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Abstrakt 

Předkládaná práce Vývoj česko-německé spolupráce na poli mateřských škol: 

cesta k jejímu vzniku, současná situace a možný přesah do budoucnosti se zaměřuje 

primárně na předškolní vzdělávání a jeho spojitost s vývojem česko-německé 

spolupráce. Jejím cílem je nejprve stručně vylíčit společnou česko-německou historii a 

stěžejní události, které vedly k formování česko-německé spolupráce. Po krátkém 

historickém exkurzu představí autorka předškolního vzdělávání v rámci Evropy pro 

lepší pochopení kontextu celé práce. Vzdělávání a hlavně to předškolní nabývá na 

významu a je v současné době hodně diskutovaným nadnárodním tématem. Tato 

kapitola by měla objasnit důležitost tohoto vzdělávání pro vzájemnou česko-německou 

spolupráci. V rámci této kapitoly budou také představeny a porovnány vzdělávací 

systémy obou zemí. Poslední nejobsáhlejší kapitola detailně pojednává o činnosti 

Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, kde přiblížení jeho 

činností je jedním z hlavních cílů práce. 

 

Abstract 

 The proposed thesis ‘The development of Czech-German cooperation in pre-

schools: the road to its origins, the current situation and possible future’ focuses 

primarily on the preschool education and its connection with the Czech-German 

cooperation. Initially, the goal is to briefly present the common Czech-German history 

and the key events that resulted in the cooperation between both countries. After a brief 

sidestep into history author introduces preschool education in Europe to achieve a better 

understanding of the context of this thesis. Education, especially the preschool one, is 



   

gaining importance and is currently a debated topic on multinational levels. This chapter 

should explain the importance of pre-school education for the mutual Czech-German 

cooperation. Within this chapter author will also introduce and compare the educational 

systems of both participating countries. The last and most extensive chapter introduces 

the activities of the Czech-German Youth Exchange Coordination Centre Tandem in 

detail and the insight into its activities form the main goal of this thesis. 
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Úvod 

Základem evropských integračních procesů je spolupráce přes hranice, kdy 

smyslem a cílem je odstraňování předsudků a překážek, překonávání omezenosti 

nacionalismu a vytváření systému dlouhodobé a všestranné spolupráce. Jednotlivé 

národy by měly plně využívat svůj potenciál. Tyto procesy ovšem neprobíhají úplně bez 

problémů. Největším úskalím je různorodost v rámci Evropy spojená s historickou 

zkušeností lidí. Odvěká setkávání národů s sebou totiž nesou možnosti pozitivních i 

negativních zkušeností. Zejména díky oběma světovým válkám tak v paměti 

jednotlivých národů zůstaly představy o křivdách, které jim způsobil „někdo jiný“, o 

hrdinech i nepřátelích. Ačkoliv tato historická zátěž ztrácí na síle díky novým 

generacím bez přímé zkušenosti, stále není zanedbatelná. 

Společenské, ekonomické i environmentální změny ve světě posilují stále více 

význam kvalitního vzdělání. Je výzkumy prokazatelné, že dosažené vzdělání vytváří 

rozdíly na trhu práce.
1
 Proto se například EU rozhodla klást větší důraz na prvotní 

stupeň vzdělávání, což je konkrétně vzdělávání předškolní. Žijeme ve společnosti 

rychlých změn ovlivňujících ekonomiku a v podstatě i celou společnost. Je tedy nutné 

obsah a cíle směřování společnosti, například skrze vzdělávání, neustále přizpůsobovat. 

Stejně tak je potřeba zajistit vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Každý člověk má právo 

získat znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje potřebné pro vytvoření udržitelné 

budoucnosti nejen jeho jakožto jedince, ale i celé společnosti. Otázkou je, kdy začít 

pokládat tyto natolik důležité základy pro život. 

Společná minulost a vzdělávání se spojil v jedno téma roku 1997, kdy vzniklo 

koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Cílem Tandemu je 

sbližovat. Sbližovat mládež pocházející z odlišného prostředí, která má danou společnou 

minulost, ale může utvářet společnou budoucnost. Tím se plynule dostáváme k obsahu 

této předkládané práce, která z obsahového hlediska zahrnuje tři klíčové body. První se 

týká vývoje česko-německé spolupráce, kdy se práce primárně soustředí na období po 

roce 1989, ale pro lepší pochopení souvislostí jsou zmiňovány i události, které tomuto 

                                                 

1
 Ačkoli je míra nezaměstnanosti v ČR podstatně nižší než v dalších zemích EU21, výrazně se zvyšuje 

pro osoby s nižším dosaženým vzděláním. Pro pracovní sílu ve věku 25–64 let je u osob s terciárním 

vzděláním na magisterském stupni míra nezaměstnanosti 2,3 %, u osob se základním vzděláním (nebo 

nižším) však vzrůstá na 20,7 % (U EU21 činí tyto míry 5,2 % resp. 16,3 %). Blíže MŠMT ČR, 

„Education at a Glance 2015. Country Notes a klíčová data pro ČR“, naposledy staženo 1. srpna 2016, 
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roku předcházely. V druhém bodě práce autorka propojuje předškolní vzdělávání s 

tématikou vzájemné spolupráce. Objasňuje, proč je tak důležité investovat čas a finance 

do spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání a vyjadřuje se k perspektivám 

vzdělávacích systému ČR a SRN. Práce předkládá pouze vybraná fakta, která jsou pro 

tuto práci klíčová, protože předpokládá základní znalosti čtenáře v oblasti dokumentů i 

vzdělávacích systémů. Zároveň se autorka nezabývá legislativou vzdělávání dětí do 3 

let, protože pro tuto práci není její představování opodstatněné. Třetím bodem je 

představení práce koordinačního centra česko-německých výměn mládeže jakožto 

příkladu dobré praxe v přeshraniční česko-německé spolupráci v oblasti předškolního 

vzdělávání. Jasným argumentem pro výběr právě koordinačního centra Tandem je fakt, 

že je první organizací, která se začala systematicky zabývat česko-německými 

aktivitami v předškolní oblasti. Na základě těchto tří obsahových bodů si práce klade za 

cíl odpovědět na následující čtyři otázky: Jaký význam má předškolní vzdělávání 

v kontextu vzájemné spolupráce? Nakolik umožňují vzdělávací systémy spolupráci 

obou zemí? Jak lze koordinovat přeshraniční spolupráci na úrovni předškolního 

vzdělávání?  

Časové vymezení práce je v širším pojetí od roku 1945 do roku 2019, ale klíčové 

je období 1989 - 2019. Teritoriálně je pak práce zaměřená primárně na oblast česko-

německého pohraničí, konkrétně na straně německé se jedná o Svobodný stát Bavorsko 

a Svobodný stát Sasko a na straně české jde o kraje: Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, 

Ústecký a Liberecký. Předkládaná práce je z hlediska metodologie empiricko-

deskriptivní, tudíž jejím cílem není vytvořit nové teorie, ale  nashromáždit nová 

konkrétní a dostupná data, na jejichž základě je možné nové teorie vytvářet.
2
  

Práce je strukturována chronologicky a kromě úvodu a závěru obsahuje 3 

kapitoly. Ačkoliv se může zdát na první pohled velmi členitá, je tomu tak z důvodu 

lepší přehlednosti práce. Autorka vycházela z konceptu transakcionalismu Karla W. 

Deutsche, který říká, že mezistátní vztahy jsou tím stabilnější a mírovější, čím 

intenzivněji tyto státy spolupracují v různých oblastech.
3
 V principu jde o to, že čím 

                                                                                                                                               

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/ceske-skolstvi-v-mezinarodnim-srovnani-

1, 1. 
2
 Blíže kapitola 3.2.1 Systematický popis (autoři Ondřej Císař a Vít Beneš) v doposud nevydané publikaci 

Metodologie výzkumu politiky, Vít Beneš a Petr Drulák (ods.). Autorka děkuje za možnost pracovat 

s textem ještě před jeho vydánímk. 
3
 Karl W. Deutsch,  Die Analyse internationaler Beziehungen: Konzeption und Probleme der 
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intenzivněji probíhá kontakt mezi oběma státy na všech možných úrovních, tím bližší 

vztah spolu můžou obě země mít. Aby došlo k překonání společné česko-německé 

minulosti a česko-německé vztahy byly stabilizovány, je nutné pracovat na zkvalitnění 

všech možných sfér (transakcí) ovlivňujících běžný život. Jendou z nich je i oblast 

školství, kdy si autorka vybrala konkrétně oblast předškolního vzdělávání. Jejím cílem 

je zkoumat na jakých všech možných oblastech je možné pracovat, aby docházelo 

k utváření nové dimenze přeshraničních vztahů. V první kapitole je nastíněn 

krátký historický exkurz do minulosti česko-německé spolupráce. Jsou představeny 

stěžejní historické milníky, které vedly k současnému stavu česko-německých vztahů. 

Druhá kapitola obsahuje kontextuální přehled pojetí předškolního vzdělávání v Evropě. 

Je důležité mít představu o tom, jak je předškolní vzdělávání v Evropě vnímáno, protože 

to se poté odráží na pojetí vzdělávání v jednotlivých zemích. Český a německý školní 

vzdělávací systém jsou stručně představeny a porovnány v následujících podkapitolách, 

kdy se autorka snaží zjistit, zda vůbec existuje nějaká možnost spolupráce mezi těmito 

systémy, která by mohla případně vést k posílení důvěry mezi oběma aktéry. Poslední 

kapitola je nejobsáhlejší a měla by odpovědět na třetí kladenou otázku. Jejím cílem je 

představit práci a činnost koordinačního centra Tandem, které představuje nejnižší 

možnou lokální spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti primárního vzdělávání. 

Zdůvodnění pro výběr právě této organizace byl již zmíněn. Autorka předkládá detailní 

výčet všech projektů pro předškolní oblast, kterým se od roku 2006 Tandem věnoval a 

nadále věnovat bude. Je představen podrobný průběh těchto projektů spolu s možnostmi 

financování a budoucím směřováním. 

Pro pochopení širších souvislostí vývoje vzájemných vztahů mezi Českou 

republikou a Spolkovou republikou Německo slouží hned několik publikací. Asi 

nejkomplexnějšího shrnutí se čtenáři dostane u publikace Jana Křena „Dvě století 

střední Evropy“
4
. Jejím cílem je představit dějinné souvislosti, které ovlivňují 

současnou evropskou a světovou politickou scénu. Čtenáři pomohou také publikace „ 

Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004“
5
 a publikace „Vztahy SRN ke státům 

                                                                                                                                               

Friedenforschung (Frankfurt am Main: Europaische Verlagsanstalt, 1968) citováno podle Majerová, 

Kateřina, „Policejní spolupráce na česko-bavorské hranici v letech 1989-2012“ (diplomová práce, 

Univerzita Karlova, 2014), 5. 
4
Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2005). 

5
Otto Pick a Vladimír Handl (eds.), Zahraniční politika České republiky 1993-2004: úspěchy, problémy a 

perspektivy (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004). 
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střední Evropy“
6
 obě od kolektivu autorů. V obou případech se jedná spíše o menší 

kapitoly zabývající se danou problematikou, přesto ale slouží k lepšímu pochopení 

kontextu. Za zmínku stojí hlavně příspěvek od Miroslava Kunštáta „Německo a Česká 

republika“. Bohužel v žádné z těchto publikacích se autoři nezaměřují na spolupráci 

v oblasti vzdělávání – konkrétně předškolního vzdělávání. Ačkoliv projekty v této 

oblasti již nějakou dobu běží a jsou poměrně úspěšné, v odborných publikacích 

zaměřených na vzájemné vztahy ČR a SRN jim doposud nebyla věnovaná dostatečná 

pozornost. Nejen proto se tato práce zaměřila právě na tuto oblast, kterou chce 

zmapovat a přiblížit. 

K rozumnějšímu pohledu na předškolní vzdělávání v rámci Evropy je velmi 

přínosná publikace „Péče a vzdělávání dětí v raném věku“
7
, která představuje jak 

charakteristické pojmy spojené s péčí a vzděláváním v raném věku, tak i vzdělávací 

systémy raného vzdělávání v několika evropských zemích. Poskytuje mnoho odkazů na 

další publikace a ukončené výzkumy, které se problematikou předškolního vzdělávání 

zabývají. Další důležitá publikace je od Jana Průchy a její název „Pedagogická 

encyklopedie“
8
 vypovídá o komplexním, systematizovaném a uceleném přehledu 

dosavadních pedagogických poznatků, kterým právě tato oborová encyklopedie 

disponuje. Pro pochopení systému vzdělávání v Německu je vhodná publikace „Školní 

vzdělávání v Německu“
9
. Kromě historického vývoje, představení vzdělávacího 

systému a jeho evaluace nabízí tato kniha i dvě případové studie, na jejichž příkladě 

může dojít k lepšímu pochopení celého vzdělávacího systému Německa. Co se týče 

předškolního vzdělávání, tak tomu zde moc pozornosti věnováno není, přestože je to 

téma společensky velmi diskutované a ačkoliv všechny ostatní stupně vzdělávání jsou 

velmi podrobně rozepsány. 

V poslední kapitole čerpala autorka převážně z internetových stránek 

Koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže Tandem
10

 a hlavně 

                                                 

6
Vladimír Handl, Jan Hon a Otto Pick, Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od 

roku 1990 (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1998). 
7
Zora Syslová, Irena Borkovcová a Jan Průcha, Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a 

zahraniční situace (Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014). 
8
Jan Průcha, Pedagogická encyklopedie (Praha: Portál, 2009). 

