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Abstrakt: 
 
Tato studie zkoumá vývoj politiky v oblasti předškolního vzdělávání a péče 
v celé Evropě. Pojednává o nedávném vývoji politik EU s cílem představit 
strukturu a souvislosti vývoje této politiky na úrovni členských států. 
Shromažďuje existující údaje pocházející z různých zdrojů a provádí další 
podrobné studie situace v jednotlivých zemích, díky čemuž poskytuje 
ustavující pilíře pro kvalitní předškolní vzdělávání a péči. Tento dokument 
navíc na základě podrobného průzkumu osvědčených postupů po celé EU 
předkládá návrhy a doporučení pro rozvoj kvalitního systému předškolního 
vzdělávání a péče v celé EU. 

 
 
IP/B/CULT/FWC/2010-001/LOT2/C1/SC3  květen 2013 
 
PE 495.867    CS 



 

Tento dokument si vyžádal Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu. 
 
 
AUTOŘI 
 
Panteia: Gert-Jan Lindeboom, Bert-Jan Buiskool 
 
 
ODPOVĚDNÝ ADMINISTRÁTOR 
 
Ana Maria Nogueirová 
Tematická sekce B: Strukturální politika a politika soudržnosti 
Evropský parlament 
B-1047 Brusel 
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu  
 
 
ZPRACOVÁNÍ TEXTU 
 
Lyna Pärt 
 
 
JAZYKOVÁ ZNĚNÍ 
 
Originál: EN 
Překlady: DE, FR 
 
 
O EDITOROVI 
 
Chcete-li se obrátit na tematickou sekci nebo si objednat její pravidelný měsíčník, pište na 
adresu: 
poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Rukopis byl dokončen v květnu 2013. 
© Evropská unie, 2013. 
 
Tento dokument je k dispozici na internetu na této adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 
Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autora a nemusí nutně představovat 
oficiální postoj Evropského parlamentu. 
 
Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj a 
vydavatel je předem upozorněn a obdrží kopii. 
 



Kvalita předškolního vzdělávání a péče 
____________________________________________________________________________________________ 

 3 

SEZNAM ZKRATEK 
 

ECEC předškolní vzdělávání a péče 

EU Evropská unie 

HDP hrubý domácí produkt 

NRW Severní Porýní-Vestfálsko 

OMC otevřená metoda koordinace 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PISA Program pro mezinárodní hodnocení žáků 
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SHRNUTÍ 

Souvislosti 
Každý členský stát EU bez výjimky nabízí určitý typ předškolního vzdělávání a péče pro 
děti, které ještě nedosáhly věku povinné školní docházky. Tato opatření byla tradičně 
zaváděna jako pobídka pro ženy, aby vstoupily na trh práce. Členské státy EU se stále více 
zajímají nejen o to, aby zajistily dostatečnou kapacitu pro všechny děti, ale také o úroveň 
kvality poskytovatelů předškolního vzdělávání a péče. Předškolní vzdělávání a péče se 
považují za důležitý první krok v rámci budoucího rozvoje dítěte v oblasti vzdělávání. 
Kvalita života dětí před zahájením povinné školní docházky má podstatný vliv na to, jakými 
typy žáků budou. Kvalita vzdělávání v členských státech EU je zásadní pro rozvoj 
hospodářské konkurenceschopnosti EU a školy pracují s dětmi, které do nich přicházejí. 
Evropská komise také považuje předškolní vzdělávání a péči za nezbytný základ úspěšného 
celoživotního učení, sociální integrace, osobního rozvoje a budoucí zaměstnatelnosti1. Tato 
studie přináší náhled na situaci v oblasti poskytování kvalitního předškolního vzdělávání a 
péče v celé EU, také s ohledem na probíhající proces otevřené metody koordinace na 
evropské úrovni, a má odhalit nedávný vývoj příslušných politik v členských státech, který 
by mohl sloužit jako příklad opatření, jejichž cílem je zlepšit poskytování kvalitního 
předškolního vzdělávání a péče. 
 
