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Prezident Miloš Zeman vetoval novelu školského zákona, čímž znovu otevřel diskuzi 
nad návrhem samotným. Novela obsahuje velmi problematické body, zavedení 
nároku na školku pro dvouleté děti mezi nimi ale není. Je to významná změna, která 
by s sebou přinesla potřebu řešit celou řadu problémů od financování přes kvalitu 
péče až k obavám z toho, aby tato garance nenastolila cestu k plošnému zkrácení 
délky rodičovské. Tyto problémy nelze brát na lehkou váhu a je třeba se jimi zabývat. 
Garance by velmi pomohla rodičům s jejich problémy, které jsou na nedostatek míst 
ve školkách navázané. 
V ČR je rodičovská ve srovnání s jinými evropskými zeměmi poměrně dlouhá. 
Ekonomické studie hovoří o tom, že to ženám 
z finančního hlediska do budoucna příliš neprospívá. Nese s sebou obtížný návrat do 
zaměstnání, nejistou situaci, horší pracovní podmínky, nižší výdělky. Z hlediska 
ekonomiky státu je zaměstnaná žena také výhodnější než žena na rodičovské. 
Přesto však stát vysílá k ženám dosti rozporuplné signály. Nedostatek míst 
v zařízeních péče o děti je stále v mnoha regionech realitou, ani tříleté děti nemají 
jistotu, že se do školky dostanou, natožpak děti mladší. Ženy už sice nějakou dobu 
mohou volit délku čerpání rodičovského příspěvku, třeba na dva roky, chybí jim ale 
kvalitní a dostupná péče o dvouleté děti, ve chvíli, kdy by se měly vrátit do práce. Ve 
větších městech takové možnosti sice jsou, jedná se ale o službu finančně náročnou, 
na kterou řada rodin nedosáhne. I kdyby se tedy ženy chtěly chovat zodpovědně a z 
ekonomického hlediska pro sebe i pro stát nejvýhodněji, tuto možnost nemají. Životy 
a priority žen i rodin jsou natolik různorodé, že nelze najít jednu správnou cestu. 
Jakékoli rozšíření možností volby je tedy dobré, i když zrovna nám nevyhovuje 
a nevybrali bychom si jej. 
Zajistěme dětem kvalitní a dostupnou péči již od dvou let, zároveň ale rodinám 
ponechme možnost svobodně se rozhodnout, co si myslí, že je pro jejich děti 
nejlepší. Zavedení garance míst je krok správným směrem. 