9
 Věra Ježková, Botho von Kopp a Tomáš Janík, Školní vzdělávání v Německu (Praha: Karolinum, 2008). 

10
 „Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem“, naposledy staženo 6. srpna 2016, 

http://www.tandem-org.cz/ 
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z dokumentů a interních materiálů tohoto koordinačního centra, které autorce poskytla 

paní Štěpánka Podlešáková, vedoucí předškolní oblasti Tandemu Plzeň. 

Pro lepší pochopení následujících kapitol je nutné uvést na pravou míru 

používanou terminologii. Velký rozdíl v používání terminologie je hlavně v rámci 

České republiky a Evropy. V ČR se pojem předškolní vzdělávání vztahuje na období ve 

věku od 3 do 6 let dítěte. Tomuto období předchází obecně raná péče ve věku od 

narození do 3 let a následuje primární vzdělávání. V Evropě je tomu jinak. Období od 

narození do nástupu do primárního vzdělávání je označováno jednotně jako raný věk. 

Předškolní výchova (pre-school/pre-primary education) je pak označení pouze pro 

poslední rok před nástupem povinné školní docházky. Pro jednotnost se rozhodla 

autorka používat pojem předškolní vzdělávání pro celé období trávené v předškolních 

institucích, tedy od 3 do 6 let věku dítěte. 
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1. Česko-německé vztahy od roku 1989 

Ačkoliv se tato kapitola bude nadále zabývat výhradně vztahy České republiky a 

Spolkové republiky Německo po roce 1989, nesmí být vynechán alespoň krátký nástin 

situace před tímto rokem. 

Jak je dobře známo, SRN se nacházela v západním bloku, zatímco 

Československá socialistická republika byla přičleněna k bloku východnímu – 

sovětskému. Touto situací byl sice znemožněn optimální vývoj bilaterálních vztahů
11

, 

ale naštěstí nezamrzl úplně. Důkazem toho je například Smlouva o vzájemných vztazích 

mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo 

(známá také jako Pražská smlouva) z roku 1973. Dá se považovat za jeden ze 

základních kamenů vedoucí k budoucímu rozvoji, normalizaci a částečné standardizaci 

bilaterálních vztahů.  

Po pádu železné opony spojeném s koncem studené války se otevřely pro mnoho 

států nové možnosti, příležitosti a cesty. Na česko-německé hranici bylo podniknuto 

hned několik kroků majících dlouhodobý význam na každodenní život občanů: 

v prosinci 1989 ministři zahraničí Dienstbier a Genscher odstranili ostnatý drát 

v Rozvadově/Waidhausu, v únoru 1990 obě země rozhodly o zřízení společné 

československo-německé komise historiků a brzy nato následovala i dohoda o 

bezvízovém styku.
12

 Výše zmíněná bilaterální komise měla za úkol zkoumat sporné 

otázky minulosti. K minulosti se zásadně vyjádřil i občan a později prezident 

ČSSR/ČSFR Václav Havel, který tak udělal vstřícné gesto vůči odsunutým sudetským 

Němcům, které u nás ale tak úplně vstřícně přijímáno nebylo. Nejen pro tyto události 

byla Praha Německem vnímána jako partner. Některé otázky minulosti sice zůstávaly 

otevřené a sporné, ale cíl měly obě země společný. Chtěly rozvíjet vzájemné vztahy 

jako součást evropské rodiny demokratických národů. Evropská unie a její nadnárodní 

                                                 

11
 Čemuž napomáhaly i specifické a rozdílné zájmy vítězných mocností. Blíže Křen, „Dvě století střední 

Evropy“, 538. 
12 

Miroslav Kunštát, „Německo a Česká republika“, in Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům 

střední Evropy od roku 1990, Vladimír Handl, Jan Hon a Otto Pick (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 

1998), 200. 
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charakter tomu daly následně ten správný jednoznačný právní obsah pod termínem 

evropský občan české nebo německé či jakékoliv jiné národnosti.
13

 

Po znovusjednocení Německa 3. října 1990, které bylo významnou událostí 

v dějinách Spolkové republiky i celé Evropy, následovala Smlouva o přátelství a 

spolupráci mezi ČSFR a SRN, která byla podepsána 27. února 1992.
14

 Tato nová 

smlouva měla představovat významný kvalitativní posun a byla, minimálně rozsahově, 

srovnávána s Pražskou smlouvou z roku 1973.
15

 Vytvořila nebo dále rozvinula již 

existující základnu pro spolupráci obou zemí v oblasti politiky, hospodářství, ochrany 

životního prostředí, vědy a kultury regionálního rozvoje atd.
16

 Po rozpadu ČSFR, tedy 

vzniku dvou samostatných států Česká republika a Slovenská republika, dne 1. ledna 

1993, hledaly obě strany možnosti nových vazeb a spolupráce, mimo jiné i s Německem 

jako sousedem a následným hlavním zahraničním partnerem, Spolkovou republikou 

Německo. Jednalo se o spolupráci v jednotlivých sektorech a na regionální/přeshraniční 

úrovni, kdy se nadále rozvíjely vztahy převážně nepolitické, jako přeshraniční 

spolupráce a přímé kontakty veřejných i soukromých institucí a osob.
17

 Se Spolkovou 

republikou Německo bylo (na úrovni ČSFR/ČR) v „polistopadovém“ období uzavřeno 

do konce října 1997 51 dvoustranných smluvních dokumentů, nemluvě o smlouvách a 

ujednáních s jednotlivými spolkovými zeměmi v rámci jejich kompetencí ve vztahu ke 

Spolku.
18

  

Pro tuto práci je ale nejdůležitějším dokumentem Česko-německá deklarace o 

vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, která byla podepsána premiérem 

Václavem Klausem a kancléřem Helmutem Kohlem v Praze dne 21. ledna 1997, 

Spolkový sněm SRN s ní vyjádřil souhlas 30. ledna 1997, Poslanecká sněmovna 

Parlamentu ČR 15. února 1997 a Senát Parlamentu ČR 5. března 1997.
19

 Oficiální 

jednání byla ale zahájena již v červnu roku 1995, což vypovídá mimo jiné o tom, že 

                                                 

13
 Václav Makrlík, Češi a Němci: studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti (Praha: Ideál, 

2009), 380-381. 
14 

Alexandr Ort, Evropa 20. století (Praha: Arista, 2000), 318. 
15 

Pražská smlouva z roku 1973 má 6 článků a smlouva z roku 1992 jich má 35, což naznačuje kvalitativní 

posun. Více Kunštát, „Německo a Česká republika“, 201. 
16 

Vladimír Handl, „Česká politika vůči Německu“, in Zahraniční politika České republiky 1993-2004: 

úspěchy, problémy a perspektivy, Otto Pick a Vladimír Handl (eds.) (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 

2004),73. 
17 

Ibid., 74. Blíže k této spolupráci Kunštát, „Německo a Česká republika“, 205. 
18

 K porovnání slouží například 28 uzavřených smluvních dokumentů s Rakouskou republikou ve stejném 

období. Blíže Kunštát, „Německo a Česká republika“, 204. 
19 

Ibid., 208. 
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cesta k finální, pro obě strany přijatelné, verzi a následnému podpisu nebyla úplně 

snadná. Bylo nutné vypracovat historicky vyvážený text, na kterém se shodnou obě 

zúčastněné strany. Článek IV. Česko-německé deklarace může být považován za 

klíčový pro budoucí vývoj bilaterálních vztahů: „Obě strany se shodují v tom, že 

spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti…. Obě 

strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními 

otázkami pocházejícími z minulosti.“
20

 V článku VII. je ale formulováno to hlavní a 

důležité pro tuto práci: „Obě strany zřídí česko-německý fond budoucnosti.“
21

 Tento 

společný fond má sloužit jak pro odškodnění českých obětí nacismu, tak pro 

financování projektů společného zájmu, tedy přeshraniční aktivity obou zemí či pro 

podporu nově zřízeného česko-německého diskusního fóra. Mimo jiné byly z jeho 

prostředků podpořeny řady projektů obnovy kulturní krajiny v někdejších oblastech 

německého osídlení českých zemí, výměny mládeže, byly vydány publikace 

prohlubující poznání kulturních, sociálních a historiografických souvislostí česko-

německých vztahů atd.
22

 

Celkově tato deklarace měla za úkol uzavřít v politickém a právním smyslu 

otázku minulosti a umožnit rozvoj dobrých sousedských vztahů. Deklarace, byť jako 

opatrně formulovaná právní a politická tečka za minulostí a dvojtečka před budoucností, 

dala jednoznačnou naději na dlouhodobý a oboustranně působící léčivý účinek v jinak 

dynamických vztazích.
23

 Aneb jak řekl prezident České republiky Václav Havel při 

projevu v německém Spolkovém sněmu dne 24. dubna 1997: 

„Stručně řečeno: česko-německá deklarace – tím, že nás všechny osvobozuje od strachu 

z pravdy – vytváří neobyčejně příznivé klima jak pro rozvoj našeho sousedského soužití, 

tak pro naši spolupráci na evropském jevišti. Teď běží o to, abychom co nejrychleji a 

nejlépe tohoto klimatu využili a vše, čemu se v něm může dařit, rychle zaseli a 

cílevědomě pěstovali.“
24

 

                                                 

20
 „Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji“, naposledy staženo 1. 

srpna 2016, 

http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/cesko_nemecka_deklarace_o_vzajemnych.html  
21 

Německá strana byla připravena vložit do fondu 140 miliónů DM a česká strana 440 miliónů Kč. Ibid. 
22

 Václav Houžvička, „Kompromisem od konfrontace ke kooperaci“,in Česko-německá deklarace – deset 

let poté, Loužek Marek (Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2007), 46-47.  
23 

Kunštát, „Německo a Česká republika“, 210. 
24

Roman Herzog, Rita Süssmuth a Václav Havel, Projevy u příležitosti Německo-české deklarace před 

členy německého Spolkového sněmu a Spolkové rady dne 24. dubna 1997 v Bonnu a poslanci a senátory 

http://www.mzv.cz/berlin/cz/vzajemne_vztahy/cesko_nemecka_deklarace_o_vzajemnych.html
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Přes veškeré tyto kroky nebyla otázka společné česko-německé minulosti tak 

úplně uzavřena a stávala se někdy i zbraní při volebních bojích.
25

 Přes to všechno se ale 

dokázala česká i německá společnost přenést a povedlo se jí v následujících letech 

navázat kontakty na mnoha různých úrovních. Vstupem České republiky do Evropské 

unie v roce 2004 se jejich spektrum ještě více rozšířilo a byl tak položen další důležitý 

základ pro česko-německou spolupráci. 

Ačkoliv může pojem česko-německá minulost vyvolávat i špatné vzpomínky, 

byly v ní ukotveny kořeny pro lepší budoucnost například v podobě již zmíněné 

Smlouvy o dobrém sousedství či Česko-německé deklarace. Samozřejmě nejen díky 

těmto dokumentům, ale hlavně kvůli nim je dnes velmi rozvinutá spolupráce mezi ČR a 

SRN na úrovni politické, hospodářské i společensko-kulturní. Zájem o další společně 

utvářenou budoucnost potvrdilo i „Společné prohlášení ke strategickému dialogu mezi 

Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a Ministerstvem 

zahraničních věcí České republiky jako novém rámci pro česko-německé vztahy“, 

podepsané 3. července 2015 spolkovým ministrem zahraničí Stenmeierem a jeho 

českým protějškem Zaorálkem. Obě strany chtějí tímto aktem posílit vzájemnou důvěru, 

podpořit oboustranně výhodnou spolupráci v oblastech stěžejního zájmu a prohloubit 

jak výměnu informací, tak koordinaci na úrovni vlád.
26

  

Spolupráce mezi oběma zeměmi ve výše zmíněných oblastech je dnes 

naplňována prostřednictvím několika organizací. V oblasti rozšíření a zlepšení 

hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi působí Česko-německá obchodní a 

průmyslová komora (Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer), která je 

zároveň prvním kontaktním místem pro podniky, které mají zájem vybudovat či rozšířit 

přeshraniční obchodní vztahy.
27

 Hospodářské vztahy mezi Českem a Německem jsou 

hodnoceny velmi pozitivně, jelikož je Německo největším přímým zahraničním 

investorem v ČR a zároveň také nejdůležitějším českým obchodním partnerem. Ve 

                                                                                                                                               

Českého parlamentu dne 29. dubna 1997 v Praze (Bonn: Deutscher Bundestag. Referat 

Öffentlichkeitsarbeit, 1997), 29. 
25

 Například výroky premiéra Zemana na adresu sudetských němců před volbami v roce 2002. Blíže 

Handl, „Česká politika vůči Německu“, 77. 
26

 Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, „Společné prohlášení ke strategickému dialogu 

mezi Ministerstvem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo a Ministerstvem zahraničních věcí 

České republiky jako novém rámci pro česko-německé vztahy“, naposledy staženo 6. srpna 2016, 

http://www.prag.diplo.de/contentblob/4562604/Daten/5624368/download_GemeinsameErklaerung_SD_c

z.pdf 
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společensko-kulturní oblasti je aktivní množství organizací, ze kterých určitě stojí za 

zmínku Česko-německý fond budoucnosti (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, dále 

jen „Fond budoucnosti“)
28

, Česko-německé diskusní fórum (Deutsch-Tschechisches 

Gesprächsforum)
29

, Česko-německé fórum mládeže (Deutsch-tschechisches 

Jugendforum)
30

 či Collegium Bohemicum
31

. Přeshraniční spolupráce mezi ČR a SRN 

probíhá také v rámci euroregionů, které vznikly na počátku devadesátých let za účelem 

hospodářského a sociálního rozvoje v pohraničí. Na území České republiky je celkem 

13 euroregionů, z nichž je pět v česko-německém pohraničí
32

: 

- Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (trilaterální mezi Německem, Českou 

republikou a Polskem). 

- Euroregion Elbe/Labe (bilaterální německo-český). 

