Rozšiřovat školky se vyplatí. Za kaţdé nové dítě stát získá 10 tisíc
korun ročně, tvrdí studie

8. 3. 2016 Hospodářské noviny, Autoři: Markéta Hronová, Klára Galová




Stát z jednoho dodatečného místa ve školce získá deset tisíc korun ročně, spočítali
ekonomové z výzkumné organizace IDEA při CERGE-EI.
Dokázali tak, ţe se školky vyplatí nejen rodičům, ale i státu.
Pokud poslanci v pátek schválí novelu zákona, budou mít obce povinnost nově
zajistit místa ve školkách pro čtyřleté a později i tříleté děti.

Magdalena Melzerová patří do generace takzvaných Husákových dětí, které měly v
posledních letech velký problém umístit své děti do mateřské školy. Míst bylo málo.
"Nakonec se mi to podařilo, ale kaţdý musel chodit do jiné školky," popisuje Melzerová.
Jiní rodiče ale nesehnali vůbec nic − a místo návratu do práce museli zůstat s dětmi dál
doma.
Nevýhodné to je nejen pro ně, ale i pro stát. Za kaţdé další dítě, které si hraje ve školce,
zatímco rodiče pracují, získá státní rozpočet v průměru deset tisíc korun ročně. Spočítali
to ekonomové z think-tanku IDEA při CERGE-EI.
"Jako první jsme ukázali, ţe investice do školek není drahý špás. Dokonce se vyplatí, coţ
pro řadu lidí bude překvapením. Není pravda, ţe kaţdý veřejný výdaj je na úkor
daňových poplatníků," míní jeden z autorů studie Daniel Münich. Zaměstnaný rodič

vydělává víc peněz, platí z nich daně a odvádí pojistné, na čemţ stát vydělá. A na
pracujících lidech navíc ušetří na sociálních výdajích.
Návrat rodičů s malými dětmi do práce je v Česku velký problém, který se příliš nedaří
řešit. Většinou jsou to matky, které s dětmi zůstávají doma. Zaměstnanost ţen s jedním
či více dětmi se v Česku pohybuje kolem 40 procent, průměr Evropské unie je přitom
přes 60.
"Tato situace je neudrţitelná. Ţeny by měly mít moţnost pracovat, i kdyţ mají děti.
Třeba na zkrácený úvazek nebo z domova," řekla uţ dříve eurokomisařka Věra Jourová.
Největší boj o školky trval do roku 2013, kdy více neţ milion rodin mělo potíţe získat pro
dítě místo. Pak tento problém částečně vyřešil pokles porodnosti. Jenţe v obcích, kde se
stavělo hodně nových bytů a kam se stěhovaly mladé rodiny, je to stále sloţité. Jde
především o obce v okolí Prahy.
Nyní musí mateřské školy přednostně přijímat předškoláky − nejčastěji pětileté děti.
Novela zákona, kterou v pátek projednají poslanci, počítá s přednostním právem na
přijetí i u čtyřletých dětí. Platit by měla uţ od září 2017. O rok později by se do školky
měly přednostně dostávat i děti tříleté.
Obce tak budou muset všechna tato místa zajistit. Podle vyjádření předsedy Svazu měst
a obcí Františka Lukla by to měly zvládnout. "Většina z nich bude mít podle našich
průzkumů kapacitu na to, přijmout děti z vlastní obce. Větší města a jejich okolí ale uţ
dneska vidí, ţe jim místa stačit nebudou," popisuje Lukl.
Na výstavbu školek slíbilo ministerstvo školství peníze ze státního rozpočtu. Do roku
2021 budou moct zřizovatelé vyčerpat 1,5 miliardy korun. Další peníze je moţné získat z
evropských fondů.
Hodně měst uţ si ale nedostatek školek vyřešilo po svém. Například v Jičíně otevřeli
novou školku pro sto dětí loni v srpnu. "Měli jsme málo míst jako mnoho jiných obcí.
Město se snaţilo vyjít vstříc jičínským občanům i těm, kteří sem dojíţdí za prací a chtějí
mít dítě blízko," řekl Miroslav Kazda z odboru školství. Školku v Jičíně zaplatili ze svého
rozpočtu.
Podle Münicha z CERGE obce musí lépe komunikovat s vládou. "Stát nemůţe obcím
něco přikázat a rozpočtové řešení nechat na nich," domnívá se Münich.
Lukl ale upozorňuje, ţe zastupitelé musí uvaţovat při zřizování nových školek i v
dlouhodobém horizontu. "Obce nechtějí, aby školky musely za pět deset let znovu zavřít
a byla to marná investice," připomíná aktuální pokles porodnosti. "Musí se poměřovat
provozní náklady, benefity pro stát, ale i dlouhodobá udrţitelnost," říká Lukl.

Je klíčové, aby peníze na mateřské školy obcím poskytl stát, tvrdí. Dotace z Evropské
unie jsou podle Lukla problematické kvůli přílišnému papírování.
Zdroj: http://archiv.ihned.cz/c1-65196890-studie-rozsirovat-skolky-se-vyplati-zakazde-nove-dite-stat-ziska-10-tisic-korun-rocne

