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1 ÚDAJE O RESPONDENTECH A DĚTSKÝCH SKUPINÁCH 
Dotazník zaslaný na členy Asociace (140 členů – provozovatelů dětských skupin, 231 dětských skupin) celkem vyplnilo 

86 respondentů a týká se vzorku o velikosti 156 dětských skupin, z toho 8 podnikových dětských skupin a 148 dětských