Základem analytického rámce této studie jsou hlavní priority stanovené Evropskou komisí a 
Parlamentem. Tyto priority potvrzují kvalitativní složky, jak je určila mezinárodní výzkumná 
literatura, a mohou být rozděleny do těchto skupin: 1) přístup/účast, 2) politické, právní a 
finanční struktury, 3) zaměstnanci, 4) učební osnovy a 5) zapojení rodičů. Tato studie 
určuje přetrvávající témata a vývoj, pokud jde o tyto prvky ustavující kvalitu. Studie také 
navrhuje některé zásady, které je třeba vzít v úvahu za účelem dosažení úspěšného 
procesu otevřené metody koordinace, jenž je v tuto chvíli ústředním bodem vývoje politik 
na úrovni EU. 
 
Účast 
V evropském kontextu byly stanoveny společné cíle pro míru účasti dětí na předškolním 
vzdělávání a péči. V případě dětí ve věku od čtyř let do zahájení povinné školní docházky je 
cílem členských států dosáhnout minimálně 95% účasti celkové cílové skupiny na 
předškolním vzdělávání a péči. U mladších dětí (méně než 3 roky) by mělo být dosaženo 
33% účasti. Při posuzování těchto cílů je třeba rozlišovat dva pojmy – „přístup“ a „účast“; 
ačkoli politiky mohou zajistit univerzální přístup zvýšením počtu míst v zařízeních péče o 
děti, všeobecná účast ve skutečnosti závisí na skutečné poptávce po předškolním 
vzdělávání a péči. „Pouhé“ navýšení počtu míst v zařízeních péče o děti nemusí nutně zvýšit 
míru účasti dětí ve všech členských státech. 
 
V současnosti prakticky všechny členské státy vytvářejí politiky zaměřené na dosažení 
cíle strategie Evropa 2020, kterým je 95% účast dětí ve věku čtyř a více let na 
předškolním vzdělávání a výchově; je pozorován jasný vzestupný trend v míře účasti, 
která se nyní blíží 95 %. Jasně viditelný je i pozitivní trend u nejmladších dětí. Tato studie 
konkrétněji popisuje úsilí zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání a péče v německé 
nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní – Vestfálsko, kde byla založena zvláštní pracovní 
skupina, jejímž úkolem je pomáhat při překonávání praktičtějších překážek spolupráce mezi 

                                                 
1  Evropská komise, Kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše 

děti (COM(2011) 66), 
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různými úrovněmi vlády.  
Současná hospodářská a finanční krize však bude mít v budoucích letech pravděpodobně 
značný utlumující účinek na míru účasti. Zejména s ohledem na vliv krize je nezbytné, aby 
se členské státy zaměřily nejen na zvyšování účasti malých dětí, ale také na rozšiřování 
účasti. Skupinami, které je nejobtížnější oslovit, jsou často děti ze znevýhodněného 
prostředí nebo z určitých (znevýhodněných) regionů. Tyto děti potřebují dodatečnou 
podporu v podobě včasných opatření v oblasti kvalitního předškolního vzdělávání a péče, 
které zabrání vývojovým problémům, jež by u nich mohly nastat později v životě. Pokud 
jde o osvědčené postupy, odkazuje tato studie na Finsko, které v současné době mapuje 
obyvatelstvo, jež zůstává mimo dosah finských předškolních programů. Rozšíření účasti též 
znamená, že členské státy věnují více pozornosti rozdílům, které existují mezi regiony 
v účasti na předškolním vzdělávání a péči; je třeba zajistit také rovné příležitosti pro děti ve 
venkovštějších oblastech zemí EU. 
  
Politické / právní / finanční systémy 
Členské státy stále více usilují o vytvoření integrovaných správních struktur předškolního 
vzdělávání a péče pro všechny věkové skupiny. Vzhledem k mezinárodní shodě na tom, že 
integrované systémy předškolního vzdělávání a péče přinášejí lepší výsledky než rozdělené 
či oddělené systémy, jde o pozitivní vývoj. Zdá se, že celostní přístup k vývoji dětí 
uplatňovaný v rámci politik a ze strany poskytovatelů vede k lepším výsledkům ve 
vzdělávání. Doporučuje se proto, aby tvůrci politik, kteří mají na starosti oblast týkající se 
nejmladších dětí, úzce spolupracovali se svými kolegy pověřenými tvorbou politik týkajících 
se starších dětí. 
 