Rozšiřovat školky je výhodné. Kaţdé nové dítě podle studie
vydělá ročně státu deset tisíc
8. 3. 2016 Aktualne.cz
Děti ve školce státu přináší zisk. Zaměstnaný rodič vydělává víc peněz, platí z nich daně
a odvádí pojistné, na čemţ stát vydělá. A na pracujících lidech navíc ušetří na sociálních
výdajích. Pokud poslanci v pátek schválí novelu zákona, budou mít obce povinnost nově
zajistit místa ve školkách pro čtyřleté a později i tříleté děti. Nyní musí mateřské školy
přednostně přijímat předškoláky − nejčastěji pětileté děti.
Praha - Přínos školek pro společnost není jen výchovný a vzdělávací, ale také
ekonomický. Za kaţdé další dítě nad rámec současné kapacity, které si ve školce hraje,
zatímco rodiče pracují, získá státní rozpočet v průměru deset tisíc korun ročně. Vyplývá
to z výzkumu, který provedla organizace IDEA při CERGE-EI a jehoţ výsledky v úterý
zveřejnily Hospodářské noviny.
"Jako první jsme ukázali, ţe investice do školek není drahý špás. Dokonce se vyplatí, coţ
pro řadu lidí bude překvapením. Není pravda, ţe kaţdý veřejný výdaj je na úkor
daňových poplatníků," míní Daniel Münich z organizace IDEA při CERGE-EI.
Zaměstnaný rodič vydělává víc peněz, platí z nich daně a odvádí pojistné, na čemţ stát
vydělá. A na pracujících lidech navíc ušetří na sociálních výdajích.
"Existují země, jako například Dánsko, kde jdou děti v jednom roce do jeslí. I naši
sousedé jako Rakousko či Německo v současné době zavádějí reformy, které zkracují
maximální dobu rodičovské na dva roky. Stát do předškolních zařízení investuje," říká
další z autorů studie Filip Pertold.
Hana Hašková ze Sociologického ústavu Akademie věd upozorňuje, ţe rozdíl mezi
zaměstnaností bezdětných ţen a ţen s dítětem do šesti let je v Česku nejhorší v Evropě.
"Za námi jsou i země jako Maďarsko či Slovensko, kde je vývoj porodnosti i péče o děti
podobný," uvedla.
V Česku vzniknou stovky "miniškolek". Obce a firmy se poperou o osm miliard z
eurofondů V Česku vzniknou stovky "miniškolek". Obce a firmy se poperou o osm
miliard z eurofondů číst článek

Návrat rodičů s malými dětmi do práce je v Česku velký problém, který se příliš nedaří
řešit. Zaměstnanost ţen, které s dětmi zůstávají doma častěji, se v Česku pohybuje
kolem 40 procent, průměr Evropské unie je přitom přes 60. Největší boj o školky trval
do roku 2013, kdy více neţ milion rodin mělo potíţe získat pro dítě místo. Pak tento
problém částečně vyřešil pokles porodnosti. Jenţe v obcích, kde se stavělo hodně nových
bytů a kam se stěhovaly mladé rodiny, je to stále sloţité. Jde především o obce v okolí
Prahy.
"Stát by se měl ve zřizování nových míst ve školkách daleko víc angaţovat i v dnešní
době, kdy nejhorší krize silných ročníků pominula, protoţe garance umístění dětí je
zcela klíčová pro návrat matek malých dětí do práce," uvedla ředitelka Gender Studies
Helena Skálová.
Novela zákona počítá s přednostním právem na přijetí i u čtyřletých dětí. Platit by měla
uţ od září 2017. O rok později by se do školky měly přednostně dostávat i děti tříleté.
Obce tak budou muset všechna tato místa zajistit. "Většina z nich bude mít podle našich
průzkumů kapacitu na to, přijmout děti z vlastní obce. Větší města a jejich okolí ale uţ
dneska vidí, ţe jim místa stačit nebudou," popisuje předseda Svazu měst a obcí
František Lukl.
Na výstavbu školek slíbilo ministerstvo školství peníze ze státního rozpočtu. Další peníze
je moţné získat z evropských fondů. Podle Münicha z CERGE ale obce musí lépe
komunikovat s vládou. "Stát nemůţe obcím něco přikázat a rozpočtové řešení nechat na
nich," domnívá se Münich. "Je klíčové, aby peníze na mateřské školy obcím poskytl
stát," tvrdí Lukl. Dotace z Evropské unie jsou podle něj problematické kvůli přílišnému
papírování.
Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozsirovat-skolky-je-vyhodne-kazde-novedite-podle-studie-vy/r~3a935ceee51011e5a8d7002590604f2e/

Různé platy pro muţe a ţeny
ČT 1 | 8. 3. 2016 | 19:00 | Pořad: Události
Jakub ŢELEZNÝ, moderátor
Šance na trhu práce, co se týká ţen a muţů, se tedy zdají být vyrovnané. Rozdíl je ale v
odměňování. Ministryně práce Michaela Marksová dnes prohlásila, ţe ţeny vydělávají v
průměru o dvaadvacet procent méně neţ muţi. Proto chce na jaře spustit kampaň za

rovné odměňování. Další nevýhodou pro ţeny na pracovním trhu je pak hledání
zaměstnání po rodičovské dovolené.
Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
Patnáct let působila ve vysokých manaţerských pozicích. S rozdíly v platech se setkala
paní Jana hned na začátku kariéry.

Jana YAHODA
Kdyţ jsem nastoupila do nejmenované zahraniční firmy, ţe mi řekl, ţe to je hrozná
škoda, ţe jsem ţenská a chytrá, protoţe budu muset pracovat dvakrát tak dobře jako
chlap, ale budu brát polovinu to, co chlap.
Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
S tím se paní Jana odmítla smířit a nebála se o výši platu vyjednávat.
Jana YAHODA
Češi jsou někdy hrozně skromný, ţe si myslejí, ţe kdyţ budou pracovat a budou zticha,
ţe si jich někdo všimne.
Michaela MARKSOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/
Nejdůleţitější na tom je, ţe to musí ty ţeny samy, musí na ty věci upozorňovat a musí za
ně bojovat.
Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
V téhle personální agentuře to ale není potřeba. Pracuje tu víc ţen neţ muţů a jejich
platy jsou srovnatelné.
Markéta KOUKLÍKOVÁ, personální manaţerka, ManpowerGroup
Je to opravdu o tom, jakou pozici zastávají a jaké třeba mají zkušenosti.
Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
Česká republika je na třetím místě v Evropské unii co do rozdílu mezi platy ţen a muţů.
U průměrného výdělku je to skoro šest a půl tisíce korun měsíčně. Ale nejde jen o to.
Ţeny s dítětem se těţko vracejí do zaměstnání.
Helena SKÁLOVÁ, ředitelka, Gender Studies

