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ANOTACE:
Práce se zabývá institucemi poskytujícími předškolní výchovu, vzdělávání a péči
v německých kantonech ve Švýcarsku. Popisuje organizační struktury předškolní
pedagogiky. Seznamuje s fungováním Kindergarten zajišťujících vzdělávání dětí od
čtyř do šesti let. Představuje projekt EDK-Ost 4bis8 spojující první tři nebo čtyři roky
školního obligatoria. Práce sleduje i zajištění péče o dítě mimo rodinu nabízené
veřejnými a soukromými organizacemi (Tagesstrukturen) a mapuje reformní snahy
posledních let na poli předškolní pedagogiky, odrážející nové potřeby dětské populace i
proměňující se společnosti ve Švýcarsku.
ANNOTATION:
This paper discusses institutions providing pre-school education and care in Germanspeaking cantons in Switzerland. It describes organizational structures of pre-school
education and brings a closer look at everyday operation of Kindergarten for children
between 4 and 6 years of age. It also presents in details the EDK-Ost 4bis8 project in
which the first three to four years of compulsory education are combined. Further it
discusses child care offered by both public and private institutions outside of the family
(Tagesstrukturen). The thesis maps out reforming efforts in the field of pre-school
education reflecting new needs of the children population and changing society in
Switzerland.
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ÚVOD
Předškolní pedagogika ve Švýcarsku se v posledních letech dostala do středu zájmu
odborné i široké veřejnosti více než kdykoli v minulosti. Důvodem jsou rozsáhlé
reformy, které v této oblasti v současné době probíhají a právem poutají pozornost.
Od prvních institucí pečujících o dítě mimo rodinu ve 20. letech 19. století
se systém výchovy, vzdělávání a péče o dítě ve věku od narození do osmi let rozvinul
v bohatou soustavu pokrývající různé druhy péče a vzdělávání. Struktura výchovy,
vzdělávání a péče ve Švýcarsku je velmi rozmanitá. Dr. Paul Rüfenacht (s. 11) tvrdí, že
sice existuje předškolní výchova ve Švýcarsku, nikoli však švýcarská předškolní
výchova. Prvním důvodem je odpovědnost každého kantonu za své školství v oblasti
preprimární pedagogiky, druhou příčinou pak jazyková rozmanitost švýcarských
kantonů se čtyřmi úředními jazyky (němčina, francouzština, italština a rétorománština).
Předškolní pedagogika se v jednotlivých jazykových oblastech i kantonech vyvíjela
odlišně. Proto si Prof. Dr. Winfried Böhm (Rüfenacht, s. 8) v roce 1983 dovoluje tvrdit,
že je nutné se nejdříve zabývat 26 různými podobami předškolní výchovy
v jednotlivých kantonech ve Švýcarsku, abychom mohli podat přehled o aktuální situaci
na národní úrovni. Jeho výrok si stále ponechává určitou míru platnosti. Přesto se zdá,
že předškolní pedagogika nebyla ve Švýcarsku nikdy tak jednotná, jak je tomu právě
nyní.
Od 70. let 20. století se kantony snaží o harmonizaci školství na všech jeho
úrovních, tedy o koordinaci struktur jednotlivých kantonálních systémů vzdělávání.
Avšak teprve v srpnu 2009 byl přijat tzv. HarmoS-konkordát1 sjednocující klíčové
parametry v primárním školství, podle něhož mají kantony do školního roku 2015/2016
přizpůsobit své školské struktury. Konkordát se týká rovněž předškolní výchovy, neboť
nově stanovuje začátek povinné školní docházky na dovršený čtvrtý rok života. Dva
roky předškolní výchovy se tedy nově stávají součástí primární školy a povinná
docházka se o tuto dobu prodlužuje.
Reformy v oblasti předškolní pedagogiky a primárního školství s sebou v 90. letech
minulého století přinesly otázku po způsobu řešení obtíží dětí při přestupu mezi
Kindergarten a primární školou, po integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
1

Konkordát o harmonizaci školství ve Švýcarsku (viz dále)
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a zohlednění individuálních potřeb dítěte v rychlosti postupu systémem vzdělávání.
Snahy vyvrcholily vytvořením projektu „EDK-Ost 4bis8“, kterého se v různých
formách účastní většina kantonů ve Švýcarsku.
Na rozdíl od České republiky nacházíme ve Švýcarsku signifikantní rozdělení
institucí poskytujících dětem v předškolním věku vzdělání a institucí zaměřených na
hlídání a péči o dítě. Oba druhy institucí procházejí v posledních deseti letech výrazným
rozvojem.
Předškolní výchova, vzdělávání a péče v České republice a ve Švýcarsku mají
některé společné rysy, v řadě dalších se však od sebe odlišují. Práce se zaměřuje na
popis švýcarského systému. Soustředí se na klíčové momenty z vývoje předškolních
zařízení až do současnosti. Představuje obsah a organizaci předškolních institucí
zaměřených na péči o dítě mimo rodinu a dále zařízení poskytujících výchovu a
vzdělávání. Speciálně se zaměřuje na reformní projekt „EDK-Ost 4bis8“.
První čtyři teoreticky orientované kapitoly se věnují nástinu politicko-sociálních
podmínek, obrazu současné rodiny ve Švýcarsku, historickému vývoji předškolní
výchovy a vzdělávání ve Švýcarsku a současné struktuře školství ve Švýcarsku. Pátá
kapitola představuje obsah a organizaci zařízení poskytujících péči o dítě mimo rodinu a
dále instituci Kindergarten zajišťující výchovu a vzdělávání dětí ve věku čtyř až šesti
let. Poslední kapitola je věnována projektu „EDK-Ost 4bis8“.
Cílem práce je popsat strukturu předškolní výchovy, vzdělávání a péče ve
Švýcarsku, rozebrat a zhodnotit obsah a organizaci vybraných předškolních zařízení a
odhalit jejich realizační situaci a vývojové tendence. K dosažení tohoto cíle slouží
následující podcíle:
1. Popsat politicko-sociální uspořádání spolu se současnou situací rodiny ve
Švýcarsku.
2. Zpracovat historický vývoj předškolní pedagogiky ve Švýcarsku.
3. Nastínit hlavní charakteristiky systému vzdělávání ve Švýcarsku.
4. Představit současnou strukturu výchovy, vzdělávání a péče o dítě ve věku 0-6/8 let
ve Švýcarsku, a to v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte ve věku 4-6/8 let a péče o
dítě mimo rodinu.
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5. Představit projekt „EDK-Ost 4bis8“ z hlediska pedagogických základů konceptu,
jeho evaluaci a konkrétní příklad realizace modelu Grundstufe v kantonu Zürich. Na
základě zjištěných dat o projektu vyzdvihnout inovativní prvky vhodné pro české
předškolní vzdělávání.
Hlavními metodami použitými v práci jsou sekundární analýza dat z výzkumů
vztahujících se k situaci předškolní výchovy, vzdělávání a péče ve Švýcarsku a
švýcarskému školskému systému a studium a rozbor dokumentů. Dalšími metodami
jsou přímé i nepřímé pozorování, analýza dat (fotografická, zvuková a filmová
dokumentace) a pozorovaných jevů získaných během půlroční stáže na Univerzitě
v Basileji i týdenní stáži na Grundstufe Hütten v kantonu Zürich, rozhovory
s pedagogickými pracovníky jednotlivých institucí i dotazníkové šetření na Grundstufe
Hütten.
Práce se záměrně orientuje především na německy mluvící kantony, ostatním
kantonům se věnuje pouze v případě důležitých souvislostí. V textu jsou užívána
německá označení institucí (se zachováním jejich původního rodu) a jejich zkratky,
protože překlad do češtiny by s sebou přinášel nepatřičné konotace z českého prostředí,
nebo by v důsledku nutného dlouhého opisu původního německého originálu působil
nevhodně a znesnadňoval by porozumění textu. Ze stejného důvodu jsou na většině míst
uváděna označení učitelů, pedagogických pracovníků apod. pouze v mužském rodě,
ačkoli německý originál obsahuje formu vyjadřující oba rody. Úprava odpovídá
zvyklostem v českých textech.
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1

Politicko-sociální uspořádání a tendence ve Švýcarsku
Předškolní výchova, vzdělávání a péče ve Švýcarsku jsou značně determinovány

národnostními specifiky Švýcarska. Z tohoto důvodu je vhodné nastínit základní
historický,

politický,

hospodářský

a

sociodemografický

kontext

švýcarského

vzdělávání, který napomůže ke komplexnímu pohledu na vzdělávací situaci ve
Švýcarsku a její určující faktory.

1.1 Vhled do historie Švýcarska
Švýcarská konfederace patří k zemím s nejdelší demokratickou tradicí. Počátky
švýcarského státu je možné klást do roku 1291, kdy se spojily kantony Uri, Schwyz a
Unterwalden a vytvořily konfederaci. Ta se v roce 1815 rozrostla na 25 a v roce 1979 na
26 kantonů. Na rozdíl od jiných centralistických států lze tedy pozorovat vznik
spolkového státu zespoda nahoru, kantony se postupně připojovaly ke spolku a v jeho
prospěch se vzdávaly části své moci a práv.
Od svého založení byla konfederace pod vlivem šlechty. První staletí její existence
se vyznačovala bojem za osvobození od vlivu Habsburků, ke kterému došlo až během
Švábské války (1499). Léta 1798-1848 jsou označovaná jako období švýcarské
revoluce, které začalo vstupem Napoleonových vojsk na území konfederace. Napoleon
zde ustanovil Helvetskou republiku, jednotný stát podle francouzského vzoru. Byla
zavedena nepřímá demokracie a všeobecné volební právo, kantony ztratily svou
samostatnost a staly se pouhými správními obvody. Feudální systém byl zrušen, lid byl
osvobozen od řady povinností (např. desátek) a došlo k mnoha dalším změnám, které
vyvolaly spory a povstání. Toto období znamenalo stagnaci v rozvoji vzdělávání a
kultury. Roku 1803 ustanovil Napoleon novou ústavu, kterou zrušil stávající státní
organizaci, kantony nabyly opět řadu ztracených rozhodovacích pravomocí. Pád
Napoleona představoval začátek doby restaurace. Roku 1815 byla znovu obnovena
konfederace států.
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Období mezi roky 1845 a 1847 bylo poznamenáno krizí vyvolanou sedmi
konzervativními katolickými kantony, které spolu uzavřely separátní spolek2. Spolek
byl však brzy prohlášen za protiústavní a po krátkých rozbrojích poražen. Byla
vypracována nová spolková ústava, která byla i přes nesouhlas konzervativních
katolických kantonů odhlasována většinou. Takto došlo k přerodu nejednotného spolku
států v jednotný spolkový stát. První revize ústavy proběhla v roce 1874, další v roce
1891, poslední pak v roce 1999.

1.2 Politická organizace ve Švýcarsku
Švýcarsko je federálním státem se třemi politickými stupni: federace, kantony a
obce (Bund, Kantone a Gemeinden). Politický systém se kromě federalismu vyznačuje
decentralizací moci a subsidiaritou ve státních intervencích. Za nejvyšší politickou
instanci je považován lid, který má také velké pravomoci v zasahování do politického
dění skrze referenda, lidové iniciativy, intervence apod. Federace odpovídá za obranu
státu, vnější politiku, hospodářskou a sociální politiku a za civilní a trestní právo.
V oblasti vzdělávání mají rozdělené kompetence federace a jednotlivé kantony.
Pravomoci federace jsou však omezené. V případech, ve kterých se jedná o zájem
kantonů, jsou respektována jejich stanoviska. Kantony disponují značnou suverenitou,
každý kanton má svou ústavu, zákony, vlastní parlament, vládu a soudy. Spolkové
právo je však nadřazené právu kantonálnímu. Většina kantonů je rozdělena na okresy
(Bezirke), které v sobě spojují více obcí (Gemeinden). Počet obcí se v poslední době
výrazně snižuje3. Pravomoci obcí jsou omezeny jednotlivými kantonálními zákony,
obcím je však přenechána samospráva a kompetence v oblastech jako je školství,
sociální zabezpečení, místní plánování apod.
Švýcarská vláda sestává ze sedmičlenné Spolkové rady (Bundesrat) a kancléře či
kancléřky. Rada je nejvyšším řídícím orgánem federace. Je volena na čtyři roky
švýcarským parlamentem, tzv. Spolkovým shromážděním (Bundesversammlung), které
má legislativní roli a je tvořeno Národní radou (Nationalrat) a Stavovskou radou
(Ständerat). Spolkové shromáždění také volí ze členů Spolkové rady spolkového
2
3

Tzv. Schutzvereinigung (ochranné spojení).
V roce 2007 existovalo 2721 obcí.
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prezidenta, vždy na jeden rok. Každý člen Spolkové rady je odpovědný za jednu správní
oblast. Národní rada zastupuje švýcarské obyvatelstvo, Stavovská rada kantony a obě
podléhají přímé volbě.
Ve Švýcarsku neexistuje orgán ministerstva školství. Za školství jsou odpovědné
kantony, pokud ústava nepodřizuje určitou oblast pravomoci svazu. Na federální úrovni
se kompetence rozdělují mezi tři hlavní departementy: Švýcarské ministerstvo vnitra
(EDI4), Švýcarské ministerstvo ekonomiky (EVD5) a Švýcarské ministerstvo obrany,
ochrany obyvatelstva a sportu (VBS6). EDI má pod sebou tři úřady, které se zabývají
školstvím: Státní sekretariát pro vzdělávání a výzkum (SBF7), odborné pracoviště pro
nacionální a internacionální otázky v oblasti všeobecného a univerzitního vzdělání, dále
Spolkový úřad pro statistiku (BFS8) a Spolkový úřad pro kulturu (BAK9) odpovědný za
jazykové otázky a problematiku kulturních menšin (ve vzdělávání podpora jazykové a
literární vzdělanosti, podpora vícejazyčnosti atd.). Pod EVD je v oblasti školství činný
Spolkový úřad pro odborné vzdělávání a technologii (BBT10). VBS řídí ve školské
oblasti Spolkový úřad pro sport (BASPO11) s pravomocí nad oblastí sportu ve školství.
V kantonech je školství řízeno tzv. departementy vzdělávání nebo ředitelstvími
vzdělávání12, které jsou dále dělené podle správy nad jednotlivými stupni vzdělávání.
Větší kantony mají také různá odborná pracoviště zaměřená kupříkladu na vytváření
podkladů, statistiku, informace a dokumentaci, evaluaci a vývoj ve vzdělávání. Některé
kantony mají také komise pro vzdělávání13 a školní inspektoráty.
Roli interkantonálního koordinačního orgánu plní tzv. Švýcarská konference
kantonálních ředitelů škol14 (dále EDK), založená roku 1897. V určitých oblastech plní
správní a řídicí úlohu (např. uznávání diplomů). Právně závazným nástrojem jsou
interkantonální ujednání, tzv. konkordáty. Jednotlivé kantony rozhodují o přistoupení ke
konkordátům. EDK dále vydává doporučení pro kantony a vyjadřuje se prostřednictvím
4

Eidgenössisches Departement des Innern
Eidgenössisches Volkswirtschatsdepartement
6
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
7
Staatssekretariat für Bildung und Forschung
8
Bundesamt für Statistik
9
Bundesamt für Kultur
10
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
11
Bundesamt für Sport
12
Erziehungsdepartement nebo Bildungsdirektionen
13
Erziehungsrat, Bildungsrat nebo Erziehungskommission
14
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
5
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prohlášení k aktuálním otázkám v oblasti vzdělávání15. Na úrovni obcí existují různé
správní struktury, většinou se svou strukturou podobají struktuře kantonální.
Odpovědnost svazu, kantonů a obcí za zákonná ustanovení, dohled a financování
školství se liší podle jednotlivých stupňů vzdělávání. Na úrovni předškolního a
povinného školního vzdělávání mají výlučné řídicí pravomoci kantony. Rozdílné
kompetence mají obce, které jsou většinou zřizovateli institucí a zajišťují jejich
financování. Na celonárodní úrovni udává federální ústava kantonům povinnost
zabezpečit základní vzdělávání pro všechny děti na veřejných školách16.
Na rozdíl od českých mateřských a základních škol nemá většina švýcarských škol
preprimárního, primárního a nižšího sekundárního stupně vlastní vedení školy, ale je
řízena centrálně v rámci obce. Od konce 90. let minulého století probíhaly na některých
školách projekty, v jejichž rámci se školy pokoušely více osamostatnit. Projektové školy
měly své vlastní vedení, jak jsme tomu zvyklí v České republice. Lokální školský orgán
měl v pravomoci strategické vedení školy, škola sama si vytvářela svůj profil a interní
nařízení. (Eurybase, 2007, s. 34-42)

1.3 Náboženství ve Švýcarsku
Spolková ústava je garantem svobody vyznání. Za regulaci vztahu církví a státu jsou
odpovědny kantony. V důsledku toho existují rozdíly ve státním církevním právu.
Většina kantonů uznává obě hlavní křesťanské konfese (protestantská, katolická) jako
zemské církve či jako veřejnoprávní společenství s právní subjektivitou. Mnoho
kantonů usiluje o to, aby právního uznání došly také další konfese. V některých
kantonech jsou církve odděleny od státu, mají však právní status.
Účast na vyučovacím předmětu náboženství není ve Švýcarsku povinná. Některé
kantony nabízejí výuku náboženství (dle konfese přiděleného vyučujícího), některé
kantony mají vzdělávací plány čistě sekulární bez nabídky této výuky. Školní výuka
náboženství probíhá buď bez spoluodpovědnosti veřejnoprávně uznaného náboženského
společenství nebo se spoluodpovědností a ve spolupráci se státem. Bývá nabízeno také
nadkonfesní vyučování věnované představení jednotlivých církevních společenství se
15

Více informací o EDK na www.edk.ch.
Více informací k přehledu pravomocí svazu, kantonů a obcí v sektoru sekundárního a terciárního
vzdělávání na www.sbf.admin.ch, www.educa.ch.

16

12

zaměřením na etickou výchovu (jak je tomu např. na německých školách). Další
variantou je církevní konfesní výuka náboženství, která je organizována církví ve
spolupráci se státem či nezávisle na něm, a to v rámci školních hodin i mimo ně.
(Eurybase, 2007, s. 9-13; Reálie německy mluvících zemí, 2002, s. 87-90)
Švýcarsko se vyznačuje náboženským pluralismem, který bylo sice možné sledovat
již v minulosti, v důsledku migrace se však teprve v posledních desetiletích zvyšuje
počet nových náboženství a náboženských hnutí. Většina Švýcarů se hlásí k jedné ze
dvou největších církví - k římskokatolické církvi (3 miliony členů odpovídající 41,8 %
obyvatelstva) nebo protestantské církvi (2,5 milionu členů odpovídající 35,3 %
obyvatelstva) - a pokračuje tak v tradičním společenském a institucionálním dědictví.
Mění se také zastoupení příslušníků dvou největších církví, od roku 1990 ztratily obě
12,1 % členů (viz příloha). Rovněž počet obyvatel bez příslušnosti k jedné z konfesí se
zvýšil o 2,8 % z celkového počtu obyvatel. Od roku 1990 se též výrazně zvýšil počet
obyvatel hlásících se k islámu (4,3 % obyvatel, 311 000 členů). Mezi další konfese patří
buddhismus (0,3 %, 21 000 členů), hinduismus (0,4 %, 28 000 členů), křesťanské
ortodoxní církve (1,8 %, 132 000 členů) či židovství (0,2 %, 18 000 členů). Souhrnně je
možné konstatovat, že k nejdynamičtější proměně struktury náboženské příslušnosti ve
Švýcarsku dochází ve městech (viz příloha). (Bovay, 2004)

1.4 Jazyková specifika Švýcarska
Švýcarská ústava (článek 4) ustanovuje čtyři zemské jazyky: němčinu,
francouzštinu, italštinu a rétorománštinu. Francouzština je úředním a zemským jazykem
v západní části federace (čtyři kantony mají úřední jazyk francouzštinu, tři kantony
francouzštinu a němčinu), v kantonu Tessin je úředním jazykem italština a v kantonu
Graubünden rétorománština, němčina a italština. Úřední dokumenty se vyhotovují ve
třech hlavních jazycích. Jednání s úřady probíhá v úředním jazyku daného kantonu.
(Eurybase, 2007, s. 14)
Roku 1997 přistoupilo Švýcarsko k Evropské chartě regionálních jazyků a
jazykových menšin, která si klade za cíl podporu jazykové rozmanitosti. Jazyková
situace Švýcarska je označována jako diglosie. V běžném kontaktu hovoří Švýcaři
dialekty, při kontaktu s úřady, v celonárodních médiích a ve školách se používá úřední
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jazyk kantonu. V současné době však stále více dochází k pronikání dialektu do
oficiálnějších sfér komunikace (zprávy v některých médiích). Nejvíce jsou dialekty
rozrůzněny v německy mluvících kantonech, a to do té míry, že obyvatelé jednotlivých
kantonů mívají často problémy se vzájemným dorozuměním.
Jazyková specifika Švýcarska zásadně ovlivňují sektor školství. Především
v předškolním vzdělávání v německy mluvících kantonech dochází v posledních letech
k zaníceným diskusím o tom, zda je vhodné používat při výuce dialekt či standardní
němčinu (Standardsprache). Probíhá také několik projektů zaměřených na standardní
němčinu v mateřských školách17. Řešení otázky volby vyučovacího jazyka se
v jednotlivých kantonech liší co do úrovně předpisů i reálného uskutečňování
v předškolních zařízeních.

1.5 Demografická situace Švýcarska
Od počátku 20. století se počet obyvatel federace zvýšil více než dvojnásobně (z
3,3 milionu v roce 1900 na 7,6 milionu v roce 2007). Největší růst byl zaznamenán
mezi roky 1950-1970 a dále od 80. let 20. století (viz přílohy). Zvýšení počtu obyvatel
je zapříčiněno kromě vyšší porodnosti také imigrací, přičemž matky-cizinky přivádějí
na svět více dětí než matky-Švýcarky (v průměru 1,9 oproti 1,3 v roce 2007) a také
počet úmrtí je vyšší u švýcarské populace než u cizinců žijících ve Švýcarsku (9 oproti
3 případům na 1000 obyvatel v roce 2007). Ve městech a jejich blízkosti žije 73,4 %
obyvatel a trendem je další přesun obyvatelstva do měst. Stejně jako v dalších zemích
Evropy klesá počet mladých lidí a stoupá počet obyvatel v důchodovém věku (21.5 %
mladých lidí, 16,4 % lidí starších 80 let v roce 2007) a převažuje počet žen nad počtem
mužů (např. u lidí starších 80 let je to 66 %; pouze u nejmladší generace 0-19 let je
počet dívek nižší než počet chlapců: 48,6 %)18.
Počet cizinců žijících ve Švýcarsku se sice během 20. století měnil v závislosti na
hospodářském vývoji a počtu pracovních míst, přesto je však možné říci, že Švýcarsko
17

Projektem realizovaným v kantonu Basel-Stadt a úspěšně zakončeným v roce 2005 byl projekt
„Standardsprache im Kindergarten“ vedený Prof. Mathilde Gyger, docentkou na Hochschule für
Pädagogik und Soziale Arbeit beider Basel. Projektu se zúčastnily čtyři třídy mateřských škol v kantonu
Basel-Stadt (podrobněji v kapitole 5).
18
Viz statistická data Spolkového úřadu pro statistiku (Bundesamt für Statistik), www.bfs.admin.ch.
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je od roku 1950 státem s demografickým přírůstkem závislým na přistěhovalectví.
Jednu pětinu obyvatel tvoří cizinci. Převážná část obyvatel cizího původu zde strávila
již velkou část svého života. Pětina obyvatel cizího původu se ve Švýcarsku narodila a
patří tak k druhé či třetí generaci imigrantů. Dvě třetiny cizinců mají časově neomezený
trvalý pobyt. Ze sousedních států pochází 38 % cizinců, z neevropských států 13,5 %
cizinců. Snížil se počet žadatelů o azyl (40 700 osob v azylovém řízení v roce 2007).
Počet nelegálních imigrantů je však stále poměrně vysoký (5 900 osob v roce 2007).
Počet členů žijících (pohromadě) v jedné domácnosti se v posledních desetiletích
výrazně snížil. Podíl samostatných domácností je dokonce 37 % z celkového počtu
(další vývoj viz příloha). Přesto zůstává rodina klasickým uspořádáním a počet obyvatel
v ní žijících se snížil od roku 1990 pouze o 4 %. Vnitřní struktura rolí v rodině však
zaznamenala za poslední desetiletí výraznou změnu spojenou s větším přístupem žen ke
vzdělání a jejich zapojení na trhu práce (podrobněji v kapitole 2).
Stejně jako u nás a v dalších zemích EU se snížil počet uzavřených manželství (z
7,2 v roce 1971 na 5,3 na 1000 obyvatel v roce 2007) a současně se o pět let zvýšil věk
při uzavírání prvního manželství. Došlo také ke snížení porodnosti (pouze 149
narozených dětí na 100 žen ve věku 15-49 v roce 2007) a zvýšení věku matek (dvě
třetiny žen rodí až po 30. roku života).
Každým rokem se rovněž zvyšuje počet rozpadlých manželství (49 % v roce
2007). S tím souvisí i nárůst počtu domácností, v kterých vychovává děti pouze jeden
z partnerů (15 % všech domácností v roce 2007, z toho 50 % jsou představují rozvedené
matky. Téměř 10 % domácností tvoří nesezdané páry a z nich má pouze pětina děti (v
roce 2000). Ve věkové kategorii žen mezi 20-24 roky žije každá pátá žena v domácnosti
s mužem, ale pouze polovina z nich je vdaná. Naproti tomu ve věku mezi 45-49 lety je
55 % vdaných a pouze 5 % žen žije ve volném svazku. Většina volných svazků ústí do
manželství zpravidla kolem narození prvního dítěte. Mimo manželství se narodí každé
šesté dítě (tento počet se v roce 2007 oproti roku 1996 zdvojnásobil). V jednom ze dvou
manželství je alespoň jeden z partnerů cizího původu a dvě děti z pěti narozených mají
jednoho z rodičů cizího původu. Rodiny cizinců jsou průměrně věkově mladší a co do
počtu dětí větší než rodiny švýcarské.
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Od 1.7.2005 platí nový zákon o mateřské a rodičovské dovolené. Mateřská
dovolená trvá 8 týdnů, během kterých platí zákaz práce. Tato doba nesmí být přerušena.
Rodičovská dovolená trvá 14 týdnů (98 dní)19.
Výrazně negativní vývoj zaznamenal počet adopcí. V letech 1980-2008 se snížil
počet adoptovaných dětí o polovinu a současně vzrostl počet dětí adoptovaných ze zemí
třetího světa a z Afriky (viz příloha).
V roce 2007 vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství. Téhož roku
využily této možnosti 2004 páry (1431 mužský a 573 ženské páry). (Bevölkerung,
2010)

19

Více informací a znění zákona s komentáři dostupné na
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00036/01563/index.html?lang=de.
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2

Obraz rodiny ve Švýcarsku

2.1 Rodina v druhé polovině 19. století
Stejně tak jako v jiných státech Evropy došlo ve Švýcarsku v 19. století
k průmyslové revoluci a spolu s reformami v hospodářství a společnosti také ke
změnám ve fungování rodiny a rolích ženy a muže. Schaffner (2008, s. 10-11) hovoří o
nastolení měšťanského rodinného modelu s rozdělením rolí dle pohlaví, v jehož šíření
byla velká role přisuzována škole a výchově. Nový model označuje za redukcionistický,
protože předepisoval prostor jednání v rámci ženské či mužské role: žena jako matka,
vychovatelka, manželka a muž jako zajišťovatel rodiny obstarávající peníze mimo
domov, osvobozený od výchovy dětí. Tento koncept rodiny považuje především za
ideologický program, který neodpovídal skutečným poměrům. Mnoho žen hlavně na
švýcarském venkově a v horských oblastech se svou prací podílelo na výdělku rodiny a
také řada žen ve městech byla zapojena do práce v továrnách. Kvůli dlouhým
pracovním dobám byly děti ponechány bez dozoru nebo byly nuceny se předčasně
zapojit do práce dospělých v textilních továrnách, dolech apod., byla zanedbávána jejich
výchova i vzdělávání. V České republice byl sledován podobný vývoj a vedl mimo jiné
Jana Vlastimila Svobodu k založení dvou opatroven v Praze v roce 1932.

2.2 Obraz současné švýcarské rodiny
V porovnání s minulými stoletími netrpí dnešní rodiny výraznou starostí o
zajištění základních potřeb. Integrita rodiny a výchovy dětí je však ohrožena jinými
vlivy, jako jsou drogy, sebepoškozování, agresivita, poruchy příjmu potravy či
kriminální chování. Harnack-Beck (100 Jahre EDK, 1997, s. 49) sice uvádí, že počet
těchto případů je ve Švýcarsku v porovnání se sousedním Německem nižší, přesto
v nich ovšem spatřuje výrazné ohrožení budoucnosti mladé generace. Neméně zajímavé
je tvrzení, že ačkoli se ekonomické a sociální podmínky za poslední století výrazně
zlepšily, klesla spokojenost rodičů s podmínkami výchovy. Harnack-Beck uvádí tři
hlavní okruhy důvodů, proč k této situaci dochází.
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Prvním důvodem je zvýšení zátěže rodičů v průběhu společenského vývoje.
Partneři vstupují do manželství s nereálnými představami o jeho fungování. Rodina má
hrát roli útočištného místa, do kterého se její členové mohou uchýlit před problémy
v okolním světě a které jim má poskytovat vyrovnání emocionálního napětí a citové
uspokojení. Tuto roli ale rodina často nesplňuje. Dítě je vnímáno jako smysl života a
štěstí. Rodiče usilují o kooperativní partnerský vztah s dětmi založený na domluvě
místo direktivního přístupu. Současně ale pociťují nejistotu v hranicích, které je nutno
dětem stanovit. Na děti je kladen zvýšený tlak v oblasti vzdělávání, současně je jim
věnováno v důsledku vyšší zaměstnanosti obou rodičů méně času. Obtíže spojené
s výchovou se neslučují s původními představami rodičů.
Za druhý důvod považuje Harnack-Beck změnu měřítek posuzování. Dospělí žijí
s představou, že mají právo na určitou míru uspokojení, individualismu a svobody.
Subjektivně tedy pociťují, že přinášejí při výchově dětí vyšší oběti, než tomu bylo u
předchozí generace.
Třetím důvodem je snížení schopnosti rodiny vyrovnávat se s jejím zatížením a
vyšší potřeba vnější podpory. Ve vztahu k předškolním zařízením a jejich zřizovatelům
zdůrazňuje Harnack-Beck potřebu vyššího počtu a kvality předškolních zařízení
zajišťujících péči o děti do tří let (Tagesbetreuungseinrichtungen).
Obraz rodiny a rozdělení rolí ženy a muže se ve Švýcarsku proměňoval během
20. století podobně jako v ostatních vyspělých státech západní Evropy (statistické údaje
pro Švýcarsko viz kapitola 1.5). V porovnání s bývalým Československem se lišila
zaměstnanost mužů a žen. Ve Švýcarsku zůstával výrazně vyšší počet žen v domácnosti
s dětmi a o finanční zajištění rodiny se staral především muž. Jedna z klíčových otázek
posledních desetiletí je proto slučitelnost rodiny a zaměstnání a zajištění péče pro děti
v rodinách s oběma rodiči pracovně činnými v zaměstnání. Tímto tématem se již od
roku 2001 zabývá OECD ve srovnávacích studiích mezi jednotlivými státy.
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2.3 Slučitelnost rodiny a zaměstnání
Podobu rodiny a její fungování výrazně ovlivňuje stav změn ve společnosti.
Klasická industriální společnost se proměnila v informační společnost a společnost
zaměřenou na služby. Tato nová podoba s sebou nese také odlišné nároky na jedince při
koordinaci pracovního a rodinného života. Tschanen-Hauser (2007, s. 172-173)
označuje tyto měnící se tendence jako „odstranění hranic“, které se týká časové
flexibility (změna pevné pracovní doby na volnou, práci o víkendech apod.), prostorové
mobility (práce není vázána na pracoviště, např. práce z domova) a výdělečněbiografické a sociální diskontinuity (zrušení pracovních a sociálněpolitických jistot). Již
neexistuje klasické oddělení pracovního života od soukromého života v rodině. Čím je
tedy zaměstnání variabilnější, tím vznikají větší problémy s jeho koordinací s výchovou
dětí, s jejich docházkou do předškolních a školních zařízení zajišťujících péči o dítě a
jeho výchovu a vzdělávání.
V současné době klesá v Evropě počet rodin, v kterých by byl výdělečný pouze
muž. Důvodem je nejen finanční nutnost, ale také vyšší míra vzdělanosti žen, které se
pro rodinu nechtějí cele vzdát svého zaměstnání. Ačkoli ženy ve Švýcarsku vykazují
jednu z nejvyšších hodnot zaměstnanosti, pouze 23,4 % z nich je zaměstnáno na celý
úvazek a obecně by zde ženy byly raději začleněny do zaměstnání více, než je tomu
nyní. Ve většině domácností20 pracuje muž na plný úvazek a žena na částečný (viz
příloha). Podobná situace je také v Německu (33,2 %) nebo v Nizozemí (15,3 %).
Naopak Portugalsko (66,7 %) a Finsko (64 %) vykazují vysoký počet domácností
s oběma partnery zaměstnanými na plný úvazek. Tendence k přechodu na model „muž
plný, žena částečný úvazek“ se zvyšuje při příchodu dětí do rodiny a postupně klesá se
zvyšujícím se počtem dětí (viz příloha).
Přestože v Evropě převažují ženy zaměstnané na částečný úvazek, jejich pracovní
zatíženost je vyšší než u mužů. Kromě práce v zaměstnání nesou v 8 z 10 domácností
hlavní odpovědnost za vedení a zajišťování práce v domácnosti a také za výchovu a péči
o děti (viz příloha). Výjimkami21 jsou právě Nizozemí, Švédsko a Švýcarsko, kde je
časové zatížení partnerů rovnocenné; přitom muži investují více času do výdělečně
20

Domácností se v této kapitole rozumí soužití dvou partnerů s dětmi či bez nich.
Mezi zkoumanými zeměmi v rámci studie BSF Aktuell 2009 (Nizozemí, Švédsko, Švýcarsko,
Rakousko, Německo, Belgie, Portugalsko, Finsko, Itálie, Španělsko, Rumunsko a Maďarsko).
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činné práce a ženy do práce v domácnosti a výchovy dětí. (BSF Aktuell, 2009) Práce na
částečný úvazek s sebou přináší také řadu negativ – například sníženou možnost dalšího
vzdělávání a šancí na kariérní postup.
Švýcarsko spolu se Švédskem a Nizozemím vykazují vysoké hodnoty počtu žen,
které mají děti mladší šesti let a současně pracují na částečný úvazek. Rovněž se
ukazuje, že v těchto zemích vyšší nabídka institucionální péče mimo rodinu (tzv.
Familienergänzende Kinderbetreuung, dále jen FEB) v regionu podporuje větší zapojení
žen do výdělečné činnosti. Dokladem pro toho tvrzení je zpráva A. K. Gugler o
výzkumu OECD (Die Volkswirtschaft, 2004), které provedlo šetření mezi matkami
v domácnosti s dětmi mladšími 15 let. Z nich 91 % nepociťuje potřebu jít do
zaměstnání, protože se cítí být prací v domácnosti dostatečně vytíženy. Avšak 30 %
z těchto žen by se zapojilo do zaměstnání, pokud by byl vyřešen problém s péčí o jejich
děti v době jejich pracovního vytížení v zaměstnání (Die Volkswirtschaft, s. 10).
Důvody, proč ženy zůstávají doma a nevyužívají nabídky FEB, uvádějí výzkumy z roku
2005 (viz příloha); jsou jimi především příliš vysoká finanční náročnost anebo chybějící
nabídky FEB. (Die Volkswirtschaft, 2007, s. 57)
Přitom je nutné zohlednit, že zaměstnanost žen s vysokým stupněm dosaženého
vzdělání a žen s nízkým stupněm dosaženého vzdělání je méně ovlivněna šíří nabídky
FEB než u žen se středním stupněm dosaženého vzdělání. Zpráva BSF Aktuell 2009
tento fakt vysvětluje finančními důvody. Ženy s nižším vzděláním mají většinou nižší
příjmy a finanční situace rodin je nutí být výdělečně činnými. Ženy s vysokým
vzděláním mají větší motivaci nabyté vzdělání uplatnit v zaměstnání, a proto nabídka
FEB neovlivňuje jejich pracovní rozhodnutí. Velikost nabídky FEB nejvíce ovlivňuje
ženy se středním stupněm vzdělání s dostatečnými příjmy zajišťovanými partnerem,
které situace nenutí finančně podporovat rodinu a pracovní zapojení zůstává na jejich
rozhodnutí. V těchto případech tedy rozšíření finančně přijatelné a dostatečně variabilní
nabídky FEB v regionu a práce na částečný úvazek vede k podpoře slučitelnosti rodiny
a zaměstnání, k udržení lidského kapitálu u žen s vyšším vzděláním a k snadnějšímu
přístupu sociálně slabých rodin, které jsou závislé na sociálních dávkách, k FEB, jehož
využívání jim umožní zapojit i druhého z rodičů do finančního podporování rodiny
(EVD, 2007). Toto řešení není uplatnitelné např. v Maďarsku či Portugalsku, kde
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panuje velká zaměstnanost matek s dětmi v předškolním věku, a přesto je možnost
práce na částečný úvazek využívána velmi málo.
Jak vyplývá ze statistik, zachovává se ve Švýcarsku stále spíše modernizovaná
tradiční podoba rodiny a rozdělení rolí mezi ženu a muže. Podpora vzniku nových
nabídek FEB v regionech přispívá k větší rovnoprávnosti, ženám a mužům umožňuje
snadnější skloubení práce a rodinného života. Pozitivní vliv má také na děti, které by
jinak byly ponechány bez dohledu, nebo děti pocházející z nepodnětného prostředí.
Výrazné zlepšení školních výsledků bylo také zjištěno u znevýhodněných dětí. (Die
Volkswirtschaft, 2004, s. 11)
Gugler uvádí tři okruhy, které je třeba podporovat, aby bylo napomoženo
harmonizaci pracovního a rodinného prostředí. Prvním je zajištění péče o děti
v předškolním a školním věku mimo rodinu, dalším jsou přátelské podmínky vzhledem
k rodině v zaměstnání, a to především s přihlédnutím k organizaci času a práce
(flexibilita, částečné úvazky, práce z domova přes počítač, job sharing) a posledním
jsou adekvátní rámcové podmínky v sociálním zabezpečení. (Die Volkswirtschaft,
2004, s. 11)
Závěrem lze tedy říci, že rozšíření nabídky FEB by umožnilo ženám s dětmi
mladšími 15 let se snáze zapojit do zaměstnání. Tím by přineslo více pracovních sil na
trhu práce, podpořilo rozhodování párů pro založení rodiny, která by neznamenala
ukončení či omezení dalšího pracovního rozvoje jednoho z partnerů, a napomohlo
sociálně slabým rodinám.
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Historický vývoj předškolní výchovy, vzdělávání a péče ve Švýcarsku
První předškolní zařízení byla ve Švýcarsku založena paralelně se vznikem nových

sociálních problémů spojených s přechodem z období restaurace k moderní státní
formě, novými formami práce v průmyslové výrobě a se zvýšeným pohybem
obyvatelstva. Vznik předškolních zařízení se odvíjel od industriální vyspělosti daného
regionu. Až do poloviny 20. století existoval výrazný rozdíl v počtu předškolních
zařízení mezi městskými, vesnickými a horskými oblastmi.
Stejně tak jako mnohé jiné oblasti se i oblast předškolních zařízení vyznačovala
velkou pluralitou názvů a forem. Z tohoto důvodu nejdříve vymezuji jednotlivé druhy
předškolních institucí pro děti ve věku od tří do šesti let, se kterými se při popisu
historického vývoje předškolní výchovy, vzdělávání a péče setkáme. Děti mladší tří let
byly od roku 1850 v péči jeslí a hort22 (Kinderkrippen, Kinderhorte). Výklad je omezen
na německy mluvící prostor Švýcarska, vývoj v dalších oblastech je zmíněn pouze v
případě výrazné důležitosti pro celkový pohled.

