Zápis z jednání PS 1 Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 14. 10. 2015
Péče o děti / služby pro rodiny
Místo zasedání: 110, MPSV
Čas zasedání: 10:00 – 12:00
Přítomné členky a členové Pracovní skupiny:
Jméno

Organizace

1.

PhDr. Hana Hašková, Ph.D.

SOÚ AV ČR

2.

PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

VÚPSV

3.

Mgr. Michal Uhl

Sociolog

Omluvení členové Pracovní skupiny:
Jméno

Organizace

1.

Prof. PhDr. Steven Saxonberg, Ph.D.

MU Brno

2.

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ AV ČR

Hosté:
Mgr. Kateřina Linková
Mgr. Jitka Hošťálková

Odd. koncepce rodinné politiky, sekretariát Odborné komise
Odd. koncepce rodinné politiky

1. Zahájení jednání
M. Uhl zahájil jednání a představil jeho program:
- příprava na zítřejší jednání Odborné komise pro rodinnou politiku (dále jen
„Komise“), kde bude přítomen zástupce MŠMT náměstek pro vzdělání J. Fidrmuc
- první pracovní verze Koncepce rodinné politiky – zhodnocení výsledku, další podněty
k rozpracování z hlediska zaměření pracovní skupiny
K. Linková krátce seznámila přítomné s procesem vzniku první verze Koncepce.

2. Příprava na jednání Odborné komise, kde bude přítomný náměstek
ministryně školství pro vzdělání J. Fidrmuc
Byla diskutovaná především připravovaná novela školského zákona
- Poslední předškolní rok jako povinný
o Pouze akreditovaná zařízení (MŠ)
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-

-

o Neakreditovaná zařízení budou muset jít přes možnost individuální vzdělávání
– otázka je, jak bude toto prováděno, budou rozhodovat ředitelé MŠ, vydá
k tomu MŠMT metodický pokyn
o Testování pětiletých dětí – asi pouze formální? V. Kuchařová s tím nesouhlasí,
lepší by bylo vyjít vstříc dětem ne systému
o Má vyřešit problém integrace romských dětí
problém živností péče o děti
o Neakreditovaná zařízení – nebude to uznané jako splnění povinného
předškolního vzdělávání
o Jakým způsobem sledovat kvalitu péče/vzdělávání – proč ta zařízení nesplňují
kritéria na uznání povinné předškolní docházky – lesní školky, spíše z důvodů
hygienických a fyzických bariér než z hlediska vzdělávacího programu často –
toto by se mělo vyřešit.
o Varianta dostat alternativy pod dotovaný, formální systém dobrá, ale
v současné chvíli neproveditelná – je nutné, aby zůstaly alternativy ve chvíli,
kdy současný systém MŠ není dostatečně pružný.
Dopad novely na alternativy vzdělávání v MŠ
Nechceme selektovat děti, které na to mají
Jsou na MŠMT ochotní udělat kroky, aby MŠ mohly přijímat mladší děti pod tři roky?
– „zpravidla od tří, nejdříve však od dvou“ – formulace v novele
o Jak si představují nutné kroky, aby mladší děti přijímat mohli (dříve už byly
zpracované analýzy na toto téma)
o Byla by asi nutná změna systému financování
o V Koncepci navrhujeme 18 měsíců

Návrh prezentace na jednání Komise
- Prezentace šesti doporučení této pracovní skupiny, která podala ministryni v červnu
- Dopad novely školského zákona

3. Zhodnocení Koncepce
Diskuze modelu „vzdělání“ vs. „péče“ – model vzdělávání (optika pohledu na zařízení péče
o děti) lépe argumentuje ve prospěch práva dítěte na předškolní péči
H. Hašková zdůraznila, že diskurz je v tomto důležitý, V. Kuchařová argumentovala, že péče
a vzdělání jsou v tomto věku od sebe neoddělitelné.
Dětská skupina má plán výchovy a péče.
Podle V. Kuchařové v Koncepci nyní vypadla podpora rodiny jako takové, důraz
na soudržnost, stabilitu. Obce by měly být více podpořené, aby mohly dělat více pro rodiny.
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Podle M. Uhla chybí celkový úvod Koncepce, nelze začínat rovnou Socioekonomickou
kapitolou.
V. Kuchařová vidí problém s neurčitým vymezením rodiny, H. Hašková souhlasí, ale problém
by byl zde něco vyjmenovávat, nechala by zatím otevřené – těžké nějak nahradit.
Znovu byla zmíněna nutnost spolupráce Komise s MŠMT, při přípravě návrhů je nezbytné
znát jejich názory a reakce.

4. Úkoly a termíny dalšího jednání
Vystoupení na jednání Odborné komise 15. 10. ve vztahu k záměrům MŠMT. (M. Uhl, doplní
H. Hašková a V. Kuchařová)
V Praze dne 15. 10. 2015

Zapsala: Kateřina Linková

Zasláno všem členům a členkám pracovní skupiny dne: 15. 10. 2015
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