Je časté zaměstnávají na plný úvazek, na dlouhou pracovní dobu, často také na směny,
coţ jsou věci, které se obtíţně kombinují právě s péčí o malé děti.
Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
Řada ţen tak zkouší podnikání. Třeba Rehana Jeţková, původně učitelka. Po mateřské
rozjela vlastní obchod. Měla štěstí. Nápad s bundami pro matku a dítě se chytil.
Rehana JEŢKOVÁ /listopad 2015/
Dostala jsem se k tomu přes svý vlastní děti, protoţe já jsem je sama nosila v šátku a
zjistila jsem, ţe se nějak nemáme do čeho oblíct, kdyţ je zima.
Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
Návratu do zaměstnání brání i nedostatek míst v mateřských školách. Podle institutu
CERGE je to nevýhodné jak pro rodiny, tak i pro stát. Jak tvrdí jejich poslední studie,
kaţdé dítě umístěné ve školce přinese asi deset tisíc korun ročně do státního rozpočtu.
Filip PERTOLD, spoluautor studie o dopadech podpory míst ve školkách,
CERGE-EI
Přínosy jsou právě v tom, ţe umoţní matkám být na trhu práce, vydělávat peníze,
odvádět daně.
Kateřina POLÁKOVÁ, redaktorka
Dřívější návrat do práce ţenám zajistí taky vyšší důchod. Ţeny mají penzi zhruba o
pětinu niţší neţ muţi a ve stáří jim tak víc hrozí chudoba. Kateřina Poláková, Česká
televize.

Studie IDEA: Zřízení místa v MŠ vynese státu 10.000 Kč ročně
8. 3. 2016 Rozhlas.cz, Autor: Zdeňka Kuchyňová
Díky kaţdému zřízenému místu ve školce by stát mohl získat ročně kolem 10.000 korun.
Příjmy z daní a odvodů zaměstnaných matek a uspořená částka na dávkách jsou vyšší
neţ náklady na provoz. Výnos spočítali experti z Institutu pro demokracii a
ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI. Výsledky studie
dnes zveřejnili na tiskové konferenci. Podle autorů by částka mohla být i vyšší. Díky

dřívějšímu návratu do práce ţeny mívají pak v ţivotě vyšší výdělky a ve stáří i důchod. V
roce 2014 chodilo do školek zhruba 356.000 dětí.
Zdroj: http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/studie-idea-zrizeni-mista-v-ms-vynesestatu-10000-kc-rocne

Veřejná podpora školek se vyplatí
8. 3. 2016 Haló noviny, Autorka: Monika Hoření
Okamţité i dlouhodobé výdaje eráru na budování a provoz předškolních
zařízení se jednoznačně společnosti vyplatí. Nejen v tom, ţe matky se
mohou zapojit do práce a odvádějí daně a pojistné, ale také v sociální
integraci, výchově a vzdělávání dětí, coţ se jim dostává právě v předškolních
zařízeních. Stát by je měl všemi způsoby podporovat.
Takové jsou závěry studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při
akademickém pracovišti CERGE-EI, které byly představeny v úterý v Praze u příleţitosti
Mezinárodního dne ţen. »Jsme jiţ za vrcholem demografického růstu, došlo k vyrovnání
nabídky míst ve školkách a poptávky po nich, ovšem jen na celonárodní, nikoli obecní
úrovni. Přetrvávají místa, kde se děti do školky nedostanou tak, jak by rodiče
potřebovali,« řekl jeden z trojice autorů Daniel Münich.
Autorský tým ve studii poměřoval okamţité náklady, jeţ představuje financování
provozu veřejných mateřských škol (MŠ), okamţité výnosy spočívající ve výběru daní z
příjmu fyzických osob (matek, které pracují) a v niţších výdajích na sociální dávky, dále
pak sekundární (dlouhodobé) náklady, které tvoří např. vyšší objem úlev na dani pro
pracující rodiče, perspektivně pro matky vyšší výplata penzí aj., a sekundární výnosy.
Těmi jsou např. vyšší celoţivotní výdělky a daňové odvody ţen-matek, vyšší ochota mít
děti a celkově lepší vyuţití lidského kapitálu.
Po zváţení všech faktorů došli autoři k závěru, ţe čistý roční výnos veřejných rozpočtů z
toho, ţe dítě je zařazeno do předškolního zařízení a rodič pracuje, činí v průměru 10 000
Kč. »Odhadli jsme, ţe je asi 50procentní pravděpodobnost, ţe ţena půjde do práce,
pokud vznikne jedno nové místo v MŠ,« uvedl Münich.
Rychlý návrat do práce
Současný trend je takový, ţe vyspělé země podporují rychlý návrat matek do pracovního
procesu (mají-li o to ţeny zájem). Proto je nezbytná státní podpora předškolních
zařízení, a to i pro velmi malé děti, poznamenal další z autorů studie Filip Pertold.

Výzkumy ukazují, ţe vysokopříjmové ţeny mají více dětí, pokud jdou brzy po narození
svých potomků do zaměstnání. »Ovšem jsme připraveni jako společnost na tuto
diskusi?« poloţil výzkumník řečnickou otázku.
Státy, které mají vyšší dostupnost předškolních zařízení, vykazují vyšší plodnost,
potvrdila Hana Hošková ze Sociologického ústavu AV ČR, »a také niţší chudobu ţen,«
podotkla. Místní nedostatek kapacit v MŠ se projevuje i v niţší zaměstnanosti ţen s
malými dětmi, v tomto se negativně odlišujeme od ostatních zemí EU. Socioloţka téţ
poukázala na to, ţe nejvíce z docházky do zařízení sluţeb péče o děti těţí děti ze
znevýhodněného prostředí.
Na otázku našeho listu, lze-li racionálně vysvětlit likvidaci předškolních zařízení u nás
po roce 1989, odpověděl Münich: »Převládly myšlenky o okamţitých výnosech (např. z
prodeje budov jeslí) nad dlouhodobými výnosy.« Hošková později pro Haló noviny
doplnila, ţe se tehdy projevily i snahy o odmítání všeho, co představoval předlistopadový
reţim.
Pomůţe i novela?
MŠMT připravuje novelu školského zákona zahrnující nárok na předškolní vzdělávání a
zajištění místa ve školce od roku 2017 pro čtyřleté a od roku 2018 pro tříleté děti.
»Výzvou do budoucna zůstává nárok na předškolní zařízení jiţ pro děti dvouleté, který
naplno umoţní vyuţívat flexibilní čerpání rodičovského příspěvku a sníţí negativní
dopady, které má dlouhodobé přerušení pracovní dráhy ţen,« dodala ředitelka Gender
Studies Helena Skálová. Poslankyně Marta Semelová (KSČM) souhlasí, ovšem pro
dvouleté děti by měla být běţnými jeselská zařízení, nikoli MŠ. Zásadně je pro povinný
poslední ročník MŠ před nástupem do základní školy, aby všechny děti měly stejnou
startovací čáru, zdůraznila pro Haló noviny.
Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/42754608