- Euroregion Erzgebirge–Krušnohoří (bilaterální německo-český). 

- Euroregion Egrensis (bilaterální německo-český). 

- Euroregion Bayerischer Wald-Šumava-Mühlviertel (trilaterální mezi 

Německem, Českou republikou a Rakouskem). 

V oblasti vzdělávání působí například organizace Š:schkola
33

, Nachbarsprache 

von Anfang an!
34

, Vysočina Education
35

 nebo také, pro tuto práci nejdůležitější, 

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.
36

 

Z výše uvedeného výčtu organizací zprostředkovávajících kontakty a transakce 

mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je patrné, že vzájemné 

vztahy obou zemí jsou posilovány na mnoha úrovních – v hospodářské, obchodní či 

společensko-kulturní oblasti. V dalším se práce zaměřuje již konkrétně na sféru 

vzdělávání, kdy je potřeba pochopit strukturu a fungování jednotlivých vzdělávacích 

                                                                                                                                               

27
 Blíže AHK, „Českoněmecká obchodní a průmyslová komora“, naposledy staženo 6. srpna 2016, 

http://tschechien.ahk.de/cz/ 
28

 „Česko-německý fond budoucnosti“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.fondbudoucnosti.cz/ 
29

„Česko-německé diskusní fórum“, naposledy staženo 6. srpna 2016,  http://www.diskusniforum.org/de/ 
30

 „Česko-německé fórum mládeže“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.cnfm.cz/ 
31

 „Collegium Bohemicum“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.collegiumbohemicum.cz/ 
32

 Velvyslanectví SRN v Praze, „Přeshraniční spolupráce mezi SRN a ČR v euroregionech“, naposledy 

staženo 6. srpna 2016, 

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Grenzueberschreitende__regionale__Zusammenarbeit/sei

te__zusammenarbeit__euroregionen__cz.html 
33

 „Š:schkola“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://schkola.de/ 
34

 „Nachbarsprache von Anfang an!“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.nachbarsprachen-

sachsen.eu/de/index.html 
35

 „Vysočina Education“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.vys-edu.cz/ 
36

 „Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem“, naposledy staženo 6. srpna 2016, 

http://www.tandem-org.cz/ 
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systému obou zemí, v čem jsou odlišné a co mají naopak společné a na základě těchto 

znalostí určit, zda vůbec a případně v jaké míře oba systémy umožňují spolupráci, která 

pak posiluje či oslabuje důvěru mezi oběma státy. 

2. Předškolní vzdělávání jako dobrý start úspěšné spolupráce 

Ačkoliv v dřívějších dobách bylo předškolní vzdělávání podceňováno a chápáno 

jako oddělené od opravdového školního vzdělávání, v současné době se setkáváme se 

stále markantnějším apelem na důraznou podporu právě tohoto vzdělávání. Druhá 

polovina 20. století tak znamenala kvantitativní rozvoj předškolních institucí po celém 

světě, spojeným s posílením jejich prestiže. Současná společnost si totiž uvědomila, jaké 

výhody může znamenat kvalitní preprimární vzdělávání pro jedince, společnost a 

potažmo celý svět. Ačkoliv se jednotlivé zahraniční struktury vzdělávání liší politicky, 

historicky, či kulturně, jedno mají společné a to je cíl. Pokud dojde k nastavení 

jednoznačného cíle, následuje strategické financování, ukotvení diskuze, celkově 

koordinovaná podpora vedoucí k rozvoji osobnosti dítěte, což má bezpochyby vliv na 

jeho další vývoj v naší společnosti. V následující kapitole bude stručně představeno 

pojetí předškolní výchovy v evropském kontextu spolu s vzdělávacími systémy obou 

zainteresovaných zemí. Vyvstává zde totiž otázka, jak mohou dva velmi odlišné 

vzdělávací systémy fungovat společně a umožňovat tak přeshraniční spolupráci 

v předškolní oblasti. 

2.1 Sociologické pojetí dítěte 

V biologickém a psychologickém pojetí dítěte je důležitá jeho vybavenost 

v oblasti tělesné a mentální, která se v průběhu jeho vývoje mění. V sociologickém 

pojetí je naopak rozhodující společenské fungování jedince. Jde tedy o to, do jakých 

sociálních vztahů a interakcí je dítě začleněno, v jakém sociálním prostředí vyrůstá, jaké 

hodnoty, normy, postoje a vzorce chování získává.
37

 Prostřednictvím socializace se 

jedinec začleňuje do společnosti, která ho obklopuje, za účelem získání vzdělání, práce, 

přátel a vůbec samotného žití. Jedinec si osvojuje způsoby života společnosti, přejímá 

její normy, hodnoty a učí se zastávat určité role. Hlavním obdobím života, v němž se 

                                                 

37
 Jan Průcha a Soňa Koťátková, Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy 

(Praha: Portál, 2013), 29. 
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socializace uskutečňuje nejvýrazněji, je právě dětství.
38

 Proto je předškolní vzdělávání 

tím nejlepším prostředkem k vytváření povědomí o společnosti, její struktuře a 

fungování. Při této příležitosti by se mělo využívat i zprostředkovávání informací o 

společnostech a kulturách odlišných od té mateřské. Tzv. enkulturace je součásti 

socializace a umožňuje dítěti osvojování vlastností příslušných kultur, národů či etnik. 

Mezi to patří hlavně jazyk a způsoby komunikace, ale také vzorce chování, zvyky a 

kulturní tradice a jiné různé společenské zvláštnosti. To je tedy jasný argument pro to, 

proč začít s přeshraniční spoluprácí již v tomto věku. Děti jsou otevřené získávání 

nových informací, jsou schopné je vstřebávat bez předsudků, a to je klíč k dalšímu 

vývoji porozumění mezi českým a německým národem. 

2.2 Předškolní vzdělávání v evropském kontextu 

Pro lepší porozumění fungování spolupráce mezi českým a německým školstvím 

je dobré představit v krátkosti jednotlivé vzdělávací systémy a rozhodnout, zda jsou 

opravdu schopně spolu fungovat v rovnováze. Zda jejich součinnost je k užitku, nebo 

spíše na škodu. Než k tomu ale dojde je, podle autorčina uvážení, dobré seznámit se 

alespoň obecně s fakty týkajícími se pojetí předškolního vzdělávání v Evropě. 

Odpovědnost za organizaci, obsah a kvalitu rané péče a vzdělávání mají 

jednotlivé země samy za sebe. Tím dochází k rozrůznění. S touto diferenciací se ale 

pracuje na mezinárodní úrovni a to konkrétně v rámci OECD či EU.
39

 Stejně tak se ale 

musí s touto rozrůzněností pracovat na lokální úrovni, při plánování přeshraniční 

spolupráce mezi jednotlivými státy. 

Hlavní smysl předškolního vzdělávání je podle Průchy
40

 spatřován v tom, že: 

- je součástí celoživotního vzdělávání, která nesmí být přezírána, nýbrž 

naopak náležitě oceňována, 

- má velký vliv na vyrovnání nedostatků u mnoha dětí, způsobovaných jejich 

nepříznivým rodinným prostředím, etnickým původem, jazykovým 

zaostáváním a jinými negativními podmínkami jejich vývoje, 

                                                 

38
 Ibid., 29. 

39
 Obě tyto instituce vytvářejí programy a plány pro sjednocení vývoje vzdělávání, které bude dosahovat 

s postupem času stále větších kvalit. 
40

 Průcha, „Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy“, 143-144. 
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- zajišťuje, aby pokud možno všechny děti byly náležitě připraveny pro 

zahájení povinného školního vzdělávání, a vyrovnává tak podmínky pro 

zahajování jejich vzdělávací dráhy. 

To, že má preprimární vzdělávání vliv na snižování nerovností ve výsledcích 

vzdělávání je potvrzeno mnoha výzkumy.
41

 Investice do této oblasti mají tedy 

návratnost pro děti i společnost. Definovat kvalitu vzdělávání, která bezpochyby souvisí 

s pozdějšími ekonomickými a sociálními dopady, je v evropském kontextu ale velmi 

obtížné. Vnímání kvality může být ovlivněno politickým či náboženským 

přesvědčením, uznávanými hodnotami nebo socioekonomickou situací.
42

 Při hodnocení 

kvality se také musí dát pozor na kontext hodnotícího prostředí a na přeceňování 

výsledků na úkor procesů. Celkově ale hodnocení kvality tvoří klíčový krok při 

uplatňování vzdělávací politiky, která nastaví jasné cíle na národní/vládní úrovni a snaží 

se dosáhnout konsensu mezi různě zainteresovanými stranami (rodiče, pedagogové, 

vedení atp.) 

Podle hlavních kritérií vzdělávání ISCED spadá předškolní vzdělávání do 

kategorie ISCED 0.
43

 Tato klasifikace je univerzální a tudíž je možné na jejím základě 

identifikovat složky školského systému a následně srovnávat i jednotlivé školské 

systémy. ISCED 0 pokrývá období od narození do vstupu do primárního vzdělávání bez 

ohledu na zemi, školský systém či období absolutoria. Ve většině zemí OECD začíná 

vzdělávání dětí ještě před dosažením věku pěti let. Napříč zeměmi OECD se tak 

předškolního vzdělávání účastní kolem 74 % 3letých dětí, přičemž v zemích, které jsou 

zároveň i členskými státy Evropské unie, dosahuje tento podíl 80 %.
44

 Předškolní 

vzdělávání je téměř vždy dobrovolné a je zřizováno pro děti většinou ve věku od tří či 

                                                 

41
 Patnáctiletí žáci, kteří se alespoň jeden rok účastnili předškolního vzdělávání, dosahují v šetření OECD 

PISA lepších výsledků než jejich vrstevníci, kteří se předškolního vzdělávání neúčastnili. Rozdíl zůstává 

patrný i po zohlednění vlivu socioekonomického zázemí žáků. Blíže MŠMT ČR, České školství 

v mezinárodním srovnání 2015. Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech publikace 

Education at a Glance 2015, naposledy staženo 1. srpna 2016, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-

v-cr/statistika-skolstvi/ceske-skolstvi-v-mezinarodnim-srovnani-1, 24. 
42

 Zora Syslová, Irena Borkovcová a Jan Průcha, Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a 

zahraniční situace (Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014), 64. 
43

 Blíže Kateřina Smolíková, Hlavní kritéria klasifikace vzdělávání ISCED 1997. Metodický portál 

[online], 2004, naposledy staženo 1. srpna 2016, dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/PO/59/--

ISCED-1997.html/ 
44 

V České republice je podíl 3letých v předškolním vzdělávání na úrovni 59 %. MŠMT ČR, „České 

školství v mezinárodním srovnání 2015. Česká republika v indikátorech OECD, resp. v indikátorech 

publikace Education at a Glance 2015“, 24. 
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čtyř let. Největší účast na předškolním vzdělávání je ale ve věku pět až šest let, kdy 

bývá ve většině zemí zahajována povinná školní docházka.  

2.3 Český a německý vzdělávací systém – možná součinnost, 

problémy a perspektivy 

Každá země má svůj specifický školský systém a stejně tak je tomu v České 

republice i Spolkové republice Německo. Jak ale mohou odlišné vzdělávací systémy 

umožňovat přeshraniční spolupráci, a to dokonce v jedné konkrétní oblasti – předškolní 

výchově? Na základě společných vlastností, ale i odlišností obou systémů se nyní 

autorka pokusí přiblížit perspektivy a možnosti spolupráce mezi oběma zeměmi, jaké 

jsou současné problémy a zda vůbec existuje možnosti splynutí obou vzdělávacích 

systému v jeden společný. 

2.3.1 Obecná charakteristika  

Pro současný český vzdělávací systém jsou rozhodujícím faktorem politické a 

ekonomické změny, k nimž došlo v listopadu 1989.
45

 Před tímto datem, v období 

socialismu, byla na našem území praktikována jednotná základní škola pro mládež ve 

věku 6 až 15 let. Dnes využívá ČR diferenciovanější systém. Český školský systém je 

dělen podle druhů škol, které na sebe hierarchicky navazují a jsou to tyto jednotlivé 

úrovně: mateřské školy, základní školství, střední školství, vyšší odborné školství, 

vysoké školství, speciální školství a školská zařízení a instituce školských služeb. 

Předškolní vzdělávání, jako prvopočáteční stupeň celého školského systému 

v ČR, má za úkol doplňovat rodinnou výchovu za účelem rozvoje všech stránek 

osobnosti dítěte. Tato doplňující výchova je realizována v předškolních vzdělávacích 

institucích – nejčastěji v mateřských školách, které jsou určeny dětem od 3 do 6 let.
46

 

V české republice mají rodiny s malými dětmi možnost využít tyto možnosti, kam je 

umístit
47

: 

- Jesle – ačkoliv u nás jesle byly před rokem 1989 velmi rozšířené, po revoluci 

došlo k jejich výrazné likvidaci. V současné době je jich na našem území jen 

                                                 

45
 Průcha, „Pedagogická encyklopedie“, 56. 

46
 První mateřská škola vznikla v roce 1869 u sv. Jakuba v Praze. Ibid., 71. 

47
 Syslová, „Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace“, 23-25. 
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několik desítek a jsou navíc regionálně velmi nerovnoměrně rozmístěny.
48

 

Důvodem jejich nízkého počtu může být mimo jiné i nutnost vyšších 

poplatků ze strany rodičů, protože tato zařízení nemají nárok na příspěvky ze 

státního rozpočtu a jsou tedy financovány z rozpočtu obcí. 

- MŠ v režimu školského zákona – jedná se o instituce zapsané ve školském 

rejstříku
49

, které jsou povinné vypracovat svůj Školní vzdělávací program 

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, 

podle kterého je realizovaná výuka. Tato zařízení jsou zcela financována ze 

státního rozpočtu, a tudíž podléhají i externí kontrole v podobě České školní 

inspekce
50

. 