3.1 Přehled názvů předškolních institucí a jejich stručný popis
Rané předškolní instituce přelomu 18. a 19. století byly označovány velmi mnoha
názvy, ačkoli se jednalo o podobně fungující zřízení: „Vorschule“, „Hausschule“,
„Häfelischule“, „Gaumschule“. Šlo o zařízení pro děti od dvou do šesti let, které se
shromažďovaly v privátních domech či v domě vychovatelky. Z těchto předchůdců
předškolních zařízení se vyvinuly tzv. „Bewahranstalten“ a „Kleinkinderschulen“.
Název „Kleinkinderbewahranstalt“ označoval instituce neškolního typu se
sociálně výchovným charakterem, které měly sloužit především jako ochrana před
nepříznivými psychickými a fyzickými vlivy. Dětem v nich byla poskytnuta celodenní
péče, výchova a zaměstnání. Tyto instituce byly v roce 1890 v německy mluvících
zemích Švýcarska nahrazeny jeslemi a hortami.
Název

„Kleinkinderschule“

označoval

instituci

školského

typu,

která

neposkytovala pouze ochranu a výchovu dítěte, ale také vzdělání. V pozdější době byla
tato zařízení chápána především jako opozice k Fröblovým mateřským školám (tzv.
22

Také překládané jako družina, popř. útulek pro děti.
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„Kindergarten“), často označovaná jako “křesťanská Kleinkinderschule“. Synonymem
byla označení: „Häfelischule”, „Warteschule”, „Töckelischule“, „Gvärtle-Schule“ aj.
Cílem pedagogického působení byl rozvoj myšlení, smyslových schopností a
vyjadřování, nešlo však o výuku trivia.
Tyto školy byly společností dlouho chápány jako pouhé sociální zařízení pro děti
z chudých rodin či špatných sociálních poměrů. Na tento názor narážely později mnohé
reformní snahy. Přesvědčení se přeneslo i na předškolní zařízení ve 20. století, takže
ještě v 60. letech musela probíhat výrazná osvěta především mezi obyvateli ve
vesnických a horských oblastech o prospěšnosti a důležitosti docházky dětí do
mateřských škol pro všestranný rozvoj dítěte.
Fröblova Kindergarten a její pedagogické přístupy zůstaly do 70. let 19. století ve
Švýcarsku téměř neznámé. Roku 1845 založil sice Karl Fröbel, synovec F. Fröbela,
Kindergarten v Zürichu, škola však byla brzy po jeho odchodu zavřena. První fungující
Kindergarten vznikla až v roce 1864 v St. Gallen.
Posledním

označením

je

„Kleinkinderanstalt“

v kantonu

Basel-Stadt.

„Kleinkinderanstalt“ zde označovala všechna zařízení s výchovnou a vzdělávací funkcí
pro děti předškolního věku, a to s výjimkou Fröblovy Kindergarten. (Rüfenacht, s. 4050)
Ani v současné době neexistuje jednota v předškolních zařízeních ve Švýcarsku.
Stále můžeme pozorovat odlišné tradice v jednotlivých jazykových oblastech: německé
a románské kantony vycházejí z Fröblovy pedagogiky, Romandie z Montessori
pedagogiky a italské kantony z Agazziho metody. (Rüfenacht, s. 52)

3.2 Stručný přehled vývoje předškolní výchovy, vzdělávání a péče ve
Švýcarsku
Vývoj myšlení o výchově je spjat s několika významnými osobnostmi. První
z nich byl J. J. Rousseau, dalšími pak v Zürichu působící J. C. Lavater a J. H.
Pestalozzi. Lavater byl v písemném kontaktu s F. Oberlinem a podrobně znal jeho
působení v Alsasku. Úlohu škol spatřoval v jejich výchově jedince v člověka jako
„použitelného člena společnosti“. Pestalozzi viděl člověka v celosti jeho vztahů a
potřeb, v nitru člověka spatřoval výchozí bod pro výchovu lidské přirozenosti.
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Předškolní výchovu kladl však výhradně do rukou matky dítěte, předškolní zařízení
pokládal za cizí vliv v životě dítěte a otázku módy. (Rüfenacht, s. 23)
Výrazným přínosem pro rozvoj předškolních zařízení byly v 19. století privátní
spolky a obecně prospěšné společnosti zaobírající se problematikou výchovy
společnosti a sociálními otázkami, např. Švýcarská výchovná společnost založená
v roce 1806. Existují rovněž důkazy o znalostech zahraničních zkušeností v oblasti
předškolní výchovy anglické Infant Schools Society a Samuela Wilderspina, na které
reagoval kanton Basel-Stadt otevřením Kleinkinderschule již v roce 1827. Toto zařízení
bylo však brzy zavřeno. Na Oberlinovy snahy navazovaly pokusy v německých
kantonech (Basel, Aargau, Zürich). Vůbec prvním veřejným předškolním zařízením ve
Švýcarsku byla však ženevská Kleinkinderbewahranstalt založená Edouardem Diadati.
(Rüfenacht, s. 97) O vlastním hnutí za předškolní výchovu ve Švýcarsku je možné
hovořit až po roce 1830.
Ve vývoji předškolních zařízení ve Švýcarsku je možné vysledovat přibližně šest
fází. První epocha mezi lety 1826-1848 se vyznačovala zakládáním předškolních
zařízení různého druhu. Druhá epocha mezi lety 1848-1881 byla poznamenána
výraznými konflikty mezi konceptem „Kleinkinderschule“ a „Kindergarten“. Třetí fáze
mezi lety 1881-1918 znamenala vlastní vývoj na regionální úrovni. (Rüfenacht, s. 83)
Dalším oddělujícím obdobím byla 60. léta 20. století, která jsou označována jako
„znovuobjevení mateřské školy“. (Wannack, 2008, s. 5). Následujícím krokem vpřed
pak byla 90. léta minulého století, která přinesla kromě jiného myšlenku spojení
předškolního a nižšího školního stupně jako prostředku k překonání problémů dětí
s přechodem mezi jednotlivými stupni a dále postupnou realizaci dlouho připravované
harmonizace školství23.

3.2.1 Vývoj předškolních zařízení v letech 1826-1848
Po založení první Kleinkinderbewahranstalt v roce 1826 a jejích úspěších došlo
k výraznému rozvoji předškolních zařízení. V roce 1846 jich ve Švýcarsku bylo již 127.
Přesto stále trvaly pochyby o správnosti umísťování předškolních dětí do péče mimo
rodinu. Jejich dokladem byl kupříkladu nový školský zákon kantonu Genf, který
23

Viz kapitola 5.
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záměrně nezařazuje předškolní výchovu do systému vzdělávání s odůvodněním, že by si
rodiče zvykli být osvobozeni od svých výchovných povinností. (Rüfenacht, s. 84)
Předškolní zařízení byla dále vnímána jako pouhý surogát k rodině, jako dobročinná
instituce s úzkou funkční oblastí. Názory na předškolní výchovu byly determinovány
především politicky. Zatímco konzervativní strany v předškolních institucích spatřovaly
instituce zbavující rodiče jejich povinností a děti jejich „času bezstarostnosti“, liberální
strany viděly v předškolních zařízeních nutný předpoklad pro následné základní
vzdělávání a naplnění potřeby člověka po vzdělání již v předškolním věku. Již v této
etapě bylo předškolní vzdělávání právně ošetřeno v řadě německých kantonů – opatření
se týkala především finanční podpory chudším obcím při zakládání a provozování
zařízení (St. Gallen 1834, Bern 1835, Aargau 1835 apod.). (Rüfenacht, s. 86)

3.2.2 Vývoj předškolních zařízení v letech 1848-1881
Vývoj předškolní výchovy byl v tomto období poznamenán především napjatým
vztahem mezi utilitarismem a federalismem, státem a církví. Ústava z roku 1848 dala
sektor školství do pravomoci kantonů a státu ponechala pouze rozhodnutí týkající se
obecných nadkantonálních ustanovení. Vlastní rozhodování si nárokovaly dokonce
samy obce a nechtěly se podvolit kantonálnímu vlivu. S tím souvisí také rozdílný vývoj
v německých a románských kantonech a kantonu Tessin. Výrazný vliv na další
formování měla také politická situace (liberální, konzervativní a radikální hnutí
v kantonech).
Toto období se dále vyznačovalo bojem mezi stoupenci Kleinkinderschule a
Kindergarten. Zatímco první, konzervativní kruhy, považovaly předškolní výchovu a
vzdělávání propagované stoupenci Kindergarten za určitý druh filantropie a dobročinné
činnosti, radikální strany se snažily o její právní začlenění do školského systému.
Fröblova podoba Kindergarten narazila jak v konzervativních katolických kantonech,
tak v protestantských kantonech. Konzervativní stoupenci Kleinkinderschule měli
obavu z předání odpovědnosti za výchovu děti z rukou rodičů do rukou státu a z
laicizace (zesvětštění) výchovy, která byla do té doby ve většině škol typu
Kleinkinderschule zaštítěna církví. Kindergarten se tedy rozvíjel pouze v těch zemích,
kde nenarážel na politický, náboženský a církevní odpor. Dokladem jsou německé
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kantony, kde trvalo ještě několik desetiletí, než se počet Kindergarten vyrovnal počtu
Kleinkinderschule.
V průběhu celého 19. století měly předškolní instituce především jednu funkci, a
to zajistit dohled nad dětmi zaměstnaných matek či nad dětmi vyrůstajícími
v ohrožujícím či nepodnětném prostředí. Kde to počet svěřených dětí dovoloval, měla
být dětem nabídnuta smysluplná rozvíjející činnost. V německých kantonech začal být
koncept předškolní instituce jako zařízení poskytujícího péči a výchovu výrazněji
prosazován teprve od 70. let 19. století.

3.2.3 Vývoj předškolních zařízení v letech 1881-1918
Důležitým bodem v tomto období bylo založení Schweizer Kindergarten24

Verein

(dále KgV) v roce 1881, spolku na podporu idey Kindergarten. Spolek

propagoval myšlenku, že institucionální předškolní výchova není určena pouze pro děti
v průmyslových oblastech, které jsou ohroženy ve svém vývoji, ale že na ni mají nárok
všechny děti. Na konci 19. století se dále zvyšoval počet dětí navštěvujících předškolní
zařízení. V souvislosti s tím byly také formulovány první požadavky po určení kritérií,
kterým dětem jsou tato zařízení určena. V programovém prohlášení KgV byly
zakotveny mimo jiné tyto body: předškolní výchova pro děti ve věku mezi třemi lety a
započetím povinné školní docházky; prospěšnost institucionální předškolní výchovy při
výchově dítěte v rodině a v mnoha případech její nutnost; Kindergarten jako nejlepší
příprava na následující školní docházku; počet dětí na jednu pedagogickou sílu do 20-25
dětí atd. (Wannack 2008, s. 1).
Na přelomu 19. a 20 století došlo ve Švýcarsku stejně jako v českých zemích
k úpadku Fröblovy metody a odcizení od původní pedagogiky. Fröblovy pedagogické
záměry byly redukovány na pouhé racionální mechanické metody bez postihnutí
podstaty a racionálního opodstatnění. Velký podnět proto představovala pedagogika
Ellen Keyové, jejíž knihy byly v německých kantonech velmi čtené. Její názory zásadně
ovlivnily následný vývoj. Dalším stimulem pro reformy byla výchovná koncepce Marie
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Švýcarský svaz mateřských škol – překlad v češtině evokuje jiný obsah, proto užívám německého
originálu, který jasně ukazuje, že šlo o spolek stoupenců myšlenky Fröblovy Kindergarten a nikoli
Kleinkinderschule.
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Montessori. Do Švýcarska se dostala přes Tessin a Ženevu, kde ovlivnila E. Claparéda a
R. Boveta.

3.2.4 Vývoj předškolních zařízení v letech 1918-1960
Reformní hnutí začátku 20. století se týkalo především neněmeckých kantonů,
jako byly kantony západního Švýcarska Genf (Ženeva) a Waadt a např. jejich „écoles
enfantines“. V Ženevě fungoval Institut J. J. Rousseaua a pokusná škola „Maison de
Petits“. V německých kantonech však podobné školy a pokusné instituty chyběly, stejně
jako finanční podpora reformních pokusů. Dalším důvodem bylo zakotvení
Kindergarten ve Fröblově pedagogice orientované na individualitu a přirozený rozvoj
dítěte. Učitelky Kindergarten neviděly v Montessori pedagogice výrazný pokrok.
V německých kantonech nadále panovala nejistota nad určením Kindergarten, zda jde o
instituci pro děti všech sociálních vrstev či zařízení se sociální orientací podporující
pouze děti pracujících rodičů.
Hlavní

vliv

reformního

hnutí

se

v německých

kantonech

projevil

v znovuobjevení a uznání významu hry a volné pracovní činnosti. Hra nebyla
považována za pouhý didaktický prostředek, ale za činnost, jež měla význam sama o
sobě. (Rüfenacht, s. 170) Došlo k znovuobnovení Fröblovy pedagogiky a k opětovnému
formulování cílů, záměrů a úkolů předškolní pedagogiky.
O německých kantonech je tedy možné říci, že se vyznačovaly a dodnes
vyznačují odlišným přístupem k reformám. Dříve než se rozhodnou reformu přijmout,
přehodnocují stávající stav a k navrhovaným reformám zaujímají spíše odstup. Teprve
po analýze nových přístupů je přejímají a modifikují dosavadní postupy. Tento přístup
můžeme pozorovat i v posledním desetiletí, kdy dochází k výrazným reformním snahám
v oblasti integrace předškolní a školní výchovy a harmonizace školství.

3.2.5 Vývoj předškolní pedagogiky v letech 1960-1993
Předškolní zařízení v německých kantonech se až do 60. let 20. století vyvíjela
poměrně kontinuálně. Od 60. let se však datuje značný nárůst počtu Kindergarten
způsobený řadou faktorů: masivně vzrostla průmyslová produkce a zastoupení
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zaměstnanců terciárního sektoru, nastala tendence opouštění velkých měst, zvýšila se
imigrace i počet narozených dětí, vzrostl počet zaměstnaných žen, zvýšila se životní
úroveň obyvatelstva aj. Kindergarten se pomalu stal samozřejmostí. Přesto stále trval
značný rozdíl v počtu Kindergarten v městských, vesnických a horských oblastech.
(Rüfenacht, s. 175) V oblastech mimo města dále trvala otázka po smyslu
institucionální předškolní výchovy. Ta zde byla využívána většinou pouze sezónně
v letním období při zvýšené časové náročnosti práce v zemědělství. Speciální podobu
dostalo předškolní vzdělávání v horských oblastech, kde byla výrazně omezena mobilita
dětí v dojíždění do školy. Z toho důvodu se zde vyvinuly tzv. „Teilzeitkindergarten“25 a
„Wanderkindergarten“26.
Začátek tohoto období byl v USA i v Evropě výrazně poznamenán novými
teoriemi (Bernsteinova teorie o sociální a jazykové determinovanosti školního
vzdělávání, Bloomova teorie mastery learning aj.). Ve Švýcarsku se nedočkaly tyto
teorie velké odezvy ani diskuze, pravděpodobně proto, že v pochopení předškolní
výchovy bylo pevně zakotveno odmítnutí školských metod. Podobně malé odezvy se
dostalo i teoriím H. R. Lückerta a W. Corrella zaměřujícím se na ranou podporu
čtenářských dovedností, které sem přišly z Německa. (Rüfenacht, s. 187). Přesto hovoří
Wannack (2008, s. 5) o „empirickém převratu v pedagogice“, který přinesl poznání, že
vývoj dítěte nezávisí pouze na zrání.
Důsledkem toho byla systematická práce na vzdělávacím plánu platném a
jednotném pro celé Švýcarsko. Tento plán vyšel v roce 1971 a byl používán až do roku
1999, kdy byl vytvořen nový vzdělávací plán kantonu Bern, který posléze přejaly i další
německé kantony27. Ostatní kantony vypracovaly nové rámcové vzdělávací plány, došlo
k vzájemnému přiblížení vzdělávacích cílů a forem mezi předškolní výchovou a nižším
školním stupněm. V současnosti vznikají regionální jazykové vzdělávací plány v rámci
harmonizace školního obligatoria. Rámcový plán z roku 1971 byl prvním pokusem o
vymezení cílů a vzdělávacích nabídek předškolního vzdělávání pro dva roky před
25

Děti navštěvovaly vyučování pouze na půl dne, protože pro ně nebylo možné odcházet na oběd domů a
pak se vracet na odpolední vyučování. Do češtiny možné přeložit jako „mateřská škola se zkrácenou
pracovní dobou".
26
Učitelka objížděla rodiny, kde individuálně pracovala s dítětem. Zbytek vzdělávací práce realizovali
s dítětem rodiče dle instrukcí učitelky. Do češtiny možné přeložit jako „cestující mateřská škola“.
27
Vzdělávací plán dostupný na http://www.erz.be.ch/site/index/fachportal-bildung/fbkindergartenvolksschule-index/fb-volksschule-lehrplaene.htm
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nástupem dítěte do školy. V 80. letech pak byl Kindergarten poprvé zařazen do
pedagogického a školskopolitického výzkumu na celošvýcarské úrovni (SIPRI), jehož
předmětem byl přechod mezi předškolním a nižším školním vzděláváním. (Wannack
2008, s. 6)

3.2.6 Vývoj předškolní pedagogiky v letech 1993-2010
Období 90. let přineslo výrazné reformní snahy: snahy o vybudování
odpovídajícího vzdělávacího systému, o harmonizaci školství, sjednocení věku při
nástupu do povinné školní docházky a také o rozvoj vzdělávání učitelů a sjednocení
uznávání školských diplomů mezi kantony. V roce 1997 byl přijat článek o základních
právech dítěte podle Spojených národů. Práva dítěte jsou zakotvena v ústavě i
zákonících jednotlivých kantonů28.
Již v roce 1993 bylo na jednání KgCH29 konstatováno, že děti v německých
kantonech nastupují povinnou školní docházku později, než je tomu v ostatních
kantonech či evropských zemích, a bylo doporučeno, aby rozhodujícím faktorem pro
nástup dítěte do školy nebyla zralost dítěte, ale jeho připravenost na školní docházku30.
(Blickpunkt Kindergarten Schweiz, s. 26) Dále dostala pracovní skupina pedagogické
komise EDK31 za úkol vypracovat studii k budoucnosti dalšího vzdělávání dětí ve věku
čtyř až osmi let, čímž bylo navázáno na řešení problémů z let 1980-1985 (SIPRIProjekt) a vznikly tak podklady pro projekt Basisstufe – Grundstufe (viz kapitola 6),
který je v současné době realizovaný ve většině kantonů. Dalším bodem bylo
vzdělávání učitelů. V roce 1993 nebyl vznesen nárok na vysokoškolské vzdělání všech
učitelů, v současné době ale již probíhá příprava učitelů předškolních zařízení na
pedagogických vysokých školách32, a to v rozsahu tří let (viz dále kapitola 5).
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Viz Švýcarský civilní zákoník (Schweizerisches Ziviligesetzbuch z 10.12.1907)
www.admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf.
29
Název „Verband KindergärtnerInnen Schweiz“ (Svaz učitelů a učitelek ve Švýcarsku) nahradil v roce
1990 starý název Švýcarský svaz mateřských škol (KgV).
30
Překlad „Schulfähigkeit“.
31
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) neboli Švýcarská konference
kantonálních ředitelů.
32
Pädagogische Hochschulen
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Nejnovější změnou v oblasti předškolní výchovy je zavedení dvouletého
obligatoria. Dne 1. srpna 2009 vstoupil v platnost HarmoS-Konkordat33 ukládající
kantonům, které k němu přistoupily, zavést povinnou dvouletou docházku do
předškolních zařízení pro všechny děti od dovršeného čtvrtého roku života, a to
nejpozději ve školním roce 2015/2016. Tím byla povinná školní docházka prodloužena
na 11 let.
Bližší pohled na vývoj předškolního vzdělávání, výchovy a péče od roku 2000
podávají další kapitoly, proto se jím nyní nebudeme podrobněji zabývat.

33

Konkordát o harmonizaci školství ve Švýcarsku (Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung
der obligatorischen Schule).
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Současná struktura vzdělávání ve Švýcarsku
Na konci 18. století došlo k oddělení církve a školství. V průběhu první poloviny

19. století se začaly vytvářet národní školy34. Roku 1803 byl vydán první školský zákon
ustanovující povinnou školní docházku - ve skutečnosti však nebyl naplňován. Roku
1874 přidělila revize ústavy odpovědnost za primární vzdělávání (obligatorní a
bezplatné) kantonům pod státním vedením, a dále přístup k primárnímu vzdělávání pro
všechny bez konfesních rozdílů. (Eurybase, 2007)
Po druhé světové válce se objevily velké snahy o reorganizaci školství. Díky řadě
iniciativ ze strany občanů i politiků vznikl v roce 1970 konkordát o koordinaci školství,
tzv. Schulkonkordat35, vydaný EDK. Ten zavazoval všechny země, které k němu
přistoupily, ke spolupráci v oblasti školství a koordinaci jeho organizace (tzv.
harmonizace školství). K hlavním bodům patřil šestý rok života jako nástupný rok pro
povinnou docházku, devítiletá povinná školní docházka, pravidla a doporučení pro
spolupráci svazu a kantonů a základní nastínění jejich pravomocí. Snahy o harmonizaci
nebyly ještě dokončeny. Obecně platí, že každé prosazení změny na interkantonální
úrovni vyžaduje značné úsilí.
Reformní snahy v devadesátých letech vedly k revizi ústavního článku o
vzdělávání, která byla v roce 2006 v celonárodním hlasování přijata. Od tohoto roku
jsou kantony a svaz povinny řídit jednotně hlavní body vzdělávání. Obligatorní
vzdělávání od 1. srpna 2009 podléhá tzv. HarmoS-Konkordatu36, jehož cílem je
především harmonizovat délku a nejdůležitější cíle jednotlivých stupňů vzdělávání a
přechodů mezi nimi. Vedle strukturálních změn má dojít k sjednocení vzdělávacích
plánů37, výuky jazyků, kontroly kvality vzdělávání apod. Konkordát dále aktualizuje
věk nástupu do povinného vzdělávání (čtvrtý ukončený rok života) a délku povinné
docházky (nově 11 let). Postupná realizace závazných změn v ústavě a současné
respektování kantonálních zvláštností a speciálních podmínek představují značně těžký

34

Volksschulen
Konkordat über die Schulkoordination vom 29. Oktober 1970, edudoc.ch/record/1987/.
36
Internationale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (Interkantonální
dohoda o harmonizaci povinné školní docházky); více informací v kapitole 5.
37
Viz projekt „Lehrplan 21“ neboli Projekt vzdělávacího plánu pro německy mluvící kantony Švýcarska
(také Projekt Deutschschweizer Lehrplan).
35
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úkol, který švýcarské školství čeká. Důkazem toho bylo mnohaleté váhání řady kantonů
o přijetí konkordátu.
Struktura vzdělávacího systému se vyznačuje mezikantonálními odlišnostmi (viz
příloha 5 s přehledem jednotlivých kantonálních struktur školství), které jsou způsobeny
relativně samostatným vývojem školství jednotlivých kantonů a jejich specifickými
podmínkami (např. klasická tříletá docházka dětí do mateřské školy v kantonu Tessin
oproti jiným kantonům s jedno- či dvouletou docházkou do předškolních zařízení).
Naprostá většina dětí (95 %) absolvuje povinnou školní docházku ve veřejných
školách v místě svého bydliště, pouze 5 % dětí navštěvuje soukromé primární školy.
Všechny kantony nabízejí bezplatné 1-2leté předškolní vzdělávání (výjimka je již
zmíněný kanton Tessin). Povinná školní docházka trvá devět let, děti do ní nastupují
po dovršení šestého roku života (rozhodující datum je 31.7.). Uzákoněním HarmoSKonkordátu vstupuje v platnost rozšíření obligatoria o dvouletou předškolní výchovu.
Závazným datem pro realizaci harmonizačních snah v jednotlivých kantonech je začátek
školního roku 2015/2016. Primární škola38 ve většině kantonů zahrnuje 1.-6. školní rok
(výjimkou je např. kanton Basel-Stadt a Vaud s čtyřletým prvním stupněm).
Mezi kantony je značný rozdíl v počtu vyučovacích hodin během povinné
docházky. Přesto nebyla zjištěna relevantní korelace mezi počtem hodin a vzdělávacími
výsledky žáků. Zajímavý (v porovnání s jinými zeměmi včetně České republiky) je také
fakt, že je během povinné školní docházky více hodin věnováno výuce cizích jazyků
než hlavnímu vyučovacímu jazyku. (Bildungsbericht Schweiz 2010, s. 15) Na druhém
stupni39 dochází podobně jako v Německu k rozdělení dětí dle studijních předpokladů a
odborné orientace. Studijní nabídka oborů a typů škol je velmi široká (viz příloha).
Druhý stupeň se v současnosti potýká s nedostatkem dětí (s výjimkou kantonů Zürich,
Zug a Genf), a to především ve venkovských oblastech.
Vyučovacím jazykem je němčina, francouzština, italština nebo rétorománština.
Volba vyučovacího jazyka se řídí podle úředního jazyka daného kantonu. Cizím
jazykům je již tradičně věnována velká pozornost. Během povinné školní docházky se
38

Primarschule (Primarstufe)
Sekundarstufe I (7.-9. ročník povinné školní docházky, při započítání předškolního obligatoria 9.11.ročník).
39
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žáci učí dvěma cizím jazykům; prvním z nich je zpravidla druhý jazyk země a druhým
angličtina. Zvláštní situace je v rétorománských obcích kantonu Graubünden (kanton se
třemi zemskými úředními jazyky), ve kterých je během předškolního a školního
vzdělávání kladen důraz na osvojení rétorománštiny. Kromě ní se vyučují další dva
zemské jazyky, němčina a italština, a také angličtina. Kupříkladu maturitu je možné
skládat v rétorománštině a němčině či v němčině a italštině40. V těchto je jazyková
situace velmi složitá, protože výuka jazyků je závislá na rozhodnutí dané obce a řídí se
počtem obyvatel hovořících jedním z jazyků a proporcionálním zastoupením jazyků41.
Oblast vyššího sekundárního stupně42 je řízena interkantonálními a spolkovými
nařízeními, která jsou základem pro vzdělávací nabídku. Kantony odpovídají za vedení
škol a realizaci vzdělávání. Výjimkou je Švýcarská technická vysoká škola, která
podléhá řízení svazu. Kolem 90 % dospívajících ukončuje své vzdělávání ve věku 18/19
let na úrovni Sekundarstufe II43. Cílem pro rok 2015 je však až 95 % mladistvých
s úspěšně zakončeným středním vzděláním. Obecné vzdělání je na Sekundarstufe II
zastoupeno asi 30 %, vzdělání orientované na přípravu pro určitý obor asi 70 %.
Do terciárního školství se počítají univerzity, odborné vysoké školy44 včetně
nových pedagogických odborných vysokých škol45 a vyšší vzdělávání s orientací na
zaměstnání46. Švýcarské terciární školství je známo svou vysokou kvalitou – 70 %
studentů zde navštěvuje jednu z univerzit patřících mezi 200 nejlepších dle
shanghaiského hodnocení. (Bildungsbericht Schweiz 2010, s. 18)
Švýcarský systém se vyznačuje několika charakteristikami:
1) Vysokou „propustností“47 mezi jednotlivými stupni vzdělávání a možností v
stávajícím dokončeném vzdělání pokračovat. Kupříkladu studenti ze středních
40

www.swissinfo.ch/ger/specials/raetoromanisch/Raetoromanisch_und_Schulen:_Bedeutung_der_Bildun
g.html?cid=625328, 10.2.2010.
41
Viz http://www.gr.ch/Botschaften/2006/2_2006.pdf, 10.2.2010.
42
Sekundarstufe II (odpovídá našim středním školám).
43
Zvláštní je nepoměr mezi schopnostmi žen a mužů úspěšně zakončujícími Sekundarstufe II. Ačkoli při
zakončení Sekundarstufe I neexistují rozdíly ve schopnostech mezi oběma pohlavími, na konci středního
vzdělávání stále dochází ke vzniku nerovnosti. Úspěšně zakončuje Sekundarstufe II méně žen než mužů.
Autoři Bildungsbericht 2010 považují tento stav za závažný.
44
Fachhochschulen
45
Pädagogische Fachhochschulen
46
Höhere Berufsbildung
47
Švýcaři používají (v této souvislosti) výrazu „Durchlässigkeit“, což znamená doslova „propustnost“.
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odborných škol s maturitou mohou po složení zkoušky, tzv. Passarelle Dubs,
pokračovat ve studiu na univerzitě.
2) Volným přístupem ke vzdělávací nabídce: Při splnění potřebné kvalifikace
neexistuje omezení při volbě studia na libovolné škole. (Po úspěšném složení
přijímacích zkoušek) je možné nastoupit ke studiu na vysoké škole či univerzitě
dle svého výběru. Pouze na některých vysokých školách platí tzv. numerus
clausus pro studium medicíny48. Získané diplomy a dosažené vzdělání jsou
uznávány na celonárodní úrovni49.
Ve Švýcarsku jsou poměrně vysoké investice do školství z veřejných financí (20 %).
Ve výdajích jednotlivých kantonů však existují značné rozdíly, odrážející jejich finanční
situaci. (Bildungsbericht Schweiz 2010, s. 49) Na financování vzdělání se podílejí svaz,
kantony i obce v různé míře podle jednotlivých školských stupňů. Kantony a obce
poskytují největší část financí (kolem 80 %), zbytek pokrývá svaz. Podíl svazu na
financování určuje spolkový rada, který vydává jednou za čtyři roky rozhodnutí o
prioritách v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací50. Rozdělení financování odpovídá
rozdělení rozhodovacích pravomocí ve školství mezi svaz, kantony a obce51. (Eurybase,
2007, s. 42)
Od 1.1.2008 jsou kantony odpovědné rovněž za speciálněpedagogickou oblast
vzdělávání. Toto rozhodnutí bylo uzákoněno skrze tzv. Sonderpädagogik-Konkordat52 a
kantony mají tříletou lhůtu na realizaci nabídek pro děti a mládež do 20 let se
speciálními potřebami.

