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Abstrakt: 
 
V tejto štúdii sa skúma vývoj politík v oblasti vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve v Európe. Zámerom nedávneho vývoja politík EÚ je 
ponúknuť štruktúru a kontext pre rozvoj politík na vnútroštátnej úrovni. Na 
základe spojenia existujúcich údajov z rôznych zdrojov a vykonania 
dodatočných hĺbkových výskumov v jednotlivých krajinách sa v štúdii 
navrhujú základné piliere kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve. V nadväznosti na dôkladné preskúmanie osvedčených postupov 
v rámci EÚ sa v dokumente zároveň predkladajú návrhy a odporúčania na 
rozvoj kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v celej EÚ. 
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ZOZNAM SKRATIEK 
 

  

EÚ Európska únia 

HDP hrubý domáci produkt 

SPV Severné Porýnie-Vestfálsko 

OMK otvorená metóda koordinácie 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

PISA Program pre medzinárodné hodnotenie študentov 
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ZHRNUTIE 

Základné informácie 
Každý jeden členský štát EÚ bez výnimky ponúka určitú formu vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve pre deti v predškolskom veku. Tieto možnosti tradične vznikali s cieľom 
podnietiť vstup žien na trh práce. Členské štáty sa čoraz viac zaoberajú nielen 
zabezpečovaním dostatočnej kapacity pre všetky deti, ale aj úrovňou kvality 
poskytovateľov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Vzdelávanie a starostlivosť 
v ranom detstve sa stále viac považuje za dôležitý prvý krok v budúcom vzdelávacom 
vývoji dieťaťa. Kvalita života detí pred začatím povinnej školskej dochádzky má zásadný 
vplyv na to, ako sa budú učiť. Kvalita vzdelávania v členských štátoch EÚ je rozhodujúca 
pre rozvoj hospodárskej konkurencieschopnosti EÚ a školy pracujú s deťmi, ktoré do nich 
prichádzajú. Európska komisia tiež považuje vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve za 
nevyhnutný základ úspešného celoživotného vzdelávania, sociálnej integrácie, rozvoja 
osobnosti a neskoršej zamestnateľnosti1. Zámerom tejto štúdie je predstaviť perspektívy, 
pokiaľ ide o stav poskytovania kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom veku, a to aj 
vzhľadom na prebiehajúci proces otvorenej metódy koordinácie (OMK) na európskej úrovni, 
a nedávny vývoj politík v členských štátoch, ktoré môžu slúžiť ako exemplárne príklady 
zamerané na poskytovanie kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. 
 
Základom analytického rámca tejto štúdie sú hlavné priority stanovené Európskou komisiou 
a Parlamentom. Týmito prioritami sa potvrdzujú zložky kvality určené v medzinárodných 
výskumných publikáciách, ktoré možno rozdeliť do týchto kategórií: (1) prístup/účasť, 
(2) politické, právne a finančné štruktúry, (3) zamestnanci, (4) učebné osnovy 
a (5) zapojenie rodičov. Štúdia je zameraná na aktuálne témy a vývoj v oblasti týchto 
základných prvkov kvality. V závere štúdie sa predkladá niekoľko usmernení, na ktoré by sa 
malo prihliadať s cieľom zabezpečiť úspech procesu otvorenej metódy koordinácie, ktorý je 
v súčasnosti ústredným bodom vývoja politík na úrovni EÚ. 
 
Účasť 
Pre mieru účasti malých detí na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve boli 
v európskom kontexte stanovené spoločné ciele. Pri deťoch vo veku od štyroch rokov do 
veku povinnej školskej dochádzky v príslušnom štáte je zámerom členských štátov 
poskytovať vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve aspoň 95 % celej cieľovej skupiny. 
Pri menších deťoch (do troch rokov) by sa mala dosiahnuť účasť 33 %. Pri uvažovaní 
o týchto cieľoch je potrebné rozlišovať medzi „prístupom“ a „účasťou“. Aj keď politiky môžu 
zabezpečiť všeobecný prístup zvyšovaním počtu zariadení dennej starostlivosti, všeobecná 
účasť v skutočnosti závisí od skutočného dopytu po vzdelávaní a starostlivosti v ranom 
detstve. Samotné zvyšovanie počtu zariadení dennej starostlivosti nevyhnutne nezvýši 
mieru účasti detí v každom členskom štáte. 
 