Přijímání uţ dvouletých dětí do školek má šanci
Právo | 9. 3. 2016 | Rubrika: Titulní strana | Strana: 1 | Autor: Jiří Mach
Školek, které jsou ochotny přijímat dvouleté děti, je zatím minimálně. Přitom mnohým
matkám by to pomohlo. Novela školského zákona, kterou by dnes měli poslanci
projednat ve třetím čtení, má školky postupně přimět k tomu, aby uţ dvouleté děti
přijímaly. V roce 2020 budou mít dvouletí dokonce na přijetí nárok. Změna týkající se

dvouletých dětí má šanci na prosazení. Navrhla ji poslankyně Vlasta Bohdalová a
podporu má ze strany ministryně školství Kateřiny Valachové (obě ČSSD) i vládní
koalice.
„Spousta mateřských organizací po tom dlouho volala, ţe by chtěly dávat dvouleté děti
do školek. A ředitelky nám říkaly, ţe by je i braly, ale v zákoně je napsáno, ţe mohou
přijímat děti zpravidla od tří let,“ popsala Bohdalová Právu.
Rozhodla se tedy změnit formulaci v zákoně tak, aby bylo jasné, ţe děti od dvou let
mohou do školky nastupovat. Nově tedy podle ní bude znít: „Předškolní vzdělávání
začíná od dvou do zpravidla šesti let.“
„To jen aby se ředitelky nebály, ţe dělají něco nezákonného,“ dodala Bohdalová.
Školky tak budou moci doplnit volné kapacity a na své si přijdou i matky. Mnoho z nich
se chce vracet do práce uţ po dvou letech rodičovské z obavy, aby se jim dále nesniţovala
kvalifikace a nebály se o místo.
Oblékání i nočník
Také by často rády upřednostnily dvouletou rodičovskou dovolenou, s níţ jsou spojeny
vyšší měsíční příjmy neţ s tříletou.
Za čtyři roky budou mít tyto matky i nárok na umístění dvouletého dítěte do školky
podobně, jako tomu bude v roce 2017 u čtyřletých a o rok později u tříletých. Školky
budou muset tyto děti přijímat, pokud budou mít dostatečné kapacity.
U dvouletých ale bude podmínek více. „Nebude to tak, ţe ředitelka bude muset přijmout
nekomunikujícího tvorečka,“ ujistila Bohdalová.
Oblečení i nočník
V prováděcí vyhlášce bude popsáno, co bude muset takové dítě zvládat. Např. se bude
muset umět samostatně obléct, najíst se, zajít si na nočník. „Uţ dnes je spousta
dvouletých dětí, které jsou toho schopny,“ uvedla.
Novela kromě toho zavádí i povinnou předškolní docházku pro pětileté. V porovnání s
povinnou školní docházkou jsou však pravidla mnohem volnější, a kdo bude chtít,
snadno se jí vyhne, pokud se mu podaří splnit podmínky, jeţ vymezují domácí neboli
individuální vzdělávání.
K zápisu musí přijít kaţdý rodič, jinak by mu hrozila pokuta ve výši aţ pěti tisíc korun.
Pokud ale chce dítě vzdělávat doma, musí o tom vedení školky informovat nejpozději tři
měsíce před začátkem školního roku. Lze k němu přistoupit i v průběhu roku, opět však
je nutné předat oznámení řediteli.

Ten vysvětlí rodiči, co musí dítě naučit. Školka pak v období od tří do čtyř měsíců od
začátku individuálního vzdělávání ověří, jestli dítě poţadovaných dovedností dosahuje.
Rodič má povinnost ve stanoveném termínu, případně jednom náhradním, dítě na
ověřování přivést. Pakliţe tak neučiní, domácí vzdělávání tím končí a dítě nastoupí do
školky.
Jak přísně se bude dohlíţet na povinnou předškolní docházku, bude do jisté míry v
kompetenci školek. Podmínky pro uvolňování dítěte ze školky a pro omluvenky stanoví
školní řád.
Dá se předpokládat, ţe pokud rodič dostane náhradní volno a bude chtít zůstat s dětmi
doma, ředitelka jej za to popotahovat nebude.
Ředitelky říkaly, ţe by braly i dvouleté, ale zákon je odrazoval Vlasta Bohdalová,
poslankyně ČSSD

IDEA: Jedno místo ve školce státu vynese 10 tisíc. Povinná
garance se chystá
8. 3. 2016 E15.cz, Autor:
Česko je na nelichotivém chvostu ţebříčku zemí EU v propadu zaměstnanosti ţen v době
mateřské s dětmi do šesti let. Propad činí více neţ 40 procent. V rámci prezentace studie
o veřejné podpoře míst ve školkách to uvedl její spoluautor Daniel Münich z Institutu
pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA). Ten spočítal, ţe díky kaţdému
zřízenému místu ve školce by stát mohl získat ročně 10 tisíc korun.
Podle studie veřejné náklady na jedno dítě ve školce byly v roce 2014 téměř 56 tisíc
korun. „Hlavním závěrem studie je, ţe i jen při poloviční pravděpodobnosti nástupu
rodiče do zaměstnání po získání místa ve školce je čistý výnos veřejných rozpočtů 10
tisíc korun,“ uvedl Münich.
Současně upozornil na fakt, ţe kdyţ ţena zůstane na mateřské o rok déle, neţ by chtěla,
budou její budoucí výdělky ročně o jedno procento niţší.
„Na nedostatku míst ve školkách v posledních patnácti letech prodělal. V současnosti i
ve vyspělých zemích jako je Rakousko či Německo probíhají výrazné reformy týkající se
zaměstnanosti ţen na mateřské dovolené. Řeší se to, ţe by ţena měla být na mateřské
jeden aţ dva roky. A v Dánsku jde roční dítě bez diskuzí povinně do jeslí,“ přidal
komentář Filip Pertold, výzkumník IDEA a spoluautor studie.

