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Z domova

PRO
Stanislav Štech, ministr škol-
ství

V mateřských školách už 12
procent dvouletých dětí je
a proti tomu nikdo nepro-

testoval. Navíc rodičům nebu-
de nikdo nařizovat, aby své dítě
ve dvou letech domateřské ško-
ly dali, zákon jim jen dává na
místo nárok, pokud se tak roz-
hodnou. Neočekávám ale, že
by kvůli tomu měly být mateř-
ské školy po roce 2020 dvoule-
tými dětmi zavaleny. Ano, z od-
borného hlediska je samozřej-
mě lepší, když se o dítě v tomto
věku postará matka. Otázka ale
zní jinak: Jak se postarat o ty
dvouleté děti, které už ve škol-
ce jsou. Nehledě na to, že v ji-
ných zemích tuto zkušenost
mají a poškození psychického
vývoje se neukazuje.
Vyžádá si to ale vytvořit pro
péči o tyto děti podmínky. Pro-
to několikaletý odklad. Už nyní
existují možnosti, jak například
školky mohou získat prostřed-
ky na zaměstnání chůvy.
K tomu je třeba zmínit, že až od-
plyne současná demografická
vlna, mohou být pro mateřské
školy volné kapacity problém.

T
éměř devět tisíc podpisů se
během necelého měsíce se-
šlo pod peticí, která vyzývá
ministra školství, aby změ-
nil zákon. Jde o novelu škol-

ského zákona, kterou poslanci od-
hlasovali už před rokem, ale v pra-
xi má platit až od roku 2020. Dává
mateřským školám povinnost se
vedle tří- až šestiletých dětí posta-
rat i o děti dvouleté.
„Já říkám ne, nedělejte to, do tří

let se určuje 90 procent osobnosti,
dítě potřebuje mámu a je nenahra-
ditelná,“ vysvětluje pedagog Marek
Hermann, proč petici adresovanou
dnes už bývalé ministryni školství
Kateřině Valachové se svým kole-
gou sestavil. Dvouleté děti podle
něj jednoduše do školky nepatří.
Ne nepodstatnou část podpisů

pod jeho petici přidaly učitelky ma-
teřských škol, které se bojí toho, že
se budou muset o dvouleté děti po-
starat za současných podmínek. To
znamená ve třídách, kde se dvě sta-
rají o 28 předškoláčků.
„Ano, ministerstvo nám slibuje

peníze na chůvy, nebo že budeme
mít ve tříděméně dětí. To ale nebu-
de stačit, navíc nevěřím tomu, že se
to stihne a že bude například k dis-
pozici dostatek vzdělaných chův,“
říká učitelka z jedné pražské mateř-

ské školy, která si nepřála být jme-
nována.

Český unikát
Otázka, jestli dvouleté děti do škol-
ky patří, nebo ne, je specificky čes-
ká. Jen pár týdnů po tom, co se pod
peticí, která by před nimi ráda dve-
ře do školky zavřela, začaly objevo-
vat první podpisy, uveřejnila Orga-

nizace pro hospodářskou spoluprá-
ci a rozvoj (OECD) svou zprávu
o kvalitě předškolního vzdělávání.
Potvrzuje, že většina českých dětí

zůstává doma minimálně do tří let
věku. A konstatuje, že v tom je Čes-
ká republika vedle takových zemí,
jako je Slovensko nebo Maďarsko,
v evropských podmínkách napros-
tý unikát. V Evropské unii chodí do
institucí, které se o předškolní děti

starají, v průměru třetina dětí mlad-
ších tří let. V České republice je to
méně než deset procent.
Novela školského zákona, proti

které brojí psychologové i učitelky
ze školek,má ambici přiblížit v tom-
to ohledu Česko k Evropě.Minister-
stvo školství v této diskusi nestojí
samo proti všem.
Ty se dívají na problém dvoule-

tých dětí více či méně z ekonomic-
kého hlediska. Právem, právě rodi-
ny smalými dětmi jsou v Česku nej-
více ohroženy chudobou. A přispí-
vá k tomu i to, že mají jen omezené
možnosti volby, jak zajistit péči
o své malé dítě.
„Celý systém je nastavený tak, že

volbu rodičů omezuje. Nejde jen
o systém péče o předškolní děti, ale
i dlouhou rodičovskou dovolenou,

slevu na dani na nepracující manžel-
ku nebo vysoké zdanění částečných
pracovních úvazků,“ říká sociolog
Daniel Prokop z agentury Median.
„Máme jednu z nejmenších nabí-

dek práce na zkrácený úvazek. Vyu-
žívá je necelých deset procent žen,
průměr Evropské unie je přes třicet
procent,“ říká Klára Kalíšková
z think tanku IDEA při Národohos-
podářském ústavu Akademie věd.
Spočítala, že mimo jiné kvůli dlou-
hému a úplnému přerušení kontak-
tu s profesí přicházejí rodiče pečují-
cí o děti doživotně o jedno procen-
to příjmů za každý rok, kdy s dětmi
zůstanou doma.
Přitom právě práci na zkrácený

úvazek, který by umožnil matkám
nechávat nejen dvouleté děti ve
školkách pouze několik hodin den-
ně, považují psychologové za přija-
telný kompromis mezi péčí v rodi-
ně a instituci.
Jenže zaměstnavatelé už dopředu

očekávají, že matka po porodu zů-
stane s dítětem doma neměsíce, ale
roky. Místa ve školkách přitom
v mnoha obcích chybí i pro tříleté
děti, a to rodiče v plánování kariéry
dále omezuje. S tím, že by se žena
postupně začala vracet do zaměst-
nání nejprve prací z domova a pak
na omezený počet hodin, se tak ani
nepočítá. Podmínkou je podle Kalíš-
kové nejprve změna mateřských
škol. „Za současného stavu, kdy
mají dvě učitelky na starosti 28 dětí,
to nejde,“ říká.
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ČESKO SI ZVOLILO TY NEJLEPŠÍ
na základě hodnocení českých spotřebitelů a odborné poroty Brand Council Česká republika
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Až se nastaví
podmínky,
půjde to

Radka Hrdinová
reportérka MF DNES

PROTI
Lenka Šulová, profesorka na
katedře psychologie Univer-
zity Karlovy

D ítě v tomto věku potřebu-
je individuální péči pro
rozvoj řady dovedností.

Za všechny například pro vývoj
řeči. Typická je pro tento věk
otázka „co to je?“. Máma na ni
odpoví, i když sedí v kavárně
s kamarádkou, to ani nejlepší
vychovatelka nemůže nahra-
dit, když má mluvit s patnácti
dětmi najednou. V tomto věku
si také vytváří obraz o sobě, zís-
kává sebedůvěru, formuje se se-
beúcta. Mělo by být povzbuzo-
váno, a ne se poměřovat s dět-
mi v kolektivu.
Je to také otázka míry. Když

máma chybí na tři hodiny za
den, moc se toho nestane. Ale
jako psycholog cítím povinnost
upozornit rodiče, co dávají do
hry, když v tomto věku posílají
dítě do instituce na osm nebo
deset hodin. Jiné země se na
násmožná dívají jako na zpozdi-
lé postkomunistické státy, ale
my jsme tuto problematiku kvů-
li éře, kdy děti do jeslí musely,
jen řešili o desítky let dřív.

Do školky?Na prvním snímku jsou chlapci akorát dva roky, snímek vpra-
vo je pro srovnání pořízený v jeho třech letech. Foto: Eva Kalhausová

Dokdy zůstat doma s dítětem? Česko se s Evropou neshodne
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