- MŠ v režimu živnostenského zákona – jednoduše řečeno jedná se o 

soukromé mateřské školy, které nejsou uvedeny ve školském rejstříku, tudíž 

zde není požadavek na organizovanou výchovně-vzdělávací činnost a ani zde 

nefunguje externí kontrolní orgán ČŠI. Jediné požadavky jsou zde na 

hygienické podmínky, které jsou kontrolovány Krajskými hygienickými 

stanicemi. 

- Firemní MŠ – jsou to malé soukromé školky, které taktéž nespadají do 

režimu školského zákona a platí zde nepsané pravidlo, že děti zaměstnanců 

budou přijímány přednostně na základě rozhodnutí zřizovatele. 

- Dětské skupiny – jedná se o alternativní službu péče o předškolní děti již od 

jednoho roku, která funguje pod záštitou ministerstva práce a sociálních 

věcí.
51

 

- Nestátní nezisková organizace se zaměřením na péči o malé a předškolní 

děti. 

- Poskytování péče na nekomerčním základě (rodiče v domácnosti). 

- Chůvy. 

Ačkoliv není docházka do předškolních zařízení povinná, kapacity předškolních 

zařízení bývají pravidelně naplněny. Vždyť jen ve školním roce 2015/2016 bylo v 5 509 

mateřských školách umístěno 367 361 dětí, kdy 126 206 žádostem o umístění bylo 

                                                 

48
VÚPSV, II. Česká republika, naposledy staženo 3. srpna 2016, 

http://www.vupsv.cz/index.php?p=czech_republic&site=default 
49

 Blíže MŠMT ČR, Rejstřík škol a školských zařízení, naposledy staženo 3. srpna 2016, 

http://rejskol.msmt.cz/ 
50

 „Česká školní inspekce“, naposledy staženo 3. srpna 2016, http://www.csicr.cz/ 
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vyhověno, zatímco 41 041 žádostem vyhověno nebylo.
52

 Mnoho dětí tak stále zůstává 

v domácí péči, protože místa v MŠ chybí, o čemž svědčí i následující údaje. 

Graf č. 1: Počet žádostí o umístění děti v MŠ, jimž nebylo vyhověno v období 

školních let 2010/2011 až 2015/2016. 
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů ze Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele 

v období mezi školními roky 2010/2011 až 2015/2016. 

Spolková republika Německo je na rozdíl od jednotné České republiky 

federativní stát, který tvoří 16 zemí včetně 3 městských států. To je také důvod, proč 

jsou z určitého úhlu pohledu český a německý vzdělávací systém tak odlišné. Zatímco 

v ČR máme jednotný systém platící na celém území, v Německu je školství řízeno na 

úrovni jednotlivých spolkových zemí a tím dochází ke značné diverzifikaci. Jednotlivé 

zemské vzdělávací systémy jsou tím pádem velmi specifické, ale i přes tuto 

„nesourodost“ je německé vzdělávání velmi uznávané, vyhledávané a dosahuje 

vysokého hodnocení kvality.
53

   

                                                                                                                                               

51
 Blíže MPSV, Dětské skupiny, naposledy staženo 3. srpna 2016, http://www.dsmpsv.cz/ 

52
 MŠMT ČR, Statistické ročenky školství – výkonové ukazatele, naposledy staženo 3. srpna 2016, 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp 
53

 Kvalita vychází z tradičního zaměření na solidní a systematické znalosti žáků. Syslová, „Péče a 

vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace“, 45. Tyto plány jsou také blíže 

rozebrány v MŠMT ČR, „Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2015“, 
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Celkový vzdělávací systém je tedy o něco málo složitější, než jak je tomu v ČR, 

ale oba mají svým způsobem určité společné znaky/stupně. Mateřská škola 

(Kindergarten) je stejně jako v ČR prvním oficiálním stupněm vzdělávací soustavy, je 

určena pro děti ve věku od 3 do 6 let a docházka je dobrovolná. Povinná školní 

docházka i v Německu začíná v 6 letech. Rozdílnost celého německého vzdělávacího 

systému oproti tomu českému začíná ale na úrovni primárního vzdělávání. To probíhá 

na základních školách (Grundschule) a je čtyřleté. Následně již v 10 letech dochází 

k selekci do čtyř hlavních proudů, představujících nižší sekundární vzdělávání: hlavní 

škola (Hauptschule), reálná škola (Realschule), gymnázium a souhrnná škola 

(Gesamtschule). Pod vyšší sekundární vzdělávání spadají jednak vyšší stupně gymnázií, 

nebo několik různých typů středních škol (Berufsfachschulen), které plní úlohu přípravy 

na povolání, protože učení v pracovním procesu je součástí vzdělávání. Děti mají tak 

školní docházku doplněnou o přípravu v podnicích. Tento tzv. duální systém je 

oceňován pro nízkou nezaměstnanost mladých lidí
54

 a pro vznik kvalifikovaných 

odborníků. V široké míře možností je v Německu samozřejmě zastoupen i terciární 

stupeň vzdělávání.
55

 Německý model je ukázkovým příkladem selektivního 

vzdělávání.
56

 V ČR je tento model vzdělávání také uplatňován, ale záleží hlavně na 

volbě rodičů, zatímco v Německu mají hlavní slovo pedagogové. 

Ačkoliv je stále větší trend začleňovat děti mladší tří let do raného předškolního 

vzdělávání a v Německu se tento trend setkal s podporou v podobě rozvoje předškolních 

zařízení pro tyto děti, předškolní výchova stále probíhá v několika málo druzích 

institucí nestejnoměrně rozšířených napříč všemi spolkovými zeměmi. Jsou to
57

: 

- Mateřská škola (Kindergarten) – jde o nejrozšířenější a tradiční typ 

předškolní instituce pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Jednotlivé 

spolkové země mají na starost legislativní stránku jejich provozu a místní 

úřady zajišťují zřizování a financování. Docházka je dobrovolná a úkolem 

MŠ je péče, výchova a vzdělávání dětí. Z dítěte se má vlivem toho stát 

                                                                                                                                               

naposledy staženo 4. srpna, http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vyrocni-

zpravy-o-stavu-a-rozvoji-vzdelavani-v-ceske-1 
54

 Věra Ježková, Botho von Kopp a Tomáš Janík, Školní vzdělávání v Německu (Praha: Karolinum, 2008), 

56. 
55

 Ibid., 61-70. 
56

 Selektivní ZŠ – žáci jsou zde v určitém věku rozdělováni na základě výběrových kritérií a to do 

výběrových škol. Tento typ je využíván spíše pomálu a to například v Německu, Rakousku či 

Lichtenštejnsku. Po roce 1989 byl znovu zaveden i v ČR. Blíže Jan Průcha, „Pedagogická encyklopedie“, 

64. 
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samostatná a odpovědná osobnost. Od roku 1996
58

 vzniklo zákonné právo na 

umístění dítěte v předškolním věku do MŠ, což ale i po tolika letech není 

proveditelné díky nedostatečnému počtu míst, který v roce 2016 činil 

odhadem 43.2% z celkového počtu zájemců o umístění dítěte do 

předškolního zařízení.
59

 

- Školní mateřská škola (Schulkindergarten) – tato zařízení fungují pouze 

v některých spolkových zemích. Jsou určena pro děti, jimž bylo 6 let a měly 

by správně nastoupit na povinnou školní docházku, ale nejsou na ni ještě 

připravené.  

- Přípravné třídy – zařízení podobná školním mateřským školám, ale rodiče 

sem děti dávají cíleně již ve věku 5 let, aby mohly pak plynule a bez 

komplikací přejít do primárního vzdělávání ve věku 6 let.  

- Vzdělávací domy (Bildungshäuser) – existují za účelem zlepšení spolupráce 

mateřské a základní školy a jsou určeny pro děti od 3 do 10 let. Primárně 

jsou zacílené na děti, které mají předpoklady pro nějaký vzdělávací 

handicap. Tato zařízení slouží k jeho včasnému rozpoznání a následné cílené 

práci s ním za účelem zlepšení a vyrovnání šancí dětí. Není to ale nic 

nového, protože spolupráce MŠ a ZŠ je diskutované téma již od 70. let 

minulého století.
60

 

V březnu roku 2015 navštěvovalo předškolní instituce 2 294 483 dětí ve věku od 

3 do 5 let a docházka činila v tomto období neuvěřitelných 95,3% což bylo nejvíce od 

roku 2006.
61

 Obě země se tedy potýkají s velkým zájmem o předškolní vzdělávání. 

                                                                                                                                               

57
 Syslová, „Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace“, 46-47. 

58
 Ibid., 46. 

59
 KMK und BMBF , „Bildung in Deutschland 2016“, naposledy staženo 5. srpna 2016,  

http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-

2016/bildungsbericht-2016, 55. 
60

 Ježková, „Školní vzdělávání v Německu“, 100. 
61

 BMFSFJ, „Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren“, naposledy staženo 5, 

srpna 2016, http://www.fruehe-chancen.de/ausbau/daten-und-fakten/drei-bis-fuenfjaehrige/ 
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Graf č. 2: Procentuální vyjádření docházky dětí ve věku 3 až 5 let do předškolních 

zařízení od roku 2006 do roku 2015 v Německu. 
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 Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von drei 

bis fünf Jahren (BMFSFJ). 

2.3.2 Historický vývoj  

Pro Českou republiku byl klíčový Školský zákon č. 95/1948 Sb., který 

zařadil zařazení předškolní výchovy do systému jednotného školství.
62

 Předškolní 

vzdělávání bylo až do roku 1989 bráno za velmi kvalitní a tomu odpovídal i rozvoj MŠ. 

Podle Průchy se počet škol zvýšil od roku 1946/1947 do roku 1988/1989 o 4 322 škol.
63

 

Ačkoliv změny v jakémkoliv státním systému, natož v tom školském, probíhají velmi 

pomalu, v prvním půlroce po listopadu 1989 se toho v českém školství událo hodně 

zásadního.
64

 Proměnily se vazby mezi MŠ a rodiči i správními orgány a vzniklo 

                                                 

62
 Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České 

republice (Praha: Fortuna, 2000), 25. 
63

 Průcha, „Pedagogická encyklopedie“, 46. 
64

 V základních školských zákonech došlo ke koncepčním změnám v podobě uznání autonomie VŠ či 

otevření pluralitního prostoru školství, změnil se obsah vzdělávání (ruština již nebyla povinná) a i lidé na 
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konkurenční prostředí, které napomohlo vzniku různých vzdělávacích programů, 

zaměření či koncepcí. Další radikální změna nastala v roce 1991, kdy jsou jako 

předškolní zařízení brána pouze mateřské školy a speciální mateřské školy pro děti 

zpravidla od 3 do 6 let.
65

 Tím vyvstal problém s umísťováním dětí mladších 3 let, který 

zůstal, z pohledu školského zákona, dosud nevyřešen. 

Německo bylo po druhé světové válce rozděleno do čtyř zón, které obsadily 

jednotlivé vítězné mocnosti. Vlivem toho došlo ke snaze přetvářet jednotlivé zóny ku 

obrazu té dané “vládnoucí“ mocnosti a to postihlo také učitele a vzdělávací systém.
66

 

V roce 1949 vznikla ze tří západních zón Spolková republika Německo (SRN) a 

z východní socialistické zóny zas Německá demokratická republika (NDR). V SRN 

zůstalo tradiční federální uspořádání vzdělávání a v roce 1948 vznikla velmi důležitá 

instituce, konkrétně Stálá konference ministrů školství zemí ve Spolkové republice 

Německo (Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland, zkráceně Kultusministerkonferenz, KMK)
 67

, která měla tehdy za úkol 

sjednotit vývoj vzdělávání.
68

 Naproti tomu v NDR vznikla jednotná socialistická škola, 

vzdělávací systém byl řízen centrálně a až do konce 80. let ho ovlivňoval zákon o 

jednotném socialistickém vzdělávacím systému z roku 1965.
69

 

Po sjednocení obou německých států bylo nutné školství reformovat. V nových 

spolkových zemích byla zřízena ministerstva školství, která se následně stala součástí 

KMK a mohla tak společně pracovat na nutné reformě. Bylo potřeba nově uspořádat 

školství na základě dohod KMK a celkově vzdělávání sjednotit. Nové spolkové země 

byly nuceny převzít hodně vzorových uspořádání a legislativy od starých spolkových 

zemí. Značnou výhodou nových spolkových zemí se ale stala hustá síť mateřských škol, 

které byly a jsou schopné uspokojit poptávku rodičů.
 70

 Je to velmi kladný následek 

spojený s obdobím socialistické nadvlády. 

