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NÁROK NA ŠKOLKU



Metodologie

Velké množství kvantitativních i kvalitativních metod

785 matek s dětmi ve školkovém věku (sběr dat: PPM Factum)

175 mladých romských matek s dětmi

120 hloubkových rozhovorů s ředitelkami MŠ

40 hloubkových rozhovorů se zřizovateli

75 rozhovorů se zástupci obcí, které MŠ nezřizují

Přes 80 analyzovaných textů, studií, publikací

Analýza velkého množství dat (MŠMT, ČSÚ, ÚZIS, atd.)

www.kudyvedecesta.cz



První ročník ZŠ nepůsobí adaptačně







Klíčové faktory

Vliv vzdělání matky na docházku dítěte není statisticky významný
(Zdroj: dotazníkové šetření PPM Factum)

Vztah vzdělanosti matek a opakování na ZŠ >> velmi významný
(korelační koeficient 0,77, Zdroj: data o narozených, výkazy MŠMT)

Vztah docházky do MŠ a opakování na ZŠ >> nízká závislost
(korelační koeficient -0,26, Zdroj: data o narozených, výkazy MŠMT)
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Legenda: Průměrný počet omluvených hodin na ZŠ v Ústí nad Labem







Výdaje: 448 mil. vs. 624 mil. Kč ročně



Shrnutí

Od roku 2016/17 nebude problém s kapacitou téměř nikde

Kvůli zapojení 1 až 2 tisíc znevýhodněných dětí, které dnes nechodí do 

MŠ bude do školky povinně chodit 109 tisíc dětí >> AVERZE vůči Romům

VYMÁHÁNÍ DOCHÁZKY - neumí ZŠ, nebudou umět ani MŠ

REPRESE – zhoršení socioekonomické situace znevýhodněných rodin a 

pokud povinnost vymáhána nebude ani děti chodit nebudou…

CHYBĚJÍCÍ PODPORA – návrh nepočítá s kompenzací výdajů za 

dopravu a stravu pro rodiny, s přípravou pedagogů na ind. práci se soc. 

znev. dětmi, s výdaji na mapování jejich pokroku 

FINANČNĚ NEEFEKTIVNÍ – roční náklady na podporu jednoho 

znevýhodněného žáka… 11.000 x 39.000 / 1.500 = 286.000 Kč

MASIVNÍ ZÁSAH DO PRÁV RODIN A MASIVNÍ VÝDAJE bez kýženého 

účinku



Doporučení

Zavést nárok na místo ve spádové MŠ již od 3 let

Co nejdříve detekovat riziko ve vývoji dítěte – navázat podporu a 

benefity pro rodinu (školkovné, obědy, dojížďka)

Zmírnit hygienické normy (kuchyň, prostředí) – v Německu jsou 

hygienické normy výrazně mírnější a přesto sytém funguje

Nestavět nové školky, ale podpořit stávající posílením lidských kapacit

ZMĚNIT 1. ROČNÍK ZŠ – více adaptační, individualizovaný, méně důrazu 

na výkon



Alternativa: cílená podpora – 62 až 103 mil. Kč



HEZKÝ DEN VŠEM.

Štěpán Moravec

Demografické informační centrum, o.s.

www.kudyvedecesta.cz

T: 777 787 921   M: stepan.moravec@gmail.com