Prakticky všetky členské štáty v súčasnosti rozvíjajú politiky na dosiahnutie cieľa 
stratégie Európa 2020, ktorým je 95 % účasť detí vo veku od štyroch rokov na 
vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve. Pokiaľ ide o mieru účasti, zreteľný je 
stúpajúci trend, ktorý sa v súčasnosti približuje k 95 %. Pozitívny trend je zreteľný aj 
v prípade najmenších detí. V tejto štúdii sa konkrétnejšie opisuje úsilie zamerané na 
zvyšovanie kapacity vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v najľudnatejšej nemeckej 

                                                 
1  Európska komisia, Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve: zabezpečenie optimálneho začiatku pre 

všetky naše deti vo svete budúcnosti (KOM(2011)66). 
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spolkovej krajine Severné Porýnie–Vestfálsko, kde bola založená osobitná pracovná 
skupina, ktorá má pomôcť prekonať väčšinou praktické prekážky spolupráce rôznych úrovní 
verejnej správy.  
 
Súčasná hospodárska a finančná kríza však pravdepodobne bude mať významný účinok 
znižovania miery účasti v budúcich rokoch. Najmä vzhľadom na účinky krízy je 
rozhodujúce, aby sa členské štáty nesústredili len na zvyšovanie, ale aj na rozširovanie 
účasti malých detí. Skupinami, ktoré je najťažšie dosiahnuť, sú často deti so 
znevýhodneným zázemím alebo deti zo špecifických (znevýhodnených) regiónov. Tieto deti 
potrebujú dodatočnú podporu prostredníctvom včasného zabezpečenia poskytovania 
kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s cieľom zabrániť problémom vo 
vývoji v neskoršom živote. V štúdii sa ako najlepší príklad uvádza Fínsko, kde sa 
v súčasnosti mapuje obyvateľstvo, ktoré nie je začlenené do fínskeho predškolského 
programu. Rozširovanie účasti zároveň znamená, že členské štáty venujú dodatočnú 
pozornosť regionálnym rozdielom v účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve. 
Rovnaké príležitosti by sa mali zabezpečiť aj pre deti vo väčšmi vidieckych častiach 
členských štátov EÚ. 
  
Politické, právne a finančné systémy 
Členské štáty čoraz viac pracujú na integrácii štruktúr riadenia v oblasti poskytovania 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vo všetkých vekových skupinách. Ide 
o priaznivý vývoj vzhľadom na medzinárodný konsenzus, že prostredníctvom integrovaných 
systémov poskytovania vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve sa dosahujú lepšie 
výsledky ako oddelenými či samostatnými systémami. Zistilo sa, že celostný prístup 
k rozvoju detí v rámci politík a zo strany poskytovateľov vedie k lepším vzdelávacím 
výsledkom. Preto sa odporúča, aby tvorcovia politík zodpovední za najmenšie deti úzko 
spolupracovali so svojimi kolegami, ktorí vytvárajú politiky pre staršie deti. 
 
Systémy sú tiež často rozdelené medzi rôzne úrovne verejnej správy s rôznou mierou 
autonómie miestnych orgánov. V požiadavkách vnútroštátnych alebo miestnych orgánov, 
ktoré sa vzťahujú na zariadenia vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, sa vo 
všeobecnosti stanovujú len nižšie kritériá kvality. V oblasti vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve ako takej sa neposkytujú žiadne stimuly na ďalší rozvoj kvality. Najmä 
v situácii s obmedzenejším rozpočtom sa poskytovatelia namiesto ďalšieho rozvoja kvality 
skôr pridržiavajú minimálnych požiadaviek v oblasti kvality. Zaujímavý rámec kvality bol 
zavedený v Írsku (Síolta). Zámerom tohto rámca je sústavné vytváranie podnetov pre 
zamestnancov na reflexiu svojej práce a tým na rozvoj úrovní kvality poskytovania 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Aj v prípade tejto iniciatívy však rozhodujúcou 
požiadavkou zostáva dostatočné financovanie na dosiahnutie jej prospešných účinkov.  
 