                                                                                                                                               

důležitých pozicích (na ministerstvu i na pozicích ředitelů) se vyměnili. Blíže Průcha, „Pedagogická 

encyklopedie“, 50. 
65

 Syslová, „Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace“, 22. 
66

 Blíže Ježková, „Školní vzdělávání v Německu“, 17. 
67

 KMK, „Kultusminister Konferenz“, naposledy staženo 5. srpna 2016, https://www.kmk.org/ 
68

 Ježková, „Školní vzdělávání v Německu“, 53-54. 
69

 Ježková, „Školní vzdělávání v Německu“, 54-55. 
70

 Například v nových spolkových zemích nabídka míst v předškolních zařízeních převážně uspokojí 

poptávku, ve starých spolkových zemích je ale míst nedostatek a děti jsou přijímány na základě sociálních 

kritérií. Syslová, „Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace“, 47. 
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2.3.3 Legislativa a kurikulum  

Kurikulum je složitý edukační fenomén, který z nejobecnějšího pohledu 

znamená obsah vzdělávání, učební plán.
71

 Není to ale plán toho, co se děti budou učit, 

ale je to souhrn všeho, co děti ve škole získají a odpovídá na otázku co vyučovat a 

jakým způsobem. A to nejen v základní škole, či na střední škole, ale i mateřské školy 

mají své kurikulum. Naproti tomu ne všechny země mají svá kurikula. Například 

v České republice je kurikulem Národní program pro rozvoj vzdělávání – Bílá kniha, 

který formuluje základní cíle pro celý český vzdělávací systém. Dalším důležitým 

dokumentem je Rámcový vzdělávací program, který je na míru vytvořený pro každé 

jednotlivé úrovně vzdělávání v ČR. Pro předškolní vzdělávání je příhodně formulovaný 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
72

, který obsahuje základní 

podmínky, požadavky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Tento RVP 

plně vyhovuje požadavkům ISCED 0 a koresponduje s moderními požadavky na 

současné předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu.
73

 Na jeho základě se pak 

vytvářejí lokální Školní vzdělávací programy, které si jednotlivé školy tvoří samy, a 

podle nich pak probíhá výchovně-vzdělávací činnost realizovaná pedagogickým 

personálem na těch jednotlivých školách.  

Ve Spolkové republice Německo naproti tomu neexistuje žádné centrální 

kurikulum ani jednotný systém hodnocení dětí. Role federální vlády je v řízení systému 

předškolního vzdělávání poměrně omezená a zodpovědnost za regulaci kvality služeb je 

decentralizovaná na úroveň 16 spolkových zemí.
74

 Tzv. kulturní svrchovanost zemí ( 

Kulturhoheit) představuje plnou zodpovědnost zemí za vzdělávání, vědu a kulturu. Na 

federální úrovni existuje pouze obecný rámec stanovující dva klíčové cíle rané péče a 

vzdělávání, což jsou: podpora socializace dětí a jejich rozvoj v nezávislé a zodpovědné 

osobnosti.
75

 Za koordinaci spolupráce zemí se Spolkem odpovídá KMK, kde cílové 

oblasti spolupráce jsou vzdělání, výchova, vysoké školy, výzkum a kulturní 

záležitosti.
76
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 Blíže Kateřina Smolíková, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, (Praha: Výzkumný 
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vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani 
73
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Přestože si každá spolková země vytváří vlastní vzdělávací program, všechny 

společně kladou důraz na rozvoj individuálních kompetencí spolu se sociálními 

dovednostmi dětí. Socializace je středem zájmu, nejen díky silné integrační politice 

celého Německa, a má za úkol stimulovat demokratický rozvoj dětí spolu tím 

společenským a osobnostním. Každá jednotlivá země má ve svém programu definovány 

cíle, kterých má dítě v určitém věku dosáhnout a zároveň by měl poskytovat i jakýsi 

návod pro pedagogy, jakým způsobem mohou s dětmi pracovat. Na základě takto různě 

definovaných vzdělávacích programů si pak zřizovatelé vytvářejí vlastní lokální 

vzdělávací programy, které mohou přizpůsobit podmínkám vzdělávání a potřebám dětí.  

KMK vydala v roce 2004 dokument Společný rámec zemí pro vzdělávání 

v předškolních zařízeních (Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in 

Kindertageseinrichtungen).
77

  Tento dokument má sloužit jako návod pro jednotlivé 

spolkové země, jak si vytvořit svůj vzdělávací plán s ohledem na individuální 

vzdělávací, politickou a sociální situaci té dané země. Definuje cíle předškolního 

vzdělávání, kdy v popředí vzdělávacích snah všech zúčastněných by mělo být úsilí 

zaměřené na výuku základních dovedností, rozvoj a posílení osobních zdrojů, které dítě 

motivují a připravují na budoucí životní úkoly spojené s možností podílet se na 

směřování společnosti.
78

 Posílení vzdělávání a péče o děti předškolního věku se zařadilo 

mezi přední vzdělávací a společenské zájmy. 

2.3.4 Spolu nebo zvlášť 

Ačkoliv vývoj vzdělávacích systému České republiky a Spolkové republiky 

Německo poznamenala současně velmi výrazně doba socialismu, nemohou být 

považovány za totožné. Mají něco společného a něco odlišného a otázka je nyní ta, zda 

jsou tyto systémy schopny fungovat společně. Asi nejmarkantnějším rozdílem je fakt, že 

ČR má vzdělávací systém jednotný a k diverzifikaci dochází až na lokální úrovni, tedy 

na úrovni jednotlivých mateřských škol. Základní pravidla vzdělávání jsou ale pro 

všechny velmi jasně specifikována v Bíle knize a RVP PV. V Německu tato jednotnost 

nefunguje. Přestože KMK vytvořila společný rámec pro celou SRN, každá země si 

z tohoto rámce vybírá oblasti, na které se chce zaměřit a není povinna respektovat celý 
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 KMK, „Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen“, 

naposledy staženo 5. srpna 2016, 
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obsah v plném rozsahu. Z toho vyplývá, že Německo nemá jasně stanovené společné 

kurikulum pro předškolní vzdělávání, kterým by se měli všichni jednotně řídit.  

Společným problémem obou zemí je nepředvídatelný demografický vývoj, na 

který nejsou mateřské školy schopné adekvátně pružně reagovat. Například v ČR to 

velmi často vede ke zbytečným výdajům za poloprázdné školky, následně k jejich 

redukci a v období zvýšení počtu dětí předškolního věku k neuspokojení poptávky. SRN 

se ale oproti ČR potýká s velmi výrazným podílem imigrantů, což se promítá i do 

předškolního vzdělávání. V roce 2000 byly zveřejněny výsledky mezinárodního šetření 

PISA, kdy se projevily velké nedostatky. Faktory neúspěchu byly stanoveny tyto: 

socioekonomický status rodin a nízká jazyková vybavenost početných skupin žáků 

z rodin imigrantů.
79

 V roce 2015 mělo Německo 81,8 milionů obyvatel, z čehož bylo 

9,1 milionů cizinců, což se rovná 11,1% z celé populace.
80

 V roce 2015 bylo dětí ve 

věku do pěti let 3 465 000 a z toho 1 224 000 bylo migračního původu.
81

 To je více jak 

35% celé německé dětské populace ve věku do 5 let. S výrazným podílem imigrantů je 

spojen i růst počtu dětí nepřipravených v šesti letech na povinnou školní docházku.
82

 

Německo si uvědomilo důležitost začleňování jinojazyčných dětí do vzdělávacího 

procesu již do mateřských škol, což dokazují i četné projekty podporující rozvoj jazyka 

v celém Německu.
83

 Význam předškolního vzdělávání výrazně stoupl a stalo se jedním 

z hlavních cílů inovace ve vzdělávání. Německé školství chce totiž být, stejně jako to 

české, kvalitní a konkurenceschopné. A v tom je velký kámen úrazu. Oba systémy 

nemají momentálně v plánu kooperovat, ale být lepší než ten druhý. 

Jak vyplývá z textu, český a německý systém nejsou stoprocentně kompatibilní. 

Vzhledem k nutné časové dotaci pro zavedení změn v obou systémech tak ani není 

výhledově v moci obou států sjednotit jejich vzdělávací systémy. Jednalo by se o velmi 

těžký a hlavně dlouhodobý úkol nejen pro politickou sféru, která se ale momentálně 
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 Ibid., 3. 

79
 Syslová, „Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace“, 50. 

80
 DESTATIS, „Auf einen Blick“, naposledy staženo 5. srpna 2016, 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migratio

nIntegration.html 
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 DESTATIS, „Bevölkerung nach Migrationshintergrund“, naposledy staženo 5. srpna 2016, 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migratio

nshintergrund/Tabellen/MigrationshintergrundAlter.html 
82

 Syslová, „Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace“, 51. 
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 Například program "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist", který začal letos v lednu. 

Dále také "Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration" jímž bylo do konce roku 2015 podpořeno zhruba 
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soustředí na zlepšení kvality a konkurenceschopnosti jednotlivých systémů. Na základě 

získaných informací o jednotlivých systémech vzdělávání je ale možné odhadnout 

případnou možnou míru kooperace. Přestože v obou zemích nefunguje jednotný systém 

vzdělávání, je možná spolupráce na konkrétní úrovni? Ano, je, a to na té nejnižší možné 

úrovni – lokální úrovni. Spolupráce velmi dobře funguje mezi jednotlivými mateřskými 

školami a to hlavně prostřednictvím Koordinačního centra česko-německých výměn 

mládeže Tandem. Takže ačkoliv oba vzdělávací systémy nejsou totožné a nemohou 

tudíž splynout v jeden společný, jsou schopny překonat jednotlivé rozdílnosti, 

spolupracovat a dokonce tuto spolupráci výrazně podporovat, čímž dochází k získání 

nové kvality česko-německých vztahů a utvrzení v potřebě na těchto vztazích a 

interakcích nadále intenzivně pracovat. 

Navzdory rozmanitosti všech světových výchovně-vzdělávacích institucí i 

jednotlivých aktéru na tomto vzdělávání se podílejících, je hlavní cíl pro všechny 

společný: dát dítěti prostor se rozvíjet tím správným směrem, který bude do budoucna 

přínosný jak pro něj, tak i pro celou společnost. Je samozřejmě na místě zmínit, že oba 

státy mají velmi silnou nadnárodní podporu. Školství se ve světě totiž neustále vyvíjí a 

inovuje, a to hlavně za pomoci organizací jako je EU či OECD, které napomáhají 

jednotlivým státům nalézt různé problémy a úskalí a spolu se snaží je i vyřešit. Jejich 

doporučení se pak dále promítají do zákonných a podzákonných norem i strategických 

dokumentů daných zemí.
84

 

Jak již víme, vzdělání je důležité pro budoucnost dětí všech národností a je 

nezbytnou součástí osobního rozvoje. Předpoklady pro dobré sousedské vztahy se 

rozvíjejí již v raném věku. Od zkušeností a základů vzdělání získaných v předškolním 

vzdělávání se pozitivně odvíjejí další šance na úspěch ve vzdělání navazujícím, ale také 

pozitivní vztah k okolí, k druhým lidem i ostatním kulturám. Tím bude zajištěna kvalitní 

budoucnost ne jen jedince, ale vlastně celé společnosti, která bude založena na 

porozumění, úctě, respektu, toleranci a spolupráci. Právě proto by si společnost měla na 

tomto kroku v cestě za lepší budoucností dát záležet.  

                                                                                                                                               

4000 školek a mnoho dalších. Blíže BMFSFJ, „Gute Betreuung“, naposledy staženo 6. srpna 2016, 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Kinder-und-Jugend/kinderbetreuung.html 
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 Například v ČR na základě těchto doporučení vznikl dokument s příhodným názvem Strategie 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Blíže „Strategie vzdělávací politiky České republiky do 

roku 2020“. MŠMT ČR, naposledy staženo 5. srpna 2016, 

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf 
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3. Konkrétní spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání 

Vzdělání je bezpochyby sférou mající vliv. Tento vliv je možné využít ve 

prospěch zkvalitnění vztahů mezi jednotlivci, komunitami i národy. Pro lepší a 

kvalitnější vztahy mezi Čechy a Němci je tedy výhodné investovat do spolupráce právě 

v oblasti vzdělávání. Ačkoliv český a německý systém nefungují stejně a jistě ani 

v nejbližší době nebudou, oba si totiž zakládají na určitých tradičních hodnotách v jejich 

vývoji, jistá míra možnosti jejich součinnosti tu přeci jen je. Jde o konkrétní projekty 

probíhající na lokální úrovni, které mají podporu v obou zúčastněných zemích a jejich 

cílem je sblížit dvě (a více) odlišné kultury za účelem navázání a rozvíjení nových 

vztahů.  

3.1 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem 

Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem má dvě kanceláře 

– v Regensburgu (Řezně) a v Plzni. Obě koordinační centra byla založena roku 1997 na 

základě společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky a spolkové ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky 

Německo, podepsaného při prvním česko-německém setkání mládeže v Poličce v roce 

1996, které doplnilo prohlášení o spolupráci obou zemí v oblasti politiky mládeže 

z roku 2001.
85

 Tandem Regensburg je součástí Bavorského kruhu mládeže, Tandem 

Plzeň je organizačně přičleněn k Západočeské univerzitě v Plzni. Koordinační centra ale 

pořádají akce společně a mají za úkol podporovat sbližování a rozvoj všestranných 

styků a přátelských vztahů mezi lidmi z Česka a Německa. Jde hlavně o mezinárodní 

spolupráci v oblasti práce s mládeží s navazujícím cílem v jejich setkávání. Obě centra 

působí především v těchto oblastech
86

: 

- poskytování poradenství a podpory všem, kteří realizují česko-německé 

výměny dětí a mládeže, žáků a studentů, 

- finanční podpora česko-německé spolupráce v oblasti práce s dětmi a 

mládeží, 

- iniciování výměnných projektů a nových forem přeshraniční spolupráce, 

- zprostředkování partnerství, 

                                                 

85
 Štěpánka Podlešáková, e-mailová zpráva adresovaná autorce, „Projekt „Krůček po krůčku do sousední 

země“ - Koncepce“, 27. července 2016, 9. 
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- vzdělávání odborných pracovníků v oblasti práce s mládeží, 

- zprostředkování mobilit pro jednotlivce (odborné praxe, hospitace, 

dobrovolnictví), 

- zpracovávání informačních a pracovních materiálů, 

- předkládání doporučení společné česko-německé Radě pro spolupráci a 

výměny mládeže a příslušným národním ministerstvům. 

3.1.1 Tandem nabídka  

V oblasti mezinárodní spolupráce je nabídka Tandemu velmi široká. Je možnost 

využít Mimoškolní spolupráci, která je určena pro mladé lidi v jejich volném čase. 