48

Viz http://www.edk.ch/dyn/14798.php.
Viz http://www.edk.ch/dyn/12050.php.
50
Tzv. BFI-Botschaften (Bildung, Forschung und Innovation), pro roky 2008-2011 platí rozhodnutí, které
je možné najít na edudoc.ch/record/24704.
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Více souhrnných informací např. na www.educa.cz.
52
Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik
(Interkantonální dohoda o spolupráci v oblasti speciální pedagogiky), viz také
www.edk.ch/dyn/12917.php.
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Současná struktura výchovy, vzdělávání a péče o dítě ve věku 0-6/8 let
Struktura předškolní výchovy, vzdělávání a péče ve Švýcarsku se v jednotlivých

jazykových

regionech

vyznačuje

značnou

rozmanitostí

spojenou

s odlišným

historickým vývojem. Na rozdíl od českého preprimárního školství a zajištění péče o
dítě ve věku 0–6 let, kde jsou vzdělávání, výchova i péče institucionálně propojeny
(jesle pro děti mladší 3 let a mateřská škola pro děti ve věku 3-6 let), platí ve Švýcarsku
většinově institucionální rozdělení. Vzdělávání se uskutečňuje v mateřských školách a
ve školách projektu Basisstufe/Grundstufe53 (dále BS/GS). Péči a výchovu poskytují
zařízení doplňující péči o dítě mimo rodinu54 (FEB). Do roku 2008 bylo vzdělávání
v kompetenci resortu školství (EDK)55 a FEB v resortu rodinného a sociálního zajištění
(SODK)56. Od roku 2008 platí dohoda EDK a SODK o společné podpoře institucí
zajišťujících celodenní péči o dítě mimo rodinu57. Toto rozdělení mezi sociální a
vzdělávací sektor ale stále není považováno za příliš šťastné, protože se tak rozdvojuje
vzdělávací dráha dítěte na dobu před a po nástupu povinné školní docházky. (EKFF,
2008, s. 44) Pouze některé kantony vložily odpovědnost za nabídky FEB do rukou
vzdělávacích departementů58 (Basel-Stadt, Wallis, Waadt, Genf a Tessin).
Rozdělení na vzdělávání v Kindergarten a v BS/GS na jedné straně a péči a
výchovu v FEB se odrazilo i na přístupu k financování. Zatímco vzdělávání je
poskytováno bezplatně (hradí se pouze případné náklady na stravování), péči o dítě si
hradí rodiny samy a velikost nabídky zdaleka nepokrývá potřebu. S tím je spojena řada
problémů, kterým se budeme blíže věnovat v dalších částech této kapitoly.
V přístupu k výchově a vzdělávání dítěte předškolního věku existují dva základní
modely. V kantonu Tessin tradičně panuje přesvědčení, že dítě od věku tří let potřebuje
výuku ve větším dětském kolektivu mimo rodinu. Naproti tomu v německy mluvících
kantonech je výchova v předškolním věku kladena výhradně do rukou rodiny.
(Eurybase, 2007, s. 57) Z toho vyplývá i rozdílná nabídka institucionální předškolní
53

Projekt EDK-OST zahrnující 2 roky předškolní výchovy a 1-2 roky primární školy
(více informací v kapitole 6).
54
Tzv. Familienergänzende Kinderbetreuung (FEB).
55
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
56
Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
57
Familienergänzende Tagesstrukturen
58
Erziehungsdepartement
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výchovy. V kantonu Tessin je povinná tříletá docházka do mateřské školy.
V německých kantonech je návštěva Kindergarten jednoletá nebo dvouletá, povinná i
nepovinná, podle jednotlivých kantonů (viz dále). Dle HarmoS-Konkordátu má být do
roku 2015/2016 ustanovena povinná dvouletá docházka do jednoho z typů institucí
poskytujících předškolní výchovu a vzdělávání (Kindergarten, BS/GS), čímž se rozšíří
povinná školní docházka na 11 let. V současnosti navštěvuje téměř 100 % dětí alespoň
jeden rok jeden z typů institucí poskytujících předškolní výchovu a vzdělávání.
V této kapitole se budeme podrobně zabývat nabídkami péče o dítě mimo rodinu
(FEB) s důrazem na vzdělávací nabídky pro děti od narození do tří let (Spielgruppen).
Dále představíme specifika fungování mateřských škol v německy mluvících kantonech
s konkrétními příklady z kantonu Basel-Stadt. Tato kapitola záměrně nepojednává o
projektu Basisstufe/Grundstufe jako novém modelu propojení dvou let před začátkem
povinné školní docházky a prvního nebo i druhého ročníku primární školy, protože je
projektu věnována kapitola 6. Není-li uvedeno jinak, orientuje se výklad na přiblížení
situace v německy mluvících kantonech Švýcarska.

5.1 Péče o dítě mimo rodinu (FEB)
Zařízení pro péči o dítě vznikala ve Švýcarsku již na začátku 19. století. Šlo o
instituce, jejichž hlavním cílem byla ochrana dětí ze sociálně slabých rodin, které byly
ponechány bez dohledu rodičů. Zařízení byla považována především za nutné opatření a
až v důsledku změn ve společnosti začala být pozitivně hodnocena. Došlo ke změně
pohledu na jejich úlohu, která se zakládá na několika hlavních důvodech. Ty budou nyní
pojednány v samostatné kapitole.

5.1.1 Důvody pro institucionální péči o dítě ve Švýcarsku
V úvodních dvou kapitolách jsme se věnovali změnám ve společnosti a jejich
vlivem na fungování rodiny a její podobu. Právě s nárůstem poptávky po FEB je znovu
otevírána otázka po zájmech dítěte. Představuje FEB pro dítě příležitost ke vzdělání a
rozvoji, nebo mu škodí a je pouze nástrojem, jak umožnit rodičům snadnější skloubení
zaměstnání, rodinného a osobního života? Je FEB veřejnou či privátní záležitostí?
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Dle OECD je podpora FEB ve veřejném zájmu ze dvou důvodů. Prvním je podpora
sociálního a kognitivního vývoje dětí a jejich příprava na vstup do školního prostředí.
Druhým důvodem je potřeba umožnit rodičům propojení pracovního a rodinného života
a dále podporovat rovnost šancí mužů a žen. Právě podle průzkumů mezi zeměmi
OECD v roce 2004 patřilo Švýcarsko mezi nejhorší státy v porovnání nabídek péče o
děti do věku čtyř let. (EKFF, 2008, s. 43)
EKFF59 v roce 2008 reagovala na výše položené otázky vypracováním shrnující
studie opírající se o dosavadní průzkumy a šetření mezi kantony. Je nutné dodat, že
FEB není nijak systematicky monitorováno na celonárodní úrovni. Výsledky vycházejí
z každoročního průzkumu veřejného mínění a informací poskytnutých kantony.
FEB by mělo rodičům pomáhat snižovat náročnost spojení rodinného života, práce
v rodině a v zaměstnání - většina žen ve Švýcarsku si v tomto ohledu přeje lepší
podmínky - a umožnit flexibilnější rozvržení rolí a času v rodině. To samozřejmě
souvisí s adekvátní nabídkou FEB co se týče otevírací doby, finanční náročnosti,
dostupnosti a možnosti volby mezi jednotlivými druhy péče. Dalšími faktory
napomáhajícími ke zlepšení situace jsou kromě FEB možnost práce na částečný úvazek
pro oba rodiče, variabilní pracovní doba, zapojení mužů do práce v domácnosti,
podpora ze strany zaměstnavatele, právní ošetření odpovědnosti za zřizování FEB na
kantonální i národní úrovni atd. (EKFF, 2008) Z výše jmenovaných podmínek je
zřejmé, že dosažení uspokojivého stavu je komplexním problémem, který se týká
mnoha oblastí veřejného života. Naplnění podmínek na celonárodní úrovni ve stejné
míře v současnosti není možné. Již pouze zajištění dostatečného počtu míst pro děti
v FEB a různých druhů péče je problémem ve velkých městech, ve vesnických a
horských oblastech je nabídka ještě omezenější. Nejvíce jsou služby FEB využívány
v městských aglomeracích a dále více v italských a francouzských kantonech oproti
kantonům německým. V kantonu Tessin navštěvovalo v roce 2007 zařízení FEB 65 %
tříletých a 100 % pěti- a šestiletých dětí. (Eurybase 2007)
Na umístění dítěte do FEB mají nárok často pouze rodiče zaměstnaní na plný
úvazek či samoživitelé. Rozhodující je dále i cena FEB. Především pro sociálně slabší
rodiny (většinou rodiny imigrantů, kteří tvoří pětinu populace Švýcarska) je financování
59

Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (dále EKFF) (Švýcarská koordinační
komise pro rodinné otázky).
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natolik náročné, že děti zařízení nemohou navštěvovat vůbec. Často by však právě děti
z těchto rodin potřebovaly včasnou podporu především v rozvoji jazykových dovedností
a osvojení vyučovacího jazyka daného kantonu. V posledních letech se o rozšíření
nabídky zasadil finanční podporou také svaz. Jak informuje SKBF60, vzniklo od roku
2003 více než 20 000 nových míst. Přesto zůstává Švýcarsko v mezinárodním
porovnání výše investic do FEB mezi posledními zeměmi spolu se Španělskem nebo
Irskem. (Bildungsbericht 2010, s. 66)
FEB má dětem poskytnout hodnotné podmínky pro jejich všestranný rozvoj. Mezi
ně patří včasný a kontinuální kontakt s větší skupinou dětí umožňující rozvíjení
sociálních zkušeností a kompetencí a dále příležitost ke vzdělávání. Vzdělávání vychází
z potřeb dítěte a jeho zájmu o určitou vzdělávací oblast. Dalším výrazným cílem je
podpora integrace a rovnosti příležitostí. Zájem federace o rozvoj FEB je spojen i se
zjištěním posledních let, že děti při vstupu do institucionální předškolní výchovy ve
věku 4 let a dále při vstupu do primární školy vykazují vysoké rozdíly v úrovni
kompetencí. Výzkumy ukázaly, že docházka dětí pocházejících ze sociálně slabšího
prostředí a dětí imigrantů do FEB velmi pozitivně ovlivňuje rozvoj jejich kompetencí a
dovedností potřebných pro úspěšnou integraci a zvládnutí povinné školní docházky.
(Bildungsbericht 2006; Bildungsbericht 2010)
Poslední důvod je hospodářský. Podpora FEB a rozšíření nabídky vede k větší
zaměstnanosti osob, uplatňování dosaženého vzdělání a snadnějšímu uspokojování
poptávky po kvalifikované pracovní síle. Dalším pozitivním důsledkem je větší
spokojenost rodin a možnost zaměstnanců efektivně využívat čas. Zajímavé je zjištění
studie, kterou realizoval v roce 2005 Úřad pro rovnost příležitostí61 v kantonu BaselStadt. Studie dokládá, že se podnikům vyplatí podporovat prorodinnou politiku, protože
vede k udržení zaměstnanců, k jejich spokojenosti a ušetření nákladů na získávání
nových zaměstnanců, průměrně převyšujících náklady na podporu prorodinné politiky.
Výše jsou uvedeny hlavní tři okruhy důvodů podporující péči o dítě v zařízeních
FEB. Švýcarská koordinační komise pro rodinné otázky62 však v roce 2008 upozornila,
že se stále chybně hledí na FEB především jako na nástroj, který má ulehčit sjednocení
60

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (dále SKBF) (Švýcarský kooordinační úřad
pro výzkum ve vzdělání).
61
Gleichstellungsbüro Basel-Stadt, studie k dispozici na www.gleichstellung.bs.ch/publikationen.
62
Eidgenössische Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF)
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rodinného a pracovního života rodičům. Poukazuje na nutnou dvojí změnu perspektivy:
„od hospodářských priorit k blahu dítěte a na druhou stranu od péče o dítě k všestranné
podpoře vývoje dítěte.“ (EKFF, 2008, str. 44) Mělo by jít tedy již nikoli především o
naplnění potřeb zaměstnaných rodičů, ale o nabídku péče doplňující péči o dítě
v rodině, která bude založená na pedagogických základech.
Souhrnně však lze říci, že cílem je nyní vybudovat fungující struktury péče,
výchovy a vzdělávání dítěte doplňující péči o dítě v rodině. Nabídky FEB by měly
pokrývat čas, kdy se dítě neúčastní vzdělávání v Kindergarten, v BS/GS či ve škole a
kdy nemůže být v péči rodiny z důvodu nepřítomnosti rodičů. Dětem by měly
poskytovat nejen péči, ale také co nejvíce možností pro jejich všestranný rozvoj.
Příkladem snah o vybudování komplexní nabídky mohou být záměry v kantonech
Zürich a Basel. Ředitelství vzdělávání63 v kantonu Basel-Stadt má ve svých plánech do
roku 2025 vytvoření zařízení, které by poskytovalo celodenní péči všem dětem od
mateřské školy až do konce povinné školní docházky. Zařízení má integrovat výuku a
dohled na děti a jejich výchovu mimo vyučovací čas. Organizace dne má navazovat na
již existující struktury; tzv. Blockzeiten, tedy čtyřhodinové dopolední vyučování a
případné odpolední vyučovací bloky během některých dní, dále nabídku obědů pro děti
a pomoc s úkoly během odpoledne, dohled a vhodnou nabídku volnočasových aktivit.
K podobnému vybudování nabídky v podobě tzv. Tagesstrukturen (viz níže) zavazuje
kanton Zürich Zákon pro pomoc mladistvým. (Educare, 2005, str.128)

5.1.2 Typy a pojmenování institucí poskytujících péči o dítě mimo rodinu
(FEB)
Instituce poskytující péči o dítě mimo rodinu se obecně dělí na formální a
neformální. Rozlišení a popis jednotlivých poskytovatelů péče se komplikuje tím, že
existují na jednu stranu rozdílná pojmenování pro instituce poskytující stejný typ péče a
na druhou stranu jsou jedním názvem označována zařízení s různými druhy
poskytované péče. Název Tagesstrukturen zastřešuje celkovou nabídku všech institucí
poskytujících péči o dítě mimo rodinu dětem od narození až do konce povinné školní
docházky (u dětí navštěvujících zařízení patřící do speciálněpedagogického sektoru až
63

Bildungsdirektion (v případě Švýcarska možné překládat jako „kantonální ministerstvo“)
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do 20 let věku). Dalším zastřešujícím názvem je Kindertagesstätte64, který v sobě
zahrnuje různé druhy institucí doplňujících péči o dítě mimo rodinu a školu,
poskytujících péči dětem od tří měsíců do konce povinné školní docházky a nabízejících
své služby pravidelně, a to minimálně pět dnů v týdnu a s počtem více než pět míst.
Následující výčet institucí má sloužit k orientaci v zařízeních FEB, neklade si
však nárok na úplnost, protože v důsledku velké poptávky stále vznikají nové formy
FEB.

5.1.2.1 Formální podoby péče o dítě ve věku 0-6 let
Krippen, Kinderkrippen
Zařízení poskytuje péči pro děti ve věku od dvou měsíců do nástupu do
předškolního zařízení (Kindergarten, BS/GS) nebo do vstupu do primární školy (podle
pokynů KiTaS65 je však závazný třetí měsíc66života dítěte). Zařízení také bývá
nazýváno Tagesheim (zkr. Tagi). V jedné skupině dětí je orientačně deset až dvanáct
míst, přičemž děti mladší 18 měsíců se počítají jako 1,5 místa. Skupiny jsou věkově
heterogenní a existují pokyny pro věkové složení dětí (maximálně dvě děti do 18
měsíců ve věkově heterogenní skupině; maximálně šest dětí do 18 měsíců ve
věkově homogenní skupině nejmenších dětí; děti z mateřských škol a BS/GS mají
faktor 0,75; školní děti faktor 0,5). V zájmu zachování soudržnosti skupiny bývá
stanoven nejmenší počet dnů, jaký má dítě ve skupině strávit (minimálně 2-4 půldne;
maximálně 10 hodin v jednom dni). Péče je poskytována na celý den i na několik hodin
(většinou mezi 6:30 a 18:30). Upřednostňovány jsou děti, které zařízení navštěvují
pravidelně.
Personál je vzdělán v oboru: vychovatel/ka malých dětí (KleinkindererzieherIn),
odborný pečovatel o děti (Fachperson Betreuung Kinder), odborný pečovatel
s všeobecným vzděláním (Fachperson Betreuung - generalistische Ausbildung) nebo
diplomovaný/á vychovatel/ka dětí (dipl. KindererzieherIn). U každé skupiny dětí (při
počtu 5–10 dětí) musí být minimálně dvě osoby, přitom jedna z nich musí mít odborné
64

Krippen, Kinderhäuser, Tagesheime, Horte a další
Verband Kindertagesstätten der Schweiz (Švýcarský svaz institucí poskytujících péči o dítě mimo
rodinu), dříve Krippenverband
66
Ačkoli existují pokyny KiTaS, které by měly být závazné pro všechny kantony, existují kantonální
odchylky v určitých nařízeních.
65
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vzdělání. V okrajových časech musí být přítomna jedna odborná osoba při počtu do pěti
dětí.
Na každé dítě připadá 4-6 m2, dalšími prostory jsou kuchyně, sociální zařízení a
kancelář. Na každou skupinu musí být kromě vedlejších místností také dvě místnosti
s denním světlem a výhledem do krajiny a dále venkovní prostor poskytující příležitost
ke hrám a volnému pohybu. (Richtlinien KiTaS, str. 7)
Cílem poskytované péče je umožnit rodičům účast v zaměstnání a dítěti zajistit
vhodnou výchovu a péči a podporu pro jeho rozvoj. Jak už bylo řečeno, panuje ve
Švýcarsku stále nedostatek míst ve FEB, chybí jich přibližně 120 000. Tento stav je dle
Schaffnerové částečně způsoben i rodiči samými, kteří často žádají o větší počet míst
najednou a v časovém předstihu. Pak ale mnohdy místa nevyužijí a žádají o odložení
nástupu. (Schaffner, s. 36) Informace pro rodiče, zprostředkování míst, informace o
školení osob zajišťujících péči, stanovení základních podmínek a pravidel pro
fungování KiTaS aj. jsou dostupné na stránkách Verband Kindertagesstätten der
Schweiz www.kitas.ch.
Tagesfamilien, Tagesmütter
Péči poskytují tzv. Tageseltern67, kteří se o dítě starají ve svém vlastním domě.
Péče je časově velmi flexibilní, celodenní, i pouze na několik hodin. Tageseltern musí
být v současné době již registrováni a podléhají kontrole, co se týká počtu dětí,
vybavení domácnosti, zajištění bezpečí a odborné péče atd. Většinou se jedná o matky
pečující vedle svých dětí ještě o cizí děti. Počet dětí byl omezen na pět (včetně vlastních
dětí), pokud jde o děti mladší 12 let. Dítě do 18 měsíců nárokuje dvě místa. Péče je
založena na osobním vztahu pečující matky a na individuálních potřebách svěřeného
dítěte a jeho rodiny, které by instituce s větším počtem dětí a nutným vyšším stupněm
organizace nemohly zajistit (především krátká a nepravidelná péče o dítě orientující se
dle časových potřeb rodiny). Není určen žádný časový plán, péče o dítě v denní rodině
se uskutečňuje dle individuálních potřeb rodiny dítěte a pečující (denní) rodiny.
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V roce

2006

byl
68

Tagesfamilienorganisationen

založen

Schweizerischer

Verband

für

(SVT), který nabízí přibližně ve 200 zařízeních místa

pro děti mladší 12 let. SVT zprostředkovává místa rodinám, zajišťuje finanční správu,
čímž ulehčuje organizaci samotným zařízením, dále se stará o sociální pojištění atd.
Další informace jsou dostupné na stránkách www.tagesfamilien.ch.
Spielgruppen/Waldspielgruppen (SP)
Do Spielgruppen jsou přijímány děti vždy na dvě až tři hodiny. Skupiny čítají 8
až 10 dětí, které se scházejí jednou až třikrát za týden. Oproti ostatním FEB není
hlavním cílem Spielgruppen péče o děti a jejich hlídání. Jsou především místem, kde se
děti dostávají do větší skupiny dětí ve své věkové kategorii (3 až 5 let) a kde má být
podporována jejich socializace a všestranný rozvoj skrze volnou hru, pracovní činnosti,
zpěv, poslouchání a vyprávění příběhů, experimentování atd. Stále více jsou oblíbeny
Spielgruppen uskutečňující se v přírodním či lesním prostředí a dále například tzv.
zážitkové Spielgruppen69. Náklady jsou hrazeny rodiči a pohybují se v průměru kolem 8
franků za hodinu. Některé Spielgruppen jsou finančně dotovány církvemi, obecními
úřady nebo jednotlivými firmami. Základem fungování SG je také úzká spolupráce
s rodiči.
Spielgruppen se neřídí podle žádného daného vzdělávacího plánu. Skupinu vede
pedagogicky vyškolená osoba a jedna pomocná síla (praktikantka nebo někdo z rodičů),
jejíž přítomnost je doporučena při velikosti skupiny od 6 do10 dětí. Minimální velikost
prostoru je 60 m2 včetně vedlejších prostor. Pokud se jedná o lesní SG, připadají na
skupinu o osmi dětech dvě pečující osoby, na skupinu do 12 dětí tři pečující osoby.
Spielgruppen začaly vznikat v roce 1970 na základě iniciativy rodičů, kteří se
postavili proti autoritativní výchově. Na začátku byly kritizovány za příliš časné
oddělení dítěte od matky. V roce 1975 bylo nabízeno první vzdělání pro pracovnice SG
na Mütterschule Zürich70. V roce 1998 byl proveden průzkum návštěvnosti SG. Podle
něho docházelo do SG ve vesnických oblastech 80-100 % dětí a ve městech 50-80 %
dětí. (www.spielgruppen.ch/p41.html)
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Péče a pomoc doma
Speciální pomocí je péče o nemocné dítě v jeho domově, tzv. Spitex. Tato péče
podléhá kantonálním zákonům a je v kompetenci sociálního a zdravotnického
ministerstva.
Nabídky pro situace nouze
Tyto služby jsou poskytovány v době prázdnin či ve zvláštních případech, kdy
rodina dočasně potřebuje ulehčit od péče o dítě. Pro děti jsou určeny SOS-rodiny a pro
rodiče sociálně-pedagogický doprovod.
Nabídky v oblasti speciální pedagogiky
Jedná se o umístění do jedné z institucí poskytujících péči mimo rodinu
(Tagesstrukturen) či do denních stacionářů.
Tyto poslední tři formy pomoci rodině jsou nabízeny i pro děti absolvující
povinnou školní docházku.

5.1.2.2 Neformální podoby péče o dítě ve věku 0-6 let
Kinderhütedienst
Jedná se o zařízení pro děti ve věku 0 až 6 let poskytující nejvýše půldenní péči.
Babysitting
Hodinově omezené převzetí odpovědnosti za dítě, většinou prováděné mladými
lidmi, kteří nepotřebují mít k výkonu péče žádné sociální či pedagogické vzdělání, jako
je tomu u formálních institucí. Službu poskytuje např. Červený kříž.
Dalšími podobnými typy neformální péče jsou Au pair, Kinderfrau71,
Haushaltshilfe72, privátní Tagesfamilien, péče o dítě u příbuzných, známých či sousedů.
Tyto formy jsou v porovnání s Českou republikou mnohem více využívány a vzájemně
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organizovány rodinami, protože zde mnohdy chybí formální nabídky (nedostatek míst,
speciální podmínky atd.).
Tyto neformální podoby podpory péče rodiny o dítě jsou nabízeny i pro děti
navštěvující povinnou školní docházku.

5.1.2.3 Formální podoby péče o dítě navštěvující povinnou školní docházku
(dle nových parametrů HarmoS-konkordátu)
Horty
Pojem je ve Švýcarsku vícevýznamový. Lze říci, že se jedná o zařízení
poskytující péči pokrývající čas mimo rámec školního vyučování podobně jako školní
družiny v ČR (ráno, odpoledne a v čas oběda). Do hort jsou přijímány děti od mateřské
školy a primární školy až do konce nižšího středního stupně (11 let obligatoria dle
HarmoS-konkordátu).
Tagesfamilien
Spielgruppen
Tageskindergarten
Poskytuje celodenní péči o dítě podobně jako mateřská škola v ČR. Jedná se o
nabídku pro děti předškolního věku.
Tagesschulen
Děti mohou dle potřeby využívat služeb mezi osmou a osmnáctou hodinou.
Tagesschulen nabízejí pomoc s domácími úkoly, oběd, péči o dítě a volnočasové
aktivity. Nenacházejí se však ve všech kantonech.
Mezi další nabídky patří zajištění obědů pro děti a výpomoc s úkoly. (EDK,
Übersicht über Betreuungsangebote für Kinder von 0 bis 15 Jahren, 2007)
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5.1.3 Organizace fungování zařízení poskytujících péči o dítě mimo domov
(Kindertagesstätte73)
Pojem Betreuung74 v sobě zahrnuje nejen péči a dohled nad dítětem, ale také
jistou míru vzdělávání, integraci, podporu a výchovu. (KiTaS-Richtlinien 2008) Pro
FEB neexistují žádná kurikula či závazné vzdělávací plány. Jednotlivé instituce či svazy
si tvoří své vlastní základní pokyny a ideje pro fungování a vedení výchovy a péče.
Ačkoli je hlavní úlohou FEB péče o dítě a dohled nad ním, druhým hlavním úkolem je
individuální rozvoj dítěte a jeho socializace ve skupině dalších dětí. Podporován je
emocionální, sociální a kognitivní rozvoj dítěte skrze volnou nabídku (hudební a
pohybové aktivity, velký důraz na podporu jazykové kompetence).
Péče o dítě je většinou poskytována soukromými institucemi, často služby FEB
nabízejí i zaměstnavatelé a podílejí se také na financování části nákladů. FEB je
nabízená veřejnými (příspěvek rodičů je dotován z obecních financí) i privátními
institucemi (jsou plně financovány rodiči). V 75 % zařízení se výše příspěvku odvíjí od
finančních příjmů rodičů. Ovšem pouze 54 % dětí dosahuje slevy z poplatku. Příspěvek
z veřejných financí je placen přímo poskytovateli služby. Stát dotuje FEB pro děti
navštěvující povinnou školní docházku v rámci tzv. Impuls-programu. Od 1.11.2007
běží tříletý projekt tohoto programu orientovaný na rodiče. Ti dostanou poukázky jako
finanční podporu pro návštěvu jejich dítěte v FEB a budou si sami moci zvolit, který typ
FEB je pro ně nejvýhodnější. (Eurybase 2007, s. 54)
V roce 2003 vešel v platnost federální zákon o finanční pomoci zařízením
poskytujícím péči o dítě mimo rodinu (FEB). Během šesti let zažádalo o finanční
podporu 1686 zařízení a 1196 žadatelů obdrželo povolení. Z nich bylo 583
Kindertagestätten, 528 zařízení poskytujících péči o dítě ve školním věku a 85 zařízení
typu Tagesfamilien. Do roku 2009 tak vzniklo 21 502 nových míst v FEB. Na základě
tohoto zákona je finančně podporováno také zvyšování profesní kvalifikace
pedagogických sil v zařízeních typu Tagesfamilien. Federace vyčlenila na podporu FEB
celkově 320 milionů franků. (Bundesamt für soziale Versicherung, 2009, s. 2) Finanční
subvence by měly skončit na konci roku 2010. Parlamentní komise pro vědu, vzdělání a
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kulturu75 vyzvala spolkového radu, aby prodloužil finanční podporu o další tři roky.
(Frühe Förderung, s. 29)
Kantony používají různých směrnic pro vypočítání finančních nákladů na jedno
místo v KiTaS, proto je obtížné částky mezi sebou porovnávat. Většinou se pohybují
kolem 11 000 až 28 000 franků za rok na jedno místo v zařízení KiTaS a kolem 5 000
až 25 000 franků za jedno místo v zařízeních pro školní děti (horty, nabídka zajištění
obědů, Tagesschulen). Cena za jedno místo v Tagesfamilie se pohybuje od 2 100 do 26
000 franků za rok. Poplatek za místo je určován podle sociálního postavení rodiny.
V současnosti je umístění dítěte do FEB největším finančním zatížením pro rodiny se
středními příjmy a často vede k tomu, že se švýcarské ženy rozhodnou mít menší počet
dětí, než by mít chtěly, a vzdávají se kariérního postupu nebo práce na větší úvazek.
(EKFF 2008, s. 33) Z nízkého počtu dětí, které mají ze sociálních důvodů nárok na
snížený tarif, je možné usuzovat, že cena rodičovského příspěvku je natolik vysoká, že
neumožňuje řadě rodičů umístit své dítě do KiTaS. (Frühe Förderung, s. 27)
Z předškolních dětí navštěvují KiTaS především děti mezi dvěma a čtyřmi lety
(57 %) a děti mladší dvou let (32 %). Třetina dětí chodí do KiTaS na dva dny v týdnu,
pětina pouze na jeden nebo tři dny v týdnu. Kolem 61 % dětí zůstává v zařízení po celý
den, 35 % dětí na půlden.
Nabídka pro děti mladší tří let se mezi kantony velmi liší. Kanton Tessin
kupříkladu zaměřuje svou podporu především na mateřskou školu (scuola dell´infanzia)
a nabízí pouze velmi omezený počet míst v jeslích (Kinderkrippen; navštěvuje je pouze
5 % dětí). Naproti tomu kanton Waadt velmi rozvíjí nabídku KiTaS, protože je zde
spojení rodiny a zaměstnání a rovnoprávnost žen a mužů jedním z politických cílů.
(Frühe Förderung, s. 27)
Zařízení poskytující FEB nejsou koordinována státem. V roce 1907 byl založen
Verband Kindertagesstätten der Schweiz, jediný celonárodní profesionální svaz
zabývající se organizací péče o dítě mimo rodinu v zařízeních KiTaS a čítající asi 600
členů. Svaz KiTaS se zasazuje o zajištění kvality poskytované péče a o rozvoj dalších
zařízení. V roce 2008 vydal Verband KiTaS minimální pokyny pro zařízení typu
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Kindertagesstätte. Tyto pokyny se v řadě kantonů staly závaznými76, jiné kantony si
vypracovaly pokyny podobné. Výjimkou je Romandie, kde jsou standardy
překračovány v řadě sfér, především v oblasti zajištění kvalifikovaného personálu. FEB
se řídí nařízením o poskytování FEB77. V současnosti v některých kantonech stále ještě
chybí odpovídající zákonné ustanovení pro zařízení poskytující FEB, nebo jsou tato
pravidla z odborného hlediska nedostatečná. (EKFF 2008, s. 35) V minulém roce vydala
Spolková rada návrh na změnu nařízení o poskytování FEB s platností od 1.1.2010.
Dalším svazem je Schweizerischer Verband für Tagesfamilienorganisationen (SVT),
který zajišťuje kvalitu a organizaci poskytovatelů služby Tagesfamilie. Pro
Spielgruppen existuje organizace IG Spielgruppen, která zajišťuje seznam kontaktů pro
rodiče, výukové materiály pro učitele, vydává publikace a časopis atd.
Zajímavými byly výsledky výzkumu NFP52-Studie (INFRAS) mezi rodiči.
Pokud by rodiče měli naprosto svobodnou volbu mezi jednotlivými typy FEB, volili by
nejvíce privátní péči o dítě poskytovanou příbuznými nebo známými (44 %), 30 % by
zvolilo Kinderkrippen, 21 % Tagesfamilien a 5 % Kinderfrau. Pokud by měli zvolit
délku, chtěli by umístit dítě do FEB na dva dny v týdnu, cizinci by využili FEB pětkrát
do týdne na půl dne. (INFRAS Kurzfassung, s. 7) Vliv na volbu FEB má prokazatelně
také výše příjmů. Pokud se zvýší příjem rodiny o 10 %, stoupne také pravděpodobnost,
že rodina umístí své dítě do Kinderkrippe jako formy FEB. Stejný vliv má také vyšší
vzdělání matky.

5.1.4 Odborná příprava pedagogických sil v zařízeních FEB
Kromě velikosti prostor a počtu dětí ve skupině (doporučujícími pokyny jsou
např. pokyny Svazu KiTaS nebo Institutu Marie Meierhofer) je určujícím kvalitativním
faktorem také vzdělání personálu. Do 70. let 20. století byl personál v KiTaS
v německých kantonech vyškolován přímo v zařízeních. Kromě toho vydával Svaz
KiTaS (v té době ještě Schweizerischer Krippenverband) diplomy o absolvování
odborné přípravy pro práci v KiTaS, jejíž obsah se zakládal na pokynech vydaných roku
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1960. Šlo o dvouletou přípravu, která byla od roku 1972 poskytovaná na SKVBerufsschule78. V roce 1989 bylo studium prodlouženo na tři roky (jeden den v týdnu
teoretická příprava, zbylé dny praxe v Kinderkrippen). Studium bylo nabízeno postupně
stále větším počtem škol. Šlo o výhradně ženské zaměstnání. Po absolvování studia,
dovršení 18. roku života a absolvování šestiměsíční praxe mohly ženy nastoupit do
zaměstnání v Kinderkrippen. Od 70. let byly poskytovány také kurzy dalšího vzdělávání
pro vedoucí v Kinderkrippen. Více než dvacet let nabízí potřebné vzdělání s velkým
důrazem na pedagogické vedení také Institut Marie Meienhofer.
Odlišně se vyvíjelo toto povolání v neněmeckých kantonech. Teprve v roce 2004
došlo k jeho uznání jako samostatného oboru s klasickým studiem (teoretická a
praktická příprava) na celonárodní úrovni. Vyučení v oboru vychovatel/ka malých dětí
(KleinkindererzieherIn) existuje plošně od roku 2006. Studium se neorientuje pouze na
děti od tří měsíců do věku nástupu povinné školní docházky, ale je určeno pro všechny
instituce FEB, tedy pro děti od věku 3 měsíců do konce primární školy. V německých
kantonech má obor dlouhou tradici na stupni odborných škol, nepodařilo se jej prosadit
na nově vzniklých pedagogických vysokých školách. Výjimkou byla Romandie, kde je
tento obor vyučován již tradičně na odborných vysokých školách.
V německých kantonech je od léta 2009 nabízeno studium s výstupem
diplomovaný/á vychovatel/ka malých dětí (dipl. KleinkindererzieherIn) na vyšších
odborných školách. Vychovatelé tedy získávají v porovnání s jinými učiteli studujícími
na pedagogických vysokých školách nižší stupeň vzdělání. Ačkoli přesun oboru na
pedagogické vysoké školy byl jedním ze záměrů při plánování změn ve vzdělávání
učitelů, neuskutečnil se v důsledku vysokých nákladů na studium i zvýšených
následných nákladů na financování personálu zařízení poskytujících FEB. V roce 2008
bylo v zařízeních FEB zaměstnáno 41 % nekvalifikovaných vychovatelek (EKFF 2008,
s. 39; Frühe Förderung, s. 27), v roce 2009 dokonce 42 %. Je to však i z toho důvodu, že
asi třetina míst je obsazena studujícími a praktikanty, kteří si doplňují vzdělání a nejsou
ještě započítáváni mezi kvalifikovaný personál. (Bundesamt für soziale Versicherung,
2009, s. 2)
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Švýcarská komise pro otázky migrace79 vydala v roce 2009 zprávu o stavu rané
podpory dětí. V ní se kriticky vyjadřuje k novému nastavení vzdělávání pedagogických
sil. Vidí v něm spíše krok zpět a značné zdůraznění péče oproti výchově a vzdělávání
dětí, což kritizuje s odkazem na země, které zachovávají tři hlavní úkoly, tedy výchovu,
vzdělávání a péči.
V porovnání s Českou republikou je nabídka vzdělání na vysokoškolské úrovni
velmi omezená. Pedagogická vysoká škola Thurgau plánuje ve spolupráci s Univerzitou
v Kostnici dvouleté studium „Early Childhood Education“/Frühpädagogik80 navazující
na uzavřené studium na bakalářské úrovni. Další univerzitní studium pro tento obor
nabízí například Univerzita Freiburg od března 2009 („Frühkindliche Bildung und
pädagogische Beratung“81). Ve francouzských kantonech a v kantonu Tessin probíhá
vzdělávání pedagogů v KiTas na terciární úrovni.
Pro poloprofesionální pedagogické síly ve Spielgruppen nabízejí v německých
kantonech vzdělání především spolky IG Spielgruppen Schweiz (IGS) a Svaz
vzdělávacích míst pro vedoucí Spielgruppen Švýcarsko82. Vzdělávání pro tyto
pedagogické síly není řízeno na celošvýcarské úrovni. Také pedagogičtí pracovníci
v Tagesfamilien patří mezi poloprofesionály. Podmínkou pro získání povolení je
absolvování vzdělávacího kurzu SVT

83

, pravidelné a tématicky specifické další

vzdělávání a pravidelná účast na setkání pedagogických pracovníků Tagesfamilien84,
kde se vzájemně sdílejí zkušenosti z praxe. Nově platí doporučení, že by pracovník měl
mít nejen potřebné zkušenosti s prací v oboru, ale měl by být také vzdělán v oboru
pedagogika, sociální práce nebo v podobném studijním zaměření. Pracovníci na pozici
Tagesmutter/Tagesvater musí splnit minimálně základní kurz, který je uznaný SVT
nebo nějakou regionální zastřešující organizací, a dále se musí pravidelně účastnit
dalších kurzů (např. první pomoc, kurzy zaměřené na praktické dovednosti a hlavní
okruhy pedagogického působení). Doporučená hrubá měsíční mzda je 4000 franků.
Péče o skupinu čtyř dětí odpovídá plnému úvazku. Tagesmutter či Tagesvater uzavírá
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Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EKM)
Předškolní pedagogika
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Vzdělávání předškolních dětí a pedagogické poradenství
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Verband Ausbildungsstätten für Spielgruppenleiterinnen und Spielgruppenleiter Schweiz (VASS)
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SVT-Ausbildungskurz (Schweizerischer Verband für Tagesfamilienorganisationen)
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Tzv. Erfahrungsaustauschgruppen
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pracovní

smlouvu

s Tagesfamilien-organizací85.

