na základě ŠVP. 

Plán denních činností tvoří učitelka, která má dopolední službu a uskutečňuje hlavní 

řízenou vzdělávací činnost. Učitelky většinou vybírají jedno podtéma na jeden týden a 

na celý týden si vypisují očekávané výstupy. Dětem se snaží nabízet takové činnosti, 

aby jim byly blízké a srozumitelné, a také aby je rozvíjely všemi směry. Učitelky 

kladou důraz na logopedická cvičení a zapojují je do různých činností. 

Nedílnou součástí školního a třídního vzdělávacího programu jsou každoroční 

výlety do polského Cieszyna v rámci kulturní akce Święto Trzech Braci - Svátek tří 

bratří. Tato akce koncem každého školního roku spojuje obě strany města a připomíná 

lidem kulturní hodnoty tohoto regionu. Děti mají možnost se seznámit s polským 

Cieszynem a jeho tradicemi. Učitelky se takto snaží dětem přiblížit historii města a také 

poukázat na provázanost obou národů. Navazují tak na legendu O třech bratřích, o které 

si s dětmi předem povídají. 

Výlety do polského Cieszyna učitelky organizují i mimo Svátek tří bratří. Město 

Cieszyn poskytuje mnoho historických památek, které i pro děti jsou velmi zajímavé 

(viz. památky v Cieszynie uvedené v teoretické části). Tyto výlety podle slov učitelky 



 

 

MŠ je však nutné organizovat s doprovodem rodičů (děti bez dokladu nemohou volně 

přecházet hranice). 

Jak se uvádí v jednom z pilířů ŠVP (Respekt k přirozeným lidským potřebám 

jednotlivce a celku společnosti a světa) MŠ Hornická se zaměřuje i na přípravu dětí na 

život v multikulturní společnosti. V rámci této přípravy MŠ organizuje již výše zmíněné 

výlety, ale také návštěvy česko-polské knihovny nebo společné akce s MŠ s polským 

jazykem vyučovacím. Učitelky se snaží dětem zpřístupnit historii města a poukázat tak 

na provázanost jazyků. 

Velkou úlohu v poznávání multikulturní společnosti zde zastává vedení města 

Českého Těšína, které se snaží o co největší propojenost s polskou stranou. Město 

organizuje různé kulturní akce pro děti a rodiče, jako například již zmíněný Svátek tří 

bratří nebo Svátek duchů. Město organizuje i kurzy polštiny pro zájemce, kterých však 

není mnoho. 

5.1.4. Běžný den v Mateřské škole Hornická 

6:30 – 7:30 Scházení se dětí do MŠ, volná hra 

7:30 – 8:45 Volná hra, nabídkové hry a činnosti, individuální vzdělávací 

činnosti 

8:45 – 8:55 Ranní kruh – zpívání písničky na pozdravení, povídání si, co je za 

den, co se bude dělat 

8:55 - 9:05 Pohybová chvilka 

9:05 – 9:15 Hygiena 

9:15 – 9:30 Svačina (děti, které dojedly, se mohou jít umýt) 

9:30 – 10:00 Řízená pedagogická činnost 

10:00 – 11:15 Příprava na pobyt venku, pobyt venku; volná hra, hudebně-

pohybové činnosti nebo pohádka na DVD 

11:15 – 11:30 Hygiena a příprava na oběd 

11:30 – 12:10 Oběd 



 

 

12:10 – 12:30 Hygiena, příprava na odpočinek 

12:30 – 14:30 Odpolední odpočinek, relaxace; nespací klidové aktivity 

14:30 – 15:00 Hygiena, svačina 

15:00 – 16:30 Odpolední zájmové činnosti, hry 

Uvedené časy jsou orientační, každý den se trochu měnily. Děti většinou 

přicházely do MŠ kolem 8. hodiny. Podle slov učitelky děti začátku školního roku 

přicházely různě mezi 7:00 až 9:30 (ojediněle i později), což narušovalo daný režim 

dne. Učitelkám se však povedlo rodičům odůvodnit nutnost včasného příchodu dětí do 

MŠ. 

 Délka činností se vždy přizpůsobovala dětem. Pokud učitelka zpozorovala, že 

děti mají větší potřebu si hrát, neukončovala jejich hru a řízenou vzdělávací činnost 

realizovala později. Všechny druhy činností byly provázány a děti nemusely zdlouhavě 

čekat při přecházení z jedné činnosti na druhou. Děti nikdy nebyly omezovány, pokud 

měly potřebu použít toaletu. Ve třídě také byl vždy k dispozici čaj, který učitelky podle 

potřeby doplňovaly. 

5.1.5. Charakter práce s dětmi 

Při organizaci činností se učitelky doplňovaly a podporovaly. Při řízené činnosti 

se učitelky často věnovaly procvičení oromotoriky a výslovnosti. Význam těchto 

cvičení zdůrazňovala hlavně učitelka se speciálně-pedagogickým vzděláním. 

Vzdělávací činnosti byly různorodé, avšak s minimálním zapojením výtvarné výchovy. 

Jelikož ve třídě jsou děti věkově heterogenní, učitelky by měly přizpůsobovat tak 

vzdělávací nabídku. V době mé hospitace jsem zpozorovala, že starší děti (předškolní 

nebo s odkladem) jsou některými činnostmi znuděné. Vzdělávací nabídka byla pro ně 

někdy až příliš jednoduchá. 

V 1. třídě učitelky preferovaly řízenou pedagogickou činnost, ve které se však 

snažily o aktivní zapojení dětí. Individuální činnosti učitelky občas realizovaly 

v ranních hrách. Specifika pohraničního regionu se v běžném dni nijak neprojevovala.   

Celkově na mě MŠ Hornická a konkrétně 1. třída zapůsobila pozitivně a 

příjemně. V MŠ škole panuje vstřícná atmosféra. Učitelky z 1. třídy se k dětem chovaly 



 

 

velmi hezky, respektovaly jejich potřeby a snažily se podporovat harmonický rozvoj 

dětí. 