Aj keď právomoci týkajúce sa politík v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve 
môžu byť rozdelené medzi rôzne úrovne verejnej správy, na vnútroštátnej úrovni zostáva 
aspoň časť právomocí na rozhodovanie o výdavkoch v oblasti vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Údaje získané pri skúmaní úrovne výdavkov v oblasti vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve ako podielu HDP poukazujú na veľké rozdiely medzi 
členskými štátmi. Hoci výdavky v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve samy 
osebe kvalitu automaticky nezlepšia, existuje zreteľný pozitívna súvislosť medzi členskými 
štátmi, ktoré v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vynakladajú omnoho 
viac prostriedkov, a ich vzdelávacími výsledkami v medzinárodných testoch, napríklad 
v rámci programu PISA. Súčasná svetová hospodárska a finančná kríza preto predstavuje 
obrovské problémy, na ktoré je potrebné prihliadať, keďže majú významný dosah na 
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rozpočty. Silný finančný záväzok je však rozhodujúci pre rozvoj kvality vo všetkých prvkoch 
kvality. 
 

Zamestnanci 
Kompetentní zamestnanci sú rozhodujúcim činiteľom dosahovania kvality vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Pokiaľ však ide o politiky týkajúce sa kvality 
zamestnancov, v EÚ prakticky neexistuje žiadna spoločná norma. V rámci EÚ existuje veľké 
množstvo rôznych minimálnych kvalifikačných požiadaviek pre zamestnancov v oblasti 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ktoré siahajú od stavu bez akýchkoľvek 
požiadaviek po požiadavku vysokoškolského vzdelania. Vo všeobecnosti možno vysloviť 
záver, že nie je potrebné, aby všetci zamestnanci v oblasti vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve mali vysokoškolské vzdelanie, keďže podporné činnosti môžu vykonávať 
zamestnanci so stredoškolským odborným vzdelaním. Určité minimálne usmernenia 
týkajúce sa kvalifikácie pracovníkov v tejto oblasti sú však potrebné, aby bolo možné 
zabezpečiť základnú úroveň kvality. 
 
Väčšina členských štátov sa snaží profesionalizovať pracovníkov v oblasti vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Významné rozdiely existujú v rozsahu vypracovania či 
finančnej podpory týchto cieľov. Týka sa to najmä neformálnejších druhov rodinnej dennej 
starostlivosti, pri ktorých sa starostlivosť deťom poskytuje v ich vlastnom príbytku, a preto 
sú vyňaté z väčšiny právnych predpisov. Sústavný profesionálny rozvoj je však dôležitý aj 
pre kvalitu profesionálnych pracovníkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve. V štúdii sa ako jeden z najlepších príkladov v rámci úsilia o zvýšenie 
profesionalizácie uvádza úloha rodinných centier v nemeckej spolkovej krajine Severné 
Porýnie–Vestfálsko (SPV), kde sa opatrovateľom detí ponúka platforma na výmenu 
skúseností či návštevu doplňujúcich kurzov.  
 
Pre systém týkajúci sa kvality zamestnancov majú rozhodujúci význam aj pracovné 
podmienky vrátane pracovného prostredia, mzdy a zamestnaneckých výhod. Tie slúžia na 
prilákanie zamestnancov s vyšším vzdelaním, čím ovplyvňujú kvalitu. Tieto širšie pracovné 
podmienky majú vplyv na spokojnosť v zamestnaní, ktorá má zároveň vplyv na kvalitu 
poskytovaného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. V rámci tejto štúdie boli 
napríklad v jednotlivých členských štátoch zistené veľké rozdiely v mzdových výdavkoch 
a mierne rozdiely v pomere počtu zamestnancov a detí.  
 

Učebné osnovy 

Výskumníci a tvorcovia politík sa vo všeobecnosti zhodujú v tom, že je dôležité, aby sa 
u malých detí nerozvíjali len potrebné kognitívne aspekty dôležité pre vstup do primárneho 
vzdelávania, ale aj nekognitívne prvky. Pri budovaní základov celoživotného vzdelávania sa 
obe kategórie považujú za rovnako dôležité. Aj keď sa táto rovnováha vo všeobecnosti 
zachováva, v EÚ existujú veľké rozdiely, pokiaľ ide o podrobné formulovanie vnútroštátnych 
usmernení pre učebné osnovy. Viaceré členské štáty nedávno zaviedli predškolské 
programy pre deti vo veku tesne pred povinnou školskou dochádzkou ako prípravu detí na 
vstup do základného vzdelávania. V rámci EÚ sa programy vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve čoraz viac sústreďujú na výraznejšie posilňovanie vzdelávacích aspektov, 
akými sú počítanie a gramotnosť. Ako príklad takýchto novo zavedených programov sa 
v štúdii podrobnejšie uvádza Rumunsko, kde sa rok predškolskej dochádzky zaviedol 
v roku 2012.  
 