(Richtlinien

Qualitätsstandard

Tagesfamilien Schweiz (SVT), 2008, s. 4-6)

85

Více informací na www.tagesfamilien.ch/default.aspx?TabID=122&SelectedLink=7.
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5.1.5 Spielgruppen jako místa prvního vzdělávání mimo rodinu:
SG Riehenring a SG MG Basel
V následující části bych se ráda věnovala dvěma konkrétním příkladům
Spielgruppe v kantonu Basel - Spielgruppe Riehenring a Spielgruppe MG Basel. Obě
zařízení jsem navštívila v prosinci 200886. Cílem hospitace bylo seznámení se
s konkrétními příklady realizace Spielgruppe v kantonu Basel-Stadt, analýza a evaluace
jejich organizace, fungování, podkladových dokumentů Spielgruppe, pedagogického
působení vychovatelek ve skupině dětí i vnitřního vybavení a zařízení Spielgruppe.
Metodou bylo přímé pozorování výchovného působení, rozhovory s vychovatelkami a
vedoucími SG, analýza tištěných dokumentů SG87 a fotografická dokumentace.
Spielgruppen jsou ve Švýcarsku nástrojem, který výrazně napomáhá k podpoře
integrace dětí cizích národností a dětí se zvláštními potřebami. Některé obce využívají
program „Kon-Lab“ orientující se na děti s jazykovými problémy a děti s němčinou
jako druhým jazykem. Od srpna 2009 byly Spielgruppen v kantonu Basel-Stadt
zařazeny mezi zařízení FEB. Současně bylo zavedeno také podpůrné opatření pro děti
s malými znalostmi německého jazyka. Byla uvolněna finanční podpora (2,4 miliony
CHF) pro rodiny s těmito dětmi, která by měla být poskytována do roku 2013 a měla by
umožnit, aby tyto děti mohly navštěvovat zařízení s integrovanou jazykovou podporou
vždy na dvě dopoledne v týdnu88.(Ratschlag Nr. 09.0409.01 Sprachförderung für
Dreijährige, s. 3 a 7)

5.1.5.1 Spielgruppe Riehenring
SG Riehenring89 byla založena v roce 1997, dříve se jmenovala Spielgruppe
Ysebähnli. Jejím provozovatelem je Evangelicko-metodistická církev Kleinbasel
(EMK). SG je samostatná, EMK jí poskytuje bezplatně prostory a rovněž zajišťuje
86

SG Riehenring 15.-17.12.2008; SG MG Basel 10.-12.12.2008
Zakládací listiny, organizační pokyny, řád dne, práva povinnosti rodičů, zásady pedagogické práce,
formuláře používané SG aj.
88
Projekt „Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten“
89
Adresa: Spielgruppe Riehenring, 4058 Basel; SG nemá vlastní webovou stránku.
87
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jejich úklid. Vedoucí SG90 je zaměstnankyní EMK a musí být pedagogicky vzdělána
(jako vychovatelka malých dětí, sociální pedagožka nebo učitelka v mateřské škole). SG
Riehenring má tři pevné skupiny dětí o počtu 10-12 dětí (v jedné skupině). SG
navštěvují děti ve věku 2,5-5 let, po dobu jednoho až dvou let jednou nebo dvakrát za
týden vždy na tři hodiny. Děti jsou rodiči přihlášeny do jedné určité skupiny. Každá
skupina je vedena dvoučlenným týmem. V pondělí a ve středu dopoledne navštěvuje
Spielgruppe skupina Regenbogenfisch, která je vedená ve standardní němčině jako
vyučovacím jazyce. V úterý a ve čtvrtek odpoledne se zde schází skupina Windraedli,
kde je vyučovacím jazykem basilejský dialekt. SG je členem Schweizerischer
SpielgruppenleiterInnenverband (SSLV)91, přesto se nedrží plně všech pokynů pro SG,
je vnitřně obsahově koncipována spíše jako Frühkindergarten92, což se odráží na
tématickém způsobu práce.
Většina dětí, které SG navštěvují, nemá němčinu ani basilejský dialekt za
mateřský jazyk. Z tohoto důvodu je podpora osvojení standardní němčiny jedním
z hlavních cílů SG a determinuje z velké části způsob pedagogického působení.
Ve SG je velmi důležitý stálý a jasný časový režim rozvržení aktivit, založený
na opakování a denních rituálech (komunitní kruh, svačina93 a její způsob, narozeninový
rituál, loučící píseň atd.). Vychovatelka SG pomáhá dítěti odpoutat se od rodičů, zapojit
se do skupiny dětí a integrovat se do nového kulturního prostředí.
Volná hra a hra s přidělenými úlohami mají v denním režimu důležité místo.
Dětem jsou k dispozici různé dílny, kde se mohou věnovat ručním pracím, malování,
práci s nářadím, vaření atd. Vybavení je podobné jako v našich mateřských školách,
pouze prostor je menší vzhledem k menšímu počtu dětí. Děti se každý den scházejí
v komunitním kruhu. Každý týden je tématicky zaměřen, podobně jako u nás podle
ročních období, svátků nebo témat ze světa dítěte. Děti si osvojují základní slovní
zásobu a znalosti k danému tématu. Metodika se velmi podobá metodice v mateřských
školách u nás. Výrazným přínosem je ale malý počet dětí na jednu pedagogickou sílu.
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Oficiálně je užíváno označení Spielgruppenleiterin; v této části budu používat označení vychovatelka,
protože označení vedoucí má v češtině jinou obsahovou konotaci než v němčině.
91
Svaz švýcarských vedoucích Spielgruppen
92
Raná mateřská škola
93
Tzv. Znüni – takto je označovaná svačina ve všech německy mluvících kantonech.
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SG se snaží o zapojení rodičů. Ti SG navštěvují minimálně čtyřikrát do roka. SG
je platformou pro zprostředkování křesťanské a západní kultury, náboženská výuka ale
není součástí výchovného působení.
SG vypracovala svůj koncept na podporu jazykové kompetence94. Nejdůležitější
podporou je časté a správné používání řeči. Pokud se dítě správně naučí nejdříve svůj
mateřský jazyk, může si pak na jeho základě osvojovat druhý nebo třetí jazyk. SG proto
nabádá rodiče pocházející z cizích zemí, aby doma s dětmi hovořili ve svém mateřském
jazyce a nikoli v němčině a s chybami. Při výchově dítěte zastávají názor: jedna osoba,
jeden komunikační jazyk s dítětem. Jazyk, který užívá vedoucí SG, vychází z potřeb
skupiny. Může být používán basilejský dialekt nebo standardní němčina. Pomalu se
však začíná preferovat standardní němčina, z toho důvodů, že je stále větší tendence
k jejímu používání v Kindergarten a BS/GS. SG svůj cíl popisuje jako přípravu na
Kindergarten. Němčina je komunikačním jazykem ve skupinové práci, pokud si však
děti společně hrají, mohou mezi sebou používat jazyk dle svého výběru. Vychovatelky
SG dbají na podporu verbální komunikace. V kontaktu s dětmi začínají většinou
nonverbální komunikací, mimikou a gestikou, protože většina dětí, které do SG
přicházejí, na začátku nerozumí německy (ani standardní švýcarské varietě ani
dialektu).
Vychovatelky pracují s dětmi s velkým nadšením. Většinou se soustředí na
aktivitu s jedním dítětem nebo s malou skupinou, zatímco ostatní děti si hrají. Za
největší problém v jazykové podpoře dětí považuji to, že velká část dětí je ve Švýcarsku
se svými rodinami jen na určitý čas a pak se vrací zase zpět do své vlasti. Děti se v SG
sice naučí německému jazyku, po návratu do své země jej však zapomenou. Do SG
Riehenring docházejí především děti z Indie, Turecka a z Bosny.
SG Riehenring se nachází v přízemí církevní budovy. Venku má uzavřený
dvorek s hracím prostorem. Vnitřní prostory se skládají z prostorné dlouhé chodby,
vysoké herny pro tělovýchovné aktivity a volnou hru dětí, dále z hlavní místnosti, kde
jsou různé koutky s dílnami a pracovní stolečky. Pro Českou republiku je neobvyklé
sociální zařízení, kde je pouze jedna toaleta a umyvadlo v normální výšce,
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Tzv. Sprachförderungskonzept.
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neuzpůsobené pro děti, jak jsme tomu zvyklí v našich mateřských školách. Přesto je
tento stav běžný i v SG a Kindergarten v dalších německých kantonech a není vnímán
jako problematický.
Průběh dne v SG vypadá takto: Děti se postupně schází kolem 8:30, společný
čas trvá do 11.30 až 11.45, kdy jsou děti předávány rodičům. Jedna vychovatelka je
s dětmi v hlavní místnosti, druhá vítá přicházející děti. Děti se nejdříve u stolečků
věnují výtvarné činnosti, zdraví se a povídají si s vychovatelkami. Vychovatelky se
snaží podporovat samostatný projev dětí v němčině. Po dokončení ranní výtvarné
činnosti si děti odcházejí hrát do jednotlivých koutků, jedna vychovatelka si postupně
bere vždy dvě děti a pracuje s nimi na obtížnějších výtvarných činnostech. Poté se děti
scházejí v komunitním kruhu, společně se zdraví, zpívají ranní píseň, opakují si
jednoduchou říkanku. Vychovatelky stále dbají na používání německého jazyka. Po
komunitním kruhu následuje krátká tělovýchovná chvilka. Děti nejsou vedeny nejprve
k zahřívacím hrám, k rozcvičení a následné hlavní aktivitě, jako je tomu v našich
mateřských školách. Je spoléháno na to, že děti mají celého během dopoledne dostatek
mnohotvárných pohybových činností. Po tělovýchovné chvilce se děti opět scházejí do
kruhu a věnují se tématické týdenní chvilce (během mé hospitace dětem vychovatelky
přehrály divadlo o měsíci, hvězdičce a vánočním stromku, které se vázalo k tématu
Vánoce; děti se učily nová slova, společně převyprávěly příběh a pak si vytvořenými
ozdobami ozdobily stromeček).
První polovina dopoledne je zakončena společnou svačinou (viz obrázek
v příloze). Svačinu si děti nenosí z domova, jako je tomu v Kindergarten, ale mají
společné jídlo, které si chystají spolu s vychovatelkami. Většinou se skládá
z celozrnných keksů či sucharů a ovoce. Vychovatelky vedou děti k tomu, aby byly
schopny se o sebe co nejvíce postarat samy (napustit si vodu k pití, rozlévat ji ostatním,
loupat mandarinky a podělit se s ostatními dětmi). Děti nemají žádné talířky, jídlo jí
rovnou ze stolu. Pro nás je to velmi nestandardní, protože jsme zvyklí na velkou péči o
čistotu během jídla, ale dle mých zkušeností z hospitací v SG, Kindergarten i BS/GS
jsou tyto zvyklosti brány jako normální stav.
Po svačině mají děti možnost se věnovat volné hře v prostorách SG.
Vychovatelky na ně dohlížejí a pomáhají jim, povídají a hrají si s nimi. Obecně je
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možné říci, že je ve Švýcarsku nejen v SG, ale především později v Kindergarten a
BS/SG dávána dětem větší odpovědnost za vlastní bezpečí. I malé děti si často hrají
v místech, kde nad nimi vychovatelka nemůže mít stoprocentní přehled. Vychovatelky a
učitelky také nechávají dělat děti více aktivit, které bychom u nás v mateřských školách
nemohly s dětmi realizovat. V SG Riehenring vychovatelky například přes schody
položily hladké dřevěné prkno jako klouzačku a děti se po něm klouzaly dolů bez toho,
že by byla klouzačka po všech stranách obložená žíněnkami nebo zajištěna před
uklouznutím.
Největší výhodou SG je, že je zde velmi malý počet menších dětí na jednu
pedagogickou sílu. Tříleté děti zde netráví celý den jako mnohé malé děti v našich
mateřských školách. Je zde celkově klidnější atmosféra. Výzkumy ukazují, že účast dětí
imigrantů v SG výrazně usnadňuje jejich vstup do Kindergarten nebo BS/GS a
především osvojení jazyka majoritní společnosti.

5.1.5.2 Spielgruppe MS Basel
SG MS Basel95 je spravována muslimskou komunitou v Basileji. Vznikla v září
roku 2008. Je zaměřena na děti imigrantů, kterým nabízí speciální jazykovou a
integrační podporu společně s podmínkami vyhovujícími muslimské víře (okna
zastíněná tak, aby nebylo vidět z ulice dovnitř, jídlo odpovídající islámským
(náboženským) předpisům, vychovatelky sympatizující s muslimskou vírou a tradicemi
atd.). SG je vybavena sociálním zařízením, kuchyňkou, společenskou místností pro
rodiče a hlavním prostorem pro děti.
SG je otevřena pět dní v týdnu. Nabízí služby SG pro děti mezi třemi a pěti lety.
Výuka probíhá v němčině, turečtině nebo v obou jazycích. Děti mohou navštěvovat SG
jedenkrát až třikrát týdně vždy mezi 9:00-11:30 a 14:00-16:30. Kromě SG je nabízena
výchova také pro děti ve věku 4-6 let (věk mateřské školy, která je v kantonu BaselStadt povinně dvouletá) a děti mezi 8-12 lety (angličtina). Měsíčně stojí SG 75 franků
(jedenkrát týdně v turečtině) až 200 franků (třikrát týdně v němčině). Výuka v němčině
je dražší než v turečtině.

95

Adresa: Müllheimerstrasse 144, 4047 Basel, sites.google.com/site/spielgruppemgbasel/Home.

55

Děti mají společné Znüni, ke kterému dostanou housky (peče si je sama SG, aby
vyhovovaly podmínkám), jablka, ořechy a rozinky s čajem či vodou. Děti s sebou nesmí
nosit žádné vlastní jídlo. Výjimkou jsou narozeniny, kdy si děti mohou přinést sladkost,
kterou rozdělí mezi ostatní (sladkost musí být halal96).
Program dne je podobný jako v SG Riehenring. V době, kdy jsem SG MS Basel
navštívila, byla teprve tři měsíce po otevření a ještě nebyla vybavena potřebnými
pomůckami a pracovním materiálem. V porovnání s SG Riehenring zde děti měly
výrazně méně možností k herním situacím, které nemohou zažít doma, i k výtvarným a
tělovýchovným aktivitám, k volné hře a experimentování (vybavení je vidět ve
fotografické dokumentaci). Vychovatelky se věnovaly především rozvoji jazykových
schopností dětí. Výhodou byla především znalost turečtiny i němčiny u obou
vychovatelek (jedna z nich byla Švýcarka, druhá pocházela z Turecka) a homogenní
skupina dětí z tureckých rodin. SG respektovala pravidla muslimské komunity, v rámci
výuky nebyly děti vyučovány náboženství.

96

Nesmí obsahovat žádnou látku, která je dle islámského práva zakázaná.
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5.2 Výchova a vzdělávání dítěte ve věku 4–6 let ve Švýcarsku
(Kindergarten)
Úkolem předškolní výchovy a vzdělávání je podporovat vývoj dítěte způsobem
odpovídajícím jeho individuálnímu stavu a potřebám, připravovat dítě na vstup do školy
a podporovat jeho samostatnost, stejně jako kognitivní, osobnostní a sociální
kompetence.(Bildungsbericht 2010, s. 70)
V současné době navštěvuje Kindergarten (dále KG) ve Švýcarsku kolem 86 %
všech dětí po dobu dvou let. Ve většině kantonů existuje již nyní povinná docházka do
KG po dobu jednoho nebo dvou let97 a kantony či obce jsou většinou povinny nabídku
KG poskytovat (10 kantonů jeden rok; 4 kantony dva roky: Basel-Stadt, Sankt Gallen,
Thurgau a Zürich). Fakticky navštěvuje KG po dobu nejméně jednoho roku téměř 100
% dětí. (Eurybase, 2007, s. 52) Ve 20 kantonech navštěvovala většina dětí, které jsou
nyní v první třídě, dva roky KG98. Návštěva KG je bezplatná, hradí se pouze náklady na
jídlo v KG, které nabízejí dětem obědy. Průměrně navštěvují děti Vorschule po dobu
1,9 roku. (Bildungsbericht 2010, s. 70; statistické údaje BFS v příloze)
Zavedení povinného dvouletého předškolního obligatoria ovlivní pravděpodobně
také počet žáků v následujících letech. BFS (Bildungsperspektiven, s. 8) odhaduje
nárůst počtu žáků v předškolních zařízeních o 7-13 % do roku 2014. Příčinu spatřuje
v očekávaném nárůstu počtu obyvatel. HarmoS-konkordát ovlivní počty žáků
v předškolních zařízeních jednotlivých kantonů poměrně nerovnoměrně podle toho,
jaká je demografická a školská situace v daném regionu99.
Minimální věk pro nástup do předškolní institucionální výchovy se v současnosti
pohybuje mezi třemi lety a pěti lety a třemi měsíci. Ve většině kantonů je minimální věk
pro nástup do KG mezi čtyřmi roky a čtyřmi roky a devíti měsíci100.
Zřizovatelem Kindergarten jsou ve většině případů obce, školní obce (tzv.
Schulgemeinden), obecní svazy (tzv. Gemeindeverbände) nebo soukromé osoby.
Kantony se podílejí na financování, a to především platů učitelů, infrastruktury a chodu
97

Viz přehled dle kantonů v příloze.
www.edk.ch/dyn/15332.php 19.2.2010
99
V kantonech Obwalden, Freiburg, Luzern a Uri je očekáván nárůst počtu dětí navštěvujících předškolní
vzdělávání až o 35 %.
100
Viz přílohy k tématu Kindergarten.
98
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školních budov. Výdaje veřejných financí v roce 2006 dosáhly 7200 franků na jedno
dítě v zařízení předškolní výchovy. Kolem 90 % z těchto financí se vynaložilo na platy
učitelů101.
Nejdůležitějším dokumentem pro další vývoj předškolního vzdělávání je HarmoSkonkordát (viz níže), který vešel v platnost 1.8.2009. Tento konkordát ustanovuje délku
povinné docházky do KG na dva roky a KG se stává prvním stupněm povinné školní
docházky, která se tak prodlužuje na 11 let. Rozhodujícím datem pro nástup dítěte do
KG je nově 31. červenec – každé dítě, které do tohoto data včetně dovrší svůj čtvrtý rok
života, je povinno nastoupit na podzim do KG (výjimky ve smyslu dřívějšího či
pozdějšího nástup jsou i nadále připouštěny). Nástup do KG je označen jako
Einschulung, tedy zahájení školní docházky. V právních předpisech ve Švýcarsku se
hovoří o „frühere Einschulung“102. Tento pojem označuje dřívější zahájení obligatoria
v souvislosti se stanovením začátku povinné docházky na 4. ukončený rok života, nikoli
ve smyslu výjimek u dětí speciálně nadaných nastupujících do školy dříve než většina
dětské populace. Přesunutí vstupu do povinné školní docházky na začátek KG s sebou
nemá přinést „zeškolnění“ předškolní výchovy, nýbrž zajištění přístupu ke vzdělání
všem dětem, jejich postupnou socializaci, pozvolný přechod ke školnímu způsobu práce
a podporu jazykové kompetence103. Jedním z cílů je i usnadnění přechodu mezi KG a
primární školou, který vedl u velkého počtu dětí k odkladu školní docházky nebo
vracení dětí do KG. Kantony a obce mají nadále svobodu ve volbě, jaký typ vzdělávání
pro první roky školní docházky zvolí (KG, BS/GS)104.
Pojmenování Vorschule, Eingangsstufe nebo Schuleingangsstufe odpovídají
českému označení předškolní výchova a vzdělávání. V České republice naplňuje
101

Srov. výdaje z veřejných financí v roce 2006 dle kantonů v příloze; více informací na stránkách
Spolkového úřadu pro statistiku: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen.html.
102
Dřívější zahájení školní docházky.
103
Diglosie v německých kantonech, častá znalost pouze dialektu a nikoli standardní němčiny a následně
výuka pouze ve standardní němčině od 1. třídy primární školy způsobuje jazykovou barieru a ztížení
integrace dětí do školního prostředí. Více informací níže v kapitole.
104
Se zavedením obligatoria KG dochází k posunu některých termínů. Dvouletá docházka do KG se nově
označuje jako první školní roky patřící do primární školy, jinde v dokumentech se nadále setkáváme
s pojmy Vorschule („předškola“) nebo Eingangsstufe. Těmito názvy se označují první dva roky povinné
školní docházky orientované na metody mateřské školy. Do roku 2015/2016 trvá přechodné období, kdy
mají kantony realizovat změny v uspořádání svého primárního vzdělávání. Pojem primární škola
v některých dokumentech označuje 1.-6. školní ročník, v nových dokumentech někdy i dva roky
Kindergarten.
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institucionální výchovu na tomto stupni mateřská škola, v německých kantonech
Švýcarska Kindergarten (označován také nadřazeným pojmem Vorschule) a nově také
BS/GS (společně nazývány nadřazeným pojmem Eingangsstufe). Kindergarten vychází
z Fröblovy pedagogiky, metody výuky a výchovy se v mnohém podobají metodám
v českých mateřských školách. V této kapitole se budeme proto věnovat především
odlišnostem předškolní výchovy a vzdělávání v Kindergarten od české mateřské školy,
dále právnímu zakotvení a proměnám, ke kterým v posledním desetiletí v předškolní
výchově dochází.

5.2.1 Vývoj legislativy v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání
Výrazným podnětem pro obnovení reformních snah v oblasti předškolního
vzdělávání a především hledání role Kindergarten byly výsledky studie PISA z roku
2000. Na špatné výsledky a přílišné rozdíly ve výsledcích ve Švýcarsku reagovala EDK
vydáním tzv. „Aktionsplan PISA-2000“105 z roku 2003, kde formulovala nové
požadavky i pro předškolní vzdělávání (Handlungsfeld 3: Vorschule und Einschulung,
s. 16-17). Ze studie především vyplynulo, že škola není schopná kompenzovat
znevýhodnění dětí, a dále, že děti ve Švýcarsku v mezinárodním porovnání nastupují do
povinné školní docházky později, než je tomu v jiných evropských zemích. EDK
vyjádřila následující doporučení a požadavky: dřívější začátek povinné docházky,
obligatorní pro všechny děti, a to nejpozději od pěti let věku; postupný přechod od
herního přístupu k systematickému učení; včasné rozpoznání dětí se speciálními
potřebami; častější, dřívější a náročnější používání standardního jazyka (EDK, 2003, s.
16). Aktionsplan tedy potvrdil další práci na projektu BS/GS, který se snaží o naplnění
těchto požadavků, a dále na harmonizaci švýcarského školství.
Dne 21.5.2006 byl v celonárodním hlasování přijat 86 % kladných hlasů
revidovaný článek ústavy, který udává ústavní povinnost kantonům a svazu jednotně
řídit klíčové parametry ve vzdělávání. Vydáním HarmoS-konkordátu se tak naplňuje
článek 62 odstavec 4 federální ústavy. Každý kanton rozhoduje o přistoupení ke
konkordátu samostatně. Jednou z úloh EDK je také harmonizace vzdělávání ve
Švýcarsku. EDK je zplnomocněna na základě konkordátu (mezikantonální dohoda,
105

Akční plán PISA-2000
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závazná státní smlouva) z roku 1970. Od roku 2001 považuje EDK harmonizaci školství
za jeden ze svých základních úkolů.
V srpnu minulého roku vstoupilo v platnost znění HarmoS-konkordátu
z 14.6.2007. Hlavními dvěma důvody je harmonizace cílů vzdělávání a školních
struktur a dále vytvoření a podpora kvality a propustnosti školního systému a nástrojů
jeho hodnocení. (HarmoS-konkordát, s. 1). K 27.9.2009 přistoupilo ke konkordátu 11
kantonů, 6 kantonů jej odmítlo, v kantonu Fribourg přistoupení schválil parlament a
v březnu 2010 proběhne hlasování obyvatel kantonu106.
HarmoS-konkordát má přispět k harmonizaci švýcarského školství, k zajištění
kvality vzdělávání a podpoře „propustnosti“ v systému školství (viz výše). Cílem
konkordátu není sjednocení, ale vyzdvižení cílů v obsahu vzdělávání. Nadále se
respektují různé cesty k dosažení stejných vzdělávacích cílů. Konkordát vychází
z přirozených tendencí vývoje školství. Zavedení dvouletého obligatorního KG
navazuje na fakt, že již ve 14 kantonech je docházka do KG povinná po dobu jednoho
nebo dvou let (viz příloha). Rozhodujícím datem narození pro nástup do KG je dovršení
čtvrtého roku do 31.července. Zařazení dvou let předškolní výchovy do obligatoria má
vést k plynulému uvedení dětí do školního prostředí a k podpoře jejich socializace.
V německých kantonech probíhá projekt Basisstufe/Grundstufe jako forma
věkově heterogenního vstupního stupně ve vzdělávací struktuře107 (viz dále). Zavedení
tohoto typu začátku povinné školní docházky závisí na rozhodnutí kantonů. Závěrečná
zpráva k projektu bude zveřejněna v průběhu roku 2010. Dva roky předškolní výchovy
nově patří do povinného vzdělávání. Primární škola trvá osm let, nižší střední stupeň tři
roky (dohromady 11 let obligatoria). Výjimkou je Tessin, který si může i nadále podržet
čtyřletou „scuola media“.
Konkordát určuje poprvé na celonárodní úrovni jednotlivé vyučovací předměty.
Kantony se sjednocují také v oblasti výuky cizích jazyků. Vyučovány jsou dva cizí
jazyky – angličtina a druhý jazyk kantonu – se začátkem v 5. a v 7. roce školní
docházky (od zahájení KG). Pořadí cizích jazyků je řízeno regionálně. Výjimku mají
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Aktuální stav jednání kantonů o přistoupení k HarmoS-konkordátu na www.edk.ch/dyn/14901.php.
Tzv. Schuleingangsstufe – uvozující školní stupeň umožňující plynulý vstup dítěte do povinného
vzdělávání
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kantony Tessin a Graubünden, kde je kromě povinných dvou cizích jazyků vyučován
ještě třetí jazyk kantonu.
Harmonizují se také vzdělávací plány v rámci jazykových regionů. Německé
kantony pracují na vlastním novém vzdělávacím plánu, tzv. Lehrplan 21108, projekt je
nyní v přípravné fázi. Kantony mají na jaře 2010 rozhodnout o své účastni v projektu.
Na podzim 2010 má začít samotná práce na obsahu vzdělávacího plánu. Dále je
připravován vzdělávací plán d´études romand (PER) ve francouzských kantonech.
Kanton Tessin bude svůj vzdělávací plán aktualizovat.
S organizací vzdělávání úzce souvisí také celonárodní snaha o zavedení
vyučovacích bloků v primární škole a také institucí poskytujících nejen vyučování, ale
zároveň péči a dohled nad dítětem v době mimo vyučování109 (viz kapitola 5.1).
Konkordát nenavrhuje žádný vzorový model, pouze doporučuje zřízení nabídek podle
potřeb jednotlivých obcí.
Na základě konkordátu vytvořila EDK mezi lety 2005-2008 návrhy na národní
vzdělávací standardy, které mají pomoci při zajištění kvality vzdělávání na konci 4., 8. a
11. roku povinné školní docházky v předmětech vyučovací jazyk, matematika, cizí
jazyky a přírodní vědy. Vzdělávací standardy se tedy týkají také roků předškolní
výchovy a v případě Basisstufe (spojené dva roky předškolní výchovy a první dva roky
primární školy) jejího zakončení, protože by děti měly projít testy na konci 4. roku
docházky do školy. Standardy budou v tomto roce předloženy kantonům a odborné
veřejnosti k posouzení. Kantony, které se zavázaly k HarmoS-konkordátu, mají zajistit
jejich splnění u žáků. Dosahovaná úroveň je pravidelně sledována v monitoringu110.
Výsledky monitoringu jsou jednou za čtyři roky shrnuty ve zprávě pokrývající všechny
stupně vzdělávání a podávající ucelený pohled na vývoj a aktuální stav vzdělávání.
V roce 2006 vyšla pilotní zpráva, v únoru 2010 na ni navázala první plnohodnotná
zpráva podávající komplexní pohled na vzdělávání ve Švýcarsku.
Hodnocení i přechod žáků mezi školami na vertikální i horizontální úrovni
(přechod z jednoho stupně školy na druhý nebo kupříkladu přestoupení na jinou školu
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Více informací na www.lehrplan.ch.
Tzv. Blockzeiten a Tagesstrukturen.
110
Více informací na www.bildungsbericht.ch.
109
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z důvodu přestěhování) mají usnadnit portfolia dokumentující dosažené školní
výsledky111.
Konkordát není přijímán pouze pozitivně. Hlavním bodem kritiky je posunutý
začátek povinné školní docházky na vstup dítěte do Vorschule/Eingangsstufe (KG nebo
BS/GS) a zavedení povinných dvou let institucionální výchovy. S tím souvisí další bod
kritiky, a sice domněnka, že následkem zavedení povinné docházky pro všechny děti od
čtyř let rodiče přicházejí o část práv na výchovu svých dětí. Většina rozhodovacích
pravomocí v oblasti školství ležela v rukou kantonů. Ty mají nyní pocit, že přicházejí o
svá práva ve prospěch EDK a dalších grémií, o jejichž volbě kantony nerozhodly.
Také na teoretické úrovni probíhají diskuze o smyslu konkordátu. Pedagogická
vysoká škola v Zürichu kupříkladu vypracovala studii k tématu „HarmoS: Něco k nám
přichází! Ale co vlastně?“ založenou na diskuzích s odborníky z různých pozic v
sektoru vzdělávání (politika, správa, konsorcium HarmoS, pedagogické síly ad.),
hospodářství, vědy a kultury. Výsledkem je přesvědčení, že oba dva hlavní cíle
konkordátu se vyznačují značnou mírou neurčitosti a otevřenosti. První hlavní cíl,
harmonizace školství, na jednu stranu přesvědčuje o podpoře jednoty v mnohotvárnosti,
na druhou stranu se ale také nabízí přizpůsobení, sjednocení a standardizace. Druhý cíl,
zajištění kvality vzdělávání a její další rozvoj, se zdá být na první pohled jasný. Není
však určeno, kterých aspektů vzdělávání se má zajištění kvality týkat. (PHZH 2008, s.
35) Objektivně bude možné reformy HarmoS-konkordátu hodnotit teprve za několik let,
až nově uspořádaným systémem vzdělávání projde více generací žáků.