Systémy jsou také často rozděleny mezi různé úrovně vlády s různým stupněm autonomie 
pro místní orgány Vnitrostátní nebo místní požadavky na kvalitu center předškolního 
vzdělávání a péče obvykle stanovují jen dolní hranice kvality. V důsledku toho tato centra 
nic nevede k tomu, aby ji dále zlepšovaly. Provozovatelé se pravděpodobně budou držet 
minimálních požadavků na kvalitu, místo toho, aby ji dále zvyšovali, zejména pokud mají 
napjatý rozpočet. Zajímavý rámec kvality byl zaveden v Irsku (Síolta); jeho cílem je 
neustále motivovat zaměstnance, aby se zamýšleli nad svou prací, a tím zvyšovali kvalitu 
předškolního vzdělávání a péče. Zásadním předpokladem takovéto iniciativy, má-li mít 
pozitivní účinky, jsou však také dostatečné finanční prostředky  
 
I když je možné pravomoci v oblasti politik týkajících se předškolního vzdělávání a péče 
rozdělit mezi různé úrovně vlády, vnitrostátní vláda má často alespoň určitou pravomoc 
rozhodovat o výdajích v této oblasti. Podíváme-li se na úroveň výdajů na předškolní 
vzdělávání a péči vyjádřenou jako procento HDP, údaje ukazují velké rozdíly mezi 
členskými státy. Ačkoli výdaje na předškolní vzdělávání a péči samy o sobě automaticky 
kvalitu nezlepší, existuje jasný kladný vztah mezi členskými státy, jež vynakládají 
významně více prostředků na předškolní vzdělávání a péči, a jejich výsledky v oblasti 
vzdělávání v mezinárodních testech, jako je program pro mezinárodní hodnocení žáků. 
Současná celosvětová hospodářská a finanční krize je proto obrovskou výzvou, kterou je 
třeba vzít v úvahu, protože má významný dopad na rozpočty. Silný finanční závazek je 
nicméně zásadní pro rozvoj kvality ve všech příslušných prvcích. 
 

Zaměstnanci 
Důležitým faktorem při poskytování kvalitního předškolního vzdělávání a péče jsou způsobilí 
zaměstnanci. V EU však prakticky neexistují společné normy, pokud jde o politiky týkající 
se kvality zaměstnanců. V celé EU existuje široká škála různých minimálních požadavků na 
kvalifikaci zaměstnanců v oblasti předškolního vzdělávání a péče, které sahají od nulových 
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požadavků až po požadavek univerzitního vzdělání. Obecně se má za to, že není nutné, aby 
všichni pracovníci v oblasti předškolního vzdělávání a péče měli vyšší vzdělání, protože 
podpůrné práce mohou vykonávat zaměstnanci s odbornou kvalifikací. Určité pokyny pro 
minimální kvalifikaci zaměstnanců v oblasti předškolního vzdělávání a péče jsou však 
nezbytné, aby bylo možné zajistit základní úroveň kvality. 
 
Většina členských států se snaží pracovníky v oblasti předškolního vzdělávání a péče 
profesionalizovat. Značně se liší v tom, do jaké míry jsou tyto cíle propracovány nebo 
podpořeny finančně. To platí zejména pro neformálnější typy rodinných zařízení péče o 
děti, které svou činnost provozují přímo doma, a vztahují se na ně tedy výjimky z většiny 
nařízení. Trvalý profesní rozvoj je také důležitý pro kvalitu „běžných“ pracovníků v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče. Pokud jde o osvědčený postup takového úsilí o 
profesionalizaci, studie poukazuje na úlohu rodinných center v německém Severním Porýní 
– Vestfálsku, které dětským pečovatelům nabízejí platformu pro výměnu zkušeností nebo 
účast na dalších kurzech.  
 
Pracovní podmínky, jako je pracovní prostředí, mzda a benefity mají pro systém týkající se 
kvality zaměstnanců rovněž zásadní význam. Slouží jako způsob přilákání zaměstnanců 
s vyšším vzděláním, a ovlivňují tudíž kvalitu. Tyto obecnější pracovní podmínky mají vliv na 
pracovní uspokojení, které ovlivňuje kvalitu poskytovaného předškolního vzdělávání a péče. 
Tato studie například odhaluje velké rozdíly ve výdajích na mzdy a mírné rozdíly v poměru 
počtu zaměstnanců a dětí mezi členskými státy.  
 