Kvalita vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve 
____________________________________________________________________________________________ 

 7 

Vo všetkých členských štátoch sa rozvíjajú politické iniciatívy, ktorých cieľom je oslovenie 
ohrozených detí a ich začlenenie do existujúcich vzdelávacích činností pre malé deti. Zámer 
a následne aj výsledky takýchto ústretových činností sú však napriek tomu u jednotlivých 
poskytovateľov a v jednotlivých regiónoch často veľmi rozdielne. Na prijatie uvážených 
a informovaných politických rozhodnutí, pokiaľ ide o úspech týchto pokusov v budúcnosti, 
sú potrebné ďalšie overené poznatky. Zo štúdie vyplýva, že na úspešné oslovenie 
ohrozených detí je rozhodujúca úloha profesionálnych pracovníkov v oblasti vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve s dôkladnou odbornou prípravou. 
 

Zapojenie rodičov 
Zapájanie rodičov je pre vysokú kvalitu poskytovania vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve absolútne nevyhnutné. Rodičia sú kľúčovými osobami zainteresovanými na rozvoji 
detí. Zapojenie rodičov, ktoré je vždy dôležité, je ešte rozhodujúcejšie v prípade 
menšinových skupín alebo detí zo znevýhodneného prostredia. Pomáha znižovať rozdiely 
medzi domácim a školským prostredím, a môže tak posilniť vzdelávacie úspechy detí 
a znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky v neskoršom veku. Zapojenie 
rodičov môže byť do určitej miery upravené v zákonoch, predpisoch a právnej úprave, 
v rámci EÚ sa však vo všeobecnosti prenecháva na jednotlivých poskytovateľoch. 
V štúdii sa rozlišuje medzi zapojením rodičov zameraným na dieťa a zapojením rodičov 
zameraným na zariadenie, keďže majú rôzne základné ciele. Zapojenie rodičov zamerané 
na dieťa má prispieť k rozvoju dieťaťa, kým zapojenie zamerané na zariadenie sa viac 
sústreďuje na možnosť rodičov diskutovať o činnostiach s poskytovateľom vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. Napriek tomu, že rozsah zapojenia rodičov môže do veľkej 
miery závisieť od kultúrneho kontextu, zistených bolo viacero osvedčených postupov 
zameraných na dieťa vo Fínsku, v Írsku a Holandsku, kde boli vypracované veľmi konkrétne 
ústretové stratégie na zapojenie rodičov a detí zo znevýhodnených skupín. Zapojenie 
rodičov zamerané na zariadenie môže v spojení s existujúcimi normami kvality 
stanovenými vládou predstavovať účinný nástroj na zabezpečenie kvality. Keď sa kritickí 
rodičia správajú ako konštruktívni spotrebitelia, majú možnosť ovplyvňovať kvalitu 
poskytovateľov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Odborne pripravení 
profesionálni pracovníci v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve majú preto 
dôležitú úlohu v účinných vzťahoch s rodičmi, a to tak v prípade zamerania na dieťa, ako aj 
v prípade zamerania na zariadenie poskytujúce vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.  
 

Problémy pri poskytovaní kvalitného vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve 
Niektoré problémy a odporúčania týkajúce sa kvality v oblasti vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve sú širšie než tieto špecifické prvky kvality a sú dôležité pre tvorcov politík 
na vnútroštátnej a európskej úrovni. V štúdii sú určené tieto širšie problémy, ktorým EÚ 
čelí pri rozvoji kvality v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, a následne sa 
navrhujú odporúčania na prekonanie jednotlivých problémov. Problémom z hľadiska tvorcov 
politík je najmä nedostatok empirických dôkazov na podporu nového vývoja a politických 
iniciatív. Politické iniciatívy sa v súčasnosti vo všeobecnosti prijímajú bez podpory 
empirických dôkazov, ktorými by sa preukázalo, že tieto politiky skutočne prispievajú 
k pozitívnym výsledkom, akými sú nižšia miera predčasného ukončenia školskej dochádzky 
či lepšie vzdelávacie výsledky v medzinárodnom porovnávacom hodnotení, napríklad 
v rámci programu PISA. OECD vo všetkých svojich štúdiách týkajúcich sa vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve sústavne zdôrazňuje potrebu tvorby politík na základe 
overených poznatkov, a to na úrovni EÚ aj v jednotlivých členských štátoch, pričom táto 
priorita sa opätovne zdôrazňuje aj v tejto štúdii.  
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Po druhé, trvalou dilemou vnútroštátnej (či miestnej) verejnej správy je hľadanie spôsobov 
na zabezpečenie kvality v každom zo základných prvkov kvality vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve. Minimálne požiadavky vo všeobecnosti neposkytujú poskytovateľom 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve žiadne podnety na rozvoj úrovne kvality. 
Väčšina členských štátov napriek tomu stanovuje takéto minimálne požiadavky, ktorých 
dodržiavanie sa potom sleduje prostredníctvom inšpekcií. Hlavnou úlohou pri zlepšovaní 
kvality je preto vypracovanie účinných systémov hodnotenia, ktorými sa 
poskytovateľom poskytnú jasné stimuly, aby nevykonávali len úplné minimum, ale aby 
sa pri poskytovaní kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve snažili dosahovať 
vynikajúce výsledky. 
 
