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1. Úvod
Materiál byl zpracován jako podklad pro tvorbu standardů pro předškolní vzdělávání
v České republice a jako inspirace pro jejich další rozpracování. Byly prostudovány
kurikulární dokumenty pro předškolní vzdělávání devíti zemí světa, převážně však
evropských, tedy Finska, kanadské provincie Ontario, Skotska, Anglie, Korejské
republiky, Nizozemska, Polska, Nového Mexika a Slovenska. Sledováno bylo
především zařazení standardů, jejich využívání jako základu předškolního vzdělávání
a také to, zda v uvedených zemích je, nebo není předškolní vzdělávání povinné.
Přílohy obsahují tři ukázky vybraných částí zahraničních standardů, a to jak
v originále, tak v českém překladu. Přiložen je i přehled zařazení předškolního
vzdělávání do povinné výuky v evropských zemích a v Novém Mexiku.

2. Výběr sledovaných zemí
Výběr zemí byl proveden podle několika kritérií, přičemž jedním ze základních kritérií
byl výběr zemí, z jejichž kurikulárních dokumentů byly vybrány ukázky evaluačních
standardů pro základní vzdělávání. Ukázky částí těchto dokumentů byly využity jako
podklady a inspirace při tvorbě evaluačních standardů pro 5. a 9. ročníky základní
školy a přípravy na celoplošné testování v těchto ročnících v ČR. Zkoumány byly
i dokumenty zemí, které byly úspěšné v testování PISA, a dalších zemí.

2.1 Výběr zemí podle evaluačních standardů pro základní
vzdělávání
V první fázi byly zkoumány dokumenty zemí, ze kterých byly využity ukázky
evaluačních standardů pro základní vzdělávání, tedy Finsko, Kanada – provincie
Ontario, Skotsko a Anglie. Důvodem bylo zjistit, zda u těchto zemí existují standardy
jak pro základní, tak předškolní vzdělávání.

Finsko
Ve Finsku existuje Základní kurikulum pro předškolní vzdělávání (Core Curriculum for
Pre-school Education), ve kterém je stanoveno, jakým způsobem je nutno rozvíjet
schopnosti a dovednosti dítěte a v jakých směrech. Konkrétní evaluační standardy
zde přímo uváděny nejsou, protože žádné oficiální (povinné) hodnocení dětí pro
předškolní vzdělávání není používáno. Jejich rozvoj je ale průběžně podrobně
monitorován. Ve Finsku je předškolní vzdělávání nepovinné.
http://www.oph.fi/download/123162_core_curriculum_for_pre_school_education_200
0.pdf
Závěr: Ve Finsku nejsou stanoveny standardy pro předškolní vzdělávání (PV).

Ontario
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V Ontariu existuje pro předškolní vzdělávání (do pěti let věku dítěte) kurikulární
dokument (platný od září 2010) s názvem Celodenní počáteční učení – Program
mateřských škol (The Full-Day Early Learning – Kindergarten Program), který v části
Hodnocení, evaluace a poskytování informací (Assessment, Evaluation, and
Reporting) formuluje velmi obecně určité očekávané výstupy, jichž by děti mohli do
věku pěti let dosahovat. Předškolní vzdělávání je v Ontariu nepovinné.
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/elementary/kindergarten_english_june3.pdf
Závěr: V kanadské provincii Ontario nejsou stanoveny standardy pro PV.