Učební osnovy 

Výzkumní pracovníci a tvůrci politik se v zásadě shodují na tom, že je důležité, aby si malé 
děti rozvíjely nejen kognitivní schopnosti, které jsou důležité při vstupu na základní školu, 
ale také nekognitivní stránky osobnosti. Oba dva aspekty se považují za stejně důležité 
coby základ pro celoživotní učení. I když je jejich rovnováha obecně zachována, v celé EU 
se situace značně liší, pokud jde o to, jak podrobně jsou zformulovány pokyny pro 
vnitrostátní učební osnovy. Několik členských států nedávno zavedlo předškolní programy 
pro děti, jejichž věk se blíží věku povinné školní docházky, jako přípravu na vstup do 
základní školy. Po celé EU se programy předškolního vzdělávání a péče stále více 
soustřeďují na posílení více vzdělávacích aspektů, jako je čtení, psaní a počítání. Příkladem 
takového nově zavedeného programu, kterým se studie hlouběji zabývá, je zavedení 
předškolního roku v roce 2012 v Rumunsku.  
 
Všechny členské státy vytvářejí politické iniciativy tak, aby měly dopad na ohrožené děti a 
zahrnuly je do stávajících vzdělávacích aktivit pro malé děti. Cíle a následné výsledky 
těchto kontaktních aktivit se však mezi jednotlivými poskytovateli a regiony často velmi liší. 
Aby bylo možné v budoucnosti přijímat praktická a informovaná politická rozhodnutí, je 
třeba shromáždit více důkazů o úspěchu těchto pokusů. Tato studie ukazuje, že pro 
úspěšné začlenění ohrožených dětí je zásadní úloha kvalifikovaných odborníků v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče. 
 

Zapojení rodičů 
Zapojení rodičů je naprosto nezbytné pro kvalitní předškolní vzdělávání a péči; rodiče jsou 
hlavní zúčastněnou stranou, pokud jde o rozvoj dítěte. Zapojení rodičů je důležité vždy, 
nicméně ještě zásadnější je v případě menšin nebo dětí pocházejících ze znevýhodněného 
prostředí. Pomáhá snižovat rozdíly mezi domácím a školním prostředím, čímž může zlepšit 
výsledky dětí dosažené v oblasti vzdělávání a později snížit míru předčasného ukončování 
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školní docházky. Zapojení rodičů je sice někdy věnována pozornost v právních předpisech, 
pravidlech a nařízeních, obecně je však v celé EU ponecháno na jednotlivcích. 
 
Studie rozlišuje mezi zapojením rodičů se zaměřením na dítě a zapojením rodičů se 
zaměřením na centrum předškolního vzdělávání a péče, neboť každý z těchto typů sleduje 
jiné základní cíle. Zapojení rodičů se zaměřením na dítě přispívá k rozvoji dítěte, zatímco 
zapojení se zaměřením na centrum se více soustředí na možnost rodičů probírat aktivity 
s poskytovateli předškolního vzdělávání a péče. Přestože míra zapojení rodičů může velmi 
záviset na kulturním kontextu, ve Finsku, Irsku a Nizozemsku bylo nalezeno několik 
osvědčených postupů v oblasti zapojení se zaměřením na dítě, které spočívaly ve vytvoření 
velmi konkrétních kontaktních strategií k zapojení rodičů a dětí ze znevýhodněných skupin. 
Zapojení rodičů se zaměřením na centrum předškolního vzdělávání a péče v kombinaci se 
stávajícími kvalitativními normami stanovenými vládou může být účinným nástrojem 
zajištění kvality. Pokud se rodiče, jejichž úloha je rozhodující, chovají jako konstruktivní 
spotřebitelé, mají možnost ovlivnit kvalitu poskytovatelů předškolního vzdělávání a péče. 
Dobře vyškolení odborníci v oblasti předškolního vzdělávání a péče proto hrají důležitou 
úlohu v účinné interakci s rodiči, jak u přístupu se zaměřením na dítě, tak u přístupu se 
zaměřením na centrum předškolního vzdělávání a péče.  
 