Po tretie, nevyhnutné je, aby tvorcovia politík sledovali v politike súdržnú líniu 
podporenú potrebnými finančnými prostriedkami a podporovanú aj ďalšími príslušnými 
orgánmi. Všetky členské štáty majú množstvo politických dokumentov a návrhov týkajúcich 
sa zvyšovania účasti, integrácie služieb, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, vyváženosti 
učebných osnov a zapájania rodičov. Okrem týchto plánov je však potrebné zapojiť všetky 
kľúčové zainteresované subjekty a zabezpečiť, aby sa navrhované politiky mohli 
skutočne vykonávať.  
 
Hospodárska a finančná kríza má významný dosah na politiky v oblasti vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve v celej EÚ. Z rôznych príkladov v štúdii vyplýva, že 
ambiciózne vnútroštátne ciele v oblasti kvality či vnútroštátne rámce kvality, ktoré boli 
stanovené a zavedené v oblasti účasti, učebných osnov alebo zapojenia rodičov, boli 
pozastavené už v prvom kole rozpočtových škrtov. Napriek tomu, že ciele zvyčajne 
zostávajú, národné vlády jednoducho nevyčlenia dostatočné prostriedky na ich splnenie. 
Z dôvodu vyššej nezamestnanosti na služby dennej starostlivosti menej prispievajú aj 
občania. Občania bez práce nemajú priamu potrebu posielať svoje deti do zariadení dennej 
starostlivosti a často ani finančné prostriedky, ktoré sú na to potrebné. Takýmto deťom 
hrozí zaostávanie a riziko, že nezískajú nevyhnutný vývojový základ, ktorý môže byť pre ne 
osobitne potrebný. V týchto časoch nie je dôležité len to, aby národné vlády zachovali 
výšku výdavkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve s cieľom zabezpečiť 
poskytovanie kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve vo všetkých rôznych 
prvkoch kvality. Omnoho dôležitejšie je, aby sa vypracovali iniciatívy, ktorými sa 
zabezpečí, aby tie skupiny, ktoré vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve 
najviac potrebujú, mali prístup k iniciatívam v tejto oblasti s cieľom ponúknuť všetkým 
deťom rovnaké možnosti. Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve by mali byť súčasťou 
širšieho vzdelávacieho programu. Kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve 
poskytuje pevný základ pre vzdelávanie v ďalšom živote a je dôležitým nástrojom na 
znižovanie súčasnej a budúcej sociálnej nerovnosti medzi deťmi s rôznym zázemím.  
 
Odporúčania 
Odporúčania na úrovni EÚ: podpora procesu otvorenej metódy koordinácie  
V štúdii sa predkladá prehľad vývoja na európskej úrovni a v jednotlivých členských 
štátoch. Rozvoj rámca kvality v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve na 
úrovni EÚ je v súčasnosti stále v prvotnom štádiu, preto je ešte priskoro na celkové 
hodnotenie. Komisia práve iniciovala proces vymedzenia rámca kvality vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve prostredníctvom tematickej pracovnej skupiny, ktorej 
činnosť sa začala v roku 2012 ako súčasť prebiehajúceho procesu otvorenej metódy 
koordinácie (OMK).  
Keďže na proces hodnotenia je ešte priskoro, v štúdii sa predkladá niekoľko odporúčaní pre 
Európsky parlament, Európsku komisiu a jednotlivé členské štáty, ktoré môžu podporiť 
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prebiehajúcu činnosť v oblasti rozvoja európskeho rámca kvality vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve.  
 Podnietiť by sa mala politická účasť v prípravnej fáze s cieľom zabezpečiť 