5.1.6. Specifika MŠ: 

Můj výzkum je zaměřený na specifika předškolního vzdělávání v česko-polském 

pohraničí. Zajímá mne, zda se v MŠ nějak projevuje region pohraničí nebo zda 

kupříkladu dochází k prolínání českého a polského jazyka v edukačních procesech. 

V průběhu výzkumu jsem se snažila získat odpovědi na vytyčené specifické otázky. 

Jak MŠ reaguje na specifickou demografickou situaci (v organizaci a 

realizaci obsahů výchovy a vzdělávání)? 

Při pozorování v MŠ Hornická jsem zjistila, že mimo skutečnost, že v Českém 

Těšíně žije velké procento lidí, kteří přiznávají svoji polskou národnost, je v celé 

mateřské škole pouze jedno dítě z jazykově smíšené rodiny. Přestože je toto dítě ze 

smíšené rodiny jedná se s ním, jakoby se nijak jazykově neodlišovalo od dětí hovořících 

pouze česky. Podle slov paní učitelky důvodem rodičů pro umístění dítěte do české MŠ 

bylo, aby se dítě naučilo mluvit česky. Nejsou zde vytvářeny žádné specifické 

individuální programy pro začlenění polských dětí do české mateřské školy. 

Z rozhovoru s učitelkami jsem také zjistila, že rodiče dětí jsou většinou české 

národnosti a své děti chtějí vést hlavně v českém jazyce. Bylo mi i sděleno, že přestože 

jsou rodiče české národnosti, někteří prarodiče dětí mluví polským nářečím. V MŠ 

Hornická je také paní provozní, která mluví polským nářečím, tudíž se děti s tímto 

jazykem občas setkávají. Polština dětem není cizí, děti se doma dívají na polské 

pohádky, slyší polské nářečí od prarodičů nebo od jiných obyvatel Českého Těšína. 

Podle slov vedoucí učitelky chodily děti z MŠ Hornická až do roku 2008 na loutkové 

divadlo Bajka, které hrálo pouze v polštině. Dnes už hrají i v češtině, takže se od 

polských představení upustilo. Vedoucí učitelka to zdůvodnila tím, že pro děti je 

pohádka srozumitelnější v mateřském jazyce. 

V Českém Těšíně jsou 4 MŠ s polským jazykem vyučovacím, tudíž se jazyky 

v mateřských školách příliš neprolínají. Rodiče s polskou národností posílají své děti 

raději do MŠ s polským jazykem vyučovacím. Chtějí, aby se děti nejdříve naučily 

mateřštinu. V těchto mateřských školách je také většinou méně dětí a velmi rodinná 



 

 

atmosféra. Z rozhovoru s učitelkami z MŠ Hornická vyplynulo, že se snaží tutéž 

rodinnou atmosféru navodit i ve své mateřské škole. Avšak dodávají, že s počtem 25 

dětí na třídu, se to hůře realizuje. 

Jak se odráží specifický kulturní prostor do fungování MŠ? 

Téměř každý obyvatel Českého Těšína je ovlivněn kulturní situací tohoto města. 

Prolínání jazyků zde můžeme vidět na každém kroku, jako např. dvojjazyčné označení 

ulic. Avšak v MŠ Hornická se tato dvojjazyčnost příliš neprojevuje. Jak již bylo výše 

uvedeno, je to způsobeno rozdělením dětí do českých mateřských škol a MŠ s polským 

jazykem vyučovacím. MŠ Hornická tedy funguje jako české předškolní zařízení a 

nenabízí dvojjazyčnou výuku. 

Jak se promítá vliv regionu do kurikulárních dokumentů vybraných MŠ? 

MŠ Hornická ve svém školním vzdělávacím programu reaguje na multikulturní 

zázemí Českého Těšína a snaží se dětem zprostředkovat výhody této kulturní 

různorodosti. Již v základním pilíři ŠVP je zmíněna potřeba rozvíjet děti v porozumění 

sebe sama i svého okolí. Podle slov učitelky MŠ Hornická je v ŠVP uvedeno jedno 

téma, které se konkrétně zaměřuje na porozumění dvojjazyčnosti a historického vývoje 

Českého Těšína. Jedná se o téma Pohádkový čas, ve kterém se učitelky věnují 

především legendě O třech bratřích, ale také historickým památkám Cieszyna (památky 

v Cieszynie přímo „dýchají“ pohádkovou atmosférou).  

5.2. Przedszkole Nr 16 Cieszyn 

5.2.1. Historie MŠ 

Przedszkole Nr 16 (MŠ č. 16) zahájilo provoz v roce 1981 se čtyřmi třídami a 

113 dětmi. Dvě třídy byly určeny pro mladší děti (3–4 let) a další dvě pro starší děti (5–

6 let). Počet dětí postupně klesal, až v roce 2002 vedení mateřské školy bylo nuceno 

snížit počet tříd na 3 (1 třída pro mladší děti a 2 pro starší). Teprve nedávno a to 

začátkem školního roku 2012/2013 se obnovila druhá třída pro mladší děti. 

Od roku 1994 Przedszkole Nr 16 funguje také jako fakultní mateřská škola 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach s pobočkou v Cieszynie (Slezská Univerzita 



 

 

v Katovicích). Studentky a studenti oboru Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie 

przedszkolne zde mohou plnit svou praxi. 

5.2.2. Obecná charakteristika MŠ 

Przedszkole Nr 16 působí jako samostatná instituce zřizovaná obcí. Mateřskou 

školu vede paní ředitelka a zaměstnává 6 učitelek a další pomocný personál. Budova 

Przedszkola Nr 16 byla letos nově rekonstruována. Získala tak z vnějšku moderní 

vzhled. Oproti tomu interiér MŠ působí stroze a zašle. Učitelky se snaží tento 

nedostatek vyrovnávat různými výstavkami a nástěnkami s pracemi dětí. 