Skotsko
Pro děti do tří let mají ve Skotsku Národní příručku: narození – tři roky (National
Guidance: pre-birth to three)
(http://www.ltscotland.org.uk/Images/PreBirthToThreeBooklet_tcm4-633448.pdf),
v níž jsou vedle mnoha otázek vývoje dítěte formulovány i určité schopnosti dítěte,
které by v předškolním vzdělávání mělo získat ve věku tří let, jejíž používání ale není
povinné.
Pro děti a mládež od tří do osmnácti let existuje ve Skotsku národní kurikulum
s názvem Kurikulum pro nejvyšší kvalitu (Curriculum for Excellence – CfE)
(www.ltscotland.org.uk/curriculumforexcellence/), v němž jsou vytyčeny základní cíle,
principy a obsah vzdělávání. Jsou zde formulovány výsledky učení, které je možno
pokládat za určitou formu evaluačních standardů. CfE ovšem není ze zákona pro
školy povinné, i když většina škol z něho vychází. Předškolní vzdělávání je povinné
od 5 let v rámci povinné školní docházky, do pěti let je nepovinné.
Závěr: Ve Skotsku jsou stanoveny standardy pro předškolní vzdělávání, a to stejně
jako ES pro povinnou školní docházku. Jsou také vyjádřeny prostřednictvím výsledků
učení. Vzhledem k obecnosti jejich zpracování pro PV nebyly vybrány jako ukázka.

Anglie
Předškolní vzdělávání existuje v Anglii do 5 let věku dítěte, přičemž jsou stanoveny
očekávané výstupy pro různé věkové kategorie (např. 16–26 měsíců, 22–32 měsíců
až 40–60 měsíců věku), které jsou rozpracovány pro různé oblasti vývoje (aspects),
kam patří např. Řešení problémů (Problem Solving), Komunikace, jazyk
a gramotnost (Communication, Language and Literacy). Předškolní vzdělávání není
v Anglii povinné.
http://www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/earlylearningandchildcare/a00
68102/early-years-foundation-stage-eyfs , resp.
http://nationalstrategies.standards.dcsf.gov.uk/eyfs/taxonomy/33655/33692/0/46384
Závěr: V Anglii jsou stanoveny standardy (přímo nazvané „standards“) pro předškolní
vzdělávání. Ukázka – Přílohy č. 1 a 2.

2.2 Výběr dalších zemí podle úspěšnosti v mezinárodních
testech PISA
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Dále byly zkoumány dokumenty zemí, které měly dobré výsledky v mezinárodních
srovnávacích zkouškách PISA (a dosud ještě nebyly zkoumány), nebo se jejich
výsledky v posledních letech výrazně zlepšily. Přestože by podle tohoto kritéria do
této skupiny patřilo Finsko, není zde již zmiňováno, neboť bylo zařazeno do
předcházející kapitoly (2.1) z důvodu zkoumání standardů této země jak pro
předškolní, tak pro základní vzdělávání.

Korejská republika
V Korejské republice existuje Korejské národní kurikulum pro mateřské školy (Korean
National Kindergarten Curriculum) a také dokument Národní kurikulární standardy
pro mateřské školy (National Curriculum Standards for Kindergartens), jsou však
dostupné pouze v korejštině. Předškolní vzdělávání v Korejské republice není
povinné.
http://www.kice.re.kr/en/functions/evaluation.jsp
Závěr: Standardy pro PV jsou k dispozici pouze v korejštině.

Nizozemsko
Nizozemsko nemá stanoveny žádné formální vzdělávací či evaluační požadavky pro
děti v předškolním vzdělávání, tedy pro děti do čtyř let věku. Povinné vzdělávání
začíná v Nizozemí v pěti letech, ale děti mohou, a stává se to, primární vzdělávání
začít už ve čtyřech letech. Neexistuje ani žádné předepsané kurikulum pro předškolní
vzdělávání. Pouze poskytovatelé tohoto vzdělávání (což jsou převážně municipality)
mají povinnost formulovat určité zásady, jak budou zajišťovat optimální rozvoj dítěte.
Předškolní vzdělávání je zde nepovinné.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_N
L_EN.pdf
Závěr: V Nizozemsku nejsou stanoveny standardy pro PV.