v súčasnosti a v blízkej budúcnosti dostatočnú informovanosť o tejto oblasti politík, 
pretože ak kvalita vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve nebude zaujímať 
občanov a vnútroštátne zainteresované subjekty, proces otvorenej metódy koordinácie 
zrejme nebude úspešný. Rozvoj rámca kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve by sa nemal zamerať len na vypracovanie kontrolného technického zoznamu. 
Tento proces má aj politickú zložku, pre jeho úspech je preto potrebná politické účasť.  

 Po druhé, medzi členskými štátmi by sa mal podnietiť spoločný záujem, pokiaľ 
ide o význam rozvoja kvality v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Ak 
členské štáty nebudú vnímať pridanú hodnotu spolupráce na spoločných cieľoch, 
otvorená metóda koordinácie veľmi pravdepodobne nebude úspešná. Na zabezpečenie 
plnej podpory rámca kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve by členské 
štáty mali vychádzať zo spoločných cieľov.  

 Po tretie, dôležité je, aby sa na podporu otvorenej metódy koordinácie využili 
inštitucionálne štruktúry, ako to Komisia urobila založením tematickej pracovnej 
skupiny a skupiny zainteresovaných subjektov.  

 Dôležitým prvkom úspechu otvorenej metódy koordinácie je aj existencia cieľov, 
referenčných hodnôt a ukazovateľov. Tie v súčasnosti vypracúva tematická 
pracovná skupina a sú nevyhnutné na porovnanie pokroku v oblasti rámca kvality 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Jasné a porovnateľné ciele, referenčné 
hodnoty a ukazovatele sú potrebné vo vzťahu k všetkým jednotlivým prvkom určeným 
v tejto štúdii: (1) účasti/prístupu, (2) politickým, právnym a finančným štruktúram, 
(3) zamestnancom, (4) učebným osnovám a (5) zapojeniu rodičov. Porovnateľné údaje 
sú nevyhnutné na vytvorenie stimulov pre členské štáty, aby sa podieľali na spoločných 
cieľoch. Na ďalšie vypracovanie takýchto cieľov či referenčných hodnôt založených na 
overených poznatkoch sú potrebné nové empirické štúdie na úrovni EÚ, ktoré sa preto 
musia tiež podporovať.  

 Európski tvorcovia politík by mali zabezpečiť zapojenie zainteresovaných strán 
a vybudovanie zmysluplnej spolupráce medzi nimi. To je rozhodujúce pre úspech 
procesu OMK, ktorý je procesom prebiehajúcim zdola nahor. Rozvoj rámca kvality 
vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve by nemal byť politickým projektom na 
najvyššej úrovni, ale musí byť pevne zakotvený v skutočných postupoch vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve. V prípade rámca kvality vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve je to osobitne dôležité, keďže politiky v tejto oblasti sa často delegujú 
na nižšie úrovne verejnej správy a menších poskytovateľov.  

 Rozporné pozície (z hľadiska politického smerovania či ideológie) medzi členskými 
štátmi vo všeobecnosti napomáhajú pokroku v procese otvorenej metódy koordinácie, 
európski tvorcovia politík by im preto nemali nevyhnutne brániť. Členské štáty s jasným 
programom sa v takomto prípade pokúsia presvedčiť zdráhavejšie členské štáty, aby 
spolupracovali na spoločnom cieli. Keďže iniciatíva musí vychádzať od členských štátov, 
táto podmienka je veľmi dôležitá pre úspech procesu OMK.  