Problémy týkající se poskytování kvalitního předškolního vzdělávání 
a péče 
Některé problémy a doporučení týkající se kvality v oblasti předškolního vzdělávání a péče 
jsou obecnější než tyto konkrétní prvky kvality a jsou důležité pro tvůrce politik na 
vnitrostátní a evropské úrovni. Tyto obecnější problémy, kterým EU čelí ohledně rozvoje 
kvality předškolního vzdělávání a péče, jsou identifikovány, a studie následně navrhuje 
doporučení, jak se s nimi vyrovnat. Prvním problémem, který se dotýká tvůrců politik, je 
nedostatek empirických důkazů, jež by podpořily nový vývoj a politické iniciativy. Politické 
iniciativy jsou v současnosti obecně přijímány, aniž by byly podpořeny empirickými důkazy 
dosvědčujícími jejich skutečný přínos z hlediska pozitivních výsledků, jako je nižší míra 
předčasného ukončování školní docházky nebo lepší studijní výsledky v mezinárodních 
srovnávacích testech, například v programu pro mezinárodní hodnocení žáků. OECD ve 
všech studiích týkajících se předškolního vzdělávání a péče důsledně vyzývala k tvorbě 
politiky založené na důkazech a tato priorita se opakuje i v této studii, s platností jak 
pro EU, tak pro členské státy.  
  
Dalším problémem je neustálé dilema vnitrostátních (nebo místních) vlád ohledně nalezení 
způsobů, jak zajistit kvalitu každého z prvků ustavujících kvalitu předškolního vzdělávání a 
péče. Minimální požadavky obvykle nepodněcují poskytovatele předškolního vzdělávání a 
péče ke zvyšování úrovně kvality. Většina členských států přesto takové minimální 
požadavky stanovuje a jejich dodržování následně monitorují inspekce. Hlavní výzvou při 
zlepšování kvality je proto navržení účinných systémů hodnocení, které budou jasně 
podněcovat poskytovatele nejen k dodržování úplného minima, ale ke snaze poskytovat 
vynikající předškolní vzdělávání a péči. 
 
Zatřetí je nezbytné, aby tvůrci politik postupovali při své práci jednotně, měli 
k dispozici požadované finanční prostředky a také podporu příslušných orgánů. Každý 
členský stát má řadu politických dokumentů a návrhů týkajících se zvyšování účasti, 
integrace služeb, zvyšování kvalifikace zaměstnanců, stanovení vyvážených učebních osnov 
nebo zapojení rodičů. Kromě těchto plánů je nicméně důležité zapojit všechny hlavní 
zúčastněné strany a zajistit, aby navrhované politiky mohly být skutečně provedeny.  
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Hospodářská a finanční krize významně ovlivnila politiky v oblasti předškolního vzdělávání a 
péče v celé EU. Různé příklady uvedené ve studii ukazují, jak byly ambiciózní vnitrostátní 
cíle v oblasti kvality nebo vnitrostátní rámce kvality týkající se účasti, zaměstnanců, 
učebních osnov či zapojení rodičů stanoveny a zavedeny a posléze odsunuty po prvním kole 
rozpočtových škrtů. Přestože ambice většinou zůstávají, vnitrostátní vlády jednoduše 
nepřidělují dostatečné prostředky na jejich provedení. Současně z důvodu vyšší 
nezaměstnanosti občané nemohou tolik přispívat na služby zařízení péče o děti. Tito 
nezaměstnaní občané přímo nepotřebují využívat zařízení péče o děti ani na ně často 
nemají požadované finanční prostředky. Těmto dětem tak hrozí, že budou opomenuty a 
nedostane se jim nezbytného základu pro jejich rozvoj. V této době je důležité nejen to, 
aby vnitrostátní vlády zachovaly úroveň výdajů na předškolní vzdělávání a péči a zajistily 
tak jejich kvalitu, co se týče všech různých prvků. Ještě důležitější je, aby bylo zajištěno, 
že iniciativy v oblasti předškolního vzdělávání a péče budou mít dopad na skupiny, 
které je potřebují nejvíce, tak aby byly poskytnuty rovné příležitosti všem dětem. 
Předškolní vzdělávání a péče by měly být součástí obecnějšího programu vzdělávání; 
kvalitní předškolní vzdělávání a péče poskytuje solidní základ pro pozdější vzdělávání a je 
důležitým nástrojem snižování současných a budoucích sociálních nerovností mezi dětmi 
pocházejícími z různého prostředí.  
 