Polsko
Nařízením polského Ministerstva národního vzdělávání z 23. prosince 2008 bylo
v předškolním vzdělávání zavedeno tzv. Kmenové kurikulum předškolního
vzdělávání pro mateřské školy, předškolní třídy v primárních školách a další formy
předškolního vzdělávání a předškolní péče.
Tento dokument je základem pro přípravu individuálního kurikula daného
předškolního zařízení (tzv. autorské kurikulum), tvořeného učiteli či dalšími osobami,
a podle tohoto kurikula učitelé organizují výuku dětí. Neobsahuje však žádné
doporučené metody vzdělávání nebo hodnocení výkonů dětí. Individuální kurikulum
pro dané předškolní zařízení schvaluje ředitel tohoto zařízení. Povinný je zde
poslední ročník předškolního vzdělávání.
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_P
L_EN.pdf
Závěr: V Polsku nejsou stanoveny standardy pro PV.

2.3 Další vybrané země
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Ve třetí fázi byly zkoumány dokumenty z Nového Mexika (USA), které jsou
zpracovány velmi podrobně a mají inovativní charakter a mohly by sloužit jako
inspirace pro tvorbu evaluačních standardů pro PV v ČR. Slovenské kurikulární
dokumenty byly studovány proto, že slovenský vzdělávací systém se velmi podobá
českému.

Nové Mexiko – USA
Ministerstvo školství Nového Mexika (New Mexico State Department of Education –
NMSDE) vypracovalo dokument Výkonové standardy a měřitelné složky
(Performance Standards and Benchmarks) pro tří až čtyřleté děti v předškolním
vzdělávání.
Pro účely dokumentu byly formulovány definice výkonových standardů a měřitelných
složek:
Výkonový standard je chápán jako určitý širší aspekt očekávaného rozvoje dětí
směrem k jejich úspěšné participaci v denním životě (domov, škola, komunita).
Měřitelná složka je měřitelný rys pokroku dětí směrem k dosažení očekávaného
rozvoje dětí.
Výkonové standardy jsou obecně lépe měřeny při využití více deskriptorů
(„indikátorů“), z nichž žádný (jako jednotlivý indikátor) nedává úplnou informaci
o všech aspektech rozvoje dítěte. Dokument zahrnuje „indikátory” pod každou
měřitelnou složkou (benchmarkem) definující specifická chování, která popisují výkon
a získání specifických dovedností.
Vedle toho jsou v dokumentu ještě uváděny tzv. podpůrné aktivity (supportive
practices). Jde o pokyny dospělým, jak efektivně pracovat s dětmi v různorodých
prostředích.
http://www.ped.state.nm.us/seo/preschool/perf.standards.benchmarks_final.pdf
Závěr: V Novém Mexiku jsou vytvořeny výkonové standardy pro PV, předškolní
vzdělávání není povinné.
Ukázka – Přílohy č. 3 a 4.

Slovensko
Státní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je nejvyšším kurikulárním
dokumentem. Tvoří první úroveň dvojúrovňového modelu vzdělávacích programů.
Obsahuje všeobecné cíle a požadavky, které se vztahují na obsah výchovy
a vzdělávání a klíčové kompetence jako hlavní nástroje vyváženého rozvoje
osobnosti dětí. Jsou zde uvedeny kromě jiných důležitých informací i vzdělávací
standardy, které jsou rozděleny na obsahové a výkonové standardy (viz příloha), a to
pro tyto tematické okruhy:





Já jsem;
Lidé;
Příroda;
Kultura.

Standardy tematických okruhů jsou vyjádřeny vždy pro tyto vzdělávací oblasti
rozvoje:



perceptuálně-motorickou;
kognitivní;
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sociálně-emocionální.

Předškolní vzdělávání na Slovensku není povinné. Pokud však mateřskou školu dítě
navštěvuje, musí být vzděláváno podle výše uvedeného dokumentu.
http://www.statpedu.sk
Závěr: Na Slovensku jsou pro PV stanoveny vzdělávací standardy, které jsou
rozděleny na obsahové a výkonové standardy. Ukázka – Příloha č. 5.