Známé projekty v této oblasti jsou například „Rozjeď to s tandemem!“ či „Učit se 

navzájem“. Dále funguje Spolupráce škol, kdy Tandem pomáhá s organizací, podporou 

a vytvořením zázemí pro realizaci školních výměn a jiných projektů. Projekt s názvem 

Odborné praxe je určený pro české a německé žáky sekundárního stupně vzdělávání, 

kterým je umožněno vyjet na minimálně dvoutýdenní praxi do sousední země. Tandem 

zprostředkovává i kontakty pro rozvoj partnerství mezi institucemi, školami, spolky i 

jednotlivci a to pomocí Kontaktní databáze online.
87

 Pro podporu vzájemné komunikace 

rozvíjí tandem Jazykovou animaci, kde zprostředkovává vyškolené a certifikované 

jazykové animátory a animátorky.
88

 Projekt KULTURJAM podporuje přeshraniční 

aktivity v oblasti hudby, tance, folkloru a práce s videem.
89

 Dále sem spadají i projekty 

Němčina nekouše II
90

, Na jedné lodi
91

, Zažij Plzeň! – Erlebe Pilsen!
92

 a mnoho dalších. 

Pro tuto práci je klíčový fakt, že od roku 2006 Tandem podporuje česko-

německou spolupráci i předškolních zařízení. Díky nemalým finančním prostředkům 

z ministerstva školství, bavorského ministerstva sociálních věcí a Česko-německého 

fondu budoucnosti se mohou realizovat projekty a programy v Česku, Bavorsku a 

Sasku, kde umožňují příhraniční setkání dětí a výměny pedagogů.
93

 

                                                 

87
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3.1.2 Předškolní oblast  

„Setkávání českých a německých dětí a kontakt s jazykem sousední země od útlého věku 

významně přispívají k odbourávání historicky podmíněných předsudků na obou 

stranách hranice“
94

 

Jak již bylo zmíněno, Tandem podporuje česko-německou spolupráci 

předškolních zařízení, pořádá semináře a informační akce pro pedagogy. Do současnosti 

proběhly dva velké projekty: Odmalička – Von klein auf (ve dvou etapách)
95

 a Krůček 

po krůčku do sousední země – Schritt für Schritt ins Nachbarland. V období od roku 

2016 do roku 2019 probíhá nový projekt Sousední světy – Nachbarwelten, který byl 

zahájen v září tohoto roku. Všechny zmíněné projekty jsou primárně cílené na 

předškolní zařízení, později jsou zahrnuty i 1. a 2. třídy ZŠ, školní družiny a 

mimoškolní organizace.  

                                                 

94
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země“ - Koncepce“, 27. července 2016, 1. 
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Obrázek č. 1: Oblasti zapojené do projektů a programů pro předškolní oblast 

pořádané Tandemem 

 

Zdroj: Krůček po krůčku 2012 - 2014 

Základní projektová nabídka společná pro všechny projekty obnáší: semináře 

pro pedagogy, metodickou podporu a poradenství, zprostředkování kontaktů a iniciace 

nových příhraničních partnerství, síťování, webové stránky, newsletter a mnoho 

dalšího.
96

 Jednotlivé projekty budou nyní rozpracovány v následujících podkapitolách. 

3.1.2.1 Odmalička – Von klein auf (2006 - 2008) 

Od března 2006 do dubna 2008 podporoval Tandem česko-německou spolupráci 

na předškolní úrovni prostřednictvím pilotního projektu Odmalička – Von klein auf. 

Cílovou skupinou byly německá a česká centra denní péče pro děti (dále jen MŠ), 

mateřská centra a rodičovská sdružení a pedagogické školy pro učitele MŠ. Projekt se 

měl zaměřit hlavně na oblast podél česko-německé hranice v Bavorsku, Sasku a Česku. 
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Na rozdíl od jiných projektů přišel Tandem jako první s nápadem spolupráce a 

pravidelného setkávání dětí ve věku od 3 do 6 let.
97

 Tandem si uvědomil, že budoucnost 

může být formována již od útlého věku, tak proč to nevyužít a nevštěpovat dětem 

myšlenku společné Evropy již tady. V období od roku 2006 do roku 2007 proběhlo 

celkem 6 česko-německých informačních setkání, kde se přibližně 50 pedagogů, 

ředitelů a všech ostatních zainteresovaných osob dozvědělo obecně o projektu 

Odmalička – Von klein auf, i o jeho dalším vývoji. Mimo to proběhlo i několik 

vícedenních seminářů za účelem výměny poznatků, zkušeností a dojmů týkajících se 

vzdělávací činnosti. Díky všem těmto setkáním se povedlo Tandemu vytvořit síť 

kontaktů, která funguje dodnes online. Zároveň byly vytvořeny informační webové 

stránky s možností odebírání newsletteru. 

Tento vůbec první projekt pro předškolní oblast se stal zdrojem odpovědí na 

mnoho otázek. Na otázky českých i německých školek ohledně příhraničního setkávání, 

na otázky ohledně raného rozvíjení jazykových a řečových schopností v jiném než 

mateřském jazyce, na otázky finančního charakteru i na otázky laické veřejnosti. 

Celkově došlo díky němu ke zvýšení zájmu dalších institucí, které se chtěly podílet na 

vzniku a udržování partnerství mezi Čechy a Němci.  

Projekt Odmalička – Von klein auf v číslech
98

: 

- 83 žádostí na podporu česko-německého projektu v předškolní oblasti. 

- 42 účastníků dvou třídenních seminářů a 17 účastníků na setkání odborníků. 

- Přibližně 250 účastníků na šesti regionálních informačních setkáních. 

- Asi 350 odběratelů projektového newsletteru. 

- Přibližně 15 nově iniciovaných česko-německých projektů. 

3.1.2.2 Kleinprojekt (září – prosinec 2008) 

Jedná se o projekt pro bavorsko-české školky v rámci euroregionu Egrensis. 

Cílem bylo ukázat rozmanitost projektů těchto MŠ v oblasti Egrensis, prezentovat 

stávající projekty a usnadnit výměnu zkušeností mezi všemi zúčastněnými. Jednotlivá 

zařízení v oblastech euroregionu byla kontaktována prostřednictvím informačních 
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letáčků, které měly navnadit k účasti a spolupráci na projektech. Na konci listopadu se 

v Marktredwitzu konalo celodenní shromáždění spolu s workshopem, jehož se 

zúčastnilo celkem 30 zástupců z různých českých a německých mateřských škol.
99

 Na 

závěr celého projektu vznikla publikace obsahující 10 příkladů dobré praxe, která byla 

názornou ukázkou a zhodnocením výsledků dosavadní spolupráce zúčastněných 

českých a německých mateřských škol a jejím hlavním úkolem je další motivace a 

inspirace.
100

 

3.1.2.3 Odmalička – Von klein auf (2009 - 2011) 

Druhá fáze projektu navázala plynule na svého předchůdce a měla za úkol 

navazovat první kontakty mezi dětmi ve věku od 3 do 6 let. Od roku 2009 do roku 2011 

bylo cílem již především vzdělávání dětí v jazyce sousední země. Kromě toho měl tento 

projekt za úkol iniciovat nové přeshraniční projekty MŠ a prohlubovat ty stávající, 

navazovat a upevňovat další kontakty mezi dětmi do 6 let z obou zemí a také 

informovat veřejnost o přínosu česko-německé spolupráce v předškolní oblasti.  

Jednou z novinek a hlavním cílem projektu bylo zavedení půldenní jazykové 

animace vytvořené speciálně pro mateřské školy, což je metoda, která u začátečníků 

zábavnou formou za pomoci použití maňásků, her, písniček a obrázků odbourává 

bariéry při prvním kontaktu s cizím jazykem a pokročilejší zbavuje strachu z jeho 

používání. Tohoto cíle bylo dosaženo v plném rozsahu, jelikož se do jazykových 

animací zapojilo celkem 80 zařízení (38 německých, z toho 20 saských a 42 českých 

MŠ), 200 dospělých a 1 900 dětí.
101

 Pro pedagogy MŠ bylo zaměřeno 6 informačních 

cest s hospitacemi v sousedním regionu, 3 semináře na téma „jazyk sousední země“, 

pracovní setkání, vzdělávací semináře a evaluační semináře. 

Další novinkou v nabídce projektu se stala online kontaktní databáze, která byla 

vytvořena díky pilotní fázi projektu zaměřené na získávání kontaktů a navazování 

prvních vztahů v přeshraniční spolupráci. Sloužil a stále slouží k iniciaci nových 
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partnerství mezi českými a německými školami, což je jeden z hlavních cílů projektu. 

V roce 2011 se tak na stránkách projektu zaregistrovalo více než 30 MŠ se zájmem o 

partnerskou spolupráci v sousední zemi.
102

 Pracovníci projektu následně aktivně hledají 

potencionální partnerské instituce a podporují tak spolupráci již od začátku. Za celé 

období projektu bylo realizováno 15 nově iniciovaných příhraničních partnerství.
103

 

Na základě tohoto projektu proběhla také první nadnárodní evaluace vývoje 

česko-německé spolupráce v předškolní oblasti. Výzkum proběhl v období od dubna do 

září roku 2011 a zúčastnilo se ho 57 českých a německých zařízení, přes 200 rodičů a 

okolo 250 dětí.
104

 Nebyly hodnoceny úspěchy jen projektu Odmalička – Von klein auf 

ale byly sem zahrnuty i přeshraniční projekty MŠ financované z jiných zdrojů, než byl 

Tandem. Koncept uspěl ve všech oblastech – ať už se jedná o pokroky dětí v učení 

(sousedního jazyka), nové poznatky pedagogů a zařízeních o podnětném působení 

přeshraniční spolupráce, anebo dobré zkušenosti rodičů. Děti samy ze 79% uvádějí, že 

mají německé/české kamarády a kamarádky, že si hrají s dětmi ze sousední země a mají 

radost, když přijedou na návštěvu.
105

 To vypovídá o tom, že si již v raném věku 

uvědomují rozdíly a společné rysy, což jen utvrzuje ve správnosti rozhodnutí 

podporovat přeshraniční spolupráci již v takto nízkém věku. 

Na slavnostním ukončení projektu Odmalička – Von klein auf 16. listopadu 2011 

v německém Regensburgu proběhlo ohlédnutí zpět a současně vytyčení plánů do 

budoucna. Promluvili zde i zástupci obou zúčastněných stran
106

: 

„Začínat spolupráci tak brzy, jak je to jen možné, je ten správný základ pro sjednocenou 

a spřátelenou Evropu,“ prezident Bavorského kruhu mládeže Matthias Fack. 

„Stěžejní vidím právě přeshraniční spolupráci a preferenci německého jazyka nad 

anglickým v rámci příhraničních regionů,“ ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal 

Urban. 

                                                 

102
 Ibid., 7. 

103
 Štěpánka Podlešáková, e-mailová zpráva adresovaná autorce, „Stručné porovnání projektů předškolní 

oblasti Tandemu realizovaných v rámci programů INTERREG“, 27. července 2016. 
104

 Štěpánka Podlešáková, e-mailová zpráva adresovaná autorce, „Projekte und Programme für Kinder 

von 3 bis 8 Jahren in der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit 2004 – 2014 - Übersicht der Projekte 

und Programme“, 27. července 2016, 6. 
105

 Tandem, Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení – Shrnutí výsledků evaluace 

(Plzeň: Bílý slon, 2011), 7. 
106

 Štěpánka Podlešáková, e-mailová zpráva adresovaná autorce, „Tisková zpráva – Slavnostní ukončení 

projektu Odmalička – Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení.“, 27. července 

2016, 6. 
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3.1.2.4 Krůček po krůčku do sousední země – Schritt für Schritt ins 

Nachbarland (2012 - 2014) 

Nový projekt Krůček po krůčku do sousední země – Schritt für Schritt ins 

Nachbarland navazuje na úspěšnou předchozí etapu česko-německé spolupráce 

předškolních zařízení v letech 2009 – 2011 a rozšiřuje svoji působnost na větší cílovou 

skupinu – nyní jsou to děti ve věku od 3 do 8 let z MŠ, 1. a 2. tříd základních škol, 

školní družiny a mimoškolních organizací. Je to hlavně z důvodu snahy zachovat 

kontinuální návaznost práce se sousedním jazykem a možnost udržovat získané vazby a 

přátelství. 

Graf č. 3: Typy navštívených zařízení 

 

Zdroj: „Botschaft des Nachbarlandes“ 

Zároveň se zvětšila i územní působnost projektu trochu více do vnitrozemí – na 

české straně je to území celého Libereckého, Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského a 

Jihočeského kraje a na německé straně v Bavorsku 1. a 2. řada okresů ve vládních 

 krajích Dolní Bavorsko, Horní Falc a Horní Franky, v Sasku zemské okresy před 

územní reformou v roce 2008 v krajích Chemnitz a Dresden. Důvodů pro toto rozšíření 

je hned několik
107

: 

                                                 

107
 Štěpánka Podlešáková, e-mailová zpráva adresovaná autorce, „Projekt „Krůček po krůčku do sousední 

země“ - Koncepce“, 27. července 2016, 4. 



   

 

34 

  

- Roste počet zařízení majících zájem o česko-německou spolupráci, ale ležící 

mimo okresy bezprostředně sousedící s česko-německou hranicí. 

- Zvyšující se prostupnost hranic díky Schengenské dohodě mající za 

důsledek snazší cesty do sousedních zemí. 

- Od května 2011 platí oboustranný neomezený volný pohyb pracovních sil, 

což může vést ke zvýšení zájmu pedagogů o práci v sousední zemi. 

- Ke skutečné integraci dojde pouze tehdy, podpoří-li proces celé státy, ne 

pouze příhraniční oblasti. 

