Zápis z jednání PS 1 Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 4. 6. 2015
Péče o děti / služby pro rodiny
Místo zasedání: 502, 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

4.

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ AV ČR

Omluvení členové Pracovní skupiny:

1.

Jméno

Organizace

Prof. PhDr. Steven Saxonberg, Ph.D.

MU Brno

Hosté:
Mgr. Kateřina Linková

Odd. koncepce rodinné politiky, sekretariát Odborné komise

1. Zahájení jednání
M. Uhl zahájil jednání, byl schválen program:
1. Schválení harmonogramu práce
2. Diskuze opatření ministryně
3. Návrhy opatření pracovní skupiny v oblasti péče o děti

2. Harmonogram práce pracovní skupiny
Probrán a schválen harmonogram, nutné dojednat další termíny setkávání.

3. Diskuze možných opatření
V oblasti úpravy předškolní a rané péče relativně málo rychle proveditelných opatření.
V krátké době proveditelné např. toto:
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-

Úprava otevírací doby předškolních zařízení
Prázdninový provoz

Jak motivovat MŠ, aby přijímaly i mladší děti – teoreticky mohou, ale prakticky to nedělají?
- Možností je zvýšit normativ na děti mladší než tři roky.
M. Uhl – kloní se k tomu zavést jednotný systém až od 18 měsíců a ne od 12 měsíců –
hlavním argumentem je to, že v 18 měsících už prakticky všechny děti chodí.
Hlavní navrhovaná opatření pracovní skupiny:
Některá opatření systémová a budou vyžadovat větší úpravy, je však nutné představit je
dohromady, protože spolu souvisejí a je nutné vidět opatření v kontextu.
-

-

Snížit věk přijímání dětí do MŠ na 18 měsíců. – možnost realizace „jeslo-školek“,
„jeselských“ tříd
Změna normativu podle věku dítěte – od 18 měsíců do 3 let by byl např.
dvojnásobný normativ.
Nižší počet dětí na jednoho učitele/ku – odstupňováno podle věku.
Omezení výše „školkovného“ předškolním zařízením, která jsou registrovaná a
pobírají dotace.
Omezení plateb u druhého a každého dalšího dítěte – platí jen jedno dítě.
o Otázka, kdo by to platil
o Bude se týkat omezeného počtu rodičů – hlavně dvojčat, vícerčat a dětí, co
jsou rok od sebe
Vyšší platby za mladší děti: 18 měsíců – 3 roky. – Odstupňování koeficientem. +
možnost vyššího odpočtu z daní.
Možnost osvobození od plateb u nízkopříjmových skupin obyvatelstva – třeba
navázat na dávky.
Zrušit omezení čerpání rodičovského příspěvku v souvislosti s pobytem dítěte
v kolektivním zařízení. – zpracuje pracovní skupina 3 + 4
Povinnost zřizovatele zajistit zaměstnancům další vzdělávání. – bonusové platby (H.
Hašková)
Bonusové platby – motivační odměny pro zřizovatele, pokud dosáhnou vyšších
standardů
Nárok na místo v MŠ – dlouhodobé opatření.
Zavedení školských rad podle školského zákona.
o Otevírací doba MŠ a družin, prázdninový provoz – rozhodovat by mohla
školská rada

Povinný rok poslední rok předškolní docházky – diskuze nad přípravnými třídami v ZŠ –
pokud to bude alternativa povinného posledního roku školky, je nutné dát pozor, aby se to
nestalo nástrojem segregace.
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Bylo by možné nějak stanovit progresivní platbu školkovného v závislosti na příjmech?
Pravděpodobně velmi komplikované, od návrhu progresivních plateb školkovného
ustoupeno.

4. Úkoly a termíny dalšího jednání
Prezentace práce skupině na jednání celé Komise – H. Hašková, doplní V. Kuchařová

V Praze dne 5. 6. 2015

Zapsala: Kateřina Linková

Zasláno všem členům a členkám pracovní skupiny dne: 11. 6. 2015
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