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Úvod
Předkládaná publikace se snaží pohlédnout na současné české vzdělávání
a péči v raném věku prostřednictvím komparace s vybranými zeměmi
Evropské unie a Nového Zélandu. Výběr zemí byl volen tak, aby bylo možné srovnávat Českou republiku se zeměmi východní, západní a severní
Evropy. Východní Evropu zastupuje Slovensko, jako představitel podobného historického vývoje předškolního vzdělávání, jaký má Česká republika. Ostatní země byly voleny se záměrem vybrat co nejširší specifika
a různorodost ve vzdělávacích systémech.
Skandinávské země jsou v zemích OECD často uváděny jako příklady
dobré praxe rané péče a vzdělávání dětí předškolního věku. Vybrány však
byly pouze Norsko, jako představitel komprehenzivního vzdělávacího
systému s výrazným procentuálním podílem péče o děti mladší tří let,
a Švédsko, které má sice také tzv. jednotnou školu jako Norsko, ale je zde
výrazná spoluúčast obcí při zajišťování péče a vzdělávání dětí žáků, včetně řízení školy.
Západoevropské země zastupují Anglie a Německo, jako země, které si zachovávají selektivní vzdělávací systém. Anglie má čtyři decentralizované
systémy a specifikem země je zcela odlišný věk nástupu dítěte do primárního vzdělávání. Německo jako jedna z mála evropských zemí zřizuje
tzv. přípravné třídy pro děti ve věku zahájení povinné školní docházky
(tj. 6 let), které však nejsou pro školní docházku ještě zralé.
Evropské země byly doplněny o Nový Zéland, jako představitele zcela jiného kontinentu. Nový Zéland se svojí filozofií předškolního kurikula velmi blíží českému pojetí. Dalším důvodem k výběru této země byl i fakt, že
právě Nový Zéland prochází velkými inovacemi v oblasti předškolního
vzdělávání, stejně jako Česká republika.
Školství v České republice se potýká v posledních deseti letech s řadou
problémů spojených s kurikulární reformou. Došlo k jeho decentralizaci,
tzn. že školy, včetně mateřských, se staly právními subjekty s vysokou
autonomií a zodpovědností za vzdělávání svých svěřenců (dětí, žáků, studentů). Dvouúrovňové kurikulum přináší povinnost všem školám vytvářet si vlastní školní vzdělávací programy a současně s tím provádět autoevaluaci školy.
Je pochopitelné, že řada škol vnímá tyto změny jako nedílnou součást
demokratizace naší společnosti a snaží se je vnášet do svého života. Pro
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některé školy je však obtížné odpoutat se od tradičních přístupů k dětem
a vzdělávání a aplikovat osobnostní model vzdělávání.
Za jeden z největších problémů lze považovat zajištění péče o děti ve věku
do tří let a nevyjasněnost kompetencí v péči o děti tohoto věku v rámci několika resortů – Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Autoři této publikace si proto kladou za cíl přispět k pochopení myšlenek
kurikulární reformy především v předškolním vzdělávání a přinést inspiraci k její vyšší kvalitě nejen na úrovni každodenní praxe v mateřských
školách, ale i na úrovni systému. Z tohoto důvodu využili autoři pro strukturaci textu obdobných pěti oblastí, které pro předškolní vzdělávání definovalo OECD v publikaci Starting strong III (2012) jako pět klíčových nástrojů vzdělávací politiky, které mohou účinně podpořit kvalitu raného
vzdělávání v jednotlivých zemích. Jde o oblasti: Stanovení cílů a kvality
předpisů (Setting out quality goals and regulations), Tvorba a implementace
vzdělávacího programu a standardů (Designing and implementing curriculum and standards), Zvýšení kvalifikací, zlepšení odborné přípravy a pracovních podmínek (Improving qualifications, training and working conditions)
Zapojení rodin a komunit (Engaging families and communities), Zlepšení
sběru údajů, výzkumu a monitorování (Advancing data collection, research
and monitoring).
První kapitola se snaží definovat oblast vzdělávání a péče v raném věku,
jak je vnímána v zemích OECD, a specifikovat tuto problematiku v České
republice. Snahou autorů je více se zaměřit na oblast předškolního vzdělávání, tedy vzdělávání dětí zpravidla od tří let, uskutečňovaném především v mateřských školách. Jsme si vědomi, že OECD (2012), na jehož
informace často odkazujeme, vnímá předškolní vzdělávání jako péči
a vzdělávání dětí od narození po vstup do základního vzdělávání, odtud
také často používaná zkratka ECEC – Early Childhood Education and Care.
Pro lepší orientaci v textu uvádíme v seznamu zkratek termíny, které dále
v textu používáme.
Druhá kapitola je věnovaná představení systému předškolního vzdělávání ve vybraných zemích a v České republice. Některé země mají propojený
systém péče o děti ve věku do tří let se vzděláváním dětí po vstupu do povinného vzdělávání. Další země mají tyto sektory oddělené a jsou v péči
několika ministerstev. Tak je tomu také v České republice.
Další kapitoly odkrývají kvalitu předškolního vzdělávání v České republice v jednotlivých oblastech prostřednictvím informací z výzkumů, ze
zpráv České školní inspekce, ale také z mezinárodních zpráv a výzkumů.
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V jednotlivých kapitolách hledají autoři příklady dobré praxe ve vybraných zemích, ale i rizika, kterých by bylo dobré se vyvarovat.
Celá publikace vyúsťuje v doporučení, která kladlo především OECD ve
Starting Strong III. Jsou však doplněna o doporučení, která plynou také
z výsledků českých výzkumů a zpráv České školní inspekce.
Publikace je určena především ředitelům mateřských škol a představitelům vzdělávací politiky (zřizovatelům, vládě), ale stejně tak dobře může
posloužit učitelům mateřských škol a studentům vysokých škol. Může
čtenáři pomoci pochopit smysl, účel a podstatu současného předškolního
vzdělávání a především jej přivést k možnostem jeho systematického
zkvalitňování. S postupující globalizací se více než před tím oceňuje výměna informací mezi zeměmi v celosvětovém měřítku. Porovnávání pokroku pomáhá zkvalitňovat rané vzdělávání mnohem efektivněji, neboť
vede k národním modifikacím osvědčené praxe.
Přejeme tedy všem čtenářům, aby pro ně byla četba inspirujícím zážitkem.
Za kolektiv autorů Zora Syslová
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Seznam zkratek a používaných termínů
BMBF