Przedszkole Nr 16 má velkou zahradu, která je rozdělena na dvě části. V menší 

části je kolotoč a lavička a kolem plotu jsou stromy. Z této části se přechází do větší, 

kde se nachází pískoviště, prolézačky, houpačky a zahradní domek, ve kterém jsou kola 

a koloběžky pro děti. Při přechodu do větší části zahrady je nutné sejít poměrně strmý 

kopec. V době mého pozorování se zahrada nevyužívala. V zimě učitelky volí raději 

procházky. Podle Podstawy programowej by děti měly trávit minimálně 1 hodinu denně 

na čerstvém vzduchu. Tento požadavek není vždy uskutečnitelný, a tak se učitelky snaží 

naplánovat delší procházky nebo výlety ve dnech, kdy je vhodné počasí. Při pozorování 

mě trochu překvapilo, že děti vycházejí ven, i když je zvýšené znečištění ovzduší. 

Učitelky nesledují kvalitu ovzduší, což podle mého názoru je chyba, protože jak 

v Českém Těšíně, tak i v polském Cieszynie je kvalita ovzduší obzvláště v zimě velmi 

špatná. A v takových dnech by se měl omezit pobyt venku na minimum. 

V Przedszkolu Nr 16 jsou čtyři třídy. Dvě třídy umístěné v patře jsou určeny pro 

mladší děti, a to ve věku od 3 do 4 let. Jmenují se Misie a Myszki (Medvídci a Myšky). 

Další dvě třídy, Tygryski a Smerfy (Tygříci a Šmoulové), jsou v přízemí. Zde docházejí 

děti od 5 do 6 let. Toto věkové rozdělení není striktní. Výzkum jsem prováděla ve třídě 

Tygrysků, kde byly i děti 4leté (3 děti 4leté, 14 dětí 5letých a 8 dětí 6letých). 

 Třída Tygrysků je rozdělena do dvou místností, které jsou spojeny krátkou 

chodbičkou. Menší místnost funguje jako herna. Je zde koberec a po obvodu jsou 

umístěné hračky a skříňky s pomůckami. Není zde příliš velký výběr různých typů 

hraček. K dispozici je zhruba 7 košů s plastovými stavebnicemi, dále kuchyňka 

s dětskou sedačkou, poličky s autíčky a většími auty (některá auta jsou pro děti příliš 

vysoko) a knihovnička. Při hře děti volily většinou velká auta a plastové stavebnice. 



 

 

Relativně často se stávalo, že se děti navzájem ve hře vyrušovaly. Tím vznikaly 

konflikty, které většinou rázně řešila učitelka. 

Druhá větší místnost obsahuje stolečky různé výšky, menší koberec, klavír, 

skříňky s puzzlemi a deskovými nebo logickými hrami a tři nástěnné tabule. V této třídě 

se uskutečňuje řízená vzdělávací činnost. Z této větší třídy je také přístup k toaletám a 

umyvadlům. Na 25 dětí jsou zde pouze dvě toalety a čtyři umyvadla. Toalety jsou 

oddělené stěnou a záclonou, aby děti měly soukromí. 

Celkově na mě třída nezapůsobila velmi pozitivně. Přestože byla rekonstruována 

a vybavena novým nábytkem, stěny nebyly moc ozdobené a působily chladným 

dojmem. Tento dojem utvářela hlavně béžová barva stěn a absence zajímavých prvků. 

Větší místnost byla využívána většinou pouze k řízené činnosti nebo k čekání na 

toaletu. Volná hra byla většinou povolena jenom v menší místnosti. Učitelky se během 

volné hry dětí připravovaly na řízenou vzdělávací činnost nebo doplňovaly docházku 

dětí, tudíž neměly možnost dohlížet na děti ve dvou místnostech. 

5.2.3. Obsah školního a třídního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program (Program wychowania przedszkolnego) s názvem 

Nasze przedszkole (Naše mateřská škola) vypracovalo 5 učitelek, díky tomu se učitelky 

s ŠVP ztotožňují a dokážou s ním dobře pracovat. ŠVP obsahuje stručné popsání cílů 

předškolního vzdělávání a Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego, 

jakožto závazného dokumentu. Obsah vzdělávacích cílů je rozdělen do tří úrovní, a to 

podle věku (3leté děti, 4leté a 5leté, v rozšíření 6leté). S každou další úrovní se 

spirálovitě rozvíjejí kompetence dětí. K realizaci obsahu jsou využívány různé metody – 

objevování, prožitkové učení, vlastní zkušenost a asimilace. 

ŠVP Nasze przedszkole je strukturován do tří úrovní a všechny tyto úrovně jsou 

rozpracované ke každému vzdělávacímu cíli uvedenému v Podstawie programowej. 

ŠVP nenabízí žádná vzdělávací témata. Určuje jenom, co vše je třeba u dětí rozvíjet. 

Jsou zde vypsány tzv. očekávané výstupy podle věku dítěte (např. co by mělo zvládat 

3leté dítě, a co 4leté). ŠVP se zaměřuje pouze na tyto tzv. očekávané výstupy. Není zde 

popsána ani mateřská škola ani jakým způsobem má být realizována evaluace. Podle 

mého názoru jsou tyto chybějící informace důležité pro realizaci předškolního 

vzdělávání. 



 

 

Pro hodnocení a diagnostiku dětí mají učitelky Przedszkola Nr 16 k dispozici 

Dziennik zajęć przedszkolaka (Zápis činností dítěte v MŠ). Zde je vypsáno, kolik času je 

určeno k jakým činnostem (podle Podstawy programowej), a podle toho taky 

uspořádaný rozvrh dne. Tento Dziennik zajęć przedszkolaka funguje i jako třídní 

vzdělávací program. Zde učitelky zapisují vzdělávací činnosti. Toto komplexní pojetí 

může přispět k celistvější diagnostice dětí a k lepšímu srovnávání. Avšak mínusem takto 

shromažďovaných informací může být zastínění individuality dítěte.   