3. Závěr
Všechny ukázky je možné považovat za inspiraci pro tvorbu standardů pro předškolní
vzdělávání v České republice. Není však možné je využít jednotlivě jako případné
podklady nebo vzory, ani je kombinovat, protože jsou vytvořeny pro různé účely a
míra konkretizace jejich výstupů také není stejná.
Nejblíže očekávaným výstupům v RVP pro předškolní vzdělávání, prostřednictvím
jejichž rozpracování se budou tvořit standardy pro tuto oblast vzdělávání v ČR, jsou
standardy Nového Mexika. Obdobou anglické ukázky jsou zase u nás již
vypracované vývojové řady vybraných dovedností, které jsou pro předškolní
vzdělávání k dispozici z dřívější doby a je možné z nich také vycházet při další práci
na tvorbě standardů pro předškolní vzdělávání v ČR.
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Příloha č. 1 – Ukázka evaluačních standardů pro PV v Anglii
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Příloha č. 2 – Překlad ukázky evaluačních standardů pro PV v Anglii
Věková skupina
Narození – 11 měsíců
8 – 20 měsíců
16 – 26 měsíců
22 – 36 měsíců
30 – 50 měsíců
40 – 60+ měsíců

Aspekty
Osobnostní, sociální
a emocionální rozvoj
Komunikace, jazyk
a gramotnost
Řešení problémů,
zdůvodňování a základní
matematické znalosti
Poznávání a porozumění
světu
Tělesný rozvoj
Rozvoj kreativity

Těžiště
Vývojové záležitosti
Dívej se, poslouchej
a dávej pozor
Efektivní aktivity
Plánování a vyhledávání
informací

Řešení problémů, zdůvodňování a počty ve vztahu k vývojovým záležitostem

Čísla jako
označení
a čísla
k počítání

40 – 60+ měsíců

30 – 50 měsíců

nar. – 11 měsíců

8 – 20 měsíců

16 – 26 měsíců

 Odhadnou, kolik
objektů vidí
a odhad ověřují
jejich spočítáním

 Projeví
zvědavost
na čísla
prostřednictvím
svých poznámek
či svými
otázkami

 Všimnou si změn
v seskupení
objektů, obrazů
nebo zvuků

 Uvědomují si
názvy čísel
prostřednictvím
jejich potěšení
z akčních rýmů
a písní, které
spojují s jejich
zkušenostmi
s čísly

 Uvědomují si
vztah „jedna ku
jedné“ prostřednictvím kategorie
náležení a
začínají kategorií
„moje“ nebo
„maminky“

 Vyberou správnou
číslici pro
označení 1 až
5 objektů a pak
1 až 9 objektů
 Začnou
označovat čísla
s využitím prstů
na ruce, značek
na papíru nebo
obrázků
 Začnou počítat
přes desítku
 Počítají nahlas
po jedné, dvou,
pěti nebo deseti
 Rozpoznají číslice
od jedné do pěti

 Reagují na lidi
a objekty v jejich
prostředí

 Užívají při hře
správně názvy
čísel

 Zažívají radost
z nalézání svého
nosu, očí nebo
bříška při hrách
s pojmenováváním

 Rozpoznají
skupiny
s jedním, dvěma
či třemi objekty
 Užívají
spontánně
některé názvy
čísel a číselný
jazyk
 Někdy propojí
správně číslo
k dané kvantitě

 Vědí, že čísla jsou
vyjádřením počtu
objektů v souboru
 Spočítají
spolehlivě až
deset běžných
objektů

 Spočítají až tři

nebo čtyři objekty
vyslovením číslice
pro každou
položku
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 Říkají náhodně
některá slova
související
s počítáním
 Rozlišují mezi
různými
množstvími,
přičemž si
uvědomují, že
skupina objektů
je více než jeden
objekt

22 – 36 měsíců
 Užívají určitý
číselný jazyk,
jako např.
„více“ nebo
„mnoho“
 Mají určitou
představu
o číslech 1 a 2,
zvláště když jsou
tato čísla pro ně
důležitá
 Vytvářejí
a experimentují
se symboly
a značkami
 Jmenují v řadě
některé názvy
čísel

Příloha č. 3 – Ukázka evaluačních standardů pro PV v Novém Mexiku
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Příloha č. 4 – Překlad ukázky evaluačních standardů pro PV v Novém Mexiku