Současně Pertold zdůraznil, ţe časný nástup do školek a jeslí má i pozitivní dopad na
růst populace: „ Z nejnovější studie v Německu vyplývá, ţe pokud jde ţena dříve do
práce, má více dětí.“
Garance míst je navrţena v zákoně
Ředitelka Gender Studies Helena Skálová upozornila, ţe i v Česku se v předškolní
problematice blýská na lepší časy. „V Poslanecké sněmovně jde tento týden do druhého
čtení návrh novely školského zákona, podle kterého by kaţdé dítě od čtyř let věku mělo
mít garantovaný nárok na místo ve školce. V roce 2018 by to mělo platit uţ pro tříleté
děti a v roce 2020 uţ pro dvouleté,“ uvedla Skálová.
Jak upozornil Münich, klíčové však je, zda na tuto povinnost budou mít obce dostatek
peněz. „V tomto směru chybí předvídatelnost a statistiky dalšího vývoje. Obce dopředu
nebudou vědět, s jakými počty dětí mohou počítat. O dostatku peněz na investice
nemluvě,“ uzavřel řešitel studie.
Autoři studie vyslali ještě jinou pozitivní zprávu, a to ţe nedostatek míst ve školkách
dosáhl svého vrcholu před pár lety. Nyní se odhaduje podle počtu odmítnutých přihlášek
na 60 tisíc míst ročně, ale můţe být i dvojnásobný. Protoţe detailní statistiku nikdo
nevede. V roce 2014 chodilo do školek kolem 356 tisíc dětí.
Zdroj: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/jedno-misto-ve-skolce-statu-vynese-10tisic-povinna-garance-se-chysta-1277746#utm_source=rubrikadomaci&utm_medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss#utm_medium=selfpromo&
utm_source=e15&utm_campaign=copylink

Školky se státu vyplatí. Kvůli nedostatku míst ale uţ přišel o
miliardy
8. 3. 2016 Idnes.cz, Autoři: Jitka Vlková, Radka Hrdinová
Odmítnutí ve školce zaţil od začátku tisíciletí aţ milion rodičů, matky (zřídkakdy se to
týká otců) musely zůstat doma, a místo aby státu přinášely peníze, braly rodičovský
příspěvek a další dávky. Náklady na nové místo ve školce přitom podle výpočtů
akademického pracoviště IDEA CERGE-EI dřívější návrat do práce hravě pokryje.
Státu vynese dřívější návrat rodiče do práce při konzervativním propočtu IDEA CERGEEI 10 404 korun ročně na umístěné dítě. Kaţdý rok by se to mohlo týkat aţ 32 tisíc
rodičů – tedy přínos 332 milionů korun za rok.

Vyšší dostupnost míst ve školkách také znamená, ţe matka naskočí dřív do práce a
neujede jí profesní vlak – včetně šancí na kariérní postup a na růst platu.
To (po odečtení investičních nákladů na rozšíření školek a daňových úlev na
školkovném) pro rozpočet znamená přínos dalších 15 800 korun ročně za kaţdé
umístěné dítě, uvádějí autoři studie Klára Kalíšková, Daniel Münich a Filip Pertold.
Největší přetlak ve školkách má přitom Česko za sebou – nedostatek míst kulminoval v
roce 2013, teď uţ budou podle demografických předpovědí počty dětí předškolního věku
jen klesat.
Neznamená to však, ţe s opadnutím demografické vlny se problém řeší sám. Podle
ekonomů z CERGE- EI jsou nová místa ve školkách i tak potřeba. „Na úrovni mnoha
obcí vysoký převis poptávky po školkách nad nabídkou přetrvává,“ uvádějí.
Dřívější návrat do práce odpovídá nastavení společnosti
Jak vyplývá z posledních dostupných dat ministerstva školství, největší problém panuje
v satelitních obcích kolem velkých měst – Prahy, Brna a částečně Ostravy. Například
některé školky ve Středočeském kraji hlásí překročenou kapacitu o čtyřicet procent.
Politici několik let zaspali, kdyţ nedokázali na situaci zareagovat. Teprve v posledních
dvou letech se rozjíţdějí opatření, která mají umoţnit rodičům malých dětí dřívější
návrat do práce.
Od podzimu 2014 umoţnil zákon zřizovat dětské skupiny pro děti od dvou let – jako
alternativu za nedostatkové školky. Letos se mají rozjet mikrojesle pro děti do dvou let.
A loni se začaly rozdělovat dotace z eurofondů na zřizování předškolních zařízení.
Ministerstvo práce má připraveno osm miliard korun v následujících pěti letech.
Není to pozdě? Podle Kláry Kalíškové ne. „Nastavení společnosti směřuje k tomu, ţe
matky se budou vracet dříve do práce,“ říká. Svědčí o tom i některá opatření, která
ministerstva aktuálně chystají – například moţnost zrychlit čerpání rodičovského
příspěvku na jediný rok.
Dále vznik nároku na místo ve školce od čtyř a pak od tří let nebo uvolnění pravidel a
moţnost přijímat děti do klasických školek uţ od dvou let. A nakonec i zmíněné
mikrojesle pro nejmenší děti, jejichţ zřizování není tak přísné jako u klasických jeslí.
Školka nad vysokou školu
Podle řady studií se investice do školek v dlouhodobém horizontu vyplatí dokonce více
neţ investice do středních nebo vysokých škol.