5.2.2

Časová organizace výchovy a vzdělávání v Kindergarten
Do 70. let 19. století byla návštěva KG fakultativní. Děti sem docházely po dobu

jednoho nebo dvou let, na 10-12 hodin týdně. Výuka se uskutečňovala během
dopoledne i odpoledne, vždy v rozsahu dvou hodin. Podobně i na primární škole
netrvala výuka během jednoho půldne déle než dvě hodiny. Tato organizace
předpokládala zajištění péče o dítě matkou mimo dobu vyučování.
111

Příkladem portfolia pro německé kantony je portfolio vytvořené podle vzdělávacího plánu pro KG
kantonu Bern, který je závazný i v dalších 10 německých kantonech (Aargau, Basel-Stadt, Fribourg,
Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Wallis a Zug). Portfolio vydalo v roce 2008 nakladatelství
ProKiga-Lehrmittelverlag, autorkami jsou T.Williner a S. Zeiter-Imseng.
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V 80. letech vzrostl počet zaměstnaných žen a současně se zvedla vlna protestů
proti organizaci předškolního a primárního vzdělávání, které neumožňovalo matkám
pracovní nasazení v zaměstnání. Byl vznesen požadavek na prodloužení vyučovacích
časů v KG po vzoru okolních evropských zemí.
V současné době se část předškolního i primárního vzdělávání uskutečňuje
v rámci tzv. alternujícího, děleného vyučování nebo vyučování v polovičních třídách. U
této podoby organizace vyučování mají vyučující větší počet vyučovacích hodin během
dne než děti, což jim umožňuje vyučovat určitý počet hodin pouze v polovině třídy (viz
plán hodin pro první třídu primární školy v kantonu Solothurn v příloze). Učitelé v KG
dělí během týdne třídu na čtyři podskupiny (výuka v celé třídě, ve skupině složené vždy
z poloviny dětí v 1. a v 2. ročníku KG a dále se skupinou dětí v 2. ročníku KG). V KG
s alternujícím vyučováním je pensum učitele 25 hodin rozděleno na 8 půldne. Učitel
věnuje 9,5 hodiny výuce celé třídy, 6,25 hodiny každé z věkově heterogenních skupin a
tři hodiny dětem z druhé třídy KG. Mladší dítě z první třídy KG navštěvuje KG 16
hodin týdně, dítě z druhé třídy 19 hodin týdně. Toto rozdělení je pouze příkladem.
Rozložení hodin se různí mezi kantony. Některé kantony realizují alternující vyučování
ve větším rozsahu, jiné pouze na primární škole atd. (Umfassende Blockzeiten, 2005, s.
61) Důležitost této organizace vyučování stále roste, protože umožňuje přizpůsobit
vyučování stále více rostoucí heterogenitě (jazykové, sociální, kulturní atd.) a s ní
spojeným potřebám dětí ve třídách.
V důsledku tlaku veřejnosti požadující lepší strukturaci a propojení institucí
poskytujících vzdělání (KG, BS/GS) a péči o dítě (FEB) během dne za účelem snadnější
organizace péče o dítě rodinami začalo být prosazováno vyučování v blocích, tzv.
Blockzeiten (dále BZ). Pod BZ se rozumí koordinované vyučovací a otevírací časy pro
více školských stupňů – např. pro Kindergarten a primární školu. Přesná délka bloků a
jejich začátek a konec během dne nejsou stanoveny. BZ nelze zaměňovat s tzv.
Halbtageskindergarten112, v kterém děti navštěvují KG každé odpoledne, nenaplňují
však stejný počet vyučovacích hodin jako v KG s BZ. (Europa 1993, s. 40) V kantonech
se realizují různé podoby vyučování v blocích. První pilotní projekty začaly již na
začátku 90. let minulého století. Pro děti v předškolním věku BZ znamená docházku do

112

Půldenní Kindergarten
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předškolního zařízení pětkrát týdně během dopoledne vždy na 3,5 hodiny nebo čtyři
vyučovací lekce a případně na jeden nebo dva odpolední bloky (podle věku dětí,
většinou pro děti z druhé třídy KG před nástupem do školy). Většina kantonů nabízí
školy s BZ, ale pouze ve třetině kantonů platí BZ pro všechny školy. Jako první
z kantonů v německé části Švýcarska zavedl BZ kanton Basel-Stadt (viz dále příklad
z KG v Basileji).
Pro realizaci BZ v kantonech a přechod od alternujícího vyučování k BZ navrhla
pracovní skupina NW EDK113 v roce 2005 čtyři typy modelů:
1) Pravidelný dopolední čas strávený v KG se skládá z povinného vyučování a
z dobrovolného pobytu v hortách114 a/nebo nepovinné doplňující nabídky
dalších vzdělávacích kurzů (např. hudební výchova). Tím se nezmění čas dítěte
strávený v povinném vyučování, ale navýší se počet hodin prostřednictvím
doplňující nabídky péče. Také vyučující čas učitele se nezmění.
2) BZ se realizují skrze nový časový plán nabízející dětem podobný počet hodin
v alternujícím vyučování jako starý plán. Dělené vyučování se realizuje
v odpoledních blocích a částečně také dopoledne. Dělené vyučování třídy během
dopoledne je umožněno spoluprací další pedagogické síly. Skupiny jsou
vyučovány buď odděleně nebo v týmu dvou vyučujících. Třídní učitel má více
hodin s celou třídou než pomocný vyučující.
3) BZ se realizuje skrze nový hodinový plán. Dělené vyučování se uskutečňuje
v odpoledních blocích s výjimkou odborných činností, které vyučuje externí
vyučující (např. hudební výchova). Třídní učitel vyučuje především celou třídu.
4) Poslední model je vhodný pouze pro KG. BZ v KG s věkově smíšenými
skupinami nejsou nabízeny všem dětem. Zatímco předškolní děti z druhé třídy
KG navštěvují KG během všech dopoledních bloků s větší časovou dotací, mají
děti z první třídy KG jedno nebo dvě dopoledne volno. Dělené vyučování pro
věkově smíšené půltřídy se realizuje výlučně v odpoledních blocích v menším
počtu hodin. Třídní učitel má o něco více vyučovacích hodin v celé třídě a
celkově také stoupá povinný počet hodin během týdne.
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Pracovní skupina Nordwest Schweiz EDK (regionální část EDK pro severozápadní část Švýcarska)
družiny
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Nová struktura rozvrhu s sebou přinesla také nové nároky na organizaci ucelených
bloků. Bylo třeba hledat novou rytmizaci dne, především co se týče vyváženosti
vedených činností a volné hry dítěte. V alternujícím vyučování platilo klasické
rozdělení jednotlivých aktivit mezi celou třídu a jednotlivé skupiny. Z toho důvodu bylo
třeba realizovat nové metody pro výuku původně dělených předmětů v celé třídě.
Dalším novým prvkem byl teamteaching jako vhodná forma práce s celou třídou a při
podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dále přizpůsobení vzdělávání
pedagogických pracovníků novým podmínkách BZ. Zavedení BZ se dotýká také
vybavení školních prostor, které musí být uzpůsobeny většímu počtu dětí účastnících se
výuky.
Zavedení BZ je velkou pomocí pro organizaci časového harmonogramu rodin i
učitelů. Dokladem toho je výzkum mezi rodiči v kantonu Zürich publikovaný ve zprávě
EDK z roku 2005 (Educare, 2005, s. 45-46), ve kterém označilo 81 % rodičů BZ jako
důležité. Přesto jedním z výroků bylo, že BZ je pouze „důležitým krokem správným
směrem“ (s. 46). Za ideální řešení je považováno Tageseinrichtung/Tagesschule, která
zajistí potřebnou péči o dítě a dohled nad ním i mimo čas povinné docházky.
Wiedmer (s. 19) již v roce 1995 informovala o hlavních výsledcích dosavadních
projektů s BZ v Kindergarten. Kromě jiného shrnula také výhody a nevýhody BZ. Mezi
pozitivní přínosy pro děti i učitele řadí zavedení úvodních časů115 před hlavní částí
půldne (v našich mateřských školách odpovídá času do ranní rozcvičky či svačiny,
věnovanému příchodu dětí do MŠ a volné hře) a celkově větší časové dotace
jednotlivých částí dne zajišťující klidnější práci pro učitele i děti. Naopak kriticky BZ
hodnotili někteří učitelé, kteří považovali dopolední čtyřhodinový blok bez přestávky za
příliš náročný. Pokud porovnáme nároky na učitele v KG s čtyřhodinovými
dopoledními BZ a 1-2 odpoledními BZ za týden s českou MŠ, kde mají učitelky děti na
starost často již od 6:30 při dopolední službě a do 17 hodin při odpolední službě po
dobu 6 hodin (přitom je skupina dětí v české MŠ početnější než ve švýcarském KG a
s větším věkovým rozpětím dětí), dojdeme k závěru, že česká MŠ klade vyšší nároky na
učitele z hlediska času věnovaného přímému výchovnému a vzdělávacímu působením
na děti a z hlediska počtu dětí, věkového složení tříd (u věkově heterogenních tříd) nebo

115

tzv. Auffangzeit nebo také Randzeit a Randaufsicht
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typů práce s dětmi (vzdělávání a výchova, ale také péče o děti po čas jídla, spánku,
obsluha dětí atd.). Učitelka v KG vyučuje sice kolem 23 hodin týdně, má však na
starosti chod KG, obstarávání materiálu, administrativu a často i úklid, protože
švýcarské KG většinou nemají vedoucí ředitelku ani pomocný personál. KG jsou ovšem
také menší než české MŠ, jsou řízeny centrálně a mívají jednu až dvě třídy.
Celkový čas dětí strávený během roku v KG se odvíjí od délky hodin, jejich
týdenního počtu a od ročního počtu školních týdnů116. Z posledního každoročního
výzkumu v kantonech vyplynulo, že děti v předposledním roce KG stráví ve třetině
kantonů méně než 20 vyučovacích hodin v KG za týden, třetina dětí je v KG naopak
více než 20 hodin týdně. V posledním předškolním roce se pohybuje počet vyučovacích
hodin v týdnu kolem 19-25. Také první dvě školní třídy, které se týkají i BS/GS, mají
podobný počet hodin v týdnu: 21-25 (více k počtu hodin v KG viz příloha).
Obsahový rozvrh dne se u KG liší. Některé začínají již kolem 8:00, do 8:45
přicházejí děti a následuje ranní kruh a řízená práce, v 8:45 je pauza na svačinu, po které
se děti mohou věnovat volné hře. Kolem 11:20 se děti po úklidu opět shromažďují do
kruhu, kde si ještě vyprávějí příběhy, společně zpívají apod. V 11:45 děti odcházejí
domů. Někdy je program více rozvolněn až do 12:15-12:30, řízené činnosti se mohou
v pořadu dne prohodit s volnou hrou. Před svačinou děti někdy chodí na 20 minut ven
na zahradu. Odpolední bloky jsou většinou určeny starším dětem, jsou věnovány
především rozvoji jazykových, matematických a literárních dovedností a mají podpořit
přípravu na přechod do školy. Konkrétní program a časový harmonogram se v KG liší,
bývá přizpůsobován aktuální výchovné a vzdělávací situaci ve skupině dětí, pokud to
podmínky školy umožňují. Dále v kapitole si představíme dva KG v kantonu BaselStadt a Bern a budeme se věnovat i formám práce s dětmi a celkovému řízení dne
učitelkou.

116

Viz přílohy k tématu Kindergarten s počtem školních týdnů pro KG v jednotlivých kantonech a
ukázkami plánu vyučovacích hodin během týdne a školního roku.
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5.2.3 Cíle a obsahy výchovy, vzdělávání a péče v Kindergarten
Až do 90. let minulého století existovaly pro předškolní vzdělávání pouze
relativně nezávazné rámcové záměry či plány. První cílené snahy o vytvoření společné
koncepce vzdělávacího plánu uskutečnily kantony západního Švýcarska a kanton
Tessin. V roce 1992 odsouhlasili členové EDK těchto kantonů společné záměry a cíle
pro předškolní vzdělávání a povinnou školní docházku, vzdělávací program byl
vypracován v letech 1969–1991. V současné době je připravováno nové kurikulum, tzv.
Plan d´études romand (PER), který by měl vstoupit v platnost ve školním roce 20112012117.
Německé kantony řídily předškolní vzdělávání podle rámcových plánů, směrnic
a doporučení až do konce 90. let minulého století. V roce 1999 byl vydán vzdělávací
program kantonu Bern, který převzalo s regionálními úpravami 11 dalších německých
kantonů, jiné však vytvořily své vlastní plány. Vzdělávací plán kantonu Bern pro
Kindergarten byl změněn v roce 2009, nová verze začala platit 1.8.2009118.
Kindergarten kantonů Basel-Stadt a Bern, které jsem měla možnost navštívit, se
všechny řídily podle bernského vzdělávacího plánu pro Kindergarten.
Plán vychází ze stejných vzdělávacích cílů a záměrů jako vzdělávací plán pro
primární školu. Důvodem jsou mimo jiné také snahy o přiblížení obou stupňů za účelem
snadnějšího přechodu dětí a zajištění kontinuity ve vzdělávání. Plán se záměrně
nenazývá rámcový, jak tomu bylo dříve, nýbrž vzdělávací119. Autoři změnou názvu
chtějí zdůraznit, že KG stejně jako škola vytyčuje vzdělávací nároky. Stejně tak se již
pedagogické síly v KG neoznačují v plánu jako „KindergärtnerInnen“120, nýbrž jako
„Lehrperson“ nebo „Lehrkraft für den Kindergarten“121.

117

Více informací k stávajícímu a k novému kurikulu ve francouzských kantonech a v kantonu Tessin na
http://www.ciip.ch.
118
Lehrplan Kindergarten, dostupný online na
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/lehrplaene/kinderg
arten.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/03_Lehrplaene_Lehrmittel/lehrplaene_lehrmittel_l
p_kg_d.pdf.
119
Lehrplan Kindergarten
120
Učitelé a učitelky v Kindergarten (koncovka „Innen“ je zkratkou, připojuje se v němčině za mužský
tvar podstatného jména, používá se pro souhrnné označení osob mužského i ženského rodu daného
zaměstnání a slovo v tomto tvaru označuje osoby obou pohlaví na dané pozici)
121
Vyučující osoba nebo vyučující síla pro Kindergarten
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Vzdělávací plán Kindergarten se dělí do tří částí: hlavní ideje a cíle, didaktické
pokyny a úkoly a organizace. První část dále obsahuje tři podkapitoly rozpracovávající
hlavní myšlenky ke třem kompetencím: osobnostní, sociální a věcná kompetence122. Za
klíčový úkol KG považuje plán právě rozvoj těchto kompetencí skrze takovou volbu
cílů a nabídek pro děti, které budou odpovídat specifickým vývojovým úkolům této
věkové skupiny a budou zohledňovat odlišné předpoklady jednotlivých dětí. V příloze
plánu je přehled orientačních cílů a hrubých cílů123, seznam klíčových slov a zákonných
ustanovení ke KG a k zaměstnávání učitelů.
V porovnání s českým Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání (2004; dále RVP PV) se bernský plán mnohem podrobněji věnuje
jednotlivým kompetencím a možnostem jejich rozvoje u dítěte. Naopak jiná témata,
která jsou v českém RVP PV více rozpracována, v plánu chybí nebo jsou pouze
okrajově zmíněna (např. životospráva, zásady zpracování školního vzdělávacího plánu,
bližší informace o vzdělávání dětí se speciálními potřebami a dětí speciálně nadaných
aj.). Plán je celkově zaměřen spíše teoreticky, než aby udával konkrétní údaje pro
organizaci KG.
Pokud by měla být vyzdvižena některá témata, na která je kladen větší důraz,
jmenovala bych rozvoj v oblasti samostatného jednání a rozhodování dítěte, rozvoj
zdravého sebevědomí, zvládnutí úspěchu i neúspěchu. Mezi spíše neobvyklá témata
patří sdělování zkušeností s různými životními situacemi a reakce na ně (narození,
nemoc, smrt, rozvod, nezaměstnanost, sexualita aj.). (Lehrplan Kindergarten Bern, s.
26) Multikulturní společnost Švýcarska se odráží i ve vzdělávacím plánu skrze
vzdělávací cíle v oblasti rozvoje porozumění odlišnostem mezi lidmi, otevřenosti
k jiným kulturám a zvykům. Speciální péče je věnována také dětem cizinců, které
potřebují podporu v osvojování standardní němčiny i regionálních dialektů124 (s. 44). Na
rozdíl od českého RVP PV je součástí bernského plánu také předání křesťanského

122

V němčině Selbst-, Sozial- a Sachkompetenz
Viz příloha.
124
Viz řada kantonálních projektů na rozvoj jazykových dovedností v KG a BS/GS (např. Basel-Stadt).
123
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kulturního dědictví v podobě vyprávění biblických příběhů a dalších náboženských
příběhů125. Na konci KG mají také děti umět přiřazovat hlásky k písmenům.
Plánování v KG probíhá na úrovni školního roku, měsíců i týdnů. Učitelé však
nejsou zavázáni k tvorbě školních nebo třídních vzdělávacích plánů. Starají se o správu
a fungování KG podle zadání obce (zajištění materiálu pro výuku a samotné výuky,
administrativní práce, evaluace, komunikace s rodiči, s kolegy v KG i v blízké primární
škole atd.). Bernský plán doporučuje, aby učitelé s aprobací pro KG, 1. a 2. třídu
primární školy podle možností vyučovali děti na obou školských stupních. Učitelé KG a
1. a 2. tříd v jedné oblasti mají společně spolupracovat na tvorbě vzdělávacích plánů pro
konkrétní třídy tak, aby na sebe navazovaly obsahy i metody výuky a dětem byl zajištěn
co nejjednodušší přechod mezi oběma prvními stupni. (s. 62) Výuka probíhá ve formě
Blockzeiten.
Učitelé KG dle bernského plánu spolupracují na vzdělávání dětí se speciálními
potřebami se specialisty, kteří do KG docházejí jednou či vícekrát za týden (logoped,
psycholog). Učitelé dále konzultují pedagogické a metodické postupy a výchovné
problémy s místní komisí. Ta také spolurozhoduje při nejasnostech o přechodu dětí
mezi KG a primární školou.
Učitelé vedou dokumentaci o průběhu výchovné a vzdělávací práce ve třídě a na
škole i o průběhu vzdělávání jednotlivých dětí (ochrana osobních údajů se řídí
speciálními nařízeními jednotlivých kantonů). Dokumentace slouží při informování
jiných pracovníků pracujících s dětmi, při přechodu dětí do primární školy atd. Rodiče
mají právo nahlédnout do školní dokumentace o svém dítěti.
Bernský plán pro KG přesně stanovuje průběh školního roku, který je
harmonizován s organizací školního roku primární školy. Školní rok je rozdělen na dva
semestry (1.8.-31.1. a 1.2.-31.7.), roční počet školních týdnů v KG je 38-39 při pěti
vyučovacích dnech v týdnu (popř. šesti dnech v týdnu). Příslušný obecní orgán může
vyhlásit až 10 volných půldní (jsou v nich obsažené místní prázdninové dny a jiné
příležitosti, kdy odpadá normální výuka). Při 38-týdenním školním roce mají děti
minimálně 23 a maximálně 26 hodin týdně, při 39 školních týdnech minimálně 22 a
125

Při mé hospitaci v Grundstufe Hütten zde bylo jedno odpoledne v týdnu věnováno právě biblické
výchově, kterou vyučovala třídní učitelka část starších dětí. Na začátku se děti v kruhu pod vedením
učitelky pomodlily a poté si vyprávěly příběh, který nakonec ještě výtvarně ztvárnily.
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maximálně 25 hodin týdně. Děti v prvním roce KG mají právo na redukovaný počet
hodin strávených v KG, o kterém mohou rozhodnout rodiče nebo učitelé po dohodě
s rodiči. Snížení (max. na dvě třetiny celkového počtu hodin za týden) má vést
k postupnému přechodu na plný počet hodin v týdnu. (S. 67)
S příchodem HarmoS-konkordátu se otvírají nové otázky po klíčových obsazích
vzdělávání dětí ve věku čtyři až osm let. Již neplatí staré rozdělení, podle kterého byly
obsahy předškolního a primárního vzdělávání odděleny, naopak je zdůrazňovaná
nutnost přiblížení obou stupňů. Podle Eurybase (2007, s. 65) by školní učení mělo začít
již se vstupem do povinné školní docházky, a to podle schopností každého dítěte.
Bernský vzdělávací plán poskytuje dobrou oporu učitelům pro obsahové formování
výuky na KG a odráží specifika švýcarského kulturního a společenského pozadí. Při
mých hospitacích v KG a Grundstufe kantonů Basel-Stadt, Bern a Zürich byl plán
hodnocen a přijímán učiteli velmi kladně.

5.2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků Kindergarten
Učitelská profese se ve Švýcarsku dostala do oblasti terciárního vzdělávání
teprve v polovině 90. let minulého století. Sledovaným cílem reformy bylo zvýšení
profesionality a podpora uznávání kantonálních diplomů na federální úrovni. Od
počátku byla do reformy profesionální přípravy učitelů zahrnuta také příprava učitelů
pro předškolní stupeň. Základní požadavky byly stanoveny v Tezích k vývoji
pedagogických vysokých škol126 (EDK-Dossier 24) v roce 1993. Po dvou letech vyšla
Doporučení EDK pro vzdělávání učitelů a pedagogické vysoké školy127 , v roce 1998
Výzkum a vývoj ve vzdělávání učitelů128 (EDK-Dossier 54a) a v následujícím roce pak
Vzdělávání učitelů pro Basisstufe129 (EDK-Dossier 57a). V roce 2002 bylo terciární
vzdělávání přizpůsobeno podle Boloňského systému. Tato přeměna přípravy učitelů KG
z vyučení na studium přinesla kromě pozitivních ohlasů také kritiku – velmi byly
diskutovány kupříkladu podmínky pro přijetí uchazečů ke studiu učitelství pro
předškolní výchovu. Nakonec bylo stanoveno, že ke studiu budou přijímáni uchazeči,
126

Thesen zur Entwicklung Pädagogischer Hochschulen
EDK-Empfehlungen zur Lehrerbildung und zu den pädagogischen Hochschulen
128
Forschung und Entwicklung in der Lehrerbildung
129
Die Ausbildung von Lehrpersonen für die Basisstufe
127
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kteří složili zkoušku na úrovni maturity, čímž se požadavky sjednotily s podmínkami
pro učitele dalších oborů. V roce 1998 byl otevřen první ročník studia podle nové
struktury na Pedagogické vysoké škole v Liestal (Basel-Landschaft) a po roce 2000
realizovaly tuto změnu i další kantony. (Kindergarten – Programm und Vision, s. 8)
Nároky na učitelské diplomy stanovují dle federální ústavy kantony, na
celošvýcarské úrovni leží odpovědnost u EDK. EDK určuje skrze ustanovení130 o
uznání diplomů131 minimální nároky na studium a má tak zajišťovat srovnatelné nároky
na kvalitu diplomů a umožňovat studentům a učitelům volný pohyb mezi kantony bez
omezení jejich pracovního uplatnění. Reglementy podávají základní nároky na
pedagogické studium, na kantonu pak záleží konkrétní podoba a specifika studijního
programu na jeho vysoké pedagogické škole. (Weiterentwicklung, 2009, s. 7;
Diplomanerkennungskonkordat) V současné době (2009-2010) jsou upravovány nároky
stanovené v reglementech tak, aby odpovídaly novým podmínkám stanoveným
v HarmoS-konkordátu a v konkordátu ke speciální pedagogice132. Dále jsou vytvářeny
profily pro následné studium, které má připravovat učitele na vedoucí pozice ve škole
nebo prohlubovat jejich odborné znalosti a rozšiřuje vzdělání v rámci určité
specializace133.
Vzdělávání učitelů je realizováno na 14 pedagogických školách134 (dále PH),
dvě z toho jsou částí odborné školy (PH FHNW a PHZH). PH nabízejí studium
učitelství pro všechny stupně vzdělávání, a to včetně oborů speciálněpedagogických a
terapeutických (logopedie, psychomotorická terapie). Součástí všech studijních modulů
je teoretické i na praxi zaměřené studium. Koordinace odborné přípravy učitelů je
svěřena Švýcarské konferenci rektorek a rektorů pedagogických vysokých škol135
(COHEP).
130

Tzv. reglementy
Diplom-Anerkennungsreglemente der EDK
132
Sonderpädagogik-Konkordat
133
Toto studium je nyní nabízeno ve třech podobách: Master of Advanced Studies (MAS) s minimálně 60
ECTS-kreditními body, Diploma of Advanced Studies (DAS) s minimálně 30 kredity a Certificate of
Advanced Studies (CAS) s minimálně 10 kredity. Moduly jsou stejně jako na u nás zakončeny
závěrečnou písemnou prací. Minimální podmínkou pro přijetí je dokončené studium učitelského oboru a
dva roky praxe. (Reglement, 2004, s. 2)
134
Pädagogische Hochschulen, ze 14 PH je 10 v německých kantonech; seznam a webové odkazy na PH
na: http://www.educa.ch/DYN/166820.asp (9.3.2010)
135
Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (tzv.
COHEP), více informací na www.cohep.ch
131
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Vzdělávání učitelů Kindergarten se uskutečňuje na pedagogických vysokých
školách v bakalářských programech několika druhů (vyučující pro předškolní stupeň
a/nebo primární stupeň). Každá instituce nabízí odlišný rozsah studia. Studium pro
předškolní vzdělávání bývá vyučováno samostatně nebo v kombinaci s primárním
stupněm (pro celý stupeň nebo pouze po určité třídy)136. Bakalářské studium137 trvá šest
semestrů (včetně praxe), minimální počet kreditů je 180 a je zakončeno titulem
Bachelor of Arts in Pre-Primary and/or Primary Education. Studijní programy jsou
nabízeny 14 institucemi (PHBern, PH VS, PH FHNW, PHGR, PH FR, FAPSE, PHTG,
HEP Lausanne, SUPSI-DFA, PHZ, HEP-BEJUNE, PHSH, PHSG, PH Zürich) (viz
příloha s přehledem studijních programů). Podmínkou pro přijetí ke studiu na PH je
úspěšné zakončení studia na gymnáziu, od EDK uznaný učitelský diplom nebo
ukončené studium na vyšší odborné škole. Ke studiu jsou přijímáni také ti, kdo složili
odbornou maturitu138 v oboru pedagogika. PH přijímají dále zájemce s maturitou
z odborné školy139, držitelé vysvědčení140 z odborné střední školy, diplomu141 nebo
výučního listu. Tito uchazeči však musí prokázat znalosti na úrovni Fachmaturität a
splnit další doplňující kritéria (dostatečná doba studia nebo splněná praxe). Jak je vidět,
existuje ve Švýcarsku velká pluralita ve středních a vyšších odborných školách
s pedagogickým zaměřením. Široké možnosti pro další postup z těchto škol do
terciárního vzdělávání na PH navazují na harmonizační snahy EDK a kantonů o
zpřístupnění a flexibilitu vzdělávacího systému.
Oproti dosavadním obsahům výuky by studenti podle snah EDK o další rozvoj
učitelské profese měli dosáhnout větších kompetencí v práci ve speciálněpedagogické
oblasti (z důvodů věkově heterogenních tříd v KG, BS/GS, častější integrace dětí se
speciálními potřebami a vyhledávání těchto dětí učiteli za účelem časnější podpory) a
v oblasti tělesné výchovy (na řadě KG, BS/GS zajišťována externisty nebo nedostatečně
podporována).

136

Příklad obsahu pedagogické přípravy na PH FHNW (bakalářské studium) v příloze; více informací o
konkrétní realizaci tohoto programu na www.fhnw.ch/ph/ivu/Vorschul-Primarstufe.
137
Tzv. Lehrdiplom für die Vorstufe und/oder Primarstufe
138
Tzv. Fachmaturität
139
Tzv. Berufsmaturität
140
Tzv. Fachmittelschulausweis
141
Diplom z tzv. Diplommittelschule (DMS) nebo Handelsmittelschule (HMS)
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Značným problémem v sektoru předškolního vzdělávání je nedostatek mladých
učitelů a stoupající počet pedagogických pracovníků starších 50 let. V roce 1998 tvořili
20 % pedagogického sboru, v roce 2007 již 33 % a dle odhadů BFS má jejich počet
dosáhnout 35 %. Podle počtu studujících v pedagogických oborech se odhaduje, že tato
tendence potrvá ještě asi 10-15 let. Také fluktuace pedagogických sil v obligatorní škole
se pohybuje kolem 10 %. Z těchto důvodů je nyní cílem PH zvýšit počet studujících
v následujících 10 letech. Podobně jako v České republice vyučují na předškolním
stupni především ženy. V roce 2007 tvořily z celkového počtu učitelů 13 800
(ekvivalent k plnému úvazku: 8 200) na preprimárním stupni 95,6 % ženy a pouze 1,9
% učitelů byli cizinci. (Lehrkräfte nach Schulstufe 2006/07 und Hochschulpersonal
2007, BFS, 2007142) V neposlední řadě je novým problémem i finanční ohodnocení
učitelů v KG. Se zavedením terciárního vzdělání pro učitele v předškolních institucích a
možnosti jejich dalšího odborného vzdělávání v magisterském či doktorském studiu
vznikly nároky učitelů na stejné finanční ohodnocení, jako dostávají učitelé na primární
škole. Tento nový nárok nemá dle Wannack et al. (Frühere Einschulung, 2006, s. 39)
souvislost se zařazením dvou let předškolní výchovy do obligatoria a povinným
nástupem dětí do povinné docházky již ve čtyřech letech. Důvodem je nová úprava
vzdělávání učitelů KG na vysokoškolské úrovni.
COHEP se zabývala problémy ve vzdělávání učitelů preprimární a primární
oblasti a odhalila zde následující problémy. I přes snahu zvýšit možnosti přestupů mezi
PH a pokračování ve studiu stále existuje značný problém způsobený rozdílným
obsahem jednotlivých studijních programů. Studenti tak nemohou měnit místa studia a
současně vzniká problém při jejich nastoupení do škol, protože kantony obsahy
pedagogické přípravy přizpůsobují svým školským podmínkám. Z tohoto důvodu jsou
školy často nuceny přijímat učitele s kvalifikací, která neodpovídá potřebám škol (KG,
BS/GS, primární škola). Současným problémem PH je požadavek, aby PH připravovaly
v jednom studijním programu učitele pro prvních 8 let povinné školní docházky (2 roky
KG a 6 let primární školy). Ze zkušeností PH vyplývá, že je velmi obtížné postihnout
všechny potřebné obsahy během tří let studia a že dosažená kvalita vzdělání nevyhovuje
potřebám. (Weiterentwicklung, 2009, s. 13-14)
142

Dostupné na www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/02/data/blank/01.html.
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V současnosti je tedy opět vznášena otázka, zda by nebylo výhodnější
upřednostnit zúženější profil studia, jak je tomu např. v České republice (rozdělení
přípravy učitelů pro preprimární a primární sektor). V roce 2007 vydala pracovní
skupina EDK návrh na sjednocení studia s ohledem na stávající problémy. Skupina
navrhla dvě varianty (viz příloha) studijních programů: Varianta 1 navrhuje zavedení
dvou diplomů - diplomu pro Kindergarten a 1./2. třídu primární školy (1.–4. třída
obligatoria, tj. -2/+2) a diplomu pro 3. až 6. třídu (5.-8. třída obligatoria; s hlavními
předměty: první jazyk, první cizí jazyk, matematika, přírodní vědy, humanitní vědy a
vedlejšími volitelnými: druhý jazyk a sport nebo hudební a výtvarná výchova). Varianta
2 staví na společném základu pro všechny stupně s následnými třemi možnostmi volby
specializace: Kindergarten / 1. a 2. třída primární školy, dále jedna ze dvou pevných
skupin předmětů pro 3.- 6. třídu (druhý cizí jazyk a sport nebo hudební a výtvarná
výchova). Varianta 2 kvalifikuje studující pro práci v Kindergarten a pro všechny hlavní
předměty

primární

školy143.

(Weiterentwicklung,

2009,

s.

3-4,

Weitere

Vereinheitlichung, 2009, s. 2) Toto sjednocení v současné době ještě nebylo
odsouhlaseno předsednictvem EDK. Pokud by se tak stalo, bude návrh předložen
k rozhodnutí jednotlivým kantonům k vyjádření.

5.2.5 Přechod mezi předškolním vzděláváním a primární školou
Přechod mezi předškolním vzděláváním a primární školou je ve Švýcarsku
spojen s podobnými problémy jako v České republice. Do devadesátých let minulého
století byly vyučovací metody v KG a na primární škole velmi vzdálené. Dbalo se na
obsahové i metodické oddělení obou stupňů, protože KG nebyl chápán jako první
stupeň vzdělávací struktury. V 90. letech započaly snahy o přiblížení obou stupňů,
neboť byl přechod mezi KG a primární školou řadou dětí řadou dětí vnímán jako
obtížný a stejně jako u nás zůstávalo v KG příliš velké procento dětí o jeden rok déle,
než by bylo z jejich vývojového hlediska nutné (až 20 % dětí). (Frühere Einschulung,
2006, s. 29) Podle Bildungsbericht 2010 (s. 79) asi polovina dětí zvládá přechod do
první třídy velmi dobře nebo dobře, třetina dětí středně a téměř sedmina dětí
s komplikacemi. Tyto důvody jsou již více než 15 let impulsem pro hledání východiska,
143

Grafické znázornění obou variant v příloze.
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zejména ve formě spolupráce KG a primární školy při tvorbě vzdělávacích plánů a
výuce dětí v posledním roce KG. Přibližovací snahy obou stupňů vyústily v ideu
projektu Basisstufe/Grundstufe, který spojuje dva roky KG a jeden nebo dva roky
primární školy a umožňuje dětem plynulý přechod z herních činností k cílenému
učení144.
Při nástupu do primární školy nemusejí děti ve Švýcarsku skládat žádnou
zkoušku. O nástupu dítěte do první třídy (dle HarmoS-konkordátu do třetí třídy)
rozhodují rodiče a vyučující. Při posouzení zralosti dětí, u kterých není rozhodnutí
jednoznačné, radí rodičům také školní lékař nebo školní psycholog145. Definitivní
rozhodnutí leží v těchto případech ve většině kantonů v kompetenci inspekčních orgánů
(školní komise, školní péče, školní inspektorát atd.) nebo vedení školy. V některých
kantonech nesou odpovědnost vyučující nebo konference učitelů. Kritérii pro přechod
dítěte jsou školní způsobilost, školní zralost a školní připravenost146 (podrobné
informace v přílohách).
V posledním roce KG je posuzována školní zralost dětí podobně jako v ČR.
Děti, které ještě nejsou dostatečně zralé na nástup do školy, mají několik možností.
V některých německých kantonech mohou navštěvovat přípravnou třídu, tzv.
Einschulungsklasse. Vyučovací látka první třídy je v přípravných třídách rozložena do
dvou let. Některé studie ovšem ukazují, že rozložení dětem pomůže pouze krátkodobě jejich výkony se zlepší, po nástupu do regulérních tříd primární školy se však často
znovu objeví problémy. Dalším řešení je setrvání dítěte v KG po dobu následujícího
roku. Třetí možností je individuální řešení v podobě privátních škol nebo malých tříd,
tzv. Kleinklassen. (Bildungsbericht 2010, s. 78)
Dětem mimořádně nadaným, které ještě před dosažením věku pro běžný nástup
do primární školy ovládají některé okruhy z výukové látky první třídy, je umožněno
nastoupit do první třídy o rok dříve než většina dětské populace.
Výzkumy školních znalostí u dětí ve věku šesti let ukázaly, že již při nástupu do
primární školy jsou velké rozdíly ve znalostech dětí. V kantonu Zürich byla ve stovce
prvních školních tříd realizována studie „Für die Schule bereit?“, zkoumající u 2000
144

Více k projektu v kapitole 6.
Tzv. schulärztlicher/schulpsychologischer Dienst.
146
Schulfähigkeit, Schulreife, Schulbereitschaft; základní informace na www.edk.ch/dyn/15796.php.
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dětí těsně po nástupu do školy jejich dovednosti v oblasti čtení, matematiky a slovní
zásoby. V matematice některé děti nedosáhly základní úrovně pro vstup do 1. třídy a
naopak čtyři pětiny dětí již ovládaly látku první třídy. Třetina dětí uměla číst při nástupu
do první třídy, druhé dvě třetiny ovládaly část dovedností 1. třídy v oblasti čtení nebo
byly dobře připravené na zahájení výuky čtení. V oblasti slovní zásoby byly výkony
dětí rozděleny rovněž na třetiny (výborná/ průměrná/ nedostatečná slovní zásoba). Podle
výzkumů má důležitý vliv na vývoj dítěte docházka do předškolního zařízení, které
poskytuje kvalitní podmínky pro rozvoj dětských schopností a představuje šanci
především pro děti ze znevýhodněného prostředí. Z anglických studií vyplývá, že vyšší
pedagogická úroveň zařízení je vázána na dva předpoklady: status předškolních zařízení
jako institucí se vzdělávacím nárokem a dále kvalitně vzdělané pedagogy. (Frühere
Einschulung, 2006, s. 43-44)

5.2.6 Organizace a situace Kindergarten v kantonu Basel-Stadt
V této kapitole bych ráda přiblížila fungování sítě Kindergarten v kantonu BaselStadt, kde jsem měla možnost strávit půlroční stáž. Kanton Basel-Stadt je v oblasti
předškolního vzdělávání velmi aktivní a v posledních letech se zabýval nejen otázkou
dvouletého obligatoria KG, které je v současné době v kantonu již povinné, ale také
problémem rozvoje jazykové kompetence dětí, především osvojení standardní němčiny
a místního dialektu. Kapitola se proto dále věnuje i otázce volby jazykové variety, která
je velmi aktuální ve všech německých kantonech. Na konci kapitoly připojuji popis
hospitace z KG Mittlere Strasse v kantonu Basel-Stadt.