Bundesministerium für Bildung und Forschung
(Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum)

BONDS

Behaviour Outlook Norwegian Development Study

ČR

Česká republika

ČŠI

Česká školní inspekce

ECE

Early Childhood Education

ECEC

Early Childhood Education and Care (rané vzdělávání a péče)

ECERA

European Childhood Education Research Association

EK

European Commission (Evropská komise)

EU

European Union (Evropská unie)

EPPE

Effective Provision of Pre-school Education

EYFS

Early Years Foundation Stage

EYPS

Early Years Professional Status

FIS

Informační služby pro rodinu

ISCED

International Standard Classification of Education

KOV

Konkretizované očekávané výstupy

MŠ

Mateřská škola

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NAEYC

National Association for the Education of Young Children

NDR

Německá demokratická republika

NESSE

The Network of Experts in Social Sciences of Education and Training

NOK

Norská koruna

NOKUT

Norská agenturu pro zajištění kvality ve vzdělávání

NÚV

Národní ústav vzdělávání

OECD

The Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

OMEP

Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire
(Světová organizace pro předškolní výchovu)
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PECERA

Pacifická asociace pro výzkum v raném vzdělávání

Pečovatel

Zaměstnanec zařízení péče o děti ve věku do tří let

PdF

Pedagogická fakulta

PIRLS

Progress in International Reading Literacy Study

PRAKUT

Programme for Practice-based Educational Research

Předškolní
vzdělávání

Institucionální vzdělávání v mateřských školách zpravidla dětí od tří let

Předškolní
zařízení

Jesle, centra denní péče, mateřské školy a další typy zařízení pro děti
od narození po vstup do základního vzdělávání

Raná péče

Péče o děti do tří let

Rané
vzdělávání /
/ vzdělávání
v raném věku

Péče a vzdělávání děti ve věku od narození po vstup do základní školy

RVP

Rámcový vzdělávací program

RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

SMART

Specifické – Měřitelné – Akceptovatelné – Reálné – Termínované

SŠ

Střední škola

SVP

Speciální vzdělávací potřeby

ŠVP

Školní vzdělávací program

TWG ECEC

Thematic Working Group on Early Childhood Education and Care

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)

UNICEF

The United Nations International Children's Emergency Fund
(Dětský fond Organizace spojených národů)

ÚIV

Ústav pro informace ve vzdělávání

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola

VÚP

Výzkumný ústav pedagogický

ZŠ

Základní škola
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Charakteristika a pojmy spojené s péčí
a vzděláváním v raném věku

V současné době se stává výchova, vzdělávání a péče v raném dětství (early childhood education and care – dále „ECEC“) stále diskutovanějším tématem v mnoha zemích nejen na úrovni odborné veřejnosti, ale i na úrovni
politické. Rodiče, učitelé a ředitelé škol, pedagogové vzdělávající učitele,
ale i tvůrci vzdělávací politiky si začínají stále více uvědomovat benefity,
které vzdělání v tomto období dítěte přináší. „Rostoucí objem výzkumných
poznatků dokazuje, že ECEC prokazuje široké spektrum prospěšnosti, jako sociální
a ekonomické aspekty, lepší pocit pohody dítěte, jeho učební výsledky, základy celoživotního učení, vyrovnání spravedlivosti, snížení chudoby a zvýšení mezigenerační sociální mobility. Tento přínos má přímý vztah ke kvalitě ECEC.“ 1
Odpovědnost za organizaci, obsah a kvalitu rané péče a vzdělávání nese
každá jednotlivá země. Tato problematika je však dlouhodobě řešena rovněž na mezinárodních úrovních, zejména v rámci OECD a EU. OECD zřídila síť ECEC,2 která je pověřena získáváním informací, tvorbou analýz
a setkáváním odborníků v této oblasti. Česká republika je od roku 2011
v síti zastoupená prostřednictvím České školní inspekce. Členské státy se
mohou účastnit práce v síti bez finančních nákladů, předpokládá se ovšem
aktivní spolupráce, zejména aktivní účast v pracovních skupinách, průběžné zasílání informací a dat k řešeným tématům a připomínkování pracovních materiálů.

1.1

Vymezení základních pojmů

Při vymezení základních pojmů, se kterými v knize operujeme, vyjdeme
z mezinárodního označení Early Childhood Education and Care, což v překladu znamená péče a vzdělávání v raném věku, doslova v raném dětství.
V zahraničí je používán pojem „raný věk“ běžně pro celé období vývoje
dítěte od narození po vstup do primárního vzdělávání, což je téměř ve
všech zemích věk šesti let. Toto období spadá pod mezinárodní označení
ISCED 0. Společná metodika sjednocuje označování úrovně vzdělání v Evropské unii bez ohledu na zemi, školský systém či období absolutoria.
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LITJENS, I. a M. TAGUMA. Literature overview for the 7 meeting of the OECD Network
on Early Childhood Education and Care. Paris: OECD, 2010, s. 12.
http://www.oecd.org/edu/school/earlychildhoodeducationandcare.htm
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