Kontroluje se zde i docházka dětí do MŠ. Oproti českému systému se musí 

docházka zaznamenávat každou hodinu. Je to způsobeno 5 hodinami dotovanými 

státem, které fungují jako czas podstawy programowej. V těchto hodinách (od 9:00 do 

14:00) jsou soustředěny výchovně-vzdělávací činnosti, které by měly odpovídat 

časovému rozvržení v Podstawie programowej. Hodiny, které jsou mimo těchto 5 

hodin, rodiče musí platit sami a jsou určeny pro volnou hru dětí a organizační činnosti. 

Podle výstupů z mého výzkumu toto uspořádání učitelkám, podle vlastního vyjádření, 

přidává práci, ale výhodou je, že rodiče se snaží děti přivádět do mateřské školy včas, a 

tak učitelky mohou nerušeně realizovat vzdělávací činnosti. Podle mého názoru je toto 

uspořádání příliš striktní a během výzkumu jsem se setkala také s negativními názory 

učitelek.   

Na základě ŠVP Nasze przedszkole každá učitelka vypracovává svůj vlastní 

měsíční výchovně-vzdělávací program, podle kterého každý den vede řízené činnosti. 

Tento program učitelky mezi sebou vždy konzultují, a tím zamezují opakování 

materiálu nebo činností a také se navzájem doplňují. Důvodem vypracovávání vlastních 

programů je možná kontrola při posuzování pedagogické činnosti, a také splnění 

požadavků pro postoupení na vyšší platovou úroveň. Učitelky se tak musí snažit 

správně naplňovat cíle vzdělávání, což je určitě velkým pozitivem. 

5.2.4. Běžný den v Przedszkolu Nr 16 

6:30 – 8:00 Scházení se dětí do MŠ, volná hra 

8:00 – 8:25 Volná hra, nabídkové hry a činnosti, individuální vzdělávací 

činnosti, hudebně-pohybové činnosti 

8:25 – 8:35 Uklízení hraček, hygiena 



 

 

8:35 - 9:00 Svačina 

9:00 – 9:10 Hygiena 

9:10 – 9:30 Volná hra (v herně) 

9:30 – 10:20 Ranní kruh – přivítání písničkou, spočítání dětí, zapsání 

docházky; řízená vzdělávací činnost – u tabule, čtení pohádky, grafomotorická cvičení u 

stolečků, pohybové hry, pracovní listy, výtvarné činnosti 

10:20 – 10:30 Hygiena, příprava na pobyt venku 

10:30 – 11:40 Pobyt venku; volná hra, hudebně-pohybové činnosti, nabídkové 

pracovní listy 

11:40 – 11:50 Hygiena 

11:50 – 12:00 Čtení pohádky 

12:00 – 12:30 Oběd 

12:30 – 12:50 Hygiena, příprava na odpočinek 

12:50 – 13:50 Odpolední odpočinek, relaxace; nespací klidové aktivity 

13:50 – 14:15 Hygiena, svačina 

14:15 – 15:30 Uklízení hraček, organizační činnosti, individuální vzdělávací 

činnosti, hudebně-pohybové činnosti 

15:30 – 16:30 Odpolední volná hra, rozcházení dětí 

Časové vymezení je pouze orientační. Při svém pozorování jsem zjistila, že 

poměrně dost času se věnuje organizačním činnostem a hygieně dětí. Pokaždé, když 

děti jdou na toaletu, je to situace řízená. Všechny děti sedají do dvou zástupů a čekají, 

až jsou vybrány. Vybírá jedno zvolené dítě (to, které si řízení zasloužilo). Toto čekání je 

zdlouhavé a ubírá dětem čas, který by mohly strávit volnou hrou. Pokud dítě má potřebu 

mimo vymezený čas, je mu to dovoleno, ale je mu také připomenuto, že na to mělo čas 

předtím. Toto je podle mého názoru způsobeno pouze dvěma toaletami pro 25 dětí a 

učitelky se tak snaží zamezit možným konfliktům. Děti jsou na to již zvyklé a většinou 

jim nedělá problém uposlechnout. 



 

 

V Przedszkolu Nr 16 se učitelky věnují spíše učení dětí. Mají dobře připravené 

vzdělávací činnosti, které jsou různorodé, často však zaměřené na přípravu dětí do ZŠ. 

Mimo tyto řízené činnosti se učitelky dětem moc nevěnují, nebo je krotí a usměrňují 

podle svých zásad a pravidel. Jsem toho názoru, že děti v mateřské škole by se měly 

cítit dobře a svou činností se rozvíjet. Měly by upevňovat svoje sebevědomí a učit se 

spolupracovat s jinými. Tyto parametry Przedszkole Nr 16 podle realizovaných 

pozorování nesplňuje.  

5.2.5. Charakter práce s dětmi 

Podle slov učitelky Przedszkola Nr 16 mají učitelky v polských mateřských 

školách, tudíž i v Przedszkolu Nr 16, vyšší společenský status než v českých MŠ. Jsou 

považovány za vzdělané učitelky. Při provádění výzkumu jsem měla možnost pozorovat 

více učitelek ve stejné třídě. Běžně se v jedné třídě střídají dvě učitelky (hodiny jsou 

různé, učitelky docházejí i do jiných tříd), ale v druhém týdnu mého pozorování jedna 

učitelka onemocněla, takže ji musely zastupovat kolegyně. U dětí se tak vystřídaly asi 

tři učitelky i za jeden den. Každá učitelka měla svůj charakter práce, avšak téměř 

všechny se k dětem chovaly poměrně autoritativně. Málokdy dětem naslouchaly a 

respektovaly jejich základní potřeby (např. potřeba spánku, fyzické aktivity, vylučování 

a vyměšování nebo přijímání potravy a vody). Z pěti učitelek, které jsem měla možnost 

pozorovat, se pouze jedna k dětem chovala vstřícně a mile, měla klidný hlas a snažila se 

dětem porozumět. Při práci s touto učitelkou byly děti klidnější a s radostí 

spolupracovaly. 