5.2.6.1 Organizace a fungování sítě KG v kantonu Basel-Stadt
Ve školním roce 2009/2010 se v kantonu Basel-Stadt účastní předškolní
výchovy v KG 2237 dětí. Kanton Basel-Stadt poskytuje výchovu a vzdělávání ve 128
běžných KG, ve 14 KG se speciálněpedagogickou péčí, v jednom KG zaměřeném na
rozvoj psychomotoriky a ve 109 pracovištích KG147. V zařízeních je zaměstnáno 237
pedagogických pracovníků, 19 zástupců a 20 speciálních předškolních pedagogů148. KG
147
148

Tzv. Kindergartenstandort
Základní informace dostupné na internetové adrese kg.edubs.ch.
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využívá vzdělávací plán kantonu Bern, který je v některých částech přizpůsoben
podmínkám v kantonu Basel-Stadt (informace o zákonných ustanoveních, kontakty na
poradní a řídící orgány). V kantonu není žádný KG, který by fungoval jako
Tageseinrichtung, tzn. že by poskytoval péči o dítě po celý den. K tomuto účelu slouží
nabídky FEB vyplňující čas, kdy se dítě neúčastní výuky v KG.
Otevírací doba je od pondělí do pátku mezi 8:00 a 12:00 a dvakrát týdně také
během odpoledne (podělí, úterý nebo čtvrtek) od 14:00 do 16:00 hodin. Odpolední
výuka probíhá dvakrát týdně ve dvou skupinách, takže každé dítě má odpolední blok
pouze jedenkrát do týdne. První semestr začíná 10. srpna a končí 23. ledna, druhý
semestr začíná 25. ledna a končí 25. června. Kromě letních prázdnin mají děti
v porovnání s českými dětmi delší prázdniny během roku149. Děti musí navštěvovat KG
pravidelně. Není možné, aby docházely do výuky pouze na dopoledne nebo jen na
určitý počet dní či hodin v týdnu jako v ČR, ale musí se účastnit výuky v celém jejím
rozsahu, protože KG patří do povinné školní docházky. Další nařízení, které platí pro
všechny povinné stupně vzdělávání včetně KG, je povolený počet dní, během nichž se
děti nemusí účastnit výuky a rodiče je mohou využít kupříkladu pro rodinnou
dovolenou. Pro děti v KG je to maximálně 5 dnů v roce. Děti jsou uvolněny bez ohledu
na průběh výuky. (Gemeinsame Regelung der Schulleitungen, s. 1)
Rodiče přihlašují své děti k docházce do KG v následujícím školním roce vždy
nejpozději v únoru (pro rok 2009/2010 to bylo 2.2.2009). V případě přestěhování je
možné dítě nahlásit i během školního roku. Nahlášení neprobíhá jako v ČR v dané
mateřské škole, ale na centrální přepážce. Od školního roku 2005/2006 patří KG
v kantonu ke školnímu obligatoriu. Děti tedy musí navštěvovat KG po dobu dvou let.
Dítě, které k 30.4. dovrší čtvrtý rok života, musí v srpnu téhož roku nastoupit do KG.
Od roku 2011 se orientační datum pro nástup do KG přesouvá na 31. července. Pokud
dítě není dostatečně zralé na nástup do KG, mohou rodiče požádat o odklad nástupu.
Děti bydlící v jiném kantonu, které využívají nabídky FEB v kantonu Basel-Stadt, zde
také mohou nastoupit do KG. Rodiče jsou však povinni platit školné (přibližně 7.200
CHF/rok). Část nákladů může převzít obec v místě bydliště. Obecně platí, že si rodiče

149

Viz příloha s termíny prázdnin a volných dnů ve školním roce 2009/2010.
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nemohou zvolit libovolný KG, dítě musí navštěvovat KG, který je nejblíže jeho bydlišti.
Pokud je tento KG již plný, volí se druhý nejbližší.
Jednotlivé KG v kantonu nemají své vedení. Učitelky zajišťují běžný chod KG
samy. Všechny KG v kantonu jsou řízeny centrálně školní správou. Tu tvoří tři rektoři a
dva konrektoři. Každá městská část má dále své vedení podřízené centrálnímu. Dalším
kontrolním orgánem je školní komise (14 členů), jejíž členové dostávají dvouletý
mandát od politických stran zastoupených ve Velké radě a od vládního rady. Jejím
úkolem je formulování cílů a rozvoj kvality vzdělávání na všech jeho úrovních. Komise
realizuje inspekce v KG, podílí se na konferencích zaměřených na rozvoj vzdělávání a
je rozhodovacím orgánem v otázkách školských nařízení a rozhodování150.
V kantonu Basel-Stadt dochází do KG velké množství dětí s migračním
pozadím. Z toho důvodu je jedním z hlavních cílů KG podpora dětí cizinců v osvojení
německého jazyka. Ve třídách s těmito dětmi proto pracují kromě kmenových učitelů
také podpůrné pedagogické síly po dobu jednoho až tří půldne během týdne, podle
Bildungsbericht Schweiz 2010 (s. 74) jsou to 2 až 12 lekcí za týden. Jejich práce
spočívá v prožitkovém učení a činnostech orientovaných především na oblast jazyka a
je zaměřena rovněž na sociální integraci. Této výuky se účastní všechny děti třídy bez
ohledu na mateřský jazyk. Průzkumy ukazují, že tato speciální podpora má kladný vliv
na všechny děti a výrazně přispívá k snadnějšímu ovládnutí místního dialektu a
švýcarské standardní němčiny. Učitelé mohou využívat výukového materiálu
„deutschlich besser“151 založeného na metodách integrativní pedagogiky. Materiál
vychází z pochopení, že jazyk je médiem pro myšlení, orientaci ve světě, pro učení a
celkový duševní rozvoj.
V kantonu je pět KG s integrovanými dětmi fungujících více než 10 let. V každé
třídě jsou maximálně čtyři děti s handicapem a 16 zdravých dětí. Výuku vede učitelka
s běžným vzděláním pro KG a dále je ve třídě přítomný speciální pedagog. Kromě
integrujících KG funguje v kantonu ještě kontaktní projekt „Doppelkindergarten“152 se
třídami složenými ze dvou skupin. Jednu skupinu (maximálně 16 dětí) tvoří zdravé děti,
druhou skupinu (maximálně 8 dětí) děti s handicapem. Obě třídy sídlí v jednom místě a
150

Podrobný popis orgánů školního vedení v kantonu Basel-Stadt v příloze.
Samotný název materiálu je německy špatně, správně by zněl „deutsch besser“.
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mají společně ty aktivity, které složení obou skupin umožňuje. Tým vyučujících tvoří
učitelky KG, speciální pedagogové a na určitý čas také terapeuti. Tyto třídy zde existují
od školního roku 2001/2002. Všem KG v kantonu jsou k dispozici tři speciální
pedagožky, v rámci programu KIK153, které pomáhají v KG učitelkám nebo i
jednotlivým dětem ve výjimečných případech a jsou připraveny velmi rychle bez
nutných administrativních žádostí ve třídách zasáhnout. Mezi další kantonální programy
patří projekty zaměřené na rozvoj a podporu pohybu a jazyka v KG154.

5.2.6.2 Volba výukového jazyka Kindergarten v kantonu Basel-Stadt
Podpora jazykové kompetence u dětí v předškolním a raném školním věku je ve
Švýcarsku, a především v německých kantonech, jedním z velmi diskutovaných témat.
Od roku 2000 se realizovaly a realizují projekty na podporu standardní němčiny v řadě
kantonů v rámci plánu činností EDK „PISA 2000“155. V kantonu Basel-Stadt probíhal
mezi lety 2001 a 2005 projekt Standardní jazyk v Kindergarten156. Navazoval na
aktivity řady obcí, které ve vybraných KG zavedly výuku ve standardní němčině.
Důvodem byla i přítomnost velkého počtu dětí cizinců (80–100 %), pro které orientace
na standardní němčinu znamenala usnadnění – v KG měly možnost si osvojit vyučovací
jazyk a přechod na primární školu a následné učení dalším cizím jazykům pro ně bylo
menším úskalím než v případech, kdy v KG probíhalo vyučování v dialektu a po
nástupu do primární školy musely děti zvládnout vyučování ve standardní němčině,
která pro ně představovala další cizí jazyk. (Projekt Standardsprache im Kindergarten, s.
6, 77) Ze studie dále vyplynulo, že standardní jazyk v KG nemá sice přímý vliv na
celkovou studijní úspěšnost žáků, ale pozitivně ovlivňuje motivaci k učení. Pracovní
skupina projektu vytvořila následující doporučení: Standardní němčinu je vhodné zavést
na KG s vysokým počtem dětí s malými znalostmi němčiny. U těchto dětí projekt
prokázal významný pozitivní vliv na jejich rozvoj i školní úspěšnost. Spolu se
zavedením standardní formy jazyka je také dobré zajistit učitelům další možnosti
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Krisenintervention im Kindergarten (krizová intervence v KG)
Popis projektů dostupný na internetové stránce kg.edubs.ch/paedagogik/uebersicht_projekte.html.
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EDK_Aktionsplan „PISA 2000“
156
Standardsprache im Kindergarten
154
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vzdělávání v oblasti jazykového rozvoje dětí spolu s odborným vedením a supervizí.
(Projekt Standardsprache im Kindergarten, s. 9)
Po skončení projektu byla výuka ve standardní němčině realizována na 31
Kindergarten mezi lety 2006-2008 v rámci projektu „Standarddeutsch Kindergarten“157.
Následující diskuze byly vedeny na řadě úrovní. Sama jsem měla možnost se zúčastnit
panelové diskuze (podzim 2008) na téma „Dialekt nebo standardní jazyk v KG“
pořádané Ústavem germanistiky na Univerzitě v Basileji. V diskusi vystoupily učitelky
z KG s oběma přístupy a výsledky diskuze se příliš nelišily od výsledků projektu.
Učitelky poukazovaly na nebezpečí nechtěného prolínání obou kódů při nedostatečné
důslednosti učitelů v jejich používání nebo problémy s helvetismy a chybějícími
označeními z běžné denní slovní zásoby KG (např. Finken - bačkory). Důvodem pro
dialekt v KG bylo zachování jedinečné jazykové různorodosti ve Švýcarsku, kam
přichází stále více cizinců, kteří se již nenaučí správně dialekt, a kde se i v řadě rodin již
hovoří švýcarskou standardní němčinou a regionální dialektové odlišnosti se postupně
ztrácejí.
Otázka volby jazyka v KG v kantonu Basel-Stadt byla rozhodnuta v únoru 2009,
kdy vydal Erziehungsdepartement kantonu Basel-Stadt dodatek ke vzdělávacímu plánu,
který stanovuje, že jazykové kompetence dětí mají být rozvíjeny „skrze používání
standardní němčiny i skrze péči o dialekt“, které jsou považovány za rovnocenné
variety. Používání standardního jazyka ve všech oblastech v KG má dítěti umožnit
přirozený přístup k vyučovacímu jazyku ve škole, a podpořit tak především děti se
znevýhodněného prostředí a děti z rodin migrantů. Používání dialektu naopak
prohlubuje jeho znalost a vytváří místní identitu skrze výuku písní, říkadel, básní a
vyprávění o místních zvycích v nářečí. KG tak má přispívat k předávání jedinečného
kulturního a jazykového bohatství. Učitelé mají používat standardní jazyk minimálně
v 50 % výuky, dětem naopak zůstává volba jazyka otevřená. Přesto se má dbát na
striktní oddělování obou kódů, které má být dětem jasně signalizováno. Nekontrolované
přepínání mezi oběma kódy nebo jejich směšování se považuje za velmi nežádoucí.

157

Více informací k projektu na sdu.edubs.ch/projekte/deutsch/standarddeutsch-kindergarten-1 nebo
http://www.ed-bs.ch/bildung/bildungskoordination/projekte-und-initiativen/standarddeutsch-imkindergarten/#standarddeutsch-im-kindergarten.
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(Ergänzung Lehrplan Kindergarten zur Sprachförderung, s. 1) S výukou podle nového
článku vzdělávacího plánu se počítá od školního roku 2009/2010.
Nové opatření ohledně standardní němčiny v KG se ale nesetkalo s velkou
spokojeností. Již na konci ledna 2009 byla podepsána lidová iniciativa „Ja zum
Dialekt“, která požaduje potvrzení dialektu jako hlavního vyučovacího jazyka dodáním
nového článku do školského zákona. V květnu 2009 byl splněna podmínka
dostatečného počtu hlasů (5.072) pro nabytí platnosti iniciativy. Další postup týkající se
změn vyučovacího jazyka je v jednání.
Otázka vyučovacího jazyka v prvních dvou letech povinné školní docházky
(Kindergarten) je v kantonu Basel-Stadt velmi diskutovaná a spojená s řadou dalších
aspektů, které se ne vždy na prvním místě týkají zájmů dětí158. Postupné zavádění
standardní němčiny jako jednoho z vyučovacích jazyků v KG je ale možné sledovat i
v dalších kantonech. V průzkumu vyučovacího jazyka mezi kantony ve školním roce
2007/2008 se ukázalo, že šest kantonů nemělo řádné pokyny nebo nařízení ohledně této
otázky, v devíti kantonech se v zásadě používal standardní jazyk a nářečí v určitých
modulech, ve čtyřech kantonech se naopak většinou vyučovalo v nářečí a v některých
částech ve standardním jazyku. Pouze tři kantony uvedly, že se v předškolním
vzdělávání při výuce užívá výlučně nářečí. V následujícím roce neposkytl průzkum
relevantní data k vyučovacímu jazyku pro předškolní vzdělávání. Bildungsbericht
Schweiz 2010 však udává jako jeden z úkolů pro předškolní vzdělávání používání
standardní němčiny v KG159. (Bildungsbericht Schweiz 2010, s. 73)
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Kupříkladu interpelace Petera S. Vogta z 21.8.2009 (obecní rada Riehen). Dostupné z:
www.riehen.ch/dl.php/de/4a96a5a688c36/Interpellation_Vogt_Standarddeutsch_in_Kindergarten_Wortla
ut_u_Antwort.pdf)
159
V tomto případě není užito slova Standarddeutsch jako v jiných dokumentech, ale slova Hochdeutsch.
Použití obou termínů se za poslední roky proměňovalo. Nejdříve byl zaznamenán příklon k pojmu
Standarddeutsch z důvodu, že nenese negativní konotaci ve vztahu k dialektu jako Hochdeutsch.
V souvislosti se zavedením standardů pro vzdělávání ve Švýcarsku se však (nyní) ve školství opět
prosazuje označení Hochdeutsch za účelem odlišení od terminologie jazykového pole vzdělávacích
standardů.
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5.2.6.3 Konkrétní příklad Kindergarten v kantonu Basel-Stadt:
Kindergarten Mittlere Strasse 153
Hospitaci v Kindergarten Mittlere Strasse jsem uskutečnila v listopadu 2008160.
Cílem hospitace byl popis, analýza a evaluace fungování a organizace Kindergarten.
Především byly sledovány podmínky pedagogického působení (vnitřní a vnější
vybavení KG), organizace dne, plánování výuky a konkrétní průběh vzdělávání včetně
zvyklostí a rituálů v KG a úlohy učitele. Metodou bylo přímé pozorování a analýza
zjištěných faktů, dále analýza tištěných interních i veřejných dokumentů KG i
dokumentů platných pro všechny KG v kantonu Basel-Stadt. KG mi rovněž dala k
dispozici své podklady pro plánování výuky v elektronické podobě. Dále byly
uskutečněny rozhovory s oběma hlavními učitelkami KG. Výuka byla fotograficky
dokumentována.
Kindergarten Mittlere Strasse sídlí v třípatrové vile v klidné části Basileje zvané
Spalen. KG má dvě věkově heterogenní třídy po 14 dětech (třída A má 10 dětí v první
třídě KG a 4 děti v druhé třídě KG; dohromady v celé KG tedy pouze 28 dětí), dvě
učitelky a jednu domovnici. KG se řídí vzdělávacím plánem kantonu Basel-Stadt bez
speciálního zaměření. Během své hospitace jsem navštívila třídu A a budu se tedy
věnovat především průběhu vyučování v této třídě.
Výuka probíhá v rámci bloků, tzv. Blockzeiten (viz výše), každý den dopoledne
a dále dvakrát týdně odpoledne mezi 14:00 a 16:00 (v úterý přichází skupina chlapců
Frösche a ve čtvrtek skupina dívek Störche). Ráno se děti schází kolem osmé hodiny.
Do 8:30 je volná hra a tzv. Anlaufzeit, tedy doba, kdy děti volně přicházejí do KG,
mohou se zdržet v šatně, společně si zde povídat a pomalu přecházet do hlavní
místnosti, kde si mohou dle výběru hrát a věnovat se různým činnostem, které jsou jim
nabízeny. V 8:30 následuje ranní kruh s uvítací písní a povídáním. Děti mají ve třídě
pevný zasedací pořádek, židličky také většinou zůstávají stále v kruhu, do kterého se
děti pravidelně během dne vracejí. Ranní kruh vede tzv. TageskönigIn neboli
král/královna dne. Jde o roli patřící k rituálům, s nimiž jsem se setkala i v dalších KG,
které jsem ve Švýcarsku navštívila. Role Tageskönig se každý den spravedlivě střídá.
Tageskönig má právo vést ranní kruh (rozhodovat o tom, kdo bude mít slovo, a také o
160
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tom, která hra se bude společně hrát) a Z´nüni. Po společných činnostech v kruhu
následuje v 8:50 volná hra, v 9:20 pak pauza, kterou děti využívají k volné hře na dvoře
KG nebo činnostem uvnitř KG dle své volby. V 9:40 je společná svačina (Z´nüni) a
následuje řízená společná aktivita v 10:00. V 10:30 se scházejí obě třídy v kruhu a
rozdělují se hrací místa (viz dále). Společně se děti opět sejdou v 11:30 ve třídě B ke
hrám v kruhu, zpěvu, vyprávění a pohybové chvilce. V 11:45 odcházejí do šatny,
společně zpívají závěrečnou píseň na rozloučenou a odcházejí domů.
Speciálním opatřením je tzv. Fördermorgen, kdy do KG přichází speciální
pedagog (viz foto v příloze) a věnuje se jazykové podpoře dětí (na osm dětí připadá
jedno takové dopoledne, na 12 dětí dvě dopoledne). Další odchylkou je tzv.
Doppelmorgen, kdy učitelka z druhé třídy B je současně přítomná i ve třídě A a pracuje
s učitelkou A v týmu. Tento čas je využíván na aktivity, které by nebylo možné
realizovat pouze s jednou pedagogickou silou (vzdělávací výlety celé skupiny se dvěma
učitelkami nebo pouze její části s jednou učitelkou; práce v dílnách; projektová práce;
práce se skupinkami, s polovinou třídy či jednotlivci nebo záměrné pozorování během
výuky druhé pedagogické síly). Doppelmorgen má být využíván na speciální
pedagogické nabídky, nikoli na usnadnění práce během tělovýchovných aktivit či
vaření. Čtyřhodinový Doppelmorgen má být realizován pravidelně během ročních
kvartálů (160 hodin ročně rozdělených na 40 hodin během čtvrtletí v dopoledních
hodinách), pokud není ve třídě méně než 13 dětí.
KG má vlastní dvůr se dřevěným přístřeškem a různými kusy dřeva, které děti
používají na hraní a stavění v době pauzy. Není však vybaven prolézačkami, jako je
tomu v českých mateřských školách. Každá třída se skládá z hlavního prostoru
s vybavením podobným zařízení českých MŠ. Dále má však pokoj se cvičebním
náčiním (viz foto v příloze) a kuchyňku. Sociální zařízení pro celý KG je v 1. patře na
chodbě (1 toaleta (ve výšce) pro dospělé s umyvadlem). Třetí patro (podkroví) je
rozděleno na sedm malých pokojíčků (vit foto v příloze), které jsou tématicky vybaveny
na rolové hry (dřevěné hračky se zvířátky, stavebnice, tělocvičná místnůstka, domácnost
s převleky, tajemná místnůstka bez oken na odpočinek či pro hry ve tmě, kadeřnictví a
místnost se dřevěnými cihlami). Děti z obou tříd se ve třetím patře scházejí v druhé
polovině dopoledne. Zapisují se do jednotlivých místností. Učitelky monitorují
rozdělení dětí do místností tak, aby se během roku děti pravidelně střídaly a věnovaly se
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vyrovnaně jednotlivým činnostem. Většinou děti tráví v dané místnosti celý týden, jsou
vedené k tomu, aby v nedokončené práci pokračovaly další den, dokud nebude hotová.
Plánování výuky probíhá relativně podobně jako v ČR. Vytváří se roční školní
plán, čtvrtletní a týdenní plán. Každá třída si vede záznamy o práci a volbě cílů a
obsahů vzdělávání na čtvrtletí i jednotlivé týdny a dny. Plánování vychází ze
vzdělávacího plánu. Pro čtvrtletí jsou formulovány hrubé cíle, které se v týdenním
plánování specifikují. Dále jsou zaznamenávána pravidelná pozorování dětí (viz
příloha) jako východisko pro plánování obsahů výuky pro celou třídu i pro stanovení
obsahů výuky u jednotlivých dětí (viz příloha s týdenním plánem pro jedno dítě). Na
rozdíl od českých mateřských škol, kde je často až dvojnásobný počet dětí, umožňuje
malý počet dětí individuální plánování výuky a mnohem klidnější a cílenější práci
s dětmi, než je tomu u nás. Během hospitací v KG, Spielgruppen i Grundstufe/Basistufe
jsem se nesetkala s tím, že by učitelky musely výrazně ukáznit děti ve skupině nebo že
by děti neposlouchaly a rušily výuku, nebo se dokonce mezi sebou praly.
Pokud má třída více než 12 žáků, je učitelka povinna zajistit výuku během dvou
odpolední v týdnu pro svou třídu rozdělenou na dvě skupiny, tzv. Gruppenunterricht,
během pondělí, úterý nebo čtvrtka (viz také výše). Pro rozdělení třídy na skupiny
existuje několik možností. První možností jsou dvě věkově smíšené skupiny s tím, že
mezi oběma je co do počtu maximální rozdíl dvou dětí. Dále může být odpoledne
odděleně vyučována skupina mladších a starších dětí ve třídě (třída 1 a třída 2). Poslední
možné rozdělení je dle pohlaví. Pro druhý a třetí případ platí, že každou skupinu musí
tvořit minimálně pět dětí a rozdíl mezí oběma skupinami nesmí být větší než pět dětí.
V KG Mittlere Strasse jsou skupiny rozděleny na dívky a chlapce (Störche a Frösche) a
každá skupina navštěvuje výuku jedno odpoledne v týdnu (úterý nebo čtvrtek). Pokud
by se stalo, že by třída měla méně než 12 dětí, pak se odpolední vyučování nabízí celé
skupině dětí. Rodiče se na začátku semestru musí závazně rozhodnout, zda budou své
dítě do KG posílat na jedno, dvě nebo žádné odpoledne.
Učitelé KG v kantonu Basel-Stadt mají povinné třídenní kurzy dalšího
vzdělávání v týdnu před Velikonocemi (tzv. Dreitageblock), žákům v tomto čase
odpadá vyučování. Pokud se učitelé účastní dalšího vzdělávání, děje se tak pouze mimo
vyučovací čas a po rozhodnutí vedení. Dále mají všichni učitelé se stálým úvazkem
povinnost

participovat

na

valných

konferencích
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(tzv.

Gesamtkonferenzen)

představenstva konference a na valných konferencích vedení, a to podle velikosti
úvazku (plný úvazek: 14 konferencí, 0,8 úvazek 11 konferencí, 0,6 úvazek 8
konferencí). Dále se učitelé účastní konferencí v rámci své městské části. Povinnost
navštěvovat konference mají také učitelé-začátečníci (tzv. SpringerInnen) během
prvních dvou let práce v KG. Všechny pedagogické síly v KG s úvazkem od 50 % výše
mají právo na dvě půldenní hospitace během roku, u úvazku pod 50 % na jedno půldne.
Kindergarten Mittlere Strasse se účastní kantonálního projektu „Burzelbaum“,
který se zaměřuje na podporu a zvýšení množství pohybových aktivit během dne
v KG161. Caroline Möschinger, učitelka, u které jsem byla na hospitaci v třídě A, je
pověřenou osobou odpovědnou za projekt v kantonu Basel-Stadt. Z toho důvodu má KG
oproti jiným KG, které jsem navštívila, např. Kindergarten Kreuzfeld v kantonu Bern
(viz fotografická příloha), samostatnou místnost vybavenou jako tělocvična a herna a
dále má na stěnách i na stropě háky na zavěšení různého tělocvičného a lezeckého
vybavení. Velký nábytek je na kolečkách, aby jej bylo možné přemisťovat a vytvořit si
tak volný prostor pro pohyb. Obě třídy v KG Mittlere Strasse věnují každé páteční
dopoledne pohybové výchově mimo KG (tzv. Bewegungstag) a dále každou druhou
středu navštěvují tělocvičnu mimo KG.
Mezi pravidelné rituály patří svačina, Z´nüni, kterou si děti nosí samy z domova.
KG nařizuje, co může být součástí svačiny. Z´nüni nesmí obsahovat cukr. Může se
skládat z ovoce, zeleniny a neslazeného pečiva nebo keksů (viz foto v příloze). Na
svačinu si děti nesedají ke stolům jako v ČR, ale jedí ji společně v kruhu ze židlí.
Obecně je kruh ze židlí stálou součástí třídy a děti se zde soustřeďují ke společným
aktivitám. Svačiny si děti nosí ve školních taškách přes rameno. Před svačinou vše
připraví (např. koš na odpadky doprostřed kruhu), pak si zazpívají píseň či povědí
předjídelní báseň. Svačina bývá velkou společenskou událostí v rámci dne, a to
především jednou týdně (čtvrtek), kdy se (z domova) přinesené potraviny dají
dohromady a děti si z nich připraví společnou Z´nüni. Tento zvyk je realizován i na
jiných KG. Děti si po jídle čistí zuby, do KG také dvakrát za rok dochází specialista ze
zubní kliniky.
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Více k projektu na webové stránce kg.edubs.ch/paedagogik/Burzelbaum_Knecht.pdf.
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Dalším obvyklým rituálem je slavení narozenin dětí. Pro dítě, které má
narozeniny, přichystá učitelka dárek a překvapení. Většinou jím bývá nějaká zajímavá
aktivita, kterou dítě může dělat před třídou (viz foto z KG Kreuzfeld). Rodiče dítěte
přichystají pro všechny ostatní děti něco dobrého jako odměnu.
Děti jsou rodiči doprovázeny pouze před KG. Rodiče smějí vstupovat s dětmi do
KG v prvním měsíci po nástupu dítěte do zařízení. Později jsou povinni se s ním
rozloučit před vchodem do areálu KG a nechat dítě, aby samo došlo ke dveřím a
obsloužilo se v šatně. Každé dítě má speciální trubičku z papíru s provázkem jako
brašnu (tzv. Postrolle), do které učitelky dávají dětem vzkazy pro rodiče. Děti mají
povinnost zprávy přinést rodičům. Tento zvyk jsem viděla i v dalších KG a Grundstufe
kantonů Bern a Zürich. Děti musí nosit při pohybu vně KG, při příchodu do KG a
odchodu domů oranžové bezpečnostní vestičky. Jedním z důvodů je i to, že řada dětí
chodí do KG nebo zpět domů sama bez doprovodu rodičů. Tento fakt je v porovnání
s naší situací nepředstavitelný. Ve Švýcarsku je však povinností obcí, aby zajistily
vytvoření dostatečného počtu KG a umožnily tak dětem docházet do KG v těsné
blízkosti svého bydliště pěšky. (KG tím pádem bývají většinou menší než u nás, často
pouze s jednou nebo se dvěma třídami.) Řidiči zde navíc dětem, stejně jako jiným
chodcům, automaticky zastavují ještě předtím, než se přiblíží k okraji chodníku.
V blízkosti KG bývají také speciálně vyznačené cesty, kudy mají děti chodit. Děti se
těmto cestám učí a osvojení této znalosti patří i k náplni přípravy dítěte na vstup do KG
a výuky v KG.
Pokud máme zmínit největší rozdíly ve výuce v KG a v českých mateřských
školách, patří mezi ně čistě výchovná a vzdělávací úloha KG, který neposkytuje dětem
celodenní péči včetně jídla a odpočinku. Protože součástí KG není kuchyně ani další
pomocný personál, je provoz KG jednodušší a vyplatí se velký počet malých KG, který
umožňuje samostatnou docházku dětí v rámci jejich městské čtvrti. KG ve Švýcarsku se
obecně snaží udržet si status školní instituce, která nezajišťuje hlídání dětí (ačkoli ze
strany velké části rodičů je tlak na zakládání celodenních institucí fungujících podobně
jako česká mateřská škola). Z tohoto důvodu se také drží označení pedagogické síly
jako učitelky (LehrerIn) a nikoli vychovatelky (ErzieherIn), jak je tomu ve
Spielgruppen nebo v sousedním Německu. HarmoS-konkordát potvrzuje KG, BS/GS
jako první stupeň vzdělávací struktury a s tím i status učitelů. Ten se v poslední době
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dále zvýšil i skrze terciární přípravu učitelů všech školských stupňů včetně předškolního
vzdělávání na pedagogických vysokých školách nebo univerzitách.
Nevýhodou předškolních zařízení ve Švýcarsku je nedostatečné přizpůsobení
sociálního zařízení dětem. Některé učitelky (KG Mittlere Strasse) tuto situaci vnímaly
jako problém, jiné nikoli (Spielgruppe MG Basel nebo KG Kreuzfeld). Učitelky dávaly
dětem obecně mnohem větší svobodu a také na ně při volných aktivitách mnohem méně
dohlížely. Bylo naprosto běžné, že děti si hrály současně venku i po různých
místnostech KG a přitom na ně dohlížela pouze jedna učitelka, která přirozeně nemohla
mít přehled o všech dětech. Pokud byly ve třídách nebo venku na zahradě prolézačky
nebo cvičební náčiní, u kterého se u nás běžně vyžaduje přímý dohled učitelky nebo
podávání „záchrany“, cvičily na nich děti často samy (např. velké houpačky v KG
Kreuzfeld, „opičí dráhy“ v KG Mittlere Strasse). Učitelky nepovažovaly za důležité či
správné děti příliš hlídat, s odůvodněním, že děti za sebe nesou odpovědnost samy a
musí vědět, co si mohou dovolit a co nikoli. Učitelky také shodně tvrdily, že v KG
nikdy neměly žádný vážný úraz.
Vyučování výrazně pozitivně ovlivňuje malý, až poloviční počet dětí ve třídě.
Nesetkala jsem se s tím, že by děti musely být učitelkou výrazněji umravňovány nebo
že by hodně rušily, pokřikovaly a neposlouchaly v takové míře, jako tomu bývá u nás.
Rodiče vedou děti k respektu k učitelům a děti, především ty menší, jsou také
samostatnější než české děti. Další výhodou je také vyšší věk pro nástup do KG
(ukončený čtvrtý rok života).
Za výraznou nevýhodu považuji absenci velkých hudebních nástrojů ve třídě a
dále fakt, že učitelky ve velké většině neumějí na nástroje hrát a s dětmi hudební
dovednosti téměř nerozvíjejí. Ve třídách nejsou klavíry, s kytarou jsem se setkala jen
v jednom případě. Hudební výchovu často zajišťuje externí odborná pedagogická síla
(např. učitelka z blízké hudební školy).
Způsob výchovy a vzdělávání v KG s sebou nese klady i zápory. Podle vyjádření
učitelek je velkým přínosem malý počet dětí a také menší počet přímého času
pedagogického působení. Učitelky na mne působily spokojeněji a odpočinutěji než
učitelky v českých mateřských školách. Pozitivní je také lepší platové ohodnocení
učitelů v KG a na BS/GS.
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Řada způsobů fungování švýcarských KG je do českého prostředí nepřenosná
z důvodů jiných společenských podmínek a potřeb, jiné by však pro nás mohly být
příkladem dobré praxe a inspirací pro další rozvoj českých mateřských škol.
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6 Rozvojový projekt „Výchova a vzdělávání v Kindergarten a na nižším
stupni“ (projekt „EDK-Ost 4bis8“)
Pedagogické diskuze 90. let minulého století o vzdělávání a výchově dětí ve věku
čtyř až osmi let vyvrcholila v roce 2002 vytvořením projektu „Výchova a vzdělávání v
Kindergarten a na nižším stupni162“ (nazývaného také projekt Basisstufe/Grundstufe
nebo projekt „EDK-Ost 4bis8“). Projekt vychází z přesvědčení, že je potřeba změnit
nastavení současných obsahů vzdělávání, neoddělovat striktně hru v Kindergarten a
učení ve škole a optimalizovat přechody mezi jednotlivými školními stupni. Děti
nastupující do povinné školní docházky jsou stále rozmanitější a jejich rodinné a
kulturní pozadí i úroveň znalostí, dovedností a studijních předpokladů se velmi různí.
Stoupající rozdíly mezi dětmi v posledních 20 letech s sebou přinesly i zvýšený počet
těch, které byly pro nezralost vráceny do Kindergarten nebo umísťovány do speciálních
tříd. Na velkou část dětí působila při přechodu do primární školy negativně změna
vyučující osoby, vyučovací kultury i školní budovy často již po jednom roce KG.
Přechod na primární školu byl u těchto dětí vnímán jako první zkušenost selhání ve
vzdělávání a řada rodičů z obavy před potenciálním neúspěchem volila raději odklad
školní docházky. (Grossenbacher, s. 2)
Výše zmíněné důvody podporovaly v 90. letech snahy o přiblížení předškolního a
primárního stupně a vedly k vytvoření několika modelů pro vstupní stupeň163. Dalo by
se říci, že podpořily vznik nového reformního hnutí ve výchově a vzdělávání dětí ve
věku čtyř až osmi let ve Švýcarsku. Cílem již nebyla pouhá spolupráce Kindergarten a
primární školy, ale spojení v rámci Basisstufe/Grungstufe.
Základ idey BS/GS ve Švýcarsku byl položen již v roce 1994, kdy vznikla Studijní
skupina EDK 4bis8164. Po třech letech práce byl vydán EDK-Dossier 48, který
představuje významnou publikaci k otázce výchovy a vzdělávání čtyř až osmiletých
dětí, na jehož základě byl vytvořen projekt konference EDK-Ost, východních
švýcarských kantonů a sousedního Lichtenštejnska165. V roce 2000 zveřejnila EDK svá
162

"Erziehung und Bildung in Kindergarten und Unterstufe"
Tzv. Eingangsstufe
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EDK-Studiengruppe 4bis8
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Projektu je věnována stránka www.edk-ost.ch > Projekte > Grundstufe/Basisstufe, která informuje o
aktuálním stavu projektu.
163
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doporučení166 k této problematice. Po dvou letech již byla vytvořena organizace
projektu a v následujícím roce pak projektová komise EDK-Ost-4bis8 (2003). Ve
školním roce 2003/2004 začaly první pokusy ve 20 třídách v kantonech Aargau, Glarus,
St. Gallen a Thurgau. V dalším školním roce se připojilo dalších 37 škol, mimo jiné i
v kantonech Nidwalden a Zürich. V tomto roce byly získány také první podklady pro
evaluaci. Ve školním roce 2005/2006 se k projektu aktivně připojilo dalších 51 tříd
z Bernu, Freiburgu, Luzernu a Zürichu. V roce 2008 byla vydána první průběžná
zpráva. V současné době se projektu aktivně účastní na 160 tříd v 10 kantonech
německé části Švýcarska a kantonech jazykově smíšených včetně sousedního
Lichtenštejnska. Dalších 11 německých kantonů projekt podporuje (viz příloha). Konec
projektu je ve většině kantonů stanoven na rok 2010, kdy má být zveřejněna také
závěrečná zpráva sloužící jako jeden z podkladů pro rozhodování o dalším vývoji
kantonálního povinného školství a případného přechodu na jeden z modelů BS/GS.
Cílem projektu je vytvořit plynulý vstup dítěte do vzdělávacího systému a zajistit
pedagogickou kontinuitu mezi Kindergarten a primární školou. Nová forma vstupního
stupně chce zachovat hodnoty i důležité přístupy KG a primárního stupně a současně
umožnit dětem větší flexibilitu a individuální postup ve vzdělání. Grundstufe je
spojením dvou let KG a prvního roku primární školy, Basisstufe zahrnuje dva roky KG
a dva první roky primární školy. Děti jsou vyučovány ve věkově smíšených třídách
multiprofesionálním týmem (jedna pedagogická síla s kvalifikací pro KG, druhá pro
primární školu; částečně spolupracuje rovněž speciální pedagog), kteří určitou část
vyučovacích hodin pracují se třídou společně v týmu.
Projekt odpovídá současným reformním snahám EDK, tedy HarmoS-konkordátu, a
vyvíjí se v návaznosti na snahy o vytvoření standardů pro vyučovací jazyk, cizí jazyk,
matematiku a přírodní vědy. Závazné standardy mají zasáhnout poslední rok Basisstufe
(4. ročník obligatoria podle Harmos-konkordátu) a dále 8. a 11. ročník povinné školní
docházky. Projekt je realizován v kontextu aktuálních vývojových snah ve školství –
integrativní koncepty (Sonderpädagogik-konkordát; projekt přerozdělující finanční
podporu přímo rodinám dětí), projekt společného vzdělávacího plánu pro německé
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kantony ve Švýcarsku nebo nová organizace profesionální přípravy učitelů všech
školských stupňů (viz výše).
Tato kapitola se bude věnovat především novým pedagogickým přístupům
Basisstufe/Grundstufe (BS/GS) a evaluaci zkušeností z projektových škol. Konec
kapitoly přibližuje konkrétní realizaci Grundstufe na škole v Hütten v kantonu Zürich,
kterou jsem měla možnost navštívit během června loňského roku.

