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Povinná školka se obrací proti rodičům 

„Nápad ministerstva školství posílat pětileté děti povinně do mateřské školky, aby se dobře 

přichystaly na řádnou školní docházku, se obrací proti rodičům. Ti totiž od letošního září už 

nebudou moci pětileté děti posílat třeba na dva dny v týdnu do školky a zbytek týdne si je 

nechat doma. Takovou kombinaci totiž zákon neumožňuje…“  

Podobných titulků a článků přibývá, neboť s blížícím se zářijovým začátkem „povinné 

školky“ se začínají vyjevovat i odvrácené stránky tohoto experimentu. Ministryně Valachová 

zahájila dalekosáhlé, ale nepromyšlené, s odbornou a rodičovskou veřejností neprodiskutované 

reformy. Celkově hodnotíme toto vládní období pro školství jako velký úpadek. Mohou 

podzimní volby přinést nějakou podstatnější změnu školské politiky? Sledujme, jaký školský 

program nám nabídnou ti, kdo se budou ucházet o naše hlasy. Vždyť právě zde, ve školních 

lavicích, se vede jeden z nejdůležitějších zápasů o duši našich dětí. 

 

DEN PRO RODINU 

Starost o rodinu je každodenní, nikdy nekončící, náročná, ale smysluplná a radostná práce. 

Pojďte s námi ukázat, že to jde lehce a s radostí. Podpořte již 2. ročník Dne pro rodinu! Pouze 

rodina založená na manželství/partnerství muže a ženy je základem zdravého a prosperujícího 

národa. Pojďte s námi upozornit na nedoceněnou roli rodiny.  

Začínáme 12.8. 2017 ve 14 hodin v Praze na Ovocném trhu, odkud se společně vydáme 

centrem Starého města na Kampu, kde nás od 15 hodin čeká rodinné odpoledne plné zábavy a 

poučení: Těšit se můžete na koncert, soutěže, občerstvení a mnohem více. Záleží nám na tom, 

abyste se i vy cítili povzbuzeni, že denně pečujete o své děti. 

Den pro rodinu podporují Dominik kardinál Duka, předseda ekumenické rady církví Daniel 

Fajf, Magistrát hl. města Prahy a desítky dalších organizací, firem a spolků.  

Zapojte se i vy! Více na http://denprorodinu.eu 

 
„Rodina, jako nejstarší instituce, nevznikla jako dobrý nápad člověka, aby se časem měnila, jak to 

zrovna vyhovuje. Rodina je geniálním, univerzálním a nadčasovým tvůrčím činem Stvořitele a vyplatí 

se o ni pečovat. Těší mě, že organizace, politické strany a společnosti, kterým není současná krize 

rodin lhostejná se spojili a vystupují na podporu rodiny. Jedním z počinů je skvělá srpnová akce „Den 

pro rodinu“.“  

(Daniel Fajfr, předseda Rady Církve bratrské a předseda Ekumenické rady církví v ČR) 

 

 

 

 



MÁMA, TÁTA A DĚTI 

V situaci, kdy pojem rodina je používán téměř pro jakoukoliv „sociální skupinu“, je nanejvýš 

potřebné pokusit se o jasnou definici pojmů. A to takovou, která by vycházela z té 

nejsamozřejmější myšlenky, kterou si lidé od pradávna s rodinou spojovali – totiž že pouze žena 

a muž jsou povoláni ke společnému rodičovství, že rodina je prostě táta, máma a děti. 

Evropská petiční iniciativa MÁMA, TÁTA A DĚTI proto celý rok shromažďovala jeden milion 

podpisů pod petici, žádající Evropskou komisi o legislativní zakotvení takové definice. Milion 

podpisů se podařilo shromáždit. Zástupci komise však počet zpochybňují, a to zejména podpisy 

na papírových peticích. Lze tedy očekávat další přepočítávání podpisů a vlekoucí se spory. Svým 

způsobem je to celé absurdní: Musíme shromáždit milion podpisů jen proto, aby se vládci 

Evropy vůbec museli zamyslet nad tím, jestli je pořád pravda, že děti mohou mít jen muž s 

ženou a ti všichni dohromady tvoří rodinu. 

 

Nesmí být výhodnější, aby se žena do práce vrátila dřív na úkor dítěte 

Letos v dubnu schválila Sněmovna možnost čerpat rodičovský příspěvek rychleji než dosud. 

Pokud by tak byla celková suma určená na tento účel vyplacena dřív, výrazně se zvednou i 

měsíční dávky. Cílem je podpořit zejména matky, které se v Česku starají o malé děti, aby 

dokázaly efektivněji spojit péči o potomky a práci. Je to krok správným směrem? Nad tím se 

v pořadu Pro a proti zamýšlela komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková a 

předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová.  

„Bylo by na čase zkrátit rodičovskou ze současných čtyř let,“ uvedla novinářka Hrstková. 

Podle ní je sice pro dítě dobré, aby bylo s matkou, ale není žádný důvod, aby to čtyři roky platil 

stát. „Jsem pro, aby si ženy mohly vybrat“, namítá Jana Jochová. „Mně vůbec nevadí, když 

některé chtějí jít do práce. Je na rodině, jaké řešení si vybere, ale systém by neměl tlačit ženu, 

aby šla do práce dřív, než opravdu musí. Nemělo by být výhodnější, aby se do práce vrátila dřív 

na úkor dítěte… Nevím, jestli se tento návrh už nepřeklápí na druhou stranu, kdy bude pro ženy 

výhodnější jít do práce co nejdříve, než setrvat doma s dítětem.“ 

Poslechněte si celý příspěvek v archívu ČRo. 

 

Žádejme po svém státě spravedlivou rodinnou politiku 

Rodinná politika má být podporou rodiny nikoliv „na úkor“ někoho jiného, má být 

spravedlivějším oceněním všeho toho „neocenitelného“, co lidé žijící v rodině dobrovolně 

investují do rodiny a do svých dětí. Výchova dětí je totiž investicí, nikoliv kratochvílí, a to 

investicí do budoucnosti celé společnosti! Ovšem zatímco nové auto si podnikatel odepíše 

z daní, náklady na výchovu dítěte, které rodina nese po celá dlouhá léta, jsou považovány za 

soukromé povyražení. Rodiče nevychovávají děti pro svou zábavu, vychovávají v nich budoucí 

občany, řádné členy společnosti, příští daňové poplatníky.  
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