5.2.6. Specifika MŠ 

Jak bylo uvedeno v teoretické části bakalářské práce, v Cieszynie nedochází 

k velkému prolínání jazyků. Avšak Cieszyn je hraniční město a je tím také ovlivněno. 

K dvojjazyčnosti dochází především v centru Cieszyna, kde se nachází mnoho 

historických památek a obchodů, kvůli kterým do Cieszyna přijíždí nemalý počet 

Čechů. Této dvojjazyčnosti se vzdáleností od centra města postupně ubývá. Przedszkole 

Nr 16 se nachází již na okraji města, a tak se zde dvojjazyčnost téměř nevyskytuje. 

Jak MŠ reaguje na specifickou demografickou situaci (v organizaci a 

realizaci obsahů výchovy a vzdělávání)? 



 

 

V Przedszkolu Nr 16 nedochází k žádnému prolínání českého jazyka do 

vzdělávání. Není zde podle pedagogického personálu důvod vymýšlet speciální 

vzdělávací programy pro porozumění multikulturního prostředí. Děti z Przedszkola Nr 

16 však mají obecný přehled o kulturní situaci a historickém vývoji města. Učitelky se 

snaží dětem zprostředkovat lidové tradice Těšínské země a také legendu O třech 

bratřích o založení města. 

Jak se odráží specifický kulturní prostor do fungování MŠ? 

Pohraniční region – a s ním spjatá specifika – dal vzniknout multikulturnímu 

projektu Podróż Misia Maciusia (Putování medvídka Matýska). Tento projekt se 

uskutečnil v letošním roce. V rámci projektu putoval po mateřských školách 

nacházejících se v pohraničních městech Polska balíček s plyšovým medvídkem, 

informacemi o Těšínském regionu a o MŠ. Mateřské školy, do kterých balíček dorazil, 

měly připojit další informace o svém regionu a o MŠ a poslat balíček dál. Spolu 

s posíláním balíčku se děti v MŠ seznamovaly s hranicemi Polska a sledovaly, kde se 

balíček momentálně nacházel. Na konci putování (květen 2013), tedy jakmile se balíček 

vrátil zpátky do Przedszkola Nr 16, učitelky s ředitelkou udělaly výstavku všech 

suvenýrů a vzpomínek, které Miś Maciuś přivezl. Rodiče s dětmi tak měli možnost 

shlédnout výsledky putování medvídka. Nakonec byl také zhotoven film, ve kterém 

byly ukázány všechny účastnící se mateřské školy. Tento film měly možnost shlédnout 

jak děti, tak i rodiče. Celý projekt se setkal s velkým úspěchem. A podle slov paní 

ředitelky mají být informace získané z tohoto projektu dále využívány ve vzdělávacích 

činnostech zaměřených na přibližování dětem jiných tradic a zvyků z polských hranic. 

Fotografie k danému projektu uvádím v Příloze č. 4. 

Jak se promítá vliv regionu do kurikulárních dokumentů vybraných MŠ? 

Při rozhovoru s ředitelkou a učitelkou Przedszkola Nr 16 jsem zjistila, že v MŠ 

není ani jedno dítě, které by mělo českého rodiče. Bylo mi řečeno, že spíše polští rodiče 

dávají své děti do českých mateřských škol (s polským jazykem vyučovacím), což je 

pravděpodobně způsobeno lepší nabídkou práce (i mimo to, že v Moravskoslezském 

kraji je jedna z největších nezaměstnaností v ČR – 10,0% podle ČSÚ). Podle slov 

učitelky z MŠ Hornická od roku 2007 s podepsáním Shenghenské smlouvy přibývá 

Poláků pracujících na území České republiky a tudíž i dětí z Polska v mateřských 



 

 

školách s polským jazykem vyučovacím. Avšak na naplněnosti Przedszkola Nr 16 se to 

nijak neprojevilo. 

Przedszkole Nr 16 ve svých kurikulárních dokumentech poukazuje na potřebu 

vést děti k pozitivnímu vztahu k národu a k tradicím, ve kterých žijí. Učitelky z 

Przedszkola Nr 16 se proto snaží dětem co nejvíce přiblížit lidové tradice Těšínska 

skrze lidové tance, písně a pohádky.  

6. Komparace dvou MŠ 

6.1. Obecné srovnání vybraných mateřských škol 

Obě mateřské školy, jak MŠ Hornická, tak i Przedszkole Nr 16 vznikly 

začátkem 80. let 20. století jako sídlištní mateřské školy. V dnešní době MŠ Hornická 

z vnějšku vypadá trochu zastarale, ale velmi dobře to kompenzuje vnitřními prostory a 

vybavením. Oproti tomu Przedszkole Nr 16 je z vnějšku nově rekonstruováno a vypadá 

moderně. Vnitřní prostory byly doposud jen částečně obnoveny, a tak Przedszkole Nr16 

nepůsobí moc vřelým dojmem. 

Obě mateřské školy jsou poměrně velké. MŠ Hornická má 3 třídy, každá s 25 

dětmi a Przedszkole Nr 16 má 4 třídy také po 25 dětech na třídu. Mateřské školy se liší 

v uspořádání tříd. Przedszkole Nr 16 má třídy uspořádané věkově homogenně a MŠ 

Hornická věkově heterogenně. Toto heterogenní uspořádání má podle slov paní vedoucí 

učitelky většina mateřských škol v Českém Těšíně. I když se uspořádání tříd odlišuje, 

práce učitelek v mateřských školách je téměř stejná. Protože věkově homogenní 

uspořádání v Przedszkolu Nr 16 není striktní, učitelky si připravují více variant činností 

pro starší i mladší děti. Během mého pozorování jsem však zjistila, že v obou případech 

příprava různorodých činností není vždy korektní. Jak v MŠ Hornická tak v Przedszkolu 

nr 16 se stávalo, že mladší děti si nevěděly rady s příliš obtížným úkolem nebo starší 

děti se nudily, protože na ně nebyly kladeny postačující nároky. 