Školka totiţ předurčuje budoucí vzdělávání a kariéru dětí ze sociálně slabších poměrů –
často se to týká Romů. Jejich děti do školek chodí v daleko menší míře neţ většinová
populace.
„Děti, které absolvovaly předškolní vzdělávání, mají i po odstínění vlivu
nezaměstnanosti a vzdělání rodičů dvojnásobnou šanci na to, ţe v dospělosti dostanou
práci,“ dodává sociolog a analytik společnosti Median Daniel Prokop.
Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/skolky-se-statu-vyplati-kvuli-nedostatku-mist-ale-uzprisel-o-miliardy-1nf/ekonomika.aspx?c=A160308_102510_ekonomika_lve#utm_source=rss&utm_mediu
m=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main

Zřízení místa v MŠ vynese státu 10.000 korun ročně, spočítali
experti
8. 3. 2016 Denik.cz, ČTK
Praha - Díky kaţdému zřízenému místu ve školce by stát mohl získat ročně kolem
10.000 korun. Příjmy z daní a odvodů zaměstnaných matek a uspořená částka na
dávkách jsou vyšší neţ náklady na provoz. Výnos spočítali experti z Institutu pro
demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI.
Výsledky studie vúterý zveřejnili na tiskové konferenci. Podle autorů by částka mohla
být i vyšší.
„Čisté dopady – kolik na tom stát vydělá – jsou v konzervativním odhadu 10.404 korun
ročně," uvedl jeden z trojice autorů analýzy Daniel Münich z IDEA. Čísla podle něj
představují jen část benefitů. Další představuje například i to, ţe práci ve školkách najde
řada lidí.
Odborníci ve studii počítali s okamţitými výnosy, jako jsou výběr daní z příjmu i odvodů
či niţší výdaje na dávky, a s okamţitými náklady na provoz. Zohlednili i dlouhodobý
efekt. Díky dřívějšímu návratu do práce ţeny mívají v ţivotě vyšší výdělky a ve stáří i
důchod, příjmy domácností jsou lepší, větší je ochota mít děti a země také vyuţije lépe
lidský kapitál. Dlouhodobé náklady představují vyšší investice i ztrátu na úlevách na
dani kvůli školkám.
V roce 2014 chodilo do školek zhruba 356.000 dětí. Stát za rok vydal na předškolní
vzdělávání 20,35 miliardy korun. Na jedno dítě tak náklady činily 55.767 korun.

Studie počítala s průměrnými výdělky a hodnotami. Vyuţila i simulaci s daty z
výběrových šetření, jejíţ výsledky byly konzervativnější. Pokud by se díky zajištění péče
o dítě vrátila do práce polovina matek, výnos z jednoho místa ve školce by představoval
podle simulace 10.404 korun ročně. V modelové situaci by to bylo 36.443 korun. Kdyby
díky školkám pracovalo 60 procent matek, výdaje na jedno místo by byly podle simulace
o 24.300 korun niţší neţ příjmy a v modelové situaci dokonce o 55.807 korun ročně.
„Pravice s levicí se u nás vţdy tak nějak shodly, ţe ţeny mají zůstat u plotny doma. Snad
se přístup bude postupně měnit," uvedl jeden ze spoluautorů materiálu Filip Pertold.
Nedostatek školek
Podle Münicha jsou za nedostatkem školek systémové problémy. Radnice nemají peníze
na to, aby do zařízení investovaly. Také se jim špatně předvídá, jak se bude bude v jejich
místě vyvíjet porodnost a počty dětí.
Nejhorší situaci kvůli nedostatku míst ve školkách uţ má ale Česko za sebou. Vrchol
babyboomu zaţilo v roce 2008, kdy podle statistického úřadu přišlo na svět téměř
119.600 dětí. Od té doby do roku 2013 počet klesal. V roce 2014 se znovu mírně zvedl,
narodilo se 109.900 dětí. Loni za první tři čtvrtletí to bylo 83.600 dětí. Nejsilnější
ročníky uţ chodí do školy.
Ve Sněmovně je nyní novela školského zákona. Podle šéfky organizace Gender Studies
Heleny Skálové by měla upravit i nárok tříletých dětí na místo ve školce. Pozměňovací
návrh počítá také s tím, ţe by nárok měly mít od roku 2020 uţ i dvouleté děti, dodala
Skálová.
„Dostupná místa v předškolních zařízeních, a to nemyslím od tří let, ale třeba uţ od
jednoho roku, jsou naprosto nezbytná k tomu, aby se matky mohly dříve vracet na trh
práce," řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Ministerstvo připravilo
novelu, podle níţ by rodičovská mohla být vyšší, vyplácela by se ale kratší dobu. „Nikoho
do ničeho nenutíme. Otevíráme moţnost pro matky, které to budou chtít vyuţít," dodala
Marksová.
Podle Hany Haškové ze sociologického ústavu Akademie věd se podpora míst ve
školkách státu vyplatí. Země, kde jsou sluţby péče o děti dostupné, mají také vyšší
zaměstnanost matek a niţší rozdíly v odměňování ţen a muţů. V Česku je propad
zaměstnanosti ţen mezi 20 a 49 lety podle Münicha „extrémní a dlouhý" a ČR patří k
zemím s niţší zaměstnaností matek. Mnohé ţeny přitom nechtějí zůstávat v domácnosti
a chtějí pracovat.
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/zrizeni-mista-v-ms-vynese-statu-10-000korun-rocne-spocitali-experti-20160308.html

