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Asociace provozovatelů 
dětských skupin a 

mikrojeslí
 

Asociace vznikla 3. května 2018 z 
projektu Moje dětská skupina. Cílem 

je síťovat provozovatele dětských 
skupin a mikrojeslí, hájit jejich zájmy 

a podílet se na jejich rozvoji. V 
prosinci 2018 bylo členem 102 

provozovatelů.



 
 
 
 

Patří děti do 3 let do 
předškolního zařízení?

 
Na začátku roku 2018 doznívala 

diskuze, která se týkala tématu, zda 
děti do 3 let patří do předškolních 
zařízení. Nahlíželi jsme na téma 
objektivně, aktivně sdíleli názory 

obou stran a snažili se najít soulad a 
východisko. K tématu se vyjadřovali i 

partneři ze zahraničí z projektu 
Professional Childcare in European 

Nurseries.



 
 
 

Veřejné slyšení v Senátu
 

Zúčastnili jsme se Veřejného slyšení 
v Senátu České republiky, které 

pořádal Výbor pro vzdělání, vědu, 
kulturu a lidská práva pod záštitou 

pana senátora Jiřího Růžičky na 
téma „Dvouleté děti nepatří do 

školky, ale do náruče mámy“.



 
 
 
 

Vydali jsme tiskovou zprávu týkající 
se alternativy v péči o děti do 3 let a 

problémů, které se k provozu 
dětských skupin vztahují. Vytiskla 

nám ji některá média (Echo24, České 
noviny, denik.cz).



 
 
 
 
 

Navštívili jsme jesle jednoho z našich 
členů s paní poslankyní Markétou 
Pekarovou Adamovou. Debatovali 
jsme mj. o budoucnosti dětských 

skupin.



 
 
 

Pozvali jsme paní poslankyni Věru 
Kovářovou /STAN/ do Rudné u Prahy 

a Kladna na návštěvu dětských 
skupin.

V diskusích o dvouleťácích padla 
možnost zajistit garanci umístění 

dětí obcím za pomoci dětských 
skupin. Paní poslankyni jsme ukázali 
proto fungování dětských skupin v 

praxi a hovořili jsme také o 
problémech s financováním.



Zúčastnili jsme se diskuze „Každé 
dítě má právo na úspěch ve škole a v 

životě“ s paní poslankyní Mgr. 
Kateřinou Valachovou, kde jsme také 

probírali financování dětských 
skupin.



Byli jsme u toho, když byla Výborem 
pro sociální politiku Poslanecké 

sněmovny uspořádána akce “Čtyři 
roky dětských skupin, aneb co 

přinesly a co nás čeká?” .



Zúčastnili jsme se jednání Školského 
výboru v Poslanecké sněmovně k 

projednání novely Školského zákona.



Byli jsme součástí konference Dětské 
skupiny včera, dnes a hlavně zítra.



Stali jsme se jedním z 
připomínkovacích míst návrhu novely 
zákona o poskytování služby péče o 

děti v dětské skupině.



Sešli jsme se s paní poslankyní Věrou 
Kovářovou Železnou za STAN k 

novele zákona o dětských skupinách. 
Zapracovali jsme připomínky členů 

Asociace a postupovali 
zákonodárcům.



Zúčastnili jsme se celorepublikového 
setkání poskytovatelů dětských 

skupin...



... na kterém jsme vedli workshop 
zaměřený na zaměstnávání a vedení 

týmu v dětské skupině.



 
Máte slovo

 
Zúčastnili jsme se v publiku pořadu 

Máte slovo.
Mají mít školky povinnost přijímat 

batolata?
Nezkomplikuje to předškolní výuku 

starších dětí? 
Co mají dělat zaměstnaní rodiče?

A patří dvouleté dítě do školky nebo 
k matce?

Na to vše jsme se snažili najít 
odpověď.





Český rozhlas
 

Český rozhlas Dvojka do pořadu 
Káva o čtvrté pozval předsedkyni 

naší Asociace Mgr. Danielu 
Vašíčkovou, která mluvila o tématu 

Dětské skupiny. 