Graf č. 4: Navštívená zařízení podle oblastí 

 

Zdroj: „Botschaft des Nachbarlandes“ 

Některé cíle z předchozího projektu byly zachovány, aby byl i nadále využíván 

jejich potenciál. Šlo například o setkávání s dětmi ze sousední země, pokračování 

jazykových animací, práci s veřejností, podporu prvních kroků nově začínající 

přeshraniční spolupráce a další. Nové cíle pro tento nový projekt byly stanoveny hned 

tři
108

 

- Rozvoj pozvolné práce s pedagogy, zařízeními i organizacemi. Má být 

kladen důraz na postupné a pozvolné seznamování se se sousední zemí a 

jejím jazykem (např. zařízením českého/německého tematického koutku, 

                                                 

108
 Ibid., 6. 
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prostřednictvím dětské literatury sousední země, výletem do sousední země 

apod.).  Je potřeba poskytnout odbornou a jazykovou pomoc a podporu ve 

chvílích, kdy je to potřeba. 

- Je nutné se více zaměřit na aktuální témata interkulturní výchovy a 

vzdělávání spojené často s německým tématem integrace dětí migrantů. 

- Lepší informovanost pedagogů a vedoucích pracovníků MŠ a ZŠ o 

souvislostech mezi česko-německými aktivitami a závaznými vzdělávacími 

plány v Česku a Německu. 

Těchto stanovených a velmi ambiciózních, avšak ne nesplnitelných, cílů mělo 

být dosaženo prostřednictvím informačních materiálů, publikací, práce s veřejností a 

médii, metodické podpory a poradenství, zprostředkovávání kontaktů skrze on-line 

kontaktní databázi, přímé podpory a vzdělávacích a informačních akcí. Inovativním 

jádrem projektu a zároveň jedním z hlavních prostředků dosažení cílů projektu byla 

přímá podpora skrze „vyslance ze sousední země“. Vyslanci jsou pedagogové, 

vychovatelé, lektoři a pracovníci s mládeží z Česka i Německa mající zkušenosti s prací 

s dětmi, dobré znalosti sousední země a jejího jazyka a speciálně vyškolení Tandemem. 

Ti přijeli do zařízení, které si tuto podporu vyžádalo, a přiblížili dětem sousední zemi a 

její jazyk pomocí jazykové animace, her, předčítání dětské literatury, atd. Mimo to 

mohli „vyslanci“ pomoci i při organizaci projektu, podpořit pedagogy přímo na místě 

při plánování česko-německého setkání či výletu do sousední země. Obohatili tak 

zařízení různorodými aktivitami, usnadnili dětem kontakt s cizím jazykem a třeba i 

pomohli navázat nové přeshraniční kontakty. 

V rámci tohoto projektu vyšlo několik doplňujících publikací a výstupů pro 

odbornou veřejnost. Je to například „Projekt jako stavebnice“, což je pracovní materiál 

k věkově adekvátním projektům v předškolních zařízeních a školních družinách 

obsahující více než 70 nápadů pro česko-německé projekty. Dále také 

dvojjazyčný„Česko-německý slovníček (nejen) pro pedagogy MŠ“, který je určen 

hlavně těm, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let. Představuje prakticky a situačně 

zaměřený materiál skládající se ze slovníkové části a 15 karet s fotografiemi, které se 

tematicky váží ke slovníku. Jeho cílem je podpořit aktivní práci s jazykem jak pro 

začátečníky, tak i pro mírně pokročilé. 
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Projekt Krůček po krůčku do sousední země – Schritt für Schritt ins Nachbarland 

v číslech
109

: 

- 29 vyškolených „vyslanců ze sousední země“ 

- 125 přihlášených zařízení (79 z ČR a 46 ze SRN). 

- 6 000 zapojených dětí. 

- 1 200 zapojených dospělých. 

- 13 nově iniciovaných příhraničních partnerství. 

- 11 cílových regionů podél česko-německé hranice. 

V rámci Evropského dne spolupráce 2012 byl tento tříletý projekt vybrán jako jeden 

z příkladů nejlepší evropské praxe přeshraniční spolupráce. 

Obrázek č. 2: Rozložení přihlášených zařízení 

 

Zdroj: „Botschaft des Nachbarlandes“ 

                                                 

109
 Štěpánka Podlešáková, e-mailová zpráva adresovaná autorce, „Botschaft des Nachbarlandes“, 27. 

července 2016, 2. 
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3.1.2.5 Sousední světy – Nachbarwelten (2016 - 2019) 

Projekt Sousední světy – Nachbarwelten byl 15. září v Plzni oficiálně zahájen a 

je prozatím v rané fázi. Co se týče cílového regionu, tak oproti předchozímu projektu 

Krůček po krůčku do sousední země – Schritt für Schritt ins Nachbarland dojde 

k rozšíření v Sasku o oblasti Zhořelec, Budyšín, Saské Švýcarsko – Východní 

Krušnohoří, Střední Sasko, Saská Kamenice, Krušnohorský okres, Zwickau a Vogtland 

a v Durynsku o zemské okresy Greiz a Saale-Orla. Cílová skupina by měla zůstat stejná 

jako u předchozího projektu se zaměřením na ještě silnější provázání, užší spolupráci a 

podporu vzniku nových příhraničních partnerství. 

Tak, jako byla v předchozím projektu přímá podpora realizována 

prostřednictvím „vyslanců“, tak nyní budou využiti „medinauti". Ti budou mít 

zkušenosti s prací s dětmi od 3 do 8 let a s přeshraničními projekty v předškolní oblasti, 

protože budou speciálně vyškoleni Tandemem. Tito „medinauti“ pak na žádost MŠ, ŠD, 

ZŠ či jiné mládežnické organizace přijedou a nabídnou zařízením první kontakty s 

jazykem sousedů a podporu formou mediálně pedagogických nabídek k přiblížení 

každodenního života a kultury sousední země. Aktivity mohou být realizovány buď 

samotnými „medinauty", nebo pedagogy s jejich výpomocí. K objevování sousední 

země tentokrát dojde za pomoci medií všeho druhu (obrázky, příběhy, fotografie, knihy, 

filmy, animace atd.).  Díky zapojení do těchto projektů mají zúčastnění tak jedinečnou 

možnost výměny zkušeností, získání nových kontaktů, ale i postojů a pohledu na 

kulturně odlišné prostředí. „Medinauti“ budou moci zařízení navštívit až osmkrát. 

Plánované akce projektu jsou
110

: 

- Pracovní a kontaktní setkání k vytvoření projektové publikace se zapojením 

a účastí odborníků, jejíž pracovní název je „Nachbarwelten – Sousední 

světy“ – jazykové a mediálně pedagogické nápady a podněty pro 

přeshraniční projektovou práci. 

- Vícedenní vzdělávací seminář pro „medinauty“ kde dojde k jejich vyškolení 

a odborné přípravě pro realizaci aktivit v jednotlivých zařízeních. 

- „Můj česko-německý mediální projekt“ je zastřešující název pro čtyři 

jednodenní regionální tematické semináře pro pedagogy. 

                                                 

110
 Štěpánka Podlešáková, e-mailová zpráva adresovaná autorce, „Nachbarwelten – Sousední světy - 

Koncept“, 27. července 2016, 6-7. 
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- Dvě dvoudenní pracovní setkání „medinautů“ a to v roce 2017 a v roce 

2018, kde dojde ke sdílení zážitků a zkušeností získaných během svých 

návštěv v zapojených zařízeních a organizacích. 

- Třídenní tematický seminář „Mediální projekty v česko-německé 

spolupráci“ pro všechny, kteří chtějí ve svém regionu realizovat česko-

německý mediální projekt. 

- Proběhnou také hospitační návštěvy v zapojených zařízeních, aby byla 

zajištěna kvalita nabídky v průběhu celého projektového období. 

Novinkou v tomto konceptu je zapracování vztahu ke vzdělávacím plánům 

Česka a Německa. Jedná se o to, že jazyková a mediálně pedagogická nabídka bude 

realizována v souladu s RVP PV a RVP ZV (ČR), Bavorským vzdělávacím a 

výchovným plánem (SRN) a Saským vzdělávacím plánem (SRN).  

3.1.2.6 Česko-bavorské výměny pedagogů MŠ a ŠD 

Z pověření bavorského ministerstva práce a sociálních věcí podporuje Tandem 

výměnu pedagogů mezi bavorskými a českými mateřskými školami a školními 

družinami.
111

 Tyto výměny musí být oboustranné, délka trvání je variabilní a závisí na 

možnostech zařízení. Cílem je ale navázat dlouhodobá partnerství a podpořit a 

prohloubit přeshraniční spolupráci. Na začátcích je možné využít i proškoleného 

jazykového prostředníka, který pomáhá navazovat kontakty. Tento projekt má mít 

přínos v získávání nových podnětů pro vlastní činnost, v přeshraniční výměně 

zkušeností, v rozšíření odborných a jazykových znalostí a k vytváření trvalých kontaktů 

důležitých pro budoucí česko-německou spolupráci v předškolní oblasti. V roce 2014 se 

uskutečnilo pět výměn mezi čtyřmi zařízeními, v jejichž rámci strávily učitelky celkem 

více než 25 dní na praxi v sousední zemi. 
112

 

3.1.3 Financování 

Organizace typu Tandem mají hned několik možností, kde získat finanční 

prostředky na své projekty
113

: 

                                                 

111
 Tandem, „Výměna pedagogů“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.tandem-

org.cz/predskolni/programy-a-projekty/vymena-pedagogu 
112

 Tandem, „Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2014“, naposledy staženo 6. srpna 2016, 

http://www.tandem-org.cz/upload/files/tandem/vyrocni-zpravy/2014_vyrocni_zprava.pdf, 34. 
113

 Tandem, „Možnosti financování česko-německých výměn mládeže“, naposledy staženo 7. srpna 2016, 

http://www.tandem-org.cz/upload/files/publikace/publikace%20financovani/publikace_financovani.pdf 



   

 

39 

  

- Evropská unie – pro získání těchto prostředků je potřeba vynaložit velké 

úsilí spojené s náročnou administrativou, ale částka, kterou je pak možno 

získat, není zanedbatelná. Lze čerpat ze Strukturálních fondů EU a 

operačních programů a z Unijních programů 

- Mezinárodní fondy – jedná se o fondy vzniklé na základě mezivládních 

smluv a dohod, které tím pádem ve většině případů financují pouze projekty 

mezi danými zeměmi. Nejznámější je asi Česko-německý fond budoucnosti, 

který vznikl na základě článku VII. Česko-německé deklarace a striktně 

financuje pouze česko-německou spolupráci. Od roku 1998 podpořil více 

než 9 000 projektů přibližně 50 miliony eur.
114

 Podobně jako Fond 

budoucnosti funguje například i Polsko-německá agentura pro mládež. 

- Národní zdroje – nejčastěji jsou čerpány prostředky od Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury či Ministerstva 

zahraničních věcí. 

- Regiony – finanční podpora v rámci krajů není jednotná a tudíž je nutno 

hledat podrobné podmínky v jednotlivých krajích. Důležitou roli ale hrají 

Euroregiony spravující fondy malých projektů. 

- Města a obce – komplikací je tvorba rozpočtu jednotlivých obcí, což 

vyžaduje vznést požadavek na podporu s dostatečným předstihem. I tak 

nejsou ale částky poskytnuté městy a obcemi zanedbatelné. 

- Nadace a nadační fondy – tyto prostředky mohou být poskytovány jak na 

národní, tak pouze na lokální úrovni a specializují se na určité tematické 

okruhy. 

- Jednotlivci a firmy – nemusí se jednat striktně o finanční podporu. Častokrát 

bývá oceňována i podpora prostřednictvím jiných služeb. 

Co se týče nákladů a finančních prostředků pro jednotlivé projekty organizované 

Tandemem, pro lepší představu byla vypracována následující přehledná tabulka: 

                                                 

114
 „Česko-německý fond budoucnosti“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.fondbudoucnosti.cz/ 
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Tabulka č. 1: Celkové náklady a finanční zdroje jednotlivých projektů 

koordinačního centra Tandem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů koordinačního centra Tandem. 
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3.1.4 Budoucnost organizace 

Kromě dosavadních, časově omezených, nabídek Tandemu neexistuje žádná 

kontinuální podpora česko-německých projektů předškolních zařízení, ani v Česku ani v 

Německu. To je důvod, proč se Tandem snaží organizovat všechny své projekty v určité 

tematické, ale hlavně časové návaznosti. Bohužel díky náročné administrativě spojené 

s hledáním finančních zdrojů se tak zatím moc nedaří a dochází tak k určitým časovým 

prostojům mezi jednotlivými projekty.
115

 S tím je spojený i problém financování jiných, 

než příhraničních oblastí. Přestože by Tandem rád expandoval a rozšířil své pole 

působnosti dále do vnitrozemí a zájem o česko-německou spolupráci předškolních 

zařízení ležících mimo okresy u hranic je prokazatelný, bohužel je omezen 

financováním projektů, které podporuje pouze oblast příhraničí.
116

 

Další problém, který se Tandem snaží řešit také v nastávajícím projektu, bylo 

počáteční omezení se pouze na děti ve věku do 6 let. S rostoucím počtem úspěšných 

předškolních projektů nastaly komplikace s nedostatečnou, ba téměř dokonce žádnou 

nabídkou rozvoje jazyka v dalším studiu, tedy na prvním stupni základních škol. Děti 

tak nemohly dále využívat a rozvíjet osvojené kompetence, čímž úsilí jejich, Tandemu a 

všech zainteresovaných osob přicházelo vniveč. Proto Tandem již od projektu Krůček 

po krůčku do sousední země – Schritt für Schritt ins Nachbarland rozšířil cílovou 

skupinu na děti ve věku od 3 do 8 let, tedy o 1. a 2. třídy ZŠ, ŠD a mimoškolní 

organizace.  