Studie

Jedno místo v mateřské škole vynese státu 10 tisíc korun ročně
8. 3. 2016 Tyden.cz, Autor: ČTK
Díky kaţdému zřízenému místu ve školce by stát mohl získat ročně kolem deseti tisíc
korun. Příjmy z daní a odvodů zaměstnaných matek a uspořená částka na dávkách jsou
vyšší neţ náklady na provoz. Výnos spočítali experti z Institutu pro demokracii a
ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI. Výsledky studie
zveřejnili na tiskové konferenci. Podle autorů by částka mohla být i vyšší.
"Čisté dopady - kolik na tom stát vydělá - jsou v konzervativním odhadu 10 404 korun
ročně," uvedl jeden z trojice autorů analýzy Daniel Münich z IDEA. Čísla podle něj
představují jen část benefitů. Další představuje například i to, ţe práci ve školkách najde
řada lidí.
Odborníci ve studii počítali s okamţitými výnosy, jako jsou výběr daní z příjmu i odvodů
či niţší výdaje na dávky, a s okamţitými náklady na provoz. Zohlednili i dlouhodobý
efekt. Díky dřívějšímu návratu do práce ţeny mívají v ţivotě vyšší výdělky a ve stáří i
důchod, příjmy domácností jsou lepší, větší je ochota mít děti a země také vyuţije lépe
lidský kapitál. Dlouhodobé náklady představují vyšší investice i ztrátu na úlevách na
dani kvůli školkám.
V roce 2014 chodilo do školek zhruba 356 tisíc dětí. Stát za rok vydal na předškolní
vzdělávání 20,35 miliardy korun. Na jedno dítě tak náklady činily 55 767 korun.
Studie počítala s průměrnými výdělky a hodnotami. Vyuţila i simulaci s daty z
výběrových šetření, jejíţ výsledky byly konzervativnější. Pokud by se díky zajištění péče
o dítě vrátila do práce polovina matek, výnos z jednoho místa ve školce by představoval
podle simulace 10 404 korun ročně. V modelové situaci by to bylo 36 443 korun. Kdyby
díky školkám pracovalo 60 procent matek, výdaje na jedno místo by byly podle simulace
o 24 300 korun niţší neţ příjmy a v modelové situaci dokonce o 55 807 korun ročně.
"Pravice s levicí se u nás vţdy tak nějak shodly, ţe ţeny mají zůstat u plotny doma. Snad
se přístup bude postupně měnit," uvedl jeden ze spoluautorů materiálu Filip Pertold.

Podle Münicha jsou za nedostatkem školek systémové problémy. Radnice nemají peníze
na to, aby do zařízení investovaly. Také se jim špatně předvídá, jak se bude bude v jejich
místě vyvíjet porodnost a počty dětí.
Nejhorší situaci kvůli nedostatku míst ve školkách uţ má ale Česko za sebou. Vrchol
babyboomu zaţilo v roce 2008, kdy podle statistického úřadu přišlo na svět téměř 119
600 dětí. Od té doby do roku 2013 počet klesal. V roce 2014 se znovu mírně zvedl,
narodilo se 109 900 dětí. Loni za první tři čtvrtletí to bylo 83 600 dětí. Nejsilnější
ročníky uţ chodí do školy.
Ve sněmovně je nyní novela školského zákona. Podle šéfky organizace Gender Studies
Heleny Skálové by měla upravit i nárok tříletých dětí na místo ve školce. Pozměňovací
návrh počítá také s tím, ţe by nárok měly mít od roku 2020 uţ i dvouleté děti, dodala
Skálová.
"Dostupná místa v předškolních zařízeních, a to nemyslím od tří let, ale třeba uţ od
jednoho roku, jsou naprosto nezbytná k tomu, aby se matky mohly dříve vracet na trh
práce," řekla ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Ministerstvo připravilo
novelu, podle níţ by rodičovská mohla být vyšší, vyplácela by se ale kratší dobu. "Nikoho
do ničeho nenutíme. Otevíráme moţnost pro matky, které to budou chtít vyuţít," dodala
Marksová.
Podle Hany Haškové ze sociologického ústavu Akademie věd se podpora míst ve
školkách státu vyplatí. Země, kde jsou sluţby péče o děti dostupné, mají také vyšší
zaměstnanost matek a niţší rozdíly v odměňování ţen a muţů. V Česku je propad
zaměstnanosti ţen mezi 20 a 49 lety podle Münicha "extrémní a dlouhý" a ČR patří k
zemím s niţší zaměstnaností matek. Mnohé ţeny přitom nechtějí zůstávat v domácnosti
a chtějí pracovat.
Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/jedno-misto-v-materske-skolevynese-statu-10-tisic-korun-rocne_375233.html

MDŢ se vrací, má upozornit na nerovné postavení ţen a muţů
8. 3. 2016 Zdroj: Denik.cz, ČTK
Praha – Do českého povědomí se vrací Mezinárodní den ţen (MDŢ). Svátek, který
připadá na 8. března, se postupem času zbavil nálepky socialistické oslavy a aktivistky
ho stejně jako jejich předchůdkyně před stoletím vyuţívají k prosazování ţenských práv