 
 
 

Jsme tady pro dětské 
skupiny

 
Tématem dětských skupin jsme se i v 
minulém roce zabývali do hloubky a 
byli provozovatelům k dispozici při 

odpovědích na jejich otázky:



 
 
 
 
 

Řešili jsme, co to znamená zaručená 
mzda pro chůvy v dětských 

skupinách.



 
 
 
 
 

Zajímalo nás, co se stane, pokud 
příjmy od rodičů převýší náklady na 

provoz dětské skupiny a jakým 
způsobem se nakládá se „ziskem“ u 

neziskových organizací.



 
 
 
 
 

Radili jsme, jak uplatnit daňové slevy 
na dítě umístěné v dětské skupině.



 
 
 
 
 

Řešili jsme, zda musí mít dětské 
skupiny smluvního lékaře.



 
 
 
 
 

Popisovali jsme, jak vypadají 
kontroly dětských skupin orgány 

inspekce práce.



 
 
 
 
 

Zabývali jsme se zákoníkem práce a 
jeho specifiky ve školství a následně 
jej srovnávali se zákonem o dětských 

skupinách.



 
 
 
 
 

Studovali jsme a publikovali, jakou 
kvalifikaci musí splňovat chůva v 

dětské skupině.



 
 
 
 
 

Dle aktuálně platných zákonů rodič, 
který čerpá rodičovský příspěvek, 

nesmí umístit své dítě do 
kolektivního zařízení na dobu delší 

než 46 hodin měsíčně, jinak o dávku 
přijde. Řešili jsme, zda je tento limit 

v pořádku a co to znamená pro 
provozovatele DS i rodiče.



 
 

GDPR
 
 

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost 
nařízení Evropského parlamentu a 
rady (EU), které stanovuje práva a 
povinnosti při zpracování osobních 
údajů. Připravili jsme ve spolupráci 
s odborníky (IT experty, právníky, 

provozovateli zařízení) typové 
řešení/šablonu včetně vzorů, které 
budou moci využít provozovatelé 

jako základ jejich řešení a bylo 
možné jej přizpůsobit na míru.



 
 

Setkávání 

Pravidelně pořádáme setkání 
provozovatelů dětských skupin. 

 
..... v létě



 
 
 
 
 

..... i v zimě



 
 

Semináře
 
 

V roce 2018 proběhlo mnoho 
seminářů. Některé z nich jsme 

organizovali sami, jiné byly 
zprostředkovány našimi partnery. 



 
Co je Montessori?

 
Seminář, na kterém se účastníci 
dozvěděli, co je to montessori 

pedagogika a jakým způsobem na 
dítě nahlížela Maria Montessori.



 
Elektronická evidence 

tržeb (EET) 2018
 

Seminář pořádala paní Ing. Blanka 
Hušková Jančaříková, se kterou 
dlouhodobě spolupracujeme a 
seminář se zaměřoval na EET 
z pohledu účetnictví a daní.



 
Zásady bezpečného 
zpracování osobních 

údajů. GDPR a IT 
bezpečnost.

 
Velice žádaný seminář, na kterém se 

účastníci seznámili se zákonem o 
GDPR a tím, jak zabezpečit svá data 

a jaké souhlasy bude potřeba mít.



Jak založit a úspěšně 
provozovat dětskou 

skupinu 
 

Seminář určený pro širokou 
veřejnost. Součástí semináře byly 

"návody" na to, jak založit dětskou 
skupinu a zajistit její praktické 

fungování.



Pracovně právní vztahy a 
spolupráce v týmu

 
Kurz organizovaný ve spolupráci s 
Fondem dalšího vzdělávání vedený 

personální managerkou.



Specifika účtování a 
zdaňování spolků a 

dalších NNO
 

Kurz ve spoupráci s Ing. Dana 
Vankeová, jenž je certifikovanou 
účetní a má dlouholetou praxi na 

ekonomických pozicích.



 
 

Asociace provozovatelů dětských 
skupin a mikrojeslí z.s.

 
IČ: 07004249

Sídlo spolku: Biskupcova 1643/37, 
130 00 Praha 3

Předsedkyně: Mgr. Daniela 
Vašíčková, DiS

e-mail: 
vasickova.daniela@gmail.com

tel.: +420 725 938 950
www.mojedetskaskupina.cz

www.facebook.com/mojedetskasku
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