Výkonový standard
I. Děti budou demonstrovat skutečné osobní a sociální dovednosti
Měřitelná složka

A.

o
o
o



Děti se budou stýkat s vrstevníky a dospělými
a budou vykazovat vzrůstající schopnost udržovat
sociální vztahy a demonstrovat sociální participaci
ve hře.
Deskriptory
 kultivovaným způsobem navazuje oční kontakt
 zapojuje se do hry ostatních dětí
 iniciuje hru s jedním nebo více dětmi
 užívá slova nebo gestikulaci, aby naznačilo přání po
blízkosti, ocenění a dotyku (např. chce vzít do náručí,
gestikuluje, aby si mohlo sednout na klín dospělého,
zdraví rukou při příchodu či odchodu)
 stále častěji konverzuje
 iniciuje interakci s vrstevníky i dospělými
 zapojuje se do námětových her (pretend plays) s vrstevníky, které
vyjadřují přátelství, opatrování či péči (např. péče o vycpané
zvíře)
 zapojuje se do námětových her s vrstevníky nebo s dospělými,
které vyjadřují asertivitu, zvědavost a zkoumání
(např. pronásledování netvorů, závody aut, zkoumání „těl“ loutek)
 demonstruje stále komplexnější herní sekvence
 navazuje několik přátelství s vrstevníky.

Podpůrné aktivity
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Dospělí podporují a akceptují různé formy dětské komunikace (např. verbální,
znakovou, gestikulační).
Dospělí se zapojují každý den do častých interakcí s dětmi, včetně mluvení
s nimi, usmívání se na ně a odměňování jejich pozitivního chování.
Dospělí se vyvarují srovnávání chování dětí.
Dospělí jdou příkladem dětem svým pro-sociálním chováním, jako je
kooperace, altruismus, empatie, péče.
Dospělí poskytují každý den dětem čas a vhodné materiály a rekvizity, aby je
zapojovali do samořízené fantazie / dramatické hry, což jim má umožnit
vyzkoušet si různé role a zabývat se realitou.
Dospělí si hrají s dětmi, aby zlepšili jejich námětovou hru.
Dospělí podporují přátelsky meziosobní vztahy mezi dětmi. Vynakládají
speciální úsilí pomoci dětem, jejichž sociální dovednosti jsou méně rozvinuty
než u ostatních dětí.
Dospělí rozumějí vývoji herního chování dítěte během předškolní fáze
a důležitosti hry pro mnohé oblasti vývoje dítěte a podporují děti, aby se
zapojovaly v různých typech hry.
Dospělí rozpoznávají omezený, ale postupný rozvoj schopnosti dětí dívat se
na věci z pohledu jiných (porozumět pocitům a chování jiných lidí). Postupně
pomáhají dětem rozvíjet si pozitivními způsoby smysl pro komunitu a kooperaci
ve skupině).

Příloha č. 5 – Ukázka evaluačních standardů pro PV na Slovensku
Perceptuálně-motorická oblast
Obsahové standardy

Výkonové standardy
(specifické cíle)

Svalové napätie a dýchanie.
Uplatnenie laterality v pohybe.
Hrubá motorika.
Rovnováha.
Orientácia v priestore.
Základné lokomočné pohyby (chôdza, beh, skok, lezenie, hádzanie
a chytanie).
Základné polohy, postoje a pohyby (stoj, sed, ľah, kľak, atď.).
Manipulácia s náčiním.
Pohyb na náradí.
Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca.
Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia.

– kontrolovať pri pohybe svalové napätie a dýchanie,
– prejaviť v rôznych pohybových činnostiach vlastnú lateralitu,
– vedieť udržať rovnováhu,
– orientovať sa v priestore (vo vzťahu k vlastnej osobe),
– ovládať základné lokomočné pohyby,
– zaujať rôzne postavenia podľa pokynov,
– poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov,
– napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach (s náčiním, na náradí),
– pohybovať sa okolo osi vlastného tela (obraty, kotúle),
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním (rukami, nohami,
kolenami, hlavou, zdvíhať, nosiť, podávať, gúľať, pohadzovať, odrážať, kopať, driblovať,
balansovať),
– dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných,
– zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám

Pracovné návyky.