a rovných šancí. Pořádají semináře a diskuse. Na nerovné podmínky ţen a muţů
upozorňují i některé političky a politici.
V mezinárodních srovnáních, která se zaměřují na rovné šance ţen a muţů, Česko bývá
hluboko za polovinou. Například v hodnocení Světového ekonomického fóra skončilo v
roce 2014 mezi 142 zeměmi na 96. příčce. Důvodem byly mimo jiné velké rozdíly mezi
výdělky ţen a muţů či nízké zastoupení ţen v rozhodovacích pozicích.
Ţeny tvoří 51 procent obyvatel Česka. Ve Sněmovně jim připadá pětina křesel, v Senátu
19 procent, v krajských zastupitelstvech pětina, v zastupitelstvech měst a obcí 27
procent. V sedmnáctičlenném kabinetu jsou tři ministryně. Ţeny vydělávají v průměru
zhruba o pětinu méně neţ muţi. V letech po krizi se jejich výdělky navíc zvedají pomaleji
neţ výdělky muţů.
Jedním z důvodů niţšího odměňování je to, ţe ţeny pracují v oborech s niţšími příjmy a
také na niţších postech. Do rozhodovacích pozic pronikají navíc obtíţně. Přitom mívají
vyšší vzdělání neţ muţi. V roce 2014 podle statistické ročenky tvořily tři pětiny
absolventů bakalářského a magisterského studia veřejných vysokých škol ţeny.
Dienstbierova strategie
Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) uţ dřív řekl, ţe ţeny v Česku stále rovné
podmínky a postavení s muţi nemají, i kdyţ jim to zaručují české zákony. Zmínil právě
nízké zastoupení v Parlamentu a ve vedoucích pozicích či niţší výdělky. Dienstbierův
tým sepsal strategii s opatřeními, mezi nimiţ byly například i kvóty pro sestavování
kandidátních listin do voleb. Kabinet dokument schválil. Návrh volební novely s novými
pravidly uţ pak ale nepřijal. K nerovnosti výdělků se dnes chystá vyjádřit ministryně
práce Michaela Marksová (ČSSD). Aktivistky spolu s experty z Institutu pro demokracii
a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI dnes představí
výsledky studie, jak se státu či radnicím vyplácí podpora míst ve školkách.
Mezinárodní den ţen ještě před pár lety vyvolával slovní přestřelky mezi politiky. Senát
několikrát navrhoval vypustit 8. březen ze seznamu významných dnů. Sněmovna to
zamítla. Levicovým zákonodárcům případné vyškrtnutí MDŢ z kalendáře vadilo, podle
pravicových byl den zprofanovaný z komunistické éry. Chtěli ho nahradit Svátkem
matek.
Postupem let se MDŢ nálepky socialistické oslavy zbavil a podle aktivistek se vrací k
tradicím a připomínání ţenských práv. V osmý březnový den roku 1908 stávkovaly
newyorské švadleny kvůli těţkým pracovním podmínkám a za lepší ţivot. O dva roky
později se na slavení dne ţen dohodly zástupkyně levicových stran a organizací na
konferenci v Kodani, které se zúčastnila i česká sociální demokratka Karla Máchová.

Poprvé se svátek připomínal v roce 1911. Na demonstracích pak ţeny ţádaly volební
právo a konec diskriminace v práci. OSN uznala MDŢ v roce 1975.
Zdroj: http://www.denik.cz/z_domova/mdz-se-vraci-ma-upozornit-na-nerovnepostaveni-zen-a-muzu-20160308.html
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Do českého povědomí se vrací Mezinárodní den ţen. Svátek, který připadá na 8. března,
se postupem času zbavil nálepky socialistické oslavy a aktivistky ho stejně jako jejich
předchůdkyně před stoletím vyuţívají k prosazování ţenských práv a rovných šancí.
Pořádají semináře a diskuse. Na nerovné podmínky ţen a muţů upozorňují i některé
političky a politici.
V mezinárodních srovnáních, která se zaměřují na rovné šance ţen a muţů, Česko bývá
hluboko za polovinou. Například v hodnocení Světového ekonomického fóra skončilo v
roce 2014 mezi 142 zeměmi na 96. příčce. Důvodem byly mimo jiné velké rozdíly mezi
výdělky ţen a muţů či nízké zastoupení ţen v rozhodovacích pozicích.
Ţeny tvoří 51 procent obyvatel Česka. Ve Sněmovně jim připadá pětina křesel, v Senátu
19 procent, v krajských zastupitelstvech pětina, v zastupitelstvech měst a obcí 27
procent. V sedmnáctičlenném kabinetu jsou tři ministryně. Ţeny vydělávají v průměru
zhruba o pětinu méně neţ muţi.
V letech po krizi se jejich výdělky navíc zvedají pomaleji neţ výdělky muţů. Jedním z
důvodů niţšího odměňování je to, ţe ţeny pracují v oborech s niţšími příjmy a také na
niţších postech. Do rozhodovacích pozic pronikají navíc obtíţně. Přitom mívají vyšší
vzdělání neţ muţi. V roce 2014 podle statistické ročenky tvořily tři pětiny absolventů
bakalářského a magisterského studia veřejných vysokých škol ţeny.
Nízké zastoupení ve vedoucích pozicích či niţší výdělky
Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) uţ dřív řekl, ţe ţeny v Česku stále rovné
podmínky a postavení s muţi nemají, i kdyţ jim to zaručují české zákony. Zmínil právě
nízké zastoupení v Parlamentu a ve vedoucích pozicích či niţší výdělky. Dienstbierův
tým sepsal strategii s opatřeními, mezi nimiţ byly například i kvóty pro sestavování
kandidátních listin do voleb. Kabinet dokument schválil. Návrh volební novely s novými
pravidly uţ pak ale nepřijal.

K nerovnosti výdělků se chystá vyjádřit ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD).
Aktivistky spolu s experty z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při
akademickém pracovišti CERGE-EI představí výsledky studie, jak se státu či radnicím
vyplácí podpora míst ve školkách.
Mezinárodní den ţen ještě před pár lety vyvolával slovní přestřelky mezi politiky. Senát
několikrát navrhoval vypustit 8. březen ze seznamu významných dnů. Sněmovna to
zamítla. Levicovým zákonodárcům případné vyškrtnutí MDŢ z kalendáře vadilo, podle
pravicových byl den zprofanovaný z komunistické éry. Chtěli ho nahradit Svátkem
matek.
Postupem let se MDŢ nálepky socialistické oslavy zbavil a podle aktivistek se vrací k
tradicím a připomínání ţenských práv. V osmý březnový den roku 1908 stávkovaly
newyorské švadleny kvůli těţkým pracovním podmínkám a za lepší ţivot.
O dva roky později se na slavení dne ţen dohodly zástupkyně levicových stran a
organizací na konferenci v Kodani, které se zúčastnila i česká sociální demokratka Karla
Máchová. Poprvé se svátek připomínal v roce 1911. Na demonstracích pak ţeny ţádaly
volební právo a konec diskriminace v práci. OSN uznala MDŢ v roce 1975.
Zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/vztahy/mdz-se-vraci-ma-upozornit-nanerovne-postaveni-zen-a-muzu_375174.html