6.1 Pedagogické základy rámcového konceptu Basisstufe/Grundstufe
Jednotlivé kantony si pro své konkrétní realizace projektu BS/GS vytvořily vlastní
rámcové koncepty, které vychází z dokumentu Dossier 48 (1997). V roce 2007 vydala
Projektová komise 4bis8 pracovní dokument popisující základní pedagogické přístupy,
podle kterých se projekt orientuje. Přístupy jsou ideálem, nikoli závazným standardem.
Aktuální rámcové programy škol realizujících projekt BS/GS se řídí podle
kantonálních pokynů, co se týká počtu hodin pedagogických sil, velikosti tříd, počtu
vyučovacích hodin, vybavení prostor a infrastruktury. V současné době ještě nejsou
stanoveny konkrétní celonárodní pokyny pro tyto hodnoty, ale pouze orientační nároky:
a) Počet vyučovacích hodin pro děti: Cílem BS/GS je věkové smíšená výuka
orientovaná podle aktuální úrovně dětí. Aby tento způsob vyučování s možností
flexibilní změny mezi vyučovanými skupinami mohl být uskutečněn, musí být
vyučovací čas dětí sjednocen, a to bez orientace podle uzavřených vyučovacích
hodin, jak je tomu na klasických školách.
b) Počet hodin vyučovaných v týmu učitelů (viz níže)
c) Délka BS/GS – přechod na další stupeň: Má-li být vzdělávací postup dítěte
orientován podle jeho aktuálních dovedností a dosažené úrovně vzdělání, pak je
jedním z požadavků také možnost přestupu z BS/GS na další školní stupeň
v polovině školního roku.
d) Vybavení tříd a školní infrastruktura: BS/GS vyžaduje především zvýšené
nároky na multifunkční využití prostoru. Prostor učebny je obecně členitější a
rozsáhlejší než klasické třídy. Poskytuje prostor jak pro skupinovou práci na
několika místech současně, tak pro individuální práci dětí u stolečků,
v odděleném klidném koutku pro samostatnou soustředěnou činnost, herní
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oddělení, výtvarné, pracovní, čtenářské a jiné koutky (více viz v popisu
Grundstufe Hütten). Pedagogická komise LCH167 pro BS/GS navrhuje prostory
ve velikosti 90 – 100 m2 pro hlavní prostor třídy a 20 – 25 m2 pro prostor určený
práci ve skupině. (Positionspapier, 2008, s. 3) BS/GS by měla být součástí
areálu školy s odpovídajícím venkovním prostorem poskytujícím dostatek
příležitostí k pohybu, experimentování i kontaktu s dětmi z vyšších tříd.
Koncept BS/GS stojí na šesti základních myšlenkách:
1) BS/GS je obecnou školou a přijímá všechny děti
BS/GS se orientuje podle pokynů HarmoS-konkordátu. Přijímá tedy všechny děti, které
do 31. července dovršily čtvrtý rok života. K povinné školní docházce nastupují
všechny děti, odpadá otázka o školní zralosti, neboť výuka v BS/GS se orientuje podle
individuální aktuální dosažené úrovně dítěte (viz individuální plánování výuky
s dítětem v GS Hütten). Koncept BS/GS klade vysoké nároky na vlastní aktivitu, řízení,
plánování a kontrolu dítěte, na jeho vnitřní zájem a motivaci k učení. Učení dítěte chápe
konstruktivisticky, vázané na kontext a na konkrétní sociální interakci.
2) BS/GS podporuje heterogenitu a integraci
BS/GS počítá s různým průběhem vzdělávání a vývoje nejen mezi jednotlivými dětmi,
ale také mezi formováním jednotlivých vývojových oblastí každého dítěte. Dětem
vyžadujícím speciální péči, kterou jim BS/GS nemůže nabídnout, je tato péče
poskytována ve speciálních zařízeních. Pokyny pro integraci dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami do normálních tříd BS/GS či pro jejich zařazení do speciálního
zařízení nejsou na interkantonální úrovni ještě vypracovány.
3) BS/GS podporuje kooperaci a nabízí rozmanité možnosti modelovému učení
BS/GS se účastní současně děti i několik dospělých. V rámci vyučování se tedy děti
setkají s řadou forem práce (týmová práce učitelů se skupinou, individuální práce
učitele s jednotlivým dítětem nebo se skupinou) a problémových situací. Děti mohou
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Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (zastřešující svaz švýcarských učitelek a učitelů).
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pozorovat dospělé při řešení konfliktů či nedorozumění a hledat své vlastní vzorce
chování.
4) Vzdělávacími cíly BS/GS jsou samostatnost, odpovědnost a spoluúčast
BS/GS podporuje rozvoj dětí v samostatné osobnosti, napomáhá odpovědnému jednání
ve vztahu k sobě samému, k lidem, ke svému okolí a umožňuje přístup k věcnému
světu. Z tohoto důvodu nejsou předměty klasicky rozděleny; vyučování není omezeno
na jednotlivé obory, ale je pojímáno zeširoka se stejným důrazem na důležitost všech
okruhů vzdělávání. Začátek výuky trivia není oddělen, ale děti mohou začít se čtením,
psaním a matematikou již ve věku Kindergarten. Děti však nejsou cíleně vedeny
k tomu, aby začaly s triviem před šestým rokem života. Pokud však projeví zájem se
učit triviu již v předškolním věku, je jim to umožněno.
5) BS/GS poskytuje individuální dobu učení a usnadňuje volbu průběhu vzdělávání
Děti nastupující do BS/GS s pokročilými znalostmi v určitých vzdělávacích oblastech
nebo děti, které velmi rychle zvládají učivo, mohou vložit své síly do rozvoje dalších
vzdělávacích oblastí. Pokročilé děti pozitivně ovlivňují spolužáky a naopak jsou jejich
otázkami zpětně vedeni k znovupromýšlení obsahů výuky. Děti mohou absolvovat
Basisstufe během klasických čtyř let. Ty, které si osvojí znalosti a dovednosti dříve,
mají možnost přejít na vyšší stupeň již po třech letech, tedy o rok dříve. Naopak děti
vyžadující delší čas na ovládnutí látky BS zde mohou zůstat o rok déle, tedy pět let.
Stejně je tomu v případě Grundstufe. Normální, tříletá doba docházky, lze dle
individuálních potřeb zkrátit či prodloužit o rok. V některých kantonech je již nyní
možné přecházet mezi stupni i v rámci školního roku (většinou k pololetí). Podmínkou
je ovšem existence věkově smíšených tříd i na navazujícím stupni.
6) BS/GS nabízí plynulý přechod k institucionálnímu učení
Děti pocházejí z různých rodinných prostředí, mají zkušenosti s různými formami učení.
BS/GS chce vést děti od herních způsobů k systematickému učení a poskytnout rámec
pro plynulý přechod podle jejich individuálních potřeb za předpokladu vzájemné
spolupráce rodiny a školy. (Leitideen, s.12-15) BS/GS počítá s novou definicí významu
hry na tomto stupni.
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Didaktika BS/GS se cíleně orientuje na myšlení, jednání a učení dětí ve věku
čtyř až osmi let. BS/GS bývá prvním místem mimo rodinu, kde se děti seznamují se
světem kolem sebe a zasahují do něj. Skupina je užívána jako mnohotvárný prostor ke
zkušenostem a učení. Vyučování vychází z aktuálního stavu vývoje, znalostí a
dovedností dítěte (nikoli z jeho věku), které jsou také měřítky při dělení dětí do skupin.
Dítě se tak může jeden den účastnit práce v oblasti matematiky se skupinou věkově
starších dětí, protože již dosáhlo jejich úrovně znalostí, druhý den je ale zařazeno
kupříkladu do skupiny literární výchovy stejně starých dětí, kterým odpovídá stupněm
svých dovedností. Vyučování na BS/GS je realizováno ve čtyřech základních formách:
otevřená aktivita (děti se věnují práci dle svého zájmu), třídní projekty, vyučovací
sekvence (pod vedením pedagogické síly si děti osvojují určitou znalost) a programy
(řízený program přinášející dětem trénink speciálních dovedností), které jsou
ovlivňovány především těmito faktory: rytmy a rituály, vyučujícími osobami, třídou a
skupinou, výukovými oblastmi, prostorem, materiálem a školstvím (viz vizualizace
v příloze).
Děti nejsou hodnoceny známkami. Minimálně jednou za rok dostávají rodiče
tzv. sumativní hodnocení popisující aktuální znalosti a dovednosti dítěte. V návaznosti
na ně pak spolu s učiteli plánují další učení dítěte (tzv. prognostické plánování). Pro
přechod dítěte na další stupeň jsou rozhodující jeho výkony v oblasti matematiky,
jazyka a znalostí o člověku a okolním světě. Hodnocení vychází z obsahů vzdělávání
stanovených ve vzdělávacích plánech pro Kindergarten a primární školu (Unterstufe).
(Leitideen, s. 36-37)
Multiprofesionální tým učitelů tvoří 3 - 4 pedagogičtí pracovníci. Jeden z nich
musí mít od EDK uznané speciálněpedagogické vzdělání. V týmu neexistuje klasické
rozdělení na třídního učitele a pomocné učitele, nýbrž jde o společnou práci, coaching,
společné plánování vyučování. Tým spolupracuje i s dalšími odborníky z oblasti
logopedie, psychomotoriky, školní psychologické služby, s učiteli pracujícími na
navazujícím stupni nebo s vychovateli v zařízeních FEB. BS/GS představuje novou
podobu organizace prvních let povinné školní docházky a nese s sebou také nový profil
učitelské profese na tomto stupni. Během přípravy učitelů pro BS/GS má být kladen
speciální důraz na didaktiku orientovanou na heterogenní a věkově smíšené skupiny, na
diagnostiku dětí se speciálními potřebami i na individuální potřeby dítěte a
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teamteaching. Pedagogická komise LCH ve svém vyjádření ke vstupnímu školnímu
stupni168 vyjádřila požadavek, aby měli učitelé BS/GS kromě kvalifikace pro tento
stupeň i vzdělání pro primární školu, což by usnadňovalo jejich zaměstnávání na
školách. Dále vyjádřila požadavek, aby byla příprava učitelů prodloužena ze tří na čtyři
roky studia a současně byly nabízeny bezplatně další kvalifikační kurzy a školení při
zaměstnání pro všechny pedagogy na preprimárním a primárním stupni. (s. 2)
Procentuální počet vyučujících hodin na jednu třídu je 150 %169. Dvě třetiny
hodin jsou vyučované v týmu a zbývající výuka probíhá pod vedením jednoho učitele.
Z tohoto rozsahu hodin vyplývají problémy při plánování úvazků učitelů. Nelze zde
počítat s klasickým jedním celým úvazkem učitele na jednu třídu, ale musí vzniknout
kooperace více tříd a rozložení úvazků učitelů mezi ně. Příkladem je Grundstufe se
dvěma třídami a třemi učiteli, kdy dva jsou na 100 % ve svých třídách a třetí učitel je
přítomen rovnoměrně v obou třídách (např. Grundstufe Hütten). Existují však i jiná
rozdělení uzpůsobená hodinovému rozvrhu na dané škole nebo spolupráci více škol
v jednom místě. Do 150 % nejsou započítány hodiny speciálně pedagogické,
logopedické či jiné péče. Nové nároky staví LCH také na finanční ohodnocení učitelů
BS/GS, které má odpovídat platům učitelů na primární škole. V současné době dostávají
učitelé na preprimárním stupni nižší plat než učitelé na primární škole. Terciarizace
pedagogické přípravy a nové nároky na učitele BS/GS by měly mimo jiné přinést
vyrovnání finančního ohodnocení a celkové zvýšení prestiže učitelského povolání na
tomto školském stupni.
Velmi významným bodem a předpokladem pro úspěšné fungování BS/GS je
počet dětí ve třídě, který byl stanoven na dvacet. Tento počet umožňuje individuální
práci s dětmi a dosažení vytyčených cílů. Osobně považuji omezení počtu dětí a
současně výuku v týmu dvou učitelů za jeden z nejvýznamnějších přínosů a prvků
podporujících úspěšnou a efektivní práci v BS/GS.
Jednotná interkantonální spolupráce na rozvoji předškolního a primárního
vzdělávání je ve švýcarské historii naprosto ojedinělá. Velkým přínosem může být
především pro německé kantony, které se všechny v určité podobě projektu účastní.
Kantony mohou profitovat z velkého počtu zkušeností z implementace BS/GS
168
169

Positionspapier Schuleingangsstufe (květen 2008)
tzv. Stellenprozente – jde o 1,5 úvazku učitele na jednu třídu
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v různých podmínkách, z práce na tvorbě nových materiálů i z velkého množství
evaluačních dat. Podle Grossenbacher (s. 7) jsou zkušenosti z věkově heterogenních
tříd, odborná podpora a vedení během realizace projektu dobrým základem pro
vytvoření konceptů věkově smíšených tříd i pro vyšší stupně vzdělávání170.
Strukturování do cyklů odpovídá také záměrům HarmoS-konkordátu.

6.2 Evaluace projektu EDK-Ost 4bis8
Projekt EDK-Ost 4bis8 se od svého ustanovení realizuje v rámci velmi
proměnlivého a vyvíjejícího se preprimárního a primárního školství posledních deseti
let. Od vydání EDK-Dossier 48 v roce 1997, prvního dokumentu podávajícího celkový
pohled na nově se formující první stupeň školské struktury, trvalo dva roky, než byl
poprvé vznesen konkrétní návrh na Basisstufe na kantonální úrovni. V roce 1999
vstoupil do diskuze o nové formě prvního stupně kanton Zürich při příležitosti
předložení nového zákona o národní škole171. Tato podoba však byla zamítnuta, což
vedlo k vytvoření modelu Grundstufe, který je v současné době v kantonu realizován.
Tímto způsobem se z původní ideje Basisstufe vytvořily dva modely prvního stupně
povinné školní docházky. Kantonům byla ponechána volnost v rozhodnutí pro jednu
z forem nové podoby prvního stupně172. Hlavními cíly a argumenty pro projekt byly
snaha o vytvoření nové kontinuity ve vzdělávání, jeho individualizace, zajištění
flexibilních přechodů v rámci školní soustavy a využití vhodného okamžiku k vytvoření
nové koncepce školní struktury. (Lagebericht der Projektkommission, 2008, s. 11)
Vedle kantonálně specifických implementací projektu BS/GS se realizuje také
zastřešující interkantonální část projektu. Sem spadá společná evaluace školních pokusů
s BS/GS, práce na společných pedagogických základech a materiálech, poskytování
informací k projektu a koordinace rozvojové práce. Jedním z důvodů pro celonárodní
monitoring a spolupráci je také snaha o co nejvyšší využití kantonálních zdrojů a
zkušeností získaných v rámci projektu. (Lagebericht der Projektkommission, 2008, s. 5)
170

Pokus s výukou ve věkově heterogenních skupinách také na vyšších školních stupních probíhá i na
škole v Hütten. Zde se realizuje jak projekt Grundstufe pro první tři roky povinné školní docházky, tak
jsou zde vyučovány společně děti od druhé do čtvrté třídy primární školy (4. - 6. rok školní docházky).
171
Volksschulgesetzvorlage
172
V roce 2008 se projektu účastnilo kolem 164 pokusných tříd (62 tříd s BS, 102 tříd s GS) s přibližně
3200 dětmi. (Lagebericht der Projektkommission, 2008, s. 5)
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Průběžná evaluace projektu byla vypracována v roce 2008173. Bylo sledováno
1000 dětí v průběhu čtyř až pěti let a rovněž byly vedeny rozhovory s jejich rodiči i
vyučujícími. Evaluace (sumativní a formativní) probíhá i nadále a bude jedním ze
základů pro závěrečnou zprávu k projektu, která by měla vyjít v průběhu tohoto roku.
Formativní evaluace (2004 - 2008) se soustředila na získání informací od učitelů,
rodičů a dětí (viz vizualizace v příloze). Hlavní okruhy kladených otázek se vztahovaly
k tématům: průběh BS/GS a vhodné změny, které by měly být nastoleny; určení
metodicko-didaktických principů nápomocných při realizaci BS/GS; optimální a
minimální rámcové podmínky.
Názory rodičů na BS/GS v průběžné formativní evaluaci z roku 2008 se dělí na
třetiny – jedna z nich hodnotí nový model výuky spíše pozitivně, druhá třetina není
rozhodnuta a poslední třetina zastává spíše negativní hodnocení (viz příloha). U učitelů
se pozitivní přijetí ještě více profiluje, negativní přístup má pouze 10% z nich (viz
příloha). Výchova a vzdělávání na začátku školní docházky je hodnocena rodiči celkově
velmi pozitivně (viz příloha). Učitelé i rodiče hodnotí na BS/GS shodně pozitivně
především možnost sociálního učení v rámci věkově smíšené skupiny, plynulý přechod
od hraní k učení a individuální vyučovací formy (tyto cíle byly podle údajů evaluace
částečně či plně dosaženy). Zajímavé je, že rodiče oproti učitelům více kladně hodnotí
význam dřívějšího začátku trivia.
Při porovnávání forem vyučování byly zjištěny následující rozdíly mezi KG a
BS/GS. V BS/GS se více prosazuje vyučování vedené učitelem se zaměřením na jedno
dítě (individualizované)174. Děti v KG si naopak mohou častěji zvolit, jaké činnosti se
budou věnovat, jak dlouho a s kým. Naopak první třída primární školy vykazuje
nejmenší hodnoty svobody rozhodování dítěte při volbě činnosti a jejího průběhu.
Učitelé na BS/GS zadávají práci většinou individuálně či skupinově, současně však
ponechávají dětem jistý stupeň svobody (např. ve formě určení práce pro následující
týden, při kterém si dítě může zvolit, jak si povinné činnosti během týdne rozloží –
plánování práce v GS Hütten). Videozáznamy ukázaly, že se program jednotlivých škol
BS/GS podobá. Třídy začínají většinou setkáním v ranním kruhu s oběma učiteli a čas
173

Sumativní evaluaci připravila Univerzita v Zürichu a formativní Pedagogická vysoká škola v kantonu
St.Gallen (obě instituce jsou odpovědné za vedení evaluace během celého projektu).
174
Tzv. lehrpersonenzentrierter Unterricht mit Individualisierung.
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je věnován společným hrám i hudebním činnostem. Poté následuje společná aktivita
řízená jedním učitelem nebo individuální práce dětí. Co se týká rozložení práce dětí
mezi jednotlivé typy aktivit, jsou dvě třetiny času během pozorovaných sekvencí
věnovány zpěvu, hře a výtvarným činnostem, jedna třetinu pak čtení, psaní a
matematice. Vyučující na BS/GS uznávají důležitost volné hry a jejího významu pro
rozvoj dětí, v porovnání s učiteli v KG a na primární škole zastávají střední stanovisko
mezi těmito názorovými póly. Pojetí učení dítěte vychází z konstruktivistického
přístupu. (Zwischenbericht formative Evaluation, 2008. s. 5-7, DVD Spielen,
entdecken, lernen)
Učitelé celkově hodnotí velmi pozitivně práci v týmu. Představuje pro ně
především ulehčení a rozdělenou odpovědnost, sdílení zkušeností, zvýšení kvality
vyučování, vzájemnou podporu, motivaci a zpětnou vazbu. Za problematický bod je
považována zvýšená časová náročnost, a to především v době počátku práce v týmu a
v prvním roce BS/GS vůbec (viz příloha; rozhovory s učiteli v Hütten; DVD Spielen,
entdecken, lernen). Celých 40 % učitelů z klasických tříd primární školy ale uvádí, že
rádi vyučují v týmu. Rodiče hodnotí kladně, že jsou o vývoji jejich dítěte současně
informováni oba hlavní vyučující. (Zwischenbericht formative Evaluation, 2008. s. 9)
Vstup do BS/GS není dle rodičů pro dítě více zatěžující než vstup do KG. Děti se
cítí lépe v KG než v BS/GS, na druhou stranu se ale tento pocit výrazně mění k horšímu
při nástupu do první třídy primární školy. BS/GS vykazuje oproti tomu stabilní hodnoty.
Dle výsledků hodnocení přechodu dětí mezi školními stupni a integrace dětí se
speciálními potřebami dosahuje projekt vytyčených cílů. Z 300 dětí účastnících se
evaluace nebylo žádné zařazené do speciální třídy. V průměru jedno dítě na dvě třídy
GS ji absolvovalo o rok rychleji (2 roky strávené na GS) a jedno dítě na jednu třídu o
rok pomaleji (4 roky na GS). Učitelé se staví rozdílně k přechodům mezi stupni v rámci
školního roku. Spíše zastávají variantu s přestupem v pololetí či na konci roku. Rodiče
hodnotí kladně vytíženost svých dětí – pouze jedna pětina považuje své dítě za
nedostatečně vytížené. Podle mého dotazníkového šetření mezi učiteli BS/GS tento
pocit vede řadu rodičů k dalšímu soukromému zadávání práce dětem doma a k jejich
přetěžování.
Spolupráce BS/GS se speciálním pedagogem je všemi učiteli vítána. Speciální
pedagogové většinou pracují jak s jednotlivci (o něco více než jednu lekci za týden), tak
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se skupinami dětí (průměrně dvě lekce za týden) i s celou třídou (asi jedna lekce za
týden). Projektové školy mají většinou určené jisté pensum hodin speciálního pedagoga,
které mohou dle potřeby libovolně rozdělit, což se také ukázalo jako nejvýhodnější
způsob.
Rámcové podmínky se mezi kantony velmi liší, a proto nebylo dosud možné
stanovit minimální či optimální nároky. BS/GS má celkově větší počet dětí a prostor
než KG a primární škola. Učitelé BS/GS však vnímají tuto situaci pozitivněji než jejich
kolegové v KG/primární škole. Čtvrtina učitelů BS/GS by si přála mít více vyučovacích
hodin, než je tomu v současnosti (viz příloha). Učitelé poukazují na zvýšené časové
nároky při začátku práce na BS/GS jako na jeden z mála problémů. Přesto se ukázalo,
že se časová náročnost s postupem praxe a nastupující zběhlostí v novém systému práce
zase snižuje.
Vzhledem k výuce trivia je evaluační komise toho názoru (výsledky průběžné
evaluace), že BS/GS ještě nevyčerpala svůj potenciál a že je potřeba hledat další cesty,
jak vyučovat triviu ve věkově smíšené skupině dětí. Za jednu z příčin považuje také
chybějící výukové materiály. Komise doporučuje rozvíjet trivium herními způsoby, aby
nedocházelo k tlaku na výkon dětí a současně byly všechny děti v odpovídající míře
stimulovány. Komise zastává názor, že učitelé přikládají menší význam výuce trivia na
BS/GS, než je v konceptu BS/GS zamýšleno. Rezervy jsou spatřovány také v podpoře
nadaných dětí. Podle evaluace se podařilo předejít „zeškolnění“ nebo naopak přílišnému
vlivu přístupů KG na výuku v BS/SG175, kterého se obávali někteří odpůrci myšlenky
BS/GS. (Zwischenbericht formative Evaluation, 2008. s. 15 - 16)
Sumativní evaluace se účastnilo rovněž 1000 dětí z BS/GS nebo KG. Děti byly
testovány v jazykových, matematických a sociálně-emocionálních kompetencích. Dále
byly děti dotazovány na individuální cítění se ve škole176, pocit přijetí od dalších dětí a
jejich vlastní schopnosti (sebepojetí). Výzkum proběhl ve třech fázích (čtyři měsíce, dva
roky a tři roky po nástupu do KG/BS/GS). BS/GS vykázala výrazně kladný dopad na
přechod mezi druhým a třetím školním rokem. Zatímco v BS/GS nebylo potřeba žádné
speciální podpory dětí, v případě přechodu z KG do první třídy primární školy bylo 9 %
dětí zařazeno do přípravné třídy. Také děti z BS/GS vykazovaly výrazný náskok ve
175
176

Tzv. „Verschulung“ a Verkindergartung“
Wohlbefinden
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znalostech a dovednostech trivia před dětmi z KG. Tento rozdíl se sice v případě čtení a
psaní v průběhu třetího roku zmenšil, děti z KG jej však nestihly vyrovnat.
V matematice však došlo během třetího roku ještě k prohloubení rozdílu obou
hodnocených skupin. Rovněž v kognitivních dovednostech prokázaly děti BS/GS lepší
výsledky, nikoliv však tak výrazně. Kategorie rozsahu slovní zásoby a sociálněemocionální kompetence nevykazovaly žádný prokazatelný rozdíl mezi oběma
skupinami. V oblasti sebehodnocení osobního cítění a akceptace skupinou se projevily
jen malé výhody vzhledem (jinak formulovat) k BS/GS. U dětí navštěvujících model
Basisstufe a model Grundstufe nebyly dosud zjištěny rozdíly. (Sumative Evaluation,
Zusammenfassung, 2008, s. 1 - 3; DVD)
Ve vztahu k dětem ze znevýhodněného prostředí (děti migrantů, děti ze sociálně
slabého či nepodnětného prostředí) ukázala evaluace, že ani BS/GS není schopna plně
kompenzovat jejich znevýhodnění oproti ostatním dětem. (Sumative Evaluation,
Zusammenfassung, 2008, s. 4)
Evaluace se dále zamýšlí nad důvody stagnace pozitivního vývoje dovedností ve
čtení a psaní ve třetím roce BS/GS a prezentuje názor, že se učitelé BS/GS příliš
zaměřují na rozvoj trivia v prvních dvou letech a že stagnaci dále způsobuje i
nedostatek vhodných výukových materiálů. Celkové zhodnocení výsledků evaluace
přineslo kladný výsledek ve prospěch BS/GS. Pokud jsou děti vědomě vedeny k triviu
již v předškolním věku (samozřejmě ve shodě s jejich stupněm zralosti), znamená to
přínos pro jejich další školní výsledky. Jednou z nutných podmínek je ale zajištění
kontinuity ve způsobu vyučování i po přestupu na vyšší školní stupeň. (Sumative
Evaluation, Zusammenfassung, 2008, s. 6) S tímto stanoviskem se ztotožňuje také
Silvia Grossenbacher177, která spatřuje největší problém BS/GS v chybějícím zajištění
vzdělávání a péče o dítě před zahájením docházky do BS/GS (nedostatek FEB míst) a
při přechodu na vyšší stupeň. Staví se proti tomu, aby byly děti nuceny nastoupit do
věkově homogenních tříd po skončení BS/GS. Raphaël Rohner178 dále zdůrazňuje, že
výborné výsledky BS/GS jsou spojené také s pedagogy, kteří se projektu účastní. Jde
zde o dobrovolníky, kteří se do projektu přihlásili, a proto mají také vyšší zájem na
177

Vědecká pracovnice v oblasti výchovy (Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung,
Aargau) (DVD, interview)
178
Regionální sekretář EDK-Ost, Schaffhausen a president Projektové komise EDK-Ost 4bis8 (DVD,
interview)
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dobrém výsledku svých snah a podporují tím celkový úspěch projektu. Rohner dále
upozorňuje, že základem správného fungování konceptu BS/GS je týmová práce
učitelů, která však nevyhovuje všem pedagogům a k níž není podle jeho názoru učitele
možné nutit. (DVD, interview)
Posledním kritickým bodem ve vztahu ke konceptu BS/GS bývá zvýšení
finančního zatížení kantonů při realizaci projektu. Tento argument je však pouze
relativně legitimní námitkou a spíše spadá do tendenční novinářské argumentace179.
Evaluace prokázala, že zavedení BS/GS by znamenalo větší finanční náklady pouze
v některých kantonech. Navýšení výdajů se odvíjí od kantonálních rozdílů v platovém
ohodnocení pedagogů v KG i BS/GS, z dosavadního rozsahu vyučovacího času a
z toho, zda v kantonech již byly zavedené reformy odpovídající HarmoS-konkordátu,
Sonderpädagogik-konkordátu a současným organizačním změnám (Blockzeiten,
integrace). Pro kantony, které již zavedly výše zmíněné změny by plošná implementace
BS/GS nepředstavovala výraznější finanční zatížení. Projektová komise konečně
zdůrazňuje, že otázky po legitimitě zvýšení nákladů na provoz prvního stupně
obligatoria nejsou oprávněné: „Investice do raného vzdělávání, podpory a integrace
musí být v našem zájmu a vyplatí se ve vztahu ke všem dětem. Nejde pouze o zásah do
školní dráhy každého dítěte, ale především o jeho možnost se později samostatně
pohybovat a orientovat v pracovním světě.“ (Lagebericht, 2008. s. 20)

6.3 Konkrétní příklad realizace projektu Grundstufe v kantonu Zürich
(Grundstufe Hütten)
V červnu roku 2009180 jsem během týdenní návštěvy Grundstufe Hütten181 měla
možnost se blíže seznámit s realizací projektu Grundstufe ve městě Hütten kantonu
Zürich. Cílem hospitace byl popis, analýza a evaluace fungování a organizace jednoho
konkrétního příkladu realizace projektu GS. Při sledování jsem se zaměřila na
vzdělávací a výchovnou práci učitelů ve třídě, na organizaci dne a týdne, spolupráci
s navazujícím stupněm primární školy i otázku vhodnosti modelu GS pro tuto lokalitu a
179

Odpůrci projektu z řad politiků a novinářů často argumentují proti plošné implementaci projektu
z důvodu finanční náročnosti.
180
14.-19.6.2009
181
Webová stránka s informacemi o GS Hütten (Dorfstrasse 30, 8825 Hütten):
http://huetten.ch/de/bildung/schulen/?action=showschule&schule_id=448.
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podmínky obce. Jedním z dílčích cílů byla také identifikace fungujících prvků GS, které
by mohly být přínosem pro české předškolní školství či by mohly přispět do diskuze o
jeho dalším vývoji u nás.

Použitými metodami bylo přímé i nepřímé pozorování

průběhu vyučovacího procesu za použití fotografických, filmových a zvukových
nahrávek. Dále byly realizovány interview se všemi pedagogickými pracovníky
působícími na GS (hlavní i vedlejší učitelky včetně externích učitelek tělocviku,
hudební výchovy a logopeda), analyzovány interní dokumenty GS a s odstupem devíti
měsíců (březen 2010) bylo uskutečněno také dotazníkové šetření mezi hlavními
učitelkami GS. V této kapitole se záměrně nevěnuji komplexnímu popisu GS Hütten,
ale soustřeďuji se na významné prvky nebo odlišnosti od obecného modelu GS.
Hütten je malé město ležící 30 km od Zürichu čítající přibližně 900 obyvatel.
Budova dnešní GS byla vystavěna již v roce 1838 a renovována roku 1954. Třídy GS
sídlí v samostatné budově, vedle které se nalézá navazující primární škola, jíž je GS
součástí. Třípatrová budova primární školy je navštěvována během hudební a tělesné
výchovy (děti z GS využívají tělocvičny a velké společenské i divadelní místnosti).
V prvním a druhém patře jsou dvě kmenové třídy, ve třetím patře speciální místnost
využívaná a vybavená pro speciální i logopedickou péči. Na každém patře budovy GS
se nachází velká místnost třídy, prostorná chodba s šatnou a sociální zařízení. Na rozdíl
od výše popsaných Kindergärten a Spielgruppen jsou zde oddělené toalety pro děti
(nejsou však uzpůsobeny velikostí jako je tomu zvykem v českých mateřských školách).
Chodba se používá i jako pracovní prostor – na obou patrech je umístěna dílna pro děti
a sporák určený na vaření v rámci vyučování. Obě třídy jsou skříněmi rozděleny na
pracovní části – v přední části se nachází stoly s židličkami, v zadní části je centrální
prostor využívaný ke společným aktivitám v kruhu (ten zde stále stojí, podobně jako ve
výše popsaném KG Mittlere Strasse) a po stranách jsou menší různě vybavené koutky
k samostatné práci. Uspořádání vybavení i prostor GS se výrazně neliší od běžných KG
ve Švýcarsku s tou výjimkou, že je velikost třídy přizpůsobena větší skupině dětí a dále,
že jsou zde k dispozici hry, výukové pomůcky a materiály potřebné pro výuku trivia182.