– zvládnuť sebaobslužné činnosti (obliekať sa, obúvať sa, umývať sa, čistiť si zuby atď.) a návyky
správneho stolovania (jesť s príborom, udržiavať čistotu pri jedle, atď.),
– zachovať v pracovných a technických činnostiach návyky poriadku a čistoty (upratať po sebe,
dávať si pozor na odev, atď.)

Jemná motorika.
Práca s rôznym materiálom.
Pracovné techniky.
Technická tvorivosť.
Elementárne základy práce
s počítačom.

– zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane odpadového, rôznymi technikami (strihať, lepiť,
tvarovať materiál atď.), uplatňovať pri tom technickú tvorivosť,
– zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov až
po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a podľa predlohy,
– zvládnuť na základe nápodoby a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu
s počítačom
– pracovať s detskými edukačnými programami
Poznámka: cieľ sa plní za predpokladu, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné podmienky.

Vizuomotorika.
Grafomotorika.
Základné grafické tvary.

– sedieť správne a dodržiavať sklon papiera pri kreslení na stole,
– využívať koordináciu zraku a ruky,
– kresliť veľkými grafickými pohybmi,
– kresliť uvoľnenu rukou, plynulo a smelo,
– držať správne grafický materiál a používať primeranú intenzitu tlaku na podložku při používaní
rôznych techník,
– znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie,
hojdanie, navíjanie), zápästia (vertikálne línie, horizontálne línie, krivky, slučky) a pohybu dlane
a prstov (horný a dolný oblúk, lomená línia, vlnovka, ležatá osmička, fiktívne písmo)
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Příloha č. 6 – Povinná předškolní docházka v evropských státech a Novém Mexiku
Stát

Předškolní docházka

Povinná školní docházka

Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina

nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
1 rok je povinný, buď
ve školce, nebo
v přípravném ročníku
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná, s výjimkou
pro děti, jejichž první jazyk
není němčina, pro ty je
od 5 do 6 povinná
povinná pro děti od 5 do 6
nepovinná
nepovinná do 3, od 4
povinná
do 5 let nepovinná, 1 rok
povinný (odpovídá
ISCED 0)
nepovinná
nepovinná

6 až 16
6 až 16/18
6 až 15
7 až 15

Bulharsko
Černá Hora
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Malta
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7 až 16
7 až 15
6/7 až 16/17
7 až 16
7 až 16
6 až 16
6 až 15
6 až 16
6 až 16
6 až 16
6 až 15
7 až 16
7 až 16
4 až 16
6 až 18
6 až 14
5 až 16

Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovensko
Slovinsko
VB – Anglie
VB – Wales
VB – Severní Irsko
VB – Skotsko
Srbsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Turecko
Ukrajina
Kypr
Nové Mexiko (USA)

nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
1 rok povinný pro 6leté
nepovinná
nepovinná
nepovinná
povinná pro 5leté
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná
nepovinná či částečně
povinná, záleží na
jednotlivých kantonech
nepovinná
nepovinná
podle zákona z roku 2004
je povinná pro děti od 4 let
8 měsíců do 5 let 8 měsíců
nepovinná

14

6 až 17
6 až 16
6 až 15/16
5 až 16
6 až 16
7 až 16
6 až 15
od 6
6 až 16
5 až 15
6 až 14
6 až 16
6 až 15
5 až 16
5 až 16
4 až 16
mezi 4½ a 5½ až 16
6/7 až 14/15
6 až 16
6/7 až 15/16
4, 5 nebo 6; záleží na
jednotlivých kantonech;
vždy trvá 9 let
6 až 14
7 až 16
povinná od 4 let 8 měsíců
do 15 let
5 až 17 let