Mateřské školy se také velmi odlišovaly vybavením tříd. MŠ Hornická má třídy 

uspořádané tak, aby se děti cítily dobře a měly svobodu ve výběru a průběhu volné hry. 

Oproti tomu Przedszkole Nr 16 má třídy rozdělené na část pracovní, kde si děti 

nemohou moc hrát a část na hraní. Velikostně však tyto části neodpovídají počtu dětí. 



 

 

Herna, ve které si mají děti volně hrát, působí stísněně a ani výběr hraček není moc 

různorodý. I samy učitelky potvrdily, že třída Tygrysků není vhodně uspořádaná. 

Během výzkumu jsem zjistila, že děti v MŠ Hornická jsou klidnější a 

vnímavější. Nemají větší problémy s kázní a při řízené činnosti většinou nevyrušují. 

Děti si zde dokážou v poměrně harmonické atmosféře hrát i dvě hodiny v kuse (delší 

volnou hru kvůli režimu dne a organizačních důvodů nebylo možné uskutečnit). Zde je 

dobrá ukázka vlídné atmosféry ve třídě, kterou spoluutvářejí nejenom děti ale hlavně 

učitelky. Obě učitelky se dětem plně věnují a vnímají jejich individuální potřeby a snaží 

se je naplňovat. 

Oproti tomu děti z Przedszkola Nr 16 jsou roztěkanější. Při volné hře často 

vyvolávají konflikty, které následně řeší paní učitelky. Autoritativní přístup učitelek 

k dětem se často projevuje negativním chováním během řízených činností. Ve třídě, 

v které jsem vedla výzkum, je však jedna učitelka, která se snaží tento přístup 

odbourávat. S dětmi hovoří vlídně a činnosti vede v poměrném klidu. Děti tuto učitelku 

mají velmi rády. 

6.2. Srovnání školních a třídních vzdělávacích programů 

V obou mateřských školách je školní vzdělávací program vypracováván 

kolektivem učitelek na základě kurikulárních dokumentů daných státem. V České 

republice to je RVP PV a v Polsku Podstawa programowa. ŠVP Przedszkola Nr 16, jak 

již bylo výše popsáno, je zaměřený na dílčí cíle a očekávané výstupy dětí ze tří (čtyř) 

věkových kategorií. Učitelky tak mají možnost na základě ŠVP kontrolovat svou 

pedagogickou činnost každým rokem již od nástupu dítěte do MŠ a zjišťovat tak, na 

jaké úrovni se dítě nachází a jaký posun udělalo. 

Školní vzdělávací program MŠ Hornická je vypracován podle českých norem. 

Obsahuje informace k fungování a organizaci MŠ a také k evaluaci. Nedílnou součástí 

ŠVP jsou nabídková témata a podtémata pro pedagogickou činnost. Touto nabídkou se 

ŠVP MŠ Hornická nejvíce odlišuje od ŠVP Przedszkola Nr 16. Učitelky v Przedszkolu 

Nr 16 si musí vždy samy vymýšlet témata k pedagogické činnosti, a tak se mohou 

dopouštět opakování stále stejných témat. Učitelky mají tímto také ztíženou práci, klade 

to velké nároky na jejich fantazii a tvořivost. Oproti tomu nabízená témata v ŠVP v MŠ 

Hornická jsou promyšlená a nápaditá. Tato témata vymýšlely samy učitelky, a proto 



 

 

neměly problém s jejich uplatněním. Měly usnadněnou práci s vymýšlením témat, a 

tudíž se mohly plně věnovat vymýšlení vhodných vzdělávacích aktivit pro děti. Celý 

rok je také komplexnější a provázanější. 

MŠ Hornická také ve svém ŠVP reaguje na specifickou kulturní a 

demografickou situaci regionu. Jak bylo již výše uvedeno, MŠ v jednom pilíři ŠVP 

uvádí důležitost připravit děti na život v multikulturní společnosti. Oproti Przedszkolu 

Nr 16, kde se tato tématika příliš nezdůrazňuje, se MŠ Hornická snaží dětem přiblížit 

danou situaci i historický vývoj Českého Těšína a Cieszyna. Podle mého názoru 

začlenění této tématiky do kurikulárních dokumentů MŠ je velmi důležité a realizování 

takto zaměřených vzdělávacích programů dětem z pohraničního regionu pomůže 

v porozumění svého okolí a vlastní existence.    

Na obou mateřských školách učitelky vypracovávají třídní vzdělávací programy, 

avšak učitelky z Przedszkola Nr 16 k tomuto úkolu přistupují komplexněji a vytváří 

vlastní vzdělávací program, ze kterého mohou čerpat i několikrát. Učitelky vždy 

vypisují každou vzdělávací činnost a rozepisují vzdělávací oblasti a očekávané výstupy, 

a to s měsíčním předstihem. Tento vzdělávací program dále slouží i k posouzení práce 

učitelky a k možnému kariérnímu postupu. 

V MŠ Hornická je třídní vzdělávací program vytvářen postupně, týdenní téma 

učitelky vymýšlejí většinou týden dopředu nebo podle aktuální situace i o víkendu 

předcházejícím konkrétní týden. Učitelky připravují činnosti na každý den a dílčí cíle a 

očekávané výstupy vypisují pouze k celému týdnu nebo tematickému celku. Takto 

vytyčené dílčí cíle a očekávané výstupy se snaží učitelky realizovat každý den. Myslím, 

že tímto způsobem je dosahování cílů jednodušší a také přehlednější. 

  



 

 

6.3. Specifika předškolního vzdělávání v pohraniční oblasti Českého Těšína a 

Cieszyna 

Z uvedených případových studií vyplývá, že obě mateřské školy svým způsobem 

reagují na specifickou multikulturní oblast. V této kapitole se budu věnovat komparaci 

vybraných MŠ z pohledu specifických výzkumných otázek. 