Doporučení 
Doporučení na úrovni EU: podpora procesu otevřené metody koordinace  
Tato studie odhalila vývoj na evropské úrovni a v jednotlivých členských státech. 
V současnosti je vývoj rámce kvality v oblasti předškolního vzdělávání a péče na úrovni EU 
stále v prvotní fázi; je proto příliš brzy na celkové vyhodnocení. Komise nyní započala 
proces vymezování rámce kvality v oblasti předškolního vzdělávání a péče prostřednictvím 
tematické pracovní skupiny, která zahájila svou činnost v roce 2012, jako součást 
probíhajícího procesu otevřené metody koordinace.  
Protože na vyhodnocení tohoto procesu je stále příliš brzy, studie stanovila několik 
doporučení Evropskému parlamentu, Evropské komisi a jednotlivým členským státům, jež 
mohou podpořit probíhající úsilí o vytvoření evropského rámce kvality v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče.  
 Je třeba podnítit politické zapojení během přípravy, aby bylo zajištěno, že je této 

oblasti politiky v současnosti věnována dostatečná pozornost a bude tomu tak i v blízké 
budoucnosti; pokud se občané a zúčastněné strany nebudou zajímat o kvalitní 
předškolní vzdělávání a péči, proces otevřené metody koordinace pravděpodobně 
nebude úspěšný. Vytvoření rámce kvality v oblasti předškolního vzdělávání a péče by 
nemělo být jen vytvořením technického seznamu kolonek. Tento proces má také jasnou 
politickou složku, jejíž úspěch vyžaduje dostatečné politické zapojení.  

 Mezi členskými státy je třeba zvýšit obecný zájem o význam rozvoje kvality 
předškolního vzdělávání a péče. Pokud členské státy nebudou vidět ve spojeném úsilí o 
dosažení společných cílů přidanou hodnotu, otevřená metoda koordinace velmi 
pravděpodobně nebude úspěšná. Aby bylo zajištěno, že rámec kvality v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče bude mít plnou podporu, členské státy by měly vycházet 
ze společných cílů.  

 Na podporu procesu otevřené metody koordinace je důležité využít institucionální 
struktury, tak jak tomu nyní učinila Komise, když založila tematickou pracovní skupinu 
a skupinu zúčastněných stran.  
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 Důležitou součástí úspěšného procesu otevřené metody koordinace je dostupnost cílů, 
srovnávacích měřítek a ukazatelů. Na těch v současné době pracuje tematická 
pracovní skupina. Jsou nezbytné pro srovnání pokroku, pokud jde o rámec kvality 
v oblasti předškolního vzdělávání a péče. Jasné a srovnatelné cíle, srovnávací měřítka a 
ukazatele jsou zapotřebí pro všechny jednotlivé prvky, které určila tato studie: 1) 
přístup/účast, 2) politické, právní a finanční struktury, 3) zaměstnanci, 4) učební 
osnovy a 5) zapojení rodičů. Takovéto srovnatelné údaje jsou nezbytné pro to, aby 
podněcovaly členské státy k usilování o dosažení společných cílů. K dalšímu rozvoji 
těchto cílů nebo měřítek podložených důkazy jsou zapotřebí nové celoevropské 
empirické studie, které je proto třeba podpořit.  

 Evropští tvůrci politik by měli zajistit zapojení zúčastněných stran a navázat s nimi 
smysluplnou spolupráci. To je zásadní podmínka úspěšného procesu otevřené metody 
koordinace, protože jde o proces vycházející zdola. Vytvoření rámce kvality v oblasti 
předškolního vzdělávání a péče by mělo být více než jen politickým projektem na 
vysoké úrovni; tento rámec musí být místo toho jednoznačně zakotven v současných 
postupech v oblasti předškolního vzdělávání a péče. To je zejména důležité pro rámec 
kvality v oblasti předškolního vzdělávání a péče, neboť politiky v této oblasti jsou často 
delegovány na nižší úroveň vlády a menší poskytovatele.  

 Protichůdné postoje (pokud jde o politické směřování a ideologii) mezi členskými 
státy obecně pomáhají posunout proces otevřené metody koordinace vpřed, a proto by 
jim evropští tvůrci politik neměli nutně bránit. Pokud k takové situaci dojde, členské 
státy s jasným programem se budou snažit přesvědčit váhající členské státy, aby 
usilovaly o společný cíl; jelikož tato iniciativa musí vycházet z členských států, má tato 
podmínka velký význam pro úspěch procesu otevřené koordinace.  