                                                 

115
 Štěpánka Podlešáková (Vedoucí předškolní oblasti v koordinačním centru česko-německých výměn 

mládeže Tandem), v osobním rozhovoru s autorkou, 25. července 2016. 
116

 Jedná se o programy v rámci cíle EUS – jeden je Česko-Saský a jeden je Česko-Bavorský. Štěpánka 

Podlešáková (Vedoucí předškolní oblasti v koordinačním centru česko-německých výměn mládeže 

Tandem), v osobním rozhovoru s autorkou, 25. července 2016. 
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Tabulka č. 2: Kategorizace projektů na základě dostupných informací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů koordinačního centra Tandem. 
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Celkově mají projekty organizované Tandemem tyto „vedlejší efekty“: u 

učitelek to jsou nové nápady pro práci, inspirace, pocit smysluplné práce pro rodiče a 

děti, nové kontakty s pedagogy ze sousední země, nebo možnost naučit se/zlepšit si cizí 

jazyk. Rodiče potvrzují zlepšení pozitivního smýšlení o sousední zemi a rovněž se u 

nich zvýšil zájem o sousední jazyk. Bezpochyby nejen děti, ale i rodiče si mohou najít 

nové přátele a známe v sousední zemi. Mimo toto všechno dochází ale k pozitivnímu 

vlivu v zainteresovaných regionech, či k zvýšení prestiže zapojených mateřských škol. 

Z hlediska zainteresovaných osob – učitelek MŠ – se návrhy na zlepšení týkají 

zjednodušeného financování a dostatečných zdrojů (personální, časové, finanční, 

obsahové).
117

 Dále byl vznesen požadavek na školení, další setkání s partnerskými 

zařízeními a na podporu venkovského regionu v Německu. České učitelky nejčastěji 

zmiňovaly komplikace s cestovními pasy pro děti. 

Tandem se v každém následujícím projektu snaží přinést něco nového, ať už 

v rámci tematického rozšíření, či možnosti nového druhu přímé podpory a realizace 

obsahové nabídky. Zároveň se Tandem snaží zintenzivnit svou práci, což potvrzuje 

například četnost návštěv „vyslanců“ a „medinautů“ v rámci přímé podpory 

v zapojených zařízeních a organizacích. „Vyslanci“ podnikli 4 návštěvy během 

projektového období a „medinauti“ by měli mít možnost podniknout až 8 návštěv. 

Zároveň funguje již zmiňovaná online databáze kontaktů a také projektová databáze 

Tandemu, kde je možnost se inspirovat a najít příklady dobré praxe česko-německých 

výměn dětí a mládeže.
118

 

Z pohledu konceptu transakcionalismu je prostřednictvím Tandemu plně 

naplňována jeho podstata, kdy dochází k intenzivnímu kontaktu ve všech oblastech 

spadajících pod školství. Tandem se totiž původně primárně zaměřoval na spolupráci 

mezi staršími dětmi a mládeží, ale nyní jsou již pokryty všechny důležité věkové 

kategorie. To vytváří nové a posiluje stávající vzájemné vztahy mezi ČR a SRN, čímž je 

posilována i vzájemná důvěra a loajalita. 

                                                 

117
 Tandem, „Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení – Shrnutí výsledků evaluace“, 18. 

118
 Tandem, „Projektová databáze Tandemu“, naposledy staženo 6. srpna 2016, http://www.tandem-

org.eu/projekt/seznam_projektu 
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Závěr 

Jaký význam má předškolní vzdělávání v kontextu vzájemné spolupráce? 

Nakolik umožňují vzdělávací systémy spolupráci obou zemí? Jak lze koordinovat 

přeshraniční spolupráci na úrovni předškolního vzdělávání? To jsou otázky, na které si 

tato práce kladla za úkol odpovědět. Ačkoliv železná opona rozdělující po desetiletí 

Východ a Západ padla před více než dvaceti lety, představa hranice přetrvává 

v myšlenkách Čechů i Němců dodnes a jen málokdo se vyhne předsudkům. Dnešní 

doba si přitom žádá ochotu čelit novým výzvám společně jako sjednocená Evropa bez 

zatížení minulostí. Nové generace by tak neměly vyrůstat s negativními pocity vůči 

ostatním, ale měly by být hnacím motorem nového směřování do budoucnosti. Proč se 

zaměřit právě na děti? Protože ty jsou ještě schopné díky své bezprostřednosti mnohem 

snáze navazovat kontakty s našimi sousedy, nevnímají tolik bariéry a překážky, jako my 

dospělí, a mohou z těchto zkušeností a nově nabitých vědomostí čerpat po celý život, 

což je přínosné nejen pro ně, jakožto jedince, ale i pro celou společnost a hlavně obě 

zúčastněné země. Přestože je interkulturní výchova nedílnou součástí aktuálních 

vzdělávacích plánu v Česku i v Německu, o aktivní spolupráci se sousedními zeměmi 

zde bohužel není žádná podstatná zmínka. Proto je potřeba obsáhnout všechny oblasti, 

ve kterých je možné navazovat vztahy se sousedními zeměmi a upevňovat tak pocit 

sounáležitosti a vzájemnou důvěru mezi nimi.  

Český i německý vzdělávací systém mají něco společného, ale také je mezi nimi 

mnoho rozdílů, které výrazně ovlivňují pomyslnou možnost splynutí v jeden vzdělávací 

systém. Německý systém je natolik rozrůzněný na úrovni spolkových zemí a natolik si 

zakládá na tradici, že je prakticky v současné době nemožné, i kdyby jen pomyslně, ho 

sloučit s jednotně a komplexně uspořádaným českým vzdělávacím systémem. Oba 

systémy jsou ale velmi flexibilní a otevřené k možnosti spolupráce na mnohem nižší, 

lokální úrovni. Jsou tedy schopné fungovat vedle sebe a vzájemně se potkávat a 

propojovat hlavně díky práci koordinačního centra Tandem. Možnosti budoucího 

propojení nelze popřít, ale k tomu je ještě dlouhá cesta na obou stranách a nutným 

předpokladem je i změna strategie. Politika obou států je totiž, jak již bylo několikrát 

zmíněno, zacílená na zvýšení konkurenceschopnosti vzdělávacích systémů vůči 

ostatním, což se tak úplně neslučuje s myšlenkou splynutí obou systému v jeden 

společný.  
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Jak již bylo v práci několikrát zmíněno, předškolní vzdělávání nyní v Evropě i 

ve světě zastává pozici nedílné součásti celoživotního vzdělávání. Pro dosažení 

kvalitního vzdělávání je ale potřeba si stanovit dlouhodobé záměry, cíle a kritéria 

jednotlivých vzdělávacích politik, které formují vzdělávací soustavu a stanovují tak 

strategie dalšího rozvoje. To platí pro vzdělávací systémy jednotlivých zemí. Nehledě 

na jejich úrovně a odlišnosti je ale možné propojovat jednotlivé vzdělávací systémy 

různých zemí, a to prostřednictvím různých forem spolupráce. Je důležité hledat 

kompromisy, což je možné jen na základě toho, že je mezi státy navázána důvěra a 

vzájemné vztahy jsou stabilizovány. Díky interakcím mezi českým a německým 

vzdělávacím systémem, které mají za výsledek předškolní spolupráci prostřednictvím 

koordinačního centra Tandem, se potvrdilo fungování konceptu transakcionalismu 

Karla Deutsche. Běžné transakce mezi jednotlivými státy výrazně ovlivňují kvalitu 

vzájemných vztahů, dochází díky nim ke sblížení, porozumění a utváření důvěry, 

přičemž běžnou transakcí, jak je tomu v tomto případě, může být i vzájemná spolupráce 

v oblasti předškolního vzdělávání. Tím, že tyto interakce probíhají přes hranici, vedou 

vlastně k utváření nového celku, což je podstata práce Tandemu. Tandem přišel jako 

první organizace s myšlenkou zprostředkovávat přeshraniční aktivity na úrovni 

mateřských škol. O tyto činnosti je jak na straně Česka, tak na straně Německa velký 

zájem a jeho popularita roste s počtem úspěšně ukončených projektů. 

Tím se dostáváme k odpovědi na poslední otázku: Jak lze koordinovat 

přeshraniční spolupráci na úrovni předškolního vzdělávání? Koordinace projektů česko-

německé spolupráce v tak velkém měřítku, jak ji zařizuje Tandem, není v ČR běžná. 

Kromě nabídek, které nabízí právě Tandem, totiž neexistuje žádná jiná kontinuální 

podpora česko-německých aktivit předškolních zařízení. Přestože disponuje Tandem 

dvěma centry – jedno je v Plzni a jedno v Regensburgu, jednotlivé projekty jsou řízeny 

centrálně a různé akce se odehrávají střídavě na české a německé straně. Na celém 

průběhu všech projektů je asi nejtěžší zajistit kontinuální financování, aby nedocházelo 

k časovým prostojům mezi jednotlivými projekty. Financování činnosti Koordinačních 

center v předškolní oblasti z vlastních zdrojů totiž není možné a rozvoj dalších aktivit 

tak plně závisí na získání dotačních prostředků z jiných zdrojů. 

Tandem by velmi rád získal další podporu a rozšířil možnost financovat projekty 

i mimo území ležící striktně podél hranice s Německem. Právě díky nedostatku 

finančních prostředků to ale není proveditelné. Ta možnost rozšíření pole působnosti tu 
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je a Tandem o ní ví, ale prozatím není realizovatelná. Bohužel ne bez zajištěné  finanční 

podpory. S ohledem na ranou fázi posledního projektu bude velmi zajímavé sledovat 

jeho průběh, následné zhodnocení a celkový vývoj přeshraniční spolupráce v oblasti 

předškolního vzdělávání pod taktovkou Tandemu.  
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Summary 

What is the importance of pre-school education for of mutual cooperation? In 

which extend will the education systems of both countries allow any form of 

cooperation? How can we coordinate the cross-border cooperation for pre-school 

education? This thesis proposal attempts to answer these main questions. 

Czech and German educational systems have something in common but there 

are also many differences, which significantly affects the possibility of merging into a 

single educational system. The German system is very diversified on federal level and 

its traditions are its great. It is therefor virtually impossible, even only metaphorically 

suggested, to merged it with uniformly and comprehensively arranged Czech 

educational system. However, both systems are very flexible and open to possibilities of 

cooperation on a much lower, local level. They are able to work and meet together and 

interconnect due to the work of the coordination center Tandem. Possibilities for future 

merging can’t be denied, but it is still a long way away for both sides and it comes with 

the prerequisite of a change of strategy. The policy of both states is, as already 

mentioned several times, aimed at increasing competitiveness in relation to other 

educational systems which is entirely incompatible with the idea of merging the two 

systems into one. 

It has been mentioned several times that the currant preschool education in 

Europe and in the world is considered an integral part of lifelong learning. To achieve 

quality education it is needed to set long-term goals, objectives and criteria of all 

educational policies that shape educational system and determine the best strategy for 

the further development. This applies to the educational systems of individual countries. 

Regardless of their varying levels and differences it is possible to connect individual 

education systems of different countries through various forms of cooperation. Tandem 

works according to this principal. It became the first organization to use the idea of 

cross-border activities at kindergartens. These activities take place on both Czech and 

German side and large interest and popularity for it is growing with the number of 

successfully completed projects. 

Finally we can examine the last question: How can cross-border cooperation be 

coordinated at pre-school education level? Coordination of projects based on the Czech-

German cooperation on a large scale as offered by Tandem is not common in the Czech 
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Republic. Tandem is the exception; there is no other continuous support of Czech-

German activities in pre-schools. Tandem has two centers, one in Pilsen and one in 

Regensburg, but despite the two locations any individual projects are managed centrally 

and various events are held alternatively on Czech and German side. Throughout of 

project duration the most difficult part is to secure continuous funding to avoid 

downtimes between different projects. Tandem cannot finance any activities of the 

coordination centers in the pre-school area and thus the development of the 

organization’s activities fully depends on obtaining funds from other resources. 

Tandem would like to receive further support and extend the ability to finance 

projects outside its territory, which is situated strictly along German border. However, 

this is impossible due to the lack of funds. The possibility to extend the scope is present 

and Tandem is aware of this, but it is not possible at this time. Unfortunately, this is due 

to the lack of sufficient financial support. In regards to the early stage of the latest 

project of Tandem, it will be very interesting to follow its course; as will be the 

subsequent evaluation of the overall development of cross-border cooperation in the 

early childhood education. 
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 Použité zkratky 

BJR – Bavorský kruhu mládeže (z něm. Bayrischer Jugendring) 

BLK - Komise Spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu výzkumu (z něm. 

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung) 

BMBF - Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum (z něm. Bundesministerium 

für Bildung und Forschung) 

ČR – Česká republika 

ČSFR – Československá federativní republika 

ČSSR – Československá socialistická republika 

ČŠI – Česká školní inspekce 

EU – Evropská Unie 

EUS - Evropské územní spolupráce 

ISCED – mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO od roku 1976 

(z angl. International Standard Classification of Education) 

KJP – Spolkový plán pro děti a mládež (z něm. Kinder- und Jugendplan des Bundes) 

KMK - Stálá konference ministrů školství zemí ve Spolkové republice Německo (z 

něm. Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland) 

MŠ – Mateřská škola 

MŠMT ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

NDR – Německá demokratická republika 

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (z angl. Organization for 

Economic Co-operation and Development) 

PISA – mezinárodní šetření (z angl. Programme for International Student Assessment) 

RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP ZV - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SRN – Spolková republika Německo 

ŠD – školní družina 

ŠVP – Školní vzdělávací program 

ZČU – Západočeská Univerzita v Plzni 

ZŠ – Základní škola 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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