Jak MŠ reaguje na specifickou demografickou situaci (v organizaci a 

realizaci obsahů výchovy a vzdělávání)? 

Z uvedených informací jak v teoretické, tak i v praktické části bakalářské práce 

můžeme vyvodit, že MŠ Hornická je více ovlivněna demografickou situací nežli 

Przedszkole Nr 16. Je to způsobeno poměrně velkou skupinou polské menšiny 

v Českém Těšíně. I přesto k prolínání jazyků ve výchovně-vzdělávacím procesu v MŠ 

příliš nedochází. 

Jak se odráží specifický kulturní prostor do fungování MŠ? 

Obě mateřské školy fungují jako státní mateřské školy bez specifického 

zaměření. Pohraniční region příliš nezasahuje do fungování mateřských škol. 

V letošním roce však Przedszkole Nr 16 vytvořilo projekt na základě specifik pohraničí. 

V rámci tohoto projektu chtěly učitelky seznámit děti s hranicemi Polska a s nimi 

spjatými různými tradicemi. 

Jak se promítá vliv regionu do kurikulárních dokumentů vybraných MŠ? 

MŠ Hornická se ve svém ŠVP více zaměřuje na kulturní různorodost než 

Przedszkole Nr 16. Je to způsobeno demografickou situací Českého Těšína. Przedszkole 

Nr 16 se soustředí na historii a tradice Cieszyna. Jak bylo již mnohokrát uvedeno, MŠ 

Hornická si ve svém ŠVP vytyčila několik dílčích cílů. Jeden z nich se přímo týká dané 

kulturní situace a je vymezen jako příprava na život v multikulturní společnosti.  

 

 

  



 

 

7. Závěr praktické části 

Z informací uvedených v praktické části bakalářské práce můžeme vyvodit, že 

mateřské školy jsou z pohledu organizace a fungování poměrně jednotné. Avšak liší se 

v pojímání kulturního prostředí. Jak vyplývá z 2. kapitoly teoretické části o 

demografické situaci, je velký rozdíl mezi Českým Těšínem a Cieszynem ve 

vícejazyčném prostředí. V Cieszynie nejsou zaznamenáni obyvatelé s jinou než polskou 

národností. Tudíž se zde nevyskytují ani státní mateřské školy s jiným než s polským 

vyučovacím jazykem. Jiná situace je v Českém Těšíně. Zde se zachovala poměrně velká 

skupina s polskou národností. Jsou zde i MŠ s polským jazykem vyučovacím, což mírně 

ovlivňuje české MŠ. 

Na základě případové studie mateřské školy Hornická mohu konstatovat, že 

česko-polský pohraniční region svým způsobem ovlivňuje organizaci a realizaci obsahů 

výchovy a vzdělávání. MŠ přizpůsobila svůj školní vzdělávací program kulturní a 

demografické situaci v regionu komplexnějším nahlížením na multikulturní prostředí. 

MŠ si klade za cíl připravit děti na život v multikulturní společnosti. 

Fungování MŠ však není nijak zvlášť ovlivňováno. MŠ Hornická funguje jako 

česká mateřská škola a i když se děti s polštinou mimo MŠ setkávají, zde učitelky 

vedou děti v češtině. Děti s polskou národností docházejí převážně do MŠ s polským 

jazykem vyučovacím. 

Z případové studie Przedszkola Nr 16 vyplývá, že tato mateřská škola reaguje na 

specifické kulturní prostředí zařazením do výuky kladného přístupu k historii a tradicím 

Cieszyna. Zaměřuje se na polskou stranu pohraničí a k prolínání jazyků v MŠ 

nedochází. Fungování MŠ je ovlivněno regionálními specifiky pouze částečně.  

   

  



 

 

ZÁVĚR 

Bakalářská práce na téma Specifika předškolního vzdělávání v česko-polském 

pohraničí se zaměřila na problematiku předškolního vzdělávání v Českém Těšíně a 

Cieszynie. 

V první kapitole teoretické části jsem uvedla potřebné informace pro nástin 

kulturně-historického zázemí Českého Těšína a Cieszyna. Popsala jsem spletitou 

historii jednoho města Těšína, které v roce 1920 po česko-polských konfliktech bylo 

rozděleno na Český Těšín a Cieszyn. V první kapitole jsem se také věnovala tradici 

předškolního vzdělávání v těchto dvou městech a problémům vyplývajícím z rozdělení 

města. Mateřské školy zde vznikaly již od roku 1888, zprvu jako německé, pak i polské. 

České MŠ se začaly objevovat až po vzniku Českého Těšína (1920). Zprvu mateřských 

škol nebylo mnoho, protože v té době péči o malé děti zajišťovaly samy matky, rodina 

nebo chůvy. Velká poptávka po předškolních zařízeních nastala po 2. světové válce a se 

změnou státní politiky, kdy ženy měly nastoupit do zaměstnání.  Na přelomu 80. a 90. 

let 20. století bylo v Cieszynie 20 MŠ. Také v Českém Těšíně přibývalo MŠ. V roce 

1988 jich existovalo 25, z toho ve čtyřech MŠ byla vyučovacím jazykem polština. V té 

době do mateřských škol docházelo 1 203 dětí (z toho 140 dětí s polskou národností). 

V 80. – 90. letech byl zaznamenán nejvyšší počet dětí docházejících do MŠ. S postupem 

času se tento počet snižoval a docházelo i k uzavírání některých mateřských škol. 

Aktuální údaje o mateřských školách a o počtu dětí jsem uvedla ve druhé 

kapitole, jakožto i obecnou demografickou situaci. V dnešní době dochází k mírnému 

vzestupu počtu dětí v MŠ, a to v Cieszynie i v Českém Těšíně. Za předchozích 5 let 

v Cieszynie vznikly 3 mateřské školy a přibylo 125 dětí docházejících do MŠ, také 

v Českém Těšíně byly založeny 2 mateřské školy a celkem přibylo v MŠ 107 dětí. 

