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NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY SE DISKUTOVALO 

O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A O ZAŘAZOVÁNÍ 

DVOULETÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

31. 1. 2017, Praha – Na pražské pedagogické fakultě se konala konference Aktuální otázky 

předškolního vzdělávání zaměřující se na témata, která rezonují ve společnosti. Těmi jsou 

přijímání dvouletých dětí do mateřských škol a povinné předškolní vzdělávání. Konferenci 

navštívilo přes 270 účastníků. 

Ve dnech 13. a 14. ledna 2017 se konala na Pedagogické fakultě UK konference s názvem 

Aktuální otázky předškolního vzdělávání zaměřená na dvě hlavní témata spojená s poslední 

novelizací školského zákona: přijímání dvouletých dětí do mateřských škol a povinné předškolní 

vzdělávání. Konference byla pořádána katedrou primární pedagogiky PedF UK, Asociací 

předškolní výchovy a pražskou pobočkou České pedagogické společnosti. Konferenci navštívilo 

přes 270 účastníků z řad akademických pracovníků, pedagogů a ředitelů mateřských škol, 

zástupců orgánů státní správy a dalších zainteresovaných osob. 

„Diskutovalo se mj. o dalších tématech, která považuji v předškolní pedagogice za zásadní. 

Například o problematice přijímání neočkovaných dětí nebo o neurovývojových poruchách v 

dětství,“ říká doktorka Jana Kropáčková z katedry primární pedagogiky PedF UK. 

Na konferenci vystoupily vědecké kapacity prof. Stanislav Štech, prof. Radka Wildová, prof. 

Šulová, MUDr. František Koukolík nebo MUDr. Martin Gregora. 

Je velmi důležité o problémech, které jsou spojené s povinným vzděláváním, mluvit bez 

předsudků. Konference, jakou je ta naše, se snaží do debaty o předškolním vzdělávání přinést 

právě tolik potřebný průsečík mezi teorií a praxí,“ dodává Kropáčková. 
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Poznámky pro editory: 

PhDr. Jana Kropáčková Ph.D. - Vystudovala Předškolní pedagogiku a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

na Pedagogické fakultě UK. Pracovala jako učitelka mateřské školy, 1. stupně základní školy, 

gymnázia a SOŠ. Po doktorandském studiu v oboru Pedagogika u doc. PhDr. Evy Opravilové, CSc. 

nastoupila na katedru primární pedagogiky, kde v současné době působí jako odborná 

asistentka. V letech 2009 - 2016 zastávala funkci studijní proděkanky. Za hlavní odborný zájem 

považuje téma návaznosti preprimárního a primárního vzdělávání, problematiku raného dětství, 

pedagogickou praxi a  výchovu dítěte v rodině. Aktivně pracuje ve výboru Asociace předškolní 

výchovy, je členkou České asociace pedagogického výzkumu, členkou poradní skupiny pro 

předškolní vzdělávání Národního ústavu vzdělávání a členkou výboru pražské pobočky České 

pedagogické společnosti. 

Je autorkou knihy Budeme mít prvňáčka (2007). 

Spoluautorkou knih: Dvouleté děti v předškolním vzdělávání. Od podzimu do zimy (2016) 

Vzdělávání dětí od dvou let v mateřské škole (2016).  

Vývoj batolete. Od jednoho roku do tří let (2016).  

Editorkou významných sborníků z celostátních konferencí k předškolní pedagogice:  

Idea a realita vysokoškolského vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě 

(2007). 

Dítě předškolního věku dříve a dnes (2008),  

Spolueditorkou a spoluautorkou monotématického čísla Pedagogické orientace věnované 

etablování oboru předškolní pedagogiky (4/2014) a autorkou mnoha odborných i odborně 

populárních článků. 