 

Doporučení na úrovni členských států: rozvoj kvality v oblasti předškolního 
vzdělávání a péče 
Kromě koordinace politik v procesu otevřené metody koordinace jsou členské státy 
především odpovědné za zvyšování kvality. Tato studie zdůrazňuje, že je důležité, aby se 
otázka kvalitního předškolního vzdělávání a péče stala součástí obecnějšího programu 
vzdělávání, protože to poskytuje solidní základ pro budoucí vzdělávání a celoživotní učení. 
Jde proto o nedílnou součást obecnějších politik v oblasti rovných příležitostí a občanství a 
podle toho by se s ní mělo nakládat. Studie popisuje a analyzuje osvědčené postupy v celé 
EU v různých institucionálních souvislostech a její postřehy slouží jako informace pro tvůrce 
politik o prvcích kvalitního předškolního vzdělávání a péče, které byly definovány jako 
účast, správní systémy, zaměstnanci, učební osnovy a zapojení rodičů. Shrnuje hlavní 
ponaučení z těchto osvědčených postupů pro vnitrostátní tvůrce politik.  
 
 Tvorba politik založená na důkazech: Je zcela zásadní, aby tvůrci politik založili 

nové politické iniciativy na solidních empirických základech. Při směrování vývoje politik 
a jeho obhajování příliš často chybí jakékoli odůvodnění ve formě empirického důkazu. 
Je proto nutné věnovat více pozornosti zkušenostem s tím, „co funguje“ 
v oblasti předškolního vzdělávání a péče, například prostřednictvím podpory 
longitudinálních kohortových studií v kontextu EU.  

 Účast: Namísto pouhého zvyšování účasti je třeba se více zaměřit na rozšiřování 
účasti. Členské státy by v rámci předškolního vzdělávání a péče měly věnovat 
dodatečnou pozornost účasti určitých skupin a regionálním rozdílům v účasti, které 
mohou znamenat problémy s přístupem. Prioritou by se mělo stát rozšíření účasti na 
předškolním vzdělávání a péči také mimo metropolitní oblasti a rovněž poskytování 
rovných příležitostí pro rodiče a jejich děti ve venkovštějších oblastech států. 
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 Integrace systémů: Doporučuje se, aby tvůrci politik, kteří mají na starosti oblast 
týkající se nejmladších dětí, úzce spolupracovali se svými kolegy pověřenými tvorbou 
politik týkajících se starších dětí; integrace předškolního vzdělávání a péče do 
obecnějších systémů vzdělávání pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro poskytovatele 
předškolního vzdělávání a péče na základě jednotného přístupu k rozvoji dítěte. 

 Zaměstnanci: Členské státy by měly mít alespoň určité pokyny pro minimální 
kvalifikaci všech zaměstnanců v oblasti předškolního vzdělávání a péče na 
vnitrostátní úrovni, aby mohly zajistit základní úroveň kvality. 

 Učební osnovy: Vzhledem k tomu, že zkušenost si žádá vyvážené učební osnovy, je 
důležité zajistit rovnováhu mezi kognitivními a nekognitivními aspekty u přístupu 
k dětem, které ještě nedosáhly věku povinné školní docházky, i když cíle v oblasti 
vzdělávání, jako je čtení, psaní a počítání, mají v rámci učebních osnov důležitější 
postavení.  

 Zapojení rodičů: Přestože pro zapojení rodičů do předškolního vzdělávání a péče 
neexistuje příliš mnoho předpisů, tato studie dále zdůrazňuje jeho význam. Doporučuje 
se, aby členské státy dále pomáhaly poskytovatelům v oblasti předškolního 
vzdělávání a péče, pokud jde o podporu smysluplného zapojení rodičů, a 
současně braly ohledy na kulturní rozdíly, které se mohou vyskytovat v různých 
regionech nebo u různých skupin. 

 Úroveň výdajů v oblasti předškolního vzdělávání a péče: Současná celosvětová 
hospodářská a finanční krize je obrovskou výzvou, kterou je třeba vzít v úvahu, protože 
má významný dopad na rozpočty. Silný finanční závazek je nicméně zásadní pro 
rozvoj kvality všech výše uvedených prvků. Za účelem zajištění tohoto finančního 
závazku se doporučuje, aby se členské státy společně snažily zajistit, aby 
vnitrostátní výdaje na politiky v oblasti předškolního vzdělávání a rozvoje 
v jednotlivých členských státech byly srovnatelnější a bylo tak možné porovnávat 
výsledky v rámci celé EU. 

 

 