Ze získaných statistických údajů jsem vyvodila, že nárůst dětí v MŠ je pravděpodobně 

způsoben vyšším počtem narozených dětí. 

Ve třetí kapitole jsem se věnovala tomu, jak je předškolní vzdělávání zakotveno 

v legislativních dokumentech v České republice a v Polsku. V českém zákoně 

č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je předškolní vzdělávání vymezeno v druhé části 

tohoto zákona. Obdobně je tomu tak v polském zákonu o systému osvěty ze 7. 

září 1991. Nejdůležitějším rozdílem v těchto zákonech je povinná předškolní docházka 



 

 

v Polsku. Již 5leté děti jsou povinny absolvovat přípravný ročník v předškolním 

zařízení. Pedagogického personálu působícího v předškolním vzdělávání se týká v ČR 

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a v Polsku zákon nazvaný Charta 

učitele. Zde je největší rozdíl v možnosti kariérního růstu. Učitelé mateřských škol i 

základních mohou v Polsku svou prací dosahovat vyššího ohodnocení na základě 

vymezených pravidel. Velkým pozitivem je také návaznost předškolního na základní 

vzdělávání v podobě vymezení kompetencí pedagogů předškolního vzdělávání. 

V Polsku učitelky MŠ musí mít ukončené 5leté magisterské studium v oboru vzdělávání 

dětí mladšího školního věku a předškolní výchova, což jim umožňuje učit i v 1. až 3. 

třídě ZŠ. 

Dále jsem také stručně popsala, jak je v zákonech uvedeno vzdělávání 

národnostních menšin. Zde je největším rozdílem právo na vzdělávání v mateřském 

jazyce v ČR. 

V poslední kapitole jsem se zaměřila na kurikulární dokumenty týkající se 

předškolního vzdělávání obou zemí. Uvedla jsem zde charakteristické znaky 

vzdělávacích programů, hlavní cíle a obsah. Oba kurikulární dokumenty (Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Podstawa programowa, tj. Základní 

kurikulum) se zaměřují na individuální vzdělávání dětí a osobnostní rozvoj. V RVP PV 

jsou uvedeny kompetence, které mají být u dítěte podporovány. Obsah vzdělávání je 

rozdělen do pěti oblastí a je zde definován pomocí dílčích cílů, nabídky vzdělávacích 

činností, očekávaných výstupů a rizik vzdělávání. V Podstawie programowej jsou 

vymezeny pouze dílčí cíle předškolního vzdělávání, které jsou dále rozvedeny do 15 

oblastí s očekávanými výstupy. Tyto dva dokumenty jsem posléze komparovala. Zjistila 

jsem, že český Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání poskytuje 

ucelený rámec a učitelky tak mohou správně uskutečňovat, kontrolovat a zlepšovat svou 

pedagogickou činnost. Oproti tomu polská Podstawa programowa je méně komplexní a 

významně stručnější. Je však zahrnuta do kurikulárního dokumentu týkajícího se 

základního vzdělávání, což umožňuje lepší návaznost předškolního a základního 

vzdělávání. 

V praktické části jsem vypracovala srovnávací studii dvou mateřských škol 

z česko-polského pohraničí, a to z Českého Těšína a polského Cieszyna. Nejdříve jsem 

uvedla výzkumný cíl, problém a výzkumné otázky, podle kterých jsem pokračovala ve 



 

 

vlastním výzkumu. V praktické části jsem také uvedla kapitolu týkající se teorie a 

postupu vlastního kvalitativního výzkumu. Na základě této teorie jsem zpracovala dvě 

případové studie mateřských škol, které jsem dále komparovala. 

Z výzkumu jsem vyvodila, že obě vybrané mateřské školy jsou si poměrně 

podobné jak v organizaci, tak fungování. Mateřské školy se však liší tím, jak jsou 

ovlivněny pohraniční situací. V polském Przedszkolu Nr 16 (Mateřská škola č. 16) se 

vliv pohraničního regionu projevuje pouze v zaměření některých vzdělávacích činností 

na historii a tradice Cieszyna. V letošním roce Przedszkole Nr 16 také uskutečnilo 

projekt Podróż Misia Maciusia (Putování medvídka Matýska), v němž plyšový 

medvídek cestoval po mateřských školách nacházejících se blízko hranic Polska. Děti 

ze všech zúčastněných mateřských škol tak měly možnost seznámit se s kulturou a 

tradicemi jiných regionů z pohraničí Polska. 

 Z pozorování a rozhovorů s učitelkami MŠ jsem vyvodila, že MŠ Hornická byla 

mírně ovlivněna dvojjazyčným prostředím a snažila se i ve školním vzdělávacím 

programu tuto situaci využít a vést děti k pochopení multikulturního společenství. MŠ 

Hornická tak například organizovala výlety do Cieszyna za historickými památkami, 

které děti poznaly z vyprávěných legend a příběhů. Větší vlivy nebo prolínání dvou 

jazyků (češtiny a polštiny) ve výuce se zde neobjevovalo, jelikož v Českém Těšíně, 

jakožto v celém česko-polském pohraničním regionu v ČR, kde se nachází poměrně 

velká polská národnostní menšina, existuje síť mateřských škol s polským jazykem 

vyučovacím. Proto, i když vedle sebe žijí dvě národnostní skupiny, předškolní 

vzdělávání tato situace v současnosti výrazně neovlivňuje. 

Uvědomuji si šíři tématu, kterou není možné postihnout v rámci srovnání dvou 

mateřských škol. Pro ucelený vhled a postihnutí otázky vlivu regionu na edukační 

procesy v předškolním vzdělávání, by bylo potřeba rozsáhlejšího systematického 

výzkumu realizovaného ve všech MŠ v regionu. 

Problematiku MŠ s polským jazykem vyučovacím v České republice považuji za 

samostatnou poměrně rozsáhlou otázku. Vzhledem k popsaným demografickým a 

kulturním tendencím by bylo zajímavé postihnout současný stav i vývoj těchto 

mateřských škol v posledním století. 
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