 

Odporúčania pre členské štáty: rozvoj kvality v oblasti vzdelávania a starostlivosti 
v ranom detstve 
Okrem koordinácie politík v rámci procesu otvorenej metódy koordinácie sú členské štáty 
v prvom rade zodpovedné za zvyšovanie kvality. V štúdii sa zdôrazňuje význam začlenenia 
otázky kvality vzdelávania a starostlivosti v ranom veku do širšieho vzdelávacieho 
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programu, keďže kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve poskytuje pevný 
základ pre ďalšie vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie. Oblasť vzdelávania a starostlivosti 
v ranom veku je sama o sebe neoddeliteľnou súčasťou širších politík v oblasti rovnakých 
príležitostí a občianstva a malo by sa k nej tak aj pristupovať. V štúdii sa opisujú 
a analyzujú osvedčené postupy v rôznych inštitucionálnych kontextoch v rámci EÚ 
a zistenia štúdie slúžia na informovanie tvorcov politík o otázkach kvalitného vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve, ktoré boli vymedzené ako účasť, systémy riadenia, 
zamestnanci, učebné osnovy a zapojenie rodičov. Pre vnútroštátnych tvorcov politík sú tu 
zhrnuté hlavné poučenia z týchto osvedčených postupov.  
 
 Tvorba politík na základe overených poznatkov: Je absolútne nevyhnutné, aby 

tvorcovia politík zakladali nové politické iniciatívy na pevných empirických základoch. 
Rozvoj politík sa príliš často iniciuje a obhajuje bez akéhokoľvek podloženia empirickými 
dôkazmi. Preto je potrebné venovať väčšiu pozornosť empirickým zisteniam 
o tom, čo v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve funguje, a to 
napríklad prostredníctvom podpory dlhodobých porovnávacích skupinových štúdií 
v kontexte EÚ.  

 Účasť: Namiesto výlučného zvyšovania účasti je potrebné venovať väčšiu pozornosť 
rozširovaniu účasti. Členské štáty by mali venovať dodatočnú pozornosť účasti 
osobitných skupín a regionálnym rozdielom v účasti na vzdelávaní a starostlivosti 
v ranom detstve, ktoré môžu byť prejavom problémov v oblasti prístupu. Prioritou by sa 
malo stať rozšírenie účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve aj mimo 
mestských oblastí, ako aj zabezpečenie rovnakých príležitostí pre rodičov a ich deti 
vo vidieckejších častiach krajiny. 

 Integrácia systémov: Odporúča sa, aby tvorcovia politík zodpovední za najmenšie 
deti úzko spolupracovali so svojimi kolegami, ktorí vytvárajú politiky pre staršie deti. 
Integrácia vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve do širších systémov vzdelávania 
pomáha vytvárať vhodnú pôdu pre miestnych poskytovateľov tohto typu vzdelávania a 
starostlivosti na jednotný prístup k rozvoju detí. 

 Zamestnanci: Členské štáty by mali mať aspoň nejaké minimálne usmernenia 
týkajúce sa kvalifikácie pre všetkých zamestnancov v oblasti vzdelávania 
a starostlivosti v ranom detstve na vnútroštátnej úrovni, aby mohli zabezpečiť 
základnú úroveň kvality. 

 Učebné osnovy: Vzhľadom na empirické dôkazy, z ktorých vyplýva potreba 
vyvážených učebných osnov, je dôležité zabezpečiť zachovanie rovnováhy medzi 
kognitívnymi a nekognitívnymi aspektmi v prístupe k deťom v predškolskom veku, 
a to aj napriek tomu, že také vzdelávacie ciele ako počítanie a gramotnosť nadobúdajú 
v obsahu učebných osnov ústrednejšie postavenie.  

 Zapojenie rodičov: Napriek tomu, že existuje pomerne málo právnych predpisov 
upravujúcich zapojenie rodičov do vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, v štúdii 
sa ďalej zdôrazňuje jeho význam. Odporúča sa, aby členské štáty naďalej zabezpečovali 
poskytovateľom vzdelávania a starostlivosti v ranom veku pomoc pri podpore 
zmysluplného zapojenia rodičov a zároveň rešpektovali kultúrne rozdiely, ktoré 
môžu existovať v rôznych regiónoch alebo rôznych skupinách. 

 Výška výdavkov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve: Súčasná 
svetová hospodárska a finančná kríza predstavuje obrovský problém, na ktorý je 
potrebné prihliadať, keďže má významný dosah na rozpočty. Silný finančný záväzok 
je však rozhodujúci pre rozvoj kvality vyššie uvedených prvkov. Na zabezpečenie 
tohto finančného záväzku sa odporúča, aby členské štáty spolupracovali s cieľom 
zabezpečiť lepšiu porovnateľnosť vnútroštátnych výdavkov vyčlenených na 
politiky vzdelávania a starostlivosti v ranom veku medzi jednotlivými členskými 
štátmi, aby bolo možné porovnávať výkonnosť v rámci EÚ. 

 


