
 

 

PROGRAM KONFERENCE 

 

ZAČÍT VČAS ZNAMENÁ ZAČÍT DOBŘE II. 

Včasná péče na podporu rovnosti, sociálního začleňování a ekonomického potenciálu 

v České republice.  

 

 

Pořádají Nadace Open Society Fund Praha, mezinárodní asociace Step by Step a nadace 

Early Childhood Program sítě nadací Open Society Foundations. 

 

Hotel Diplomat, Evropská 

Praha, Česká republika  

5. až 6. listopadu 2015 

 

Je dobře zdokumentováno, že investice do vysoce kvalitních programů včasné péče pro všechny 

děti, a to zejména ty, které jsou nejvíce znevýhodněné, podporují rovnost a sociální začleňováni. 

Zajistí, že ani ti nejzranitelnější nezůstanou pozadu. Tím, že podporují dovednosti, které děti 

budou ve svém životě potřebovat k dosažení úspěchů ve škole a později i v zaměstnání, 

stimulují investice do kvalitních programů včasné péče rovněž ekonomický potenciál. U dětí, 

které se účastní programů včasné péče, je daleko menší pravděpodobnost závislosti na dávkách 

a naopak větší šance na zdravý životní styl.   

 

Na základě zkušeností z Evropy a dalších zemí OECD se tato akce v rámci jednoho a půl dne 

pokusí identifikovat strategie nutné k posílení praxe včasné péče v České republice. Na 

konferenci se sejdou zástupci státních orgánů zodpovědných za politiku vzdělávání s odborníky 

z praxe, kteří pracují s malými dětmi a rodinami v celé České republice. Konference zohledňuje i 

diskusi kolem nového školského zákona a nové strategie vzdělávání pro období 2015-2020 a 

klade si za cíl seznámit tvůrce příslušných zásad politiky i odborníky z praxe s úspěšnými 

modely poskytování včasné péče v zahraničí. Konference bude i výbornou platformou pro 

diskusi o aktuálních otázkách a aspektech politiky i praxe v České republice.  

 

Konference si klade za cíl upozornit na důležitost vytváření univerzálních služeb, které zahrnují 

cílené intervence s cílem zajistit přednostní začleňování nejzranitelnějších osob - Romů, dětí se 

speciálními potřebami a dalších marginalizovaných dětí (chudé děti, děti migrantů, atd.). Na 

konferenci se rovněž představí nově dokončená studie o Začleňování romských dětí předškolního 

věku v ČR (Czech Roma Early Childhood Inclusion/RECI), sponzorovaná Open Society 

Foundations, Romským vzdělávacím fondem (REF) a UNICEFem. Studie poskytuje komplexní 

přehled o vzdělávání dětí předškolního věku a zásadách politiky, které mají dopad na malé 

romské děti v České republice. 

 

  



 

 

Čtvrtek 5. listopadu 2015 
sál Praha C a D 

 

9:00 – 10:30  Budování společnosti pro všechny (plénum) 

Proč investovat do včasné péče o děti?  Tento úvodní blok v plénu slouží jako základní orientace 

v dané problematice a jeho součástí je seznámení s mezinárodními vědeckými poznatky, 

ekonomickými studiemi a argumenty na podporu včasné péče a jejího vlivu na zajištění 

rovnosti, začlenění a hospodářské prosperity. 

 

Úvodní slovo: International Step by Step Association, Open Society Foundations, Evropská 

komise, Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, Sekce školské politiky - Viktoria Bolla 

 

Včasná péče na podporu rovnosti a sociálního začleňování  

Hlavní řečník: Hiro Yoshikawa (profesor globalizace a vzdělávání Courtney Sale Ross 

University působící na Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development 

newyorkské university NYU)  

 

10:30 – 11:00 přestávka  

 

11:00 –13:00 Budování systému pro všechny: příklady ze zemí OECD  

 

Vytváření systémů včasné péče a služeb pro všechny (panelová diskuse) 

Jak může stát vytvořit systém včasné péče, který přinese skutečné výsledky? Tento blok 

představí strategie nutné k vytvoření stabilního a kvalitního systému včasné péče o děti, který 

slouží všem dětem, a to zejména těm nejzranitelnějším, od období před narozením až po 

zahájení školní docházky. Zástupci čtyř zemí (Velká Británie, Maďarsko, Gruzie, Srbsko) stručně 

představí své systémy včasné péče a proběhne diskuse o výhodách jednotlivých přístupů.  

 

Úvodní slovo: Phyllis R. Magrab (profesorka pediatrie na Georgetownské universitě, ředitelka 

Centra pro vývoj dítěte a lidského druhu při Georgetownské universitě (Center for Child and 

Human Development)  

 

Prezentace:  

 Dr Eva Lloyd, Professor of Early Childhood, Cass School of Education and 

Communities, University of East London 

 Natia Jokhadze, Head of National Curriculum Department of the Ministry of 

Education and Science of Georgia 

 Szilvia Pallaghy, Program Officer, Roma Education Fund 

 Milena Mihajlovic, Executive Director, Centre for Interactive Pedagogy 

 

Následuje panelová diskuse. 

 



 

 

13:00 – 14:00 oběd 

 

 

14:00 –17:00 Představení nově dokončené studie Začleňování romských dětí předškolního 

věku v ČR (RECI) 

Studie Začleňování romských dětí předškolního věku v ČR (tak zvaná RECI studie), sponzorovaná 

Open Society Foundations, Romským vzdělávacím fondem a UNICEFem, analyzuje stávající 

zásady politik a opatření v oblasti vzdělávání a rozvoje služeb pro předškolní romské děti v 

České republice.  Autoři zprávy budou prezentovat výsledky, následuje diskuse o zjištěních a 

doporučeních.   

 

Moderuje: Margareta Matache (romská aktivistka a post doktorandka při FXB Center for 

Health and Human Rights na Harvardské universitě) 

 

 14:00 – 14:15 Jak vypadá včasná péče o romské děti v Evropě – zasazení výzkumné 
zprávy do evropského rámce - Magda Matache 
 

 14:15- 14:45   Úvodní slovo: Early Chidlhood Program OSF, Nadace OSF, Romský 
vzdělávací fond, UNICEF  
  

 14:45 – 15:15 Jak vypadá včasná péče o romské děti v České Republice? Prezentace 
výstupů výzkumné zprávy - David Gréger, Karel Čada 
 

 15:15 – 15:45 přestávka 
 

 15:30 - 15:50 Prezentace doporučení a závěrečné shrnutí výzkumné zprávy - Arthur 
Ivatts 
  

 15:50 – 16:05 Reakce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Petr Bannert,  
ředitel Odboru vzdělávání 
  

 16:05 – 17:00 Diskuse nad doporučeními a výstupy 
 

 

  



 

 

Pátek 6. listopadu 2015 

sál Praha C a D 
  

9:00 – 10:00 Vytváření služeb pro všechny v České republice – podpůrná opatření pro 

školy a předškolní zařízení  

 

 

9:00 – 9:30 Systém podpůrných opatření 

Český systém vzdělávání prochází obrovskými změnami, a to včetně plánovaného zavedení 

systému podpůrných opatření pro předškolní zařízení a školy na podporu inkluzivního 

vzdělávání. Tento blok poskytne přehled o nových zásadách politiky a informace z pilotního 

ověřování nového přístupu ve 150 školách.  

● Panel: Tomáš Habart (ČvT), mateřská škola (TBC) 

 

 

9:30 – 10:00 Povinný rok předškolního vzdělávání 

Ministerstvo školství navrhuje zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání 

jako nástroj začlenění znevýhodněných dětí do mateřských škol. Tento blok by měl blíže 

představit argumenty jak pro zavedení tohoto opatření, tak argumenty proti zavedení tohoto 

opatření, vyplývající mimo jiné ze studie proveditelnosti, které pro MŠMT zpracovalo 

Demografické informační centrum, o.s. a obecně prospěšná společnost Tady a teď.  

 Panel: Mgr. JAROSLAV FIDRMUC, náměstek pro řízení sekce vzdělávání, MŠMT, Štěpán 

Moravec (Tady a teď, o.p.s.) 

 

 

10:00 – 11:00 Debata 

 

 

11:00 – 11:30 Přestávka 

 

 

11:30 – 12:30 Workshopy 

Účastníci si mohou vybrat jeden ze tří nabízených workshopů, kde mohou diskutovat o svých 

názorech i obavách z nových opatření, která budou v budoucnu realizována.  

 

 

● Workshop 1, sál Praha C a D:  Co skutečně znamenají podpůrná opatření pro předškolní 

zařízení a školy v České republice? Jak bude nový systém fungovat?  

○ MŠMT, Tomáš Habart (ČvT)  

● Workshop 2, sál Vídeň:  Příprava služeb včasné péče pro zapojení dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Je dobře nastavená pregraduální příprava pedagogů? 

○ doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. (PedF UK)  



 

 

● Workshop 3, sál Evropa:  Podpora účasti rodiny na vzdělávání dětí v předškolním věku. 

Jaká je role rodiče a mateřské školy ve výchově a vzdělávání dítěte?  

○ IQ Roma Servis 

 

 

 

12:30 – 13:00 Zpětná vazba a závěry,  

Závěrečné slovo: ECP, Nadace OSF Praha 

 

 

13:00 – 14:00 Oběd 

 

 

 

 

Tlumočení z/do Aj/ČJ zajištěno.  

 

Pro další informace kontaktujte Filipa Rameše v ČJ na (filip.rames@osf.cz) nebo Evu Izsak 

(eizsak@issa.nl) nebo Ilianu Sarafian (iliana.sarafian@opensocietyfoundations.org) v AJ. 
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