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Školky nejsou připraveny na nápor
dětí, dalších deset let nebude líp
14. března 2009 13:56

velikost textu:

Najít pro dítě školku zůstane ještě další roky nadlidským úkolem.
Z nejnovějších demografických průzkumů vyplývá, že problém s
nedostatkem míst ve školkách poroste a bude trvat ještě příštích
deset let.

HLAVNÍ ZPRÁVY
Lidé by měli raději u moci
komunisty než koalici ČSSD
a ODS
Soud rozhoduje o
squaterech. Matky o
zadržení synů nic nevěděly
Škoda Superb Combi: fotky
prozrazeny, oficiální
premiéra dnes večer
Zubovou odchod sponzora
Soukupa zaskočil, prý jí nic
nevyčítal

V. Finanční fórum Zlaté
koruny s názvem „Krize
jako šance na změnu?“ se
koná 23. září 2009 v TOP
HOTELu Praha. Více
informací na
www.zlatakoruna.info

5230E-582G16MN
(LX.ECU0Y.043)
Extensa Acer

Obvyklá cena: 14620.00 Kč

foto: Josef Vostárek, MF DNES

150 000 Kč za 2950
Kč měsíčně bez
dalších poplatků.
Uvedená splátka je
konečná a včetně pojištění
schopnosti splácet. RPSN
12,92 při délce splácení 72
měsíců.

Problém s nedostatkem míst ve školce se protáhne až do roku 2018, tvrdí demografové.
Ilustrační foto

Loni se narodilo vůbec nejvíc dětí za posledních patnáct roků. Bylo jich
téměř 120 tisíc. Na to mateřské školy nejsou připraveny. "Kapacita
odpovídá asi devadesáti tisícům narozených dětí za rok," říká demograf
Tomáš Kučera. Teď se jich však rodí o třetinu víc.
Podle demografů bude vyšší porodnost trvat ještě nejméně dva roky.
Děti, které se narodí v té době, tedy roce 2011, budou větší množství
školek potřebovat ještě v roce 2018.
Ve školách už by takový problém s
místy být neměl. "Na rozdíl od školek se
tak masově nerušily," vysvětluje
Kučera. Ale na klidné třídy nejvýše s
dvaceti žáky se děti těšit nemohou.

Problém v satelitních
městečkách
Ministerstvo práce a sociálních věcí
situaci ve školkách nevidí dramaticky.
"Místa ve školkách chybí pro tři
procenta dětí," tvrdí jeho mluvčí Jiří
Sezemský. To znamená, že se do nich
nedostane asi deset tisíc dětí.

Pište s námi 4. kapitolu
blogorománu Michala
Viewegha Srdce domova.
Zúčastněte se ojedinělé
literární soutěže a vyhrajte
10 000 Kč.
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DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
Buzkové společník z firmy
byl dvojitým agentem StB a
KGB
Nejvyšší Čech dostal boty až
z Chicaga, ale nenasoukal
se do nich
Lidé by měli raději u moci
komunisty než koalici ČSSD
a ODS
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90 000 dětí

Celkem jich do školek chodí více než
čtvrt milionu. Situace se však liší místo
od místa. Zatímco někde se děti do
školek jakžtakž vejdou, jinde jich
odmítnou i několik desítek – to je
typické pro satelitní městečka.

Zubovou odchod sponzora
Soukupa zaskočil, prý jí nic
nevyčítal

Ušetřete na bankovních

Podle Sezemského přitom až deset procent dalších míst mohou zajistit

poplatcích doma i v Evropě!

návrhy ministerstva, které teď míří do vlády – tedy miniškolky a firemní
školky, domácí hlídání a oficiální soukromé chůvy. Pokud projdou, mohly
by vznikat už od ledna, ale záleží to na zájmu rodičů i těch, kdo by nová
zařízení měli provozovat.

Nadstandard není pro všechny
Podle demografů jsou však taková opatření vzhledem k počtu dětí jenom
částečným řešením. Spíše než za řešení nedostatečné kapacity školek
staví za rozšíření nabídky. Třeba pro ty, kdo hledají nadstandardní
služby.
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Zasáhla policie adekvátně proti
squaterům, kteří obsadili dům v Praze?
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8951

NE

888
více o tématu

"Uspokojí to jenom část rodičů, těm dalším nezbude než dál hledat
místo, kam dítě dát. Situaci by změnila hlavně výstavba nových školek,"
míní Kučera. Jenže na tu obcím chybějí v rozpočtu peníze. Případně
váhají, protože se bojí, že nebudou vědět, co se školkami, až babyboom
zase pomine.

Rozvodů je zase o něco víc
Ani velký počet nově narozených dětí však nezpomalil stárnutí české
populace. A to přesto, že jich je ještě o pět tisíc víc než rok předtím.
Demografka Jitka Rychtaříková vysvětluje, že v zemi na jednu ženu
připadá stále pouze 1,5 dítěte a to podle ní ještě přibývání lidí
důchodového věku vyrovnávat nestihne. Do důchodu navíc brzy houfně
zamíří silné poválečné ročníky.
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Nabídka firem z kategorií:
Tříhvězdičkové hotely
Invalidní vozíky a zařízení pro invalidy
Jeřáby, zdvihací technika

Last minute centrum s. r. o.
Dovolená na poslední chvíli, cestovní
kanceláře a agentury. Evropa, Asie,
Afrika,...

"Na porodnosti se brzy projeví i ekonomická krize, lidem totiž bude
chybět jistota a finanční zázemí. Těžko si pořídí další dítě, když nebudou
mít práci," soudí Rychtaříková.

LINGUA TOUR s.r.o.

Za poslední rok ještě o něco stoupl počet rozvodů. Rozpadne se každé
druhé manželství. "A kvůli krizi nejspíš rozvodů přibude. V neklidném

IMTREX, spol. s r. o.

období totiž snáz vyplují na povrch problémy," říká Kučera.
Psychologové však mají zkušenost opačnou, v krizi podle nich rozvodů
spíše ubude, mimo jiné proto, že rozvádět se je drahé.

Reality

Specialista na poznávací zájezdy již od
r.1990. Dle katalogu nebo pro firmy a
kolektivy...
AutoSystem.cz

Penzion hotelového typu v historickém
centru města Jindřichův Hradec nabízí
ubytování...

Hledat další Firmy a
Instituce

Kam dál?

blog.iDNES.cz

Cena a ticho, to jsou hlavní rozdíly mezi soukromou a obecní školkou

NEJNOVĚJŠÍ

NEJČTENĚJŠÍ

VÝBĚR

Pavel Jirouš

Podniky chtějí vlastní školky, brání jim v tom ale přísné předpisy

ODS prohraje volby. Už
snad i já půjdu volit
toho „Paroubka“!!!

Firemní školky půjde odečíst z daní, pokud projde Nečasův balíček

Jana Kolářová

Sehnat místo ve školce je problém. Zamlouvají se i na léta dopředu
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Vzkaz squatterům:
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Původní cena: 923 100 Kč

Naše cena: 429 000 Kč

Nečas: Počítáme s tím, že o hlídání dětí nebude velký zájem

diskutovat

ŠKODA Octavia II Combi
4x4 2,0 TDi PD DPF model 2007

Vybrali SME
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