182

Viz fotografická příloha ke GS Hütten a filmová dokumentace z hosipitace
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Podoba GS Hütten se řídí rámcovým konceptem vydaným Školským ředitelstvím
kantonu Zürich183 k 15. březnu 2004. Třída GS s celkovým pensem 36 hodin je vedená
jednou učitelkou s aprobací Kindergarten a druhou s aprobací pro primární školu. Děti
v první a druhé třídě GS absolvují 20 vyučovacích hodin týdně, děti ze třetí třídy GS 24
hodin184 (čtyři hodiny jsou rozděleny do dvou odpoledních bloků). GS Hütten odpovídá
kantonálním doporučením, které za ideální stanovují, když se ze dvou tříd KG a jedné
první třídy primární školy vytvoří dvě třídy GS. Optimální počet dětí v jedné třídě GS je
22, jak tomu je také na GS Hütten.
Každá třída GS má svou hlavní učitelku185, třetí učitelka186 dělí pensum svých
hodin mezi obě třídy, což koresponduje s obecným modelem GS. V týmu se vyučuje
minimálně 12 hodin týdně. V odpoledních hodinách věnovaných třetí třídě (GS 3) bývá
navíc nad běžný rámec GS přítomna učitelka vyučující na navazujícím stupni primární
školy Hütten. Učitelka individuálně asistuje jednotlivým dětem, nevede však výuku187.
Dopoledne se vyučuje většinou v týmu. Aktivity obou tříd jsou harmonizované tak, aby
druhá učitelka mohla plynule mezi oběma třídami přecházet a být přítomna na
skupinových činnostech, kde je potřeba týmové práce. Odpolední vyučování pro starší
děti vede pouze jedna učitelka, druhá se účastní pouze v tom případě, když jsou děti
rozděleny do více skupin a vykonávají aktivitu vyžadující kontrolu (druhá učitelka je
však přítomna jen na určitý čas – např. testy čtení).
Součástí programu GS je integrace dětí se speciálními potřebami a dětí
s němčinou jako druhým jazykem. V GS Hütten jsou celkem integrovány pouze dvě
děti se speciálními potřebami. Pensum hodin logopeda pro GS s takto malým počtem
integrovaných dětí je kantonálně stanoveno na 13 hodin. Protože však jeden z chlapců
potřebuje zvýšenou podporu (dvě hodiny týdně), vyučuje logopedka na GS Hütten ze
své vůle o hodinu více188. Logopedka se však nevěnuje pouze integrovaným dětem, ale
pracuje se všemi dětmi GS. Logopedická péče zde totiž zahrnuje nejen podporu

183

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Rahmenkonzept 15. března 2004
Rozdělení do „tříd“ v GS však neodpovídá klasickému rozdělení podle věku, jde o rozdělení podle
dosaženého stupně vývoje a osvojených znalostí a dovedností dítěte. Třídy jsou učiteli nazývány
Grundstufe 1, GS 2 a GS 3.
185
Katharina Birkel, Andrea Käslin
186
Silvia Hitz, současně vedoucí GS Hütten
187
Viz video dokumentace
188
Viz interview v MP3 záznamu na přiloženém CD
184
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v oblasti jazyka, ale také celkovou individuální péči ve vzdělávacích oblastech trivia.
Jedna výuková jednotka trvá 30 - 40 minut. Dle mého názoru je to poměrně dlouhý čas.
V lekcích, které jsem viděla, byla většina dětí již po 20 minutách značně unavena (viz
nahrávka). Logopedka se s dítětem věnovala jednomu vzdělávacímu problému na dvou
didaktických hrách, které rozvíjejí i další vzdělávací oblasti. Vedle logopedické péče je
dětem v případě potřeby k dispozici také terapie v oblasti psychomotoriky a
psychoterapie.
Časová organizace výuky se orientuje podle Blockzeiten. V mnohém tedy
odpovídá uspořádání v Kindergarten. Odlišná je však skrze teamteaching a obsah
nabízených aktivit. Ráno se děti scházejí v 8:00 k výuce, v kantonu Zürich trvá od 8:20
do 11:55 a dvakrát týdně odpoledne od 13:45 do 15:25. Každé dítě při příchodu zdraví
obě učitelky a podává jim ruku. Děti si nezačínají hrát, ale samy usedají do kruhu na
židličky a hrají hru s bačkorami189 stejně jako děti v KG. Samotná výuka a společná
práce je zahájena až po 8:15, kdy děti společně zahajují den v komunitním kruhu,
kterého se někdy účastní obě učitelky, někdy však pouze učitelka třídní. V kruhu, kromě
úvodních rituálů podobných rituálům v KG, probíhá také první výuka (zpěv, cvičení,
čtení z knih, etická výchova atd.). Poté se děti rozcházejí ke stolečkům a věnují se
navazující společné práci. V GS funguje zvonění shodně jako na primární škole, slouží
však spíše k orientaci v čase než jako znamení začínající výuky. V pořadu dne nejsou
závazně dodržovány přesné časy zahájení a konce vyučování, ale plynule se přechází
mezi aktivitami a začátek i ukončení vyučovacího bloku přirozeně vyplývá ze situace.
Po svačině (Z´nüni), která je organizována shodně s KG, se děti individuálně
věnují práci podle svého týdenního plánu aktivit. Pokud jsou otevřeny dílny a pracovní
koutky, zapisují se do nich děti na tabuli pomocí kartiček190. Centrální pro volbu
činnosti je však týdenní plán určující činnosti, které děti během týdne mají zvládnout.
Děti tvoří s učitelkou plán činností na další den každé pondělí či úterý (podle dokončení
minulého plánu). Koordinace činností během týdne je ponechána na dětech. Pokud se
děti nemohou rozhodnout či má učitelka dojem, že dítě potřebuje podporu v plánování
aktivit, proběhne před začátkem práce individuální domluva. Učitelka asistuje také v

189
190

Finkenspiel
Viz fotografická příloha k GS Hütten
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případě, že se dítě snaží dostat na místo, které je již obsazeno, nebo pokud chce jedno
dítě vykonávat stále jednu činnost.
Ačkoli pokyny pro GS hovoří o tom, že není nutné připravovat individuální plány
pro každé dítě zvlášť - neboť stačí mít plány pro děti se stejným stupněm vývoje učitelky GS Hütten tyto plány vytvářejí, což zdůvodňují přílišnou rozmanitostí dětí,
které nejsou na stejné vývojové úrovni. Volba ideální podpory každého dítěte je zároveň
i rozhodnutím většího pracovního a časového zatížení.
Odpolední výuka probíhá v blocích mezi 13:40 a 15:30. Během týdne hospitace se
odpolední výuka realizovala pouze v pondělí a v úterý – ve středu odpoledne bylo
volno, ve čtvrtek podnikly děti celodenní společný výlet a v pátek odpoledne měly
volno. Odpolední výuka je věnována většinou dětem z GS 2 a GS 3. Především je cílena
na aktivity, kterých se nemohou účastnit nejmenší děti (trivium), a na aktivity
s potřebou individuální podpory nebo na práci s malou skupinou191.
Kromě běžného vyučování obsahuje vzdělávání na GS také specializované
hodiny. Patří mezi ně hudební výchova a tělocvik. V GS Hütten se hudební výchovy
účastní pouze GS 3. Tělesnou výchovu děti navštěvují podle tříd GS. Vždy jsou spojeny
shodné skupiny z obou tříd GS (např. GS 1 z obou tříd). Hudební i tělesná výchova se
pravidelně uskutečňuje během středečního dopoledního bloku po ranním kruhu.
Skupiny se postupně, po 45 minutách, vystřídají v tělocvičně. Dalším specifikem
v kantonu Zürich a GS Hütten jsou dvě hodiny na konci pátečního dopoledního bloku
určené k pobytu v lese. Děti chodí ven bez ohledu na počasí. Jsou k tomu také speciálně
vybaveny. Během mé hospitace v pátek celé dopoledne silně pršelo a byla poměrně dost
zima. Děti měly nepromokavé boty a zateplené pogumované overaly. Celé dvě hodiny
si hrály v lese nad školou a z pobytu venku měly velkou radost. Žádné dítě nejevilo
známky nelibosti.
V GS Hütten je shodně s projektovým modelem vyučovacím jazykem spisovná
němčina. Učitelky jí hovoří nejen při práci s celou skupinou, jak tomu bývá v KG ve
Švýcarsku, ale také při individuálním vedení dětí a rozhovorech. Děti jsou vybízeny
k tomu, aby používaly spisovnou němčinu192. V porovnání s dětmi v KG, které jsem
191

Viz filmová dokumentace
Viz hledání správného znaku pro rychlé upozornění dítěte nehovořícího spisovnou němčinou (filmový
záznam č.11)
192
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navštívila v kantonech Basel-Stadt a Bern, byla úroveň mluveného spisovného jazyka
opravdu lepší než u dětí z KG. Přesto však děti většinou přecházely během hovoru ze
spisovné němčiny k dialektu193.
Učitelky GS Hütten tvoří velmi dobrý pracovní tým. Cíleně dbají o vlastní
odbornou přípravu, společnou práci na tematických celcích shodných pro obě třídy a
systematické plánování výuky obou tříd i přátelské a neformální vztahy mezi sebou.
Každý pátek odpoledne se scházejí ke společné evaluaci uplynulého týdne a plánování
programu na týden následující. Rozebírají společné vzdělávací problémy jednotlivých
dětí a vhodná opatření, společně připravují výukové materiály i prostor třídy. Každý den
po skončení dopoledního bloku se učitelky GS scházejí ve sborovně ke krátké poradě,
vyhodnocení výuky a doladění programu i rozdělení úkolů pro odpoledne či další den.
Během vyučování v týmu spolu učitelky perfektně spolupracovaly, měly rozdělené
úlohy a střídaly se ve vedení třídy. Učitelky si byly opravdovými partnery a jejich
působení mělo velmi pozitivní vliv na klima ve třídě. Učitelky jsou ostatními učiteli
primární školy přijímány jako součást jejich pedagogického sboru nejen po formální
stránce, ale také v reálné situaci. Tím se značně odlišuje jejich status od učitelů v KG ve
Švýcarsku. Shodně je tento fakt hodnocen učiteli GS velmi pozitivně. Konkrétní
momenty pedagogického působení jsou popsány v komentáři k filmové dokumentaci,
proto se jim v této kapitole blíže nevěnuji.
GS Hütten je metodicky a organizačně podřízena vedení v rámci kantonu194, které
je odpovědné za plánování, realizaci a vyhodnocení projektu. Na úrovni obce je zřízena
koordinační skupina složená ze zaměstnanců školských úřadů a pedagogických
pracovníků, která zajišťuje organizaci pokusných tříd podle pokynů kantonálního
vedení. Skupina určuje kontaktní osobu spolupracující s vedením projektu. Třetím
orgánem je kantonální doprovázející komise195, informační a diskusní grémium,
spolupracující se školským ředitelstvím.

193

Velká část dětí však byla schopná funkčně obou variant využívat. Při mluvním výstupu ve třídě se
v důsledku koncentrace na obsah výpovědi a chybějících výrazů často vracely k dialogu. V komunikaci se
mnou ale většina dětí používala švýcarskou spisovnou variantu němčiny, protože zjistily, že jim takto
mnohem lépe porozumím. Učitelky na začátku mé hospitace děti také zvlášť upozornily, aby se speciálně
snažily mluvit spisovnou němčinou s ohledem na mou přítomnost.
194
Versuchsleitung
195
Kantonale Begleitkommission
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V kantonu Zürich jsou učitelé zapojení do projektu odborně doprovázeni a je jim
umožněno se dále vzdělávat196. Jednou ročně se učitelé účastní interního vzdělávacího
dne pro učitele GS, KG a primární školy (nižšího stupně). Hlavním tématem je kromě
pedagogiky GS také koordinace mezi GS a nižším stupněm a přechodu mezi oběma
stupni. Během mé hospitace byla na GS jeden den přítomna také inspekce zaměřená na
osvojení dovedností trivia a rozvoj jednotlivých dětí GS. Sledování bylo realizováno
skrze individuální rozhovory s dětmi a testování jejich znalostí.
Model GS je pro Hütten ideální, a to z několika důvodů. Škola nemá velký počet
dětí a jednotlivé ročníky jsou dětmi rozdílně zastoupeny, což by při normálním
rozdělení dětí do tříd podle věku vytvářelo problémy v koordinaci i finančním zajištění
fungování školy. V GS Hütten je jako v jedné z mála zajištěna kontinuita modelu
vyučování i při přechodu na primární školu. Také zde jsou totiž vyučovány děti ve
věkově heterogenních třídách, 3. až 6. ročník je spojen a funguje na podobném základu
jako GS. Přechod mezi GS a primární školou je proto v porovnání s jinými školami
mnohem plynulejší. Učitelé i rodiče hodnotí tento stav velmi pozitivně. Funkčnost
modelu se ověřuje i z hlediska úspěšnosti přechodu dětí z prvního na druhý školský
stupeň. Od začátku modelu GS nebylo vráceno na nižší stupeň ani jedno dítě a učitelé
zaznamenali i menší individuální problémy dětí v porovnání se zkušenostmi
z klasického modelu primárního školství.
GS Hütten je malá škola, která profituje ze své lokality v maloměstě. Učitelé zde
znají děti ze školního i mimoškolního kontaktu. Z evaluačních dotazníků učitelek GS
Hütten jednoznačně vyplývá jejich spokojenost s modelem. Všechny se vyslovily
kladně k otázce pokračování fungování školy v modelu GS. Katharina Birkel oceňuje
GS, která jí pomohla nalézt nové způsoby vlastní pedagogické práce. Práci v týmu
hodnotí jako velmi obohacující, podporující a současně ulehčující vzhledem k rozložení
odpovědnosti za pedagogické vedení třídy mezi více učitelů. Dále oceňuje týmovou
práci dětí, protože je přímo učí, jak spolupracovat. Andrea Zehnder hodnotí pozitivně
spolupráci s kolegy, ale především individuální přístup k dětem, které mají větší prostor
k osobnímu rozvoji. Učitelé mají prostor sledovat, zda jednotlivé děti vyučovanou látku
196

Následná kvalifikace obsahuje 7 modulů s každým po 40 hodinách včetně vlastní činnosti. Studium je
rozloženo do tří let a realizováno v době mimo vyučování. Kvalifikaci zajišťuje Vysoká pedagogická
škola Zürich (PHZH).
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opravdu ovládají a naplňovat potřeby nutné pro rozvoj každého z nich. Jako
problematickou spatřuje nedostatečnou důvěru některých rodičů k modelu GS, kteří
nepovažují nároky a podněty GS za dostačující a snaží se děti ještě dodatečně skrze
školní úkoly rozvíjet doma. Andrea Zehnder toto jednání hodnotí jako naprosto
nepotřebné a naopak kontraproduktivní, protože znejišťuje děti a vede k jejich
přepracování a následné únavě ve vyučování, která s sebou přináší další negativní
důsledky. Nadine Pernet se zmínila o nevýhodách a nedostatcích u dětí absolvujících
GS. Podle jejích zkušeností mívají děti problémy s psaním a jeho plynulostí. Přesto se
také jednoznačně vyjadřuje pro model GS, protože zohledňuje individuální vývoj a lépe
tak vyhovuje potřebám dětí.
Následující kapitola shrnuje pozitivní aspekty Grundstufe (Basisstufe), které jsem
měla možnost ověřit v praxi při hospitaci v Hütten a o kterých se shodně vyjadřovali i
další učitelé účastnící se projektu BS/GS197. Osobně považuji řadu z těchto prvků
přenositelnou i do českého prostředí a velmi důležitou pro rozvoj předškolní výchovy.

197

Viz DVD Spielen, entdecken, lernen. Část komentářů je možné shlédnout v online ukázce na
stránkách www.edk-ost.ch
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6.4 Závěr výzkumné části
Švýcarský projekt Basisstufe/Grundstufe

odráží reformní snahy v oblasti

předškolního vzdělávání v posledních 15 letech a současně je plně v souladu s novými
platnými koncepcemi (HarmoS-konkordát, Sonderpädagogik-konkordát). V letošním
roce má být předložena závěrečná evaluační zpráva jako jeden z podkladů pro
kantonální rozhodování o plošné realizaci BS/GS v předškolním vzdělávání. Je proto
možné očekávat, že následující roky přinesou bohatou diskusi o podobě preprimárního
školství v jednotlivých kantonech. Kanton Zürich je již od počátku nejaktivnějším
kantonem v projektu s největším počtem pokusných škol s modelem Grundstufe (76).
Odezva od učitelů GS i rodičů dětí navštěvujících pokusné školy je ve většině případů
velmi kladná – obě zastoupené strany se vyjadřují pro pokračování modelu GS na
projektových školách i nadále.
Za hlavní přínos modelu BS/GS považuji několik nových důrazů v realizaci
předškolního vzdělávání a výchovy, které mohou být inspirací i pro českou mateřskou
školu. Nejdůležitější je bezesporu nové uvědomění potřeby individuálního přístupu
k dítěti a důsledky z toho plynoucí - především hledání způsobů naplnění této potřeby.
To se odráží v malém počtu dětí ve třídě v přepočtu na jednu pedagogickou sílu,
v individuálním plánování výuky a individuální flexibilitě ve školní dráze každého
dítěte, které fungující model BS/GS umožňuje. Předpokladem je ochota k časovým,
pracovním i finančním investicím do předškolního vzdělávání ze strany učitelů i státní
správy.
Malý počet dětí ve třídě vidím jako nutnou podmínku individuálního přístupu a
možnosti úspěšné realizace modelu BS/GS vůbec. V porovnání s českými třídami
v mateřských školách, kde je ve třídě s jednou učitelkou v současnosti zapsáno 28 dětí,
nabízí model BS/GS s 20-24 dětmi na dva a více pedagogy pracující v týmu mnohem
širší možnosti pedagogického působení. Učitelé mohou pracovat společně s celou
skupinou nebo se jeden učitel může věnovat velké skupině dětí a druhý pracuje na
speciálním úkolu s další skupinou, pro kterou daná aktivita není právě určena. Mnohem
jednodušeji se ve třídě udržuje pozornost dětí a plynulost práce pedagoga se skupinou
nemusí být narušena ukázněním rušících jedinců. Druhý učitel se také může
individuálně věnovat jednotlivým dětem, zatímco hlavní skupina se soustředí na jiný
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úkol. Týmová práce během určitých částí dne a společné plánování výuky a vedení
jednotlivých dětí je velkým přínosem a silou projektu BS/GS. Osobně považuji posílení
týmové práce v českých mateřských školách za možné198. Děti se mohou scházet
v ranních a odpoledních hodinách v jedné třídě, čímž se ušetří čas učitelek a umožní se
delší překryv jejich služeb během hlavních činností se třídou. Toto řešení může být
problémem kupříkladu u malých, jednotřídních mateřských škol s dlouhou pracovní
dobou. Týmová práce vyžaduje rovněž větší nasazení, otevřenost k novým vzdělávacím
stylům a metodám, a především zpočátku, také větší časové investice ze strany učitelů,
což nemusí být všemi přijímáno pozitivně199.
Velmi dobré výsledky v podpoře dětí přináší přítomnost logopeda na škole a jeho
systematická práce s dětmi od nástupu do BS/GS i po přestupu na další stupeň. Logoped
je jedním z týmu učitelů ve třídě, v určité míře se také účastní přípravy vzdělávacích
plánů jednotlivých dětí a je učitelům k dispozici pro odbornou konzultaci. Logoped děti
s komunikačními a vzdělávacími obtížemi ve třídě sám vyhledává a pro svou práci
s dětmi nepotřebuje svolení jejich rodičů. Jeho péče je integrovanou složkou vzdělávání
dětí na BS/GS.
Model BS/GS je přínosným pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami či jiným typem znevýhodnění (do určitého stupně). BS/GS jim umožňuje
absolvovat vzdělávání bez segregace či pocitů neúspěchu při opakování tříd či vrácení
do nižší třídy. Pokud na BS/GS navazuje stejný systém i na vyšším stupni, mohou tyto
děti absolvovat povinnou školní docházku společně s ostatními dětmi bez problémů
spojených s přestupem mezi třídami či stálým střídáním dětských kolektivů a učitelů.
Povinné školní vzdělávání projdou během delšího časového úseku, jejich třídní kolektiv
se každý rok o třetinu promění, při přestupu na další stupeň se zde však znovu potkají se
známými dětmi i s učiteli, kteří na předešlém stupni působili s menší časovou dotací.
Učitelé velmi kladně hodnotí metodickou podporu a spolupráci ze strany vedení
projektu a nadřízených školských orgánů. Konkrétní pokusné třídy jsou velmi podrobně
monitorovány a výsledky práce jsou sledovány v případě jednotlivých dětí, kolektivu
198

V MŠ (Praha 4), kde vyučuji, je snaha o překrývání časů obou učitelek ve třídě v době bloků hlavních
aktivit během dne. V porovnání s možnostmi využití tohoto potenciálu pro efektivnější výuku však máme
v porovnání s výukou na BS/GS stále ještě značné rezervy.
199
Během mých hospitací v KG v kantonu Basel-Stadt byly právě tyto důvody u některých učitelek
hlavní překážkou, proč se nechtěly zapojit do projektu.
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celkově i v případě fungování školy a navázání na další stupeň. Pravidelné inspekce
však nejsou jen kontrolním nástrojem. Učitelé mají možnost konzultovat své vzdělávací
a výchovné problémy se třídou a je jim zajištěna metodická podpora, kterou hodnotí
jako velmi přínosnou.
Velmi kladně na mne zapůsobila péče o zdravý životní styl na BS/GS200 a
zdravou stravu. Každá škola má vyvěšené seznamy pokrmů, které děti mohou do školy
nosit – neslazené nápoje (nejlépe voda), ovoce, zelenina, celozrnné pečivo a netučné
sýry. Na seznam nepatří uzeniny, tučné maso či sýry, černý čaj, káva nebo kávovinové
náhražky, slané či sladké sušenky a cukrovinky, které v našich MŠ vídáme velmi často.
Velmi se mi líbil důraz na vlastní odpovědnost dítěte a podporu jeho
rozhodovacích schopností i jeho samostatnosti. Dítě je zde více než u nás vnímáno jako
partner, který se účastní formování vlastního vzdělávání, je mu umožněna jistá míra
svobody, ale též se od něj očekává větší odpovědnost za realizaci předeslaných úkolů.
Tento způsob přístupu je také podmíněn věkovým složením třídy. Pokud by ve třídách
BS/GS byly přítomné i děti mladší čtyř let, nebylo by možné vést výuku stejným
způsobem. Do vyučování se nejmladší čtyřleté děti zapojovaly v náročnějších
činnostech jako diváci a některých činností se vůbec neúčastnily.
Model BS/GS v sobě zahrnuje mnohé nám známé prvky z alternativních
projektů u nás (Začít spolu, Zdravá mateřská škola aj.) i v zahraničí (obdobný projekt
uskutečněný

v

Nizozemí).

Ve

své

podobě

je

přizpůsoben

školským

a

společenskopolitickým podmínkám ve Švýcarsku. Rámec programu poskytuje
kantonům i projektovým školám dostatek prostoru pro vytvoření specifické konkrétní
realizace, která je přizpůsobena potřebám dané lokality. Určitý stupeň volnosti ve
formování projektových tříd je nutný kvůli mnohotvárnosti škol v jednotlivých
kantonech. Drobné odlišnosti mezi projektovými školami přispívají k variabilitě
zkušeností a výsledků projektu. Napomáhají hledat nejvhodnější řešení a doporučení
pro výsledný model projektu BS/GS.
Celkově můžeme hodnotit projekt BS/GS jako velmi úspěšný a zlomový pro
švýcarské školství. Nejen že po dlouhých letech obrátil zrak široké veřejnosti k dříve
opomíjenému předškolnímu vzdělávání a proměňujícím se potřebám mnohotvárné

200

Platí také pro KG ve Švýcarsku.
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dětské populace navštěvující předškolní zařízení, ale představuje jedinečnou formu
spolupráce mezi kantony v této oblasti vzdělávání. Na projektových školách se daří
naplňovat cíle projektu (odbourání problémů s přestupy mezi jednotlivými stupni
vzdělávání, integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami atd.).
Dle mého mínění ale nelze očekávat, že by došlo v nebližší době k plošnému
zavedení modelu BS/GS ve Švýcarsku na místo Kindergarten. Pokusné školy byly
realizovány pouze v deseti kantonech, ostatní kantony se rozhodly projektu zúčastnit
jinou formou. Uskutečnění modelu BS/GS se pojí s komplexním přizpůsobením školské
struktury, které v současnosti není možné, a domnívám se, že ani vhodné. Důvodů je
celá řada, zástupně bych jmenovala absenci výukových materiálů a podkladů pro
všechny oblasti vzdělávání na BS/GS, nové nároky na vzdělání učitelů a na prostorové
uspořádání škol, přesvědčení rodičů, učitelů i vedení škol o funkčnosti modelu,
zavedení navazujícího stupně na primární škole atd. Model BS/GS by mohl být do
budoucna alternativou ke KG a prvním třídám primární školy, pro kterou by se kantony
a obce mohly rozhodnout na základě regionálních podmínek.
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7

ZÁVĚR
Předškolní výchova, vzdělávání a péče ve Švýcarsku zaznamenaly od 60. let 20.

století a především v posledních dvou desetiletích značný rozvoj a zájem z řad
odborných pracovníků, politiků i široké veřejnosti ve Švýcarsku. Rozkvět předškolních
zařízení mnoha typů byl spojen s proměnou ekonomické i sociálně-politické situace. Od
poloviny minulého století vzrůstala průmyslová produkce, zastoupení zaměstnanců v
sektoru služeb, míra imigrace i počet narozených dětí, stoupl počet zaměstnaných žen a
celkově se zvýšila životní úroveň obyvatelstva. Předškolní zařízení se etablovala a stala
se nutnou součástí fungující společnosti. V roce 1971 byl vydán rámcový plán pro
předškolní vzdělávání platný až do roku 1999, který poprvé vymezoval cíle a obsahy
vzdělávání v Kindergarten. Devadesátá léta minulého století znamenala novou vlnu
reformních snah na všech školských stupních. Poprvé byl vznesen nárok na
vysokoškolskou

přípravu

všech

pedagogických

pracovníků,

tedy

i

učitelů

v Kindergarten, a vznikly první koncepce nových modelů výuky dětí předškolního věku
(Blockzeiten, model Basisstufe/Grundstufe).
Struktura vzdělávacího systému ve Švýcarsku se vyznačuje interkantonálními
odlišnostmi způsobenými relativně samostatným dosavadním vývojem v jednotlivých
kantonech.

Vyučovacím

jazykem

je

němčina,

francouzština,

italština

nebo

rétorománština. Volba vyučovacího jazyka se zpravidla řídí podle úředního jazyka
daného kantonu. V minulém roce vstoupil v platnost HarmoS-Konkordat zavádějící
povinnou dvouletou docházku do předškolních zařízení pro všechny děti od čtyř let.
Kantony jsou povinny realizovat tuto změnu nejpozději od školního roku 2015/2016,
povinná školní docházka se tím prodlužuje na 11 let. Konkordát dále harmonizuje délku
a cíle stupňů vzdělávání a způsob přechodů mezi nimi. Vedle strukturálních změn
podporuje sjednocení vzdělávacích plánů, výuku jazyků, kontrolu kvality vzdělávání
atd. Všechny stupně spadající do povinné školní docházky jsou v pravomoci kantonů,
kantony a obce hrají také hlavní roli v jejich financování. Vyšší sekundární stupeň
podléhá mezikantonálnímu a spolkovému rozhodování, kantony odpovídají za vedení a
realizaci vzdělávání. Švýcarský systém vzdělávání se vyznačuje značnou flexibilitou
vzdělávací dráhy i otevřeností v přístupu ke vzdělání. Ve Švýcarsku jsou poměrně
vysoké investice do školství z veřejných financí (20%).
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Předškolní výchova a vzdělávání se ve Švýcarsku realizují v Kindergarten a
v pokusných školách projektu Basisstufe/Grundstufe a jsou většinou institucionálně
odděleny od zajišťování péče o dítě mimo rodinu (FEB). Do roku 2008 bylo vzdělávání
v kompetenci resortu školství (EDK) a FEB v resortu rodinného a sociálního zajištění
(SODK). Od roku 2008 platí dohoda EDK a SODK o společné podpoře institucí
zajišťujících celodenní péči o dítě mimo rodinu. Rozdělení vzdělávání na jedné straně a
péče o dítě na straně druhé není považováno za příliš šťastné, neboť se jím rozdvojuje
vzdělávací dráha dítěte na dobu před nástupem a po nástupu povinné školní docházky a
vznikají také organizační problémy při zajištění péče o dítě v době mimo vyučování v
Kindergarten. Oddělení rovněž nekoresponduje se současnými potřebami rodiny, která
by mnohem spíše uvítala jednotu ve formě zařízení fungujícího podobně jako české
mateřské školy nebo předškolní zařízení v kantonu Tessin. Přesto v plánech velké řady
kantonů nefiguruje podpora zřizování Tageskindergarten a péče o dítě mimo vyučování
má být i nadále zajišťována zařízeními FEB (Krippen, Tagesfamilien, Tagesmütter,
Spielgruppen, Tageskindergarten, Kinderhütedienst, Babysitting atd.). Vzdělávání
v Kindergarten je poskytováno bezplatně, péče o dítě je hrazena rodinami a pouze děti
ze znevýhodněného sociálního prostředí dostávají dotaci na FEB. Ačkoli byla zařízení
FEB v posledních letech velmi výrazně finančně podporována, velikost nabídky zatím
zdaleka nepokrývá poptávku. Od roku 2009 je možné v německých kantonech
absolvovat kvalifikační přípravu pro pracovníky FEB na vyšších odborných školách.
Vychovatelé získávají v porovnání s ostatními učiteli studujícími na pedagogických
vysokých školách nižší stupeň vzdělání.
Jediným zařízením pro děti mladší čtyř let, které si klade za cíl kromě péče o dítě
také jeho vzdělávání, je Spielgruppe. V současnosti představuje nástroj výrazně
napomáhající podpoře integrace dětí cizích národností a dětí se zvláštními potřebami.
Řada Spielgruppen se specializuje na určitou skupinu dětí, aby jim tak zajistila co
nejvhodnější podporu. Výzkumy prokazují, že Spielgruppen mají značně pozitivní
dopad na rozvoj dětí, znamenají výraznou pomoc při přípravě dětí ze znevýhodněného
prostředí na nástup povinné školní docházky a včasnou intervenci. Vychovatelé ve
Spielgruppen nemusejí mít stejné vzdělání jako učitelé v Kindergarten. V České
republice nenacházíme obdobné zařízení.
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Do Kindergarten dochází ve Švýcarsku kolem 86 % všech dětí po dobu dvou let.
Ve většině kantonů existuje již nyní povinná jednoletá nebo dvouletá docházka do KG.
Podle HarmoS-konkordátu mají Kindergarten navštěvovat děti od čtyř do šesti let.
Výuka je organizována v integrovaných blocích, tzv. Blockzeiten, každé dopoledne od
pondělí do pátku a dvakrát do týdne též v odpoledních blocích pro jednu ze dvou skupin
třídy (např. rozdělení na starší a mladší děti). Zařízení Kindergarten mívají jednu nebo
dvě třídy. Preferuje se větší počet menších institucí, tak, aby nebyly příliš vzdáleny od
bydliště dětí. V běžných Kindergarten není dětem poskytováno jídlo, nosí si jej
z domova. Kindergarten nemají ředitele, ale jsou řízeny centrálně v rámci kantonu. Co
se týče přístupu učitelů k dětem, lze říci, že učitelé ve švýcarských Kindergarten na děti
v porovnání s učiteli českých mateřských škol obecně méně dohlížejí a ponechávají jim
větší odpovědnost za vlastní bezpečnost. V Kindergarten neexistují tak striktní
hygienická pravidla (malé nároky na sociální zařízení i opatření pro manipulaci
s jídlem). Švýcarští učitelé jsou v těchto otázkách méně útlocitní a zpřísnění nepovažují
za potřebné. V českých mateřských školách máme na druhou stranu mnohem
propracovanější didaktiku výuky hudební a tělesné výchovy, přípravu budoucích učitelů
v těchto vzdělávacích oblastech i výuku samotou.
Cílem projektu „EDK-Ost 4bis8“ (také projekt Basisstufe/Grundstufe) je
optimalizace přechodu mezi prvními školními stupni, vytvoření plynulého vstupu dítěte
do vzdělávacího systému a zajištění pedagogické kontinuity mezi Kindergarten a
primární školou. Záměrem projektu je snížit počet dětí s odkladem a dětí umístěných
v přípravných či speciálních třídách. Model Grundstufe spojuje dva roky Kindergarten
s prvním rokem primární školy, model Basisstufe připojuje ještě druhou třídu primární
školy. Nová forma začátku povinné docházky má zajistit flexibilní nástup dítěte do
vzdělávání s možností absolvovat tento stupeň v čase o rok kratším, standardním i o rok
delším. Projekt chce podpořit plynulost přechodu od hry k systematickému učení, od
pedagogických metod Kindergarten k metodám primární školy. Děti jsou vzdělávány ve
věkově smíšených třídách multiprofesionálním týmem vyučujícím určité pensum hodin
společně. Děti se k práci nedělí podle věku, nýbrž podle dovedností a dosaženého
vývoje. Přístup k výuce trivia je umožněn v případě zájmu i dětem mladším šesti let.
Výukové plány mohou být připravovány pro jednotlivé skupiny dětí i pro jednotlivce.
Projekt odpovídá současným reformním snahám EDK a závazným pokynům
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stanoveným v konkordátech pro povinnou školní docházku. Problém s vysokým počtem
odkladů je velmi aktuální též v České republice a řešení, které nabízí projekt
Basisstufe/Grundstufe, může být inspirující i pro naše školství.
Projekt byl vytvořen v roce 2002, první pokusné třídy se otevřely ve školním
roce 2003/2004. V současné době se projektu aktivně účastní na 160 tříd v 10 kantonech
německé části Švýcarska a kantonech jazykově smíšených včetně sousedního
Lichtenštejnska, dalších 11 německých kantonů projekt podporuje. Konec projektu je ve
většině kantonů stanoven na rok 2010, kdy bude zveřejněna závěrečná zpráva sloužící
kantonům jako jeden z podkladů pro rozhodování o dalším vývoji předškolního a
primárního školství a případném přechodu na jeden z modelů Basisstufe/Grundstufe.
V roce 2008 byly publikovány první výsledky evaluace projektu. Na jejím základě i z
výpovědí učitelů účastnících se projektu je možno dosavadní výsledky hodnotit velmi
kladně.
Hlavním přínosem projektu pro českou předškolní výchovu může být příklad
důsledného hledání způsobů naplnění individuálních potřeb dětí a vytvoření takových
podmínek v mateřské škole, které individuální přístup k dítěti pedagogovi opravdu
umožňují. Dalším významným bodem jsou zkušenosti učitelů z týmového vedení
výuky. Jedním z předpokladů je ochota k větším časovým, finančním i pracovním
investicím ze strany státu i učitelů. Velmi důležitou podmínkou je malý počet dětí na
jednoho učitele. Třída Basisstufe/Grundstufe čítá kolem 20 dětí a vyučují v ní
minimálně dvě pedagogické síly (dohromady 1,5 úvazku). Za nesmírně důležitý prvek
považuji zapojení dětí do formování jejich vlastního týdenního plánu výuky. Společně
s učitelem si děti vymezují vzdělávací oblasti a obsahy, kterým se v daném týdnu budou
věnovat, a jsou pak odpovědné za jejich naplňování. Tento postup velmi pozitivně
ovlivňuje rozvoj a vědomí vlastní odpovědnosti dítěte, jeho zdravého sebevědomí i
schopnosti plánovat. Oba modely jsou přínosem pro integraci dětí se speciálními
potřebami, protože jim umožňují rozložit učivo do delšího časového horizontu a přitom
je nevyřazují z dětského kolektivu. Pokud má být model Basisstufe/Grundstufe
efektivní, měla by být shodně organizována výuka i na navazujícím stupni.
Celkově můžeme hodnotit projekt jako úspěšný a zlomový pro švýcarské
školství, protože představuje první dlouhodobou spolupráci mezi kantony v oblasti
předškolního vzdělávání, podporuje jeho status právoplatné součásti povinného
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vzdělávání a upozorňuje na proměňující se potřeby mnohotvárné dětské populace.
Domnívám se, že nelze očekávat plošné zavedení modelu Basistufe/Grundstufe
v nejbližší době, protože se realizace modelu pojí s komplexním přizpůsobením školské
struktury. Nový typ začátku povinné školní docházky se však může stát paralelní
alternativou ke stávajícím institucím Kindergarten a primární školy.
Švýcarský systém vzdělávání stál doposud poněkud stranou našeho zájmu, který
se v posledních letech orientoval především za země Evropské unie. Švýcarsko je nám
v mnoha ohledech vzdáleno. Přesto se zde vyskytují stejné společenské a školské
problémy jako v České republice a je zajímavé se s nimi seznámit. V budoucnosti bych
ráda pokračovala ve zkoumání projektu „EDK-Ost 4bis8“ a sledování jeho dalšího
vývoje. Především bych chtěla vyhodnotit hlavní přínosy nového modelu prvního
stupně vzdělávání a identifikovat faktory, které by bylo možné přenést do české
předškolní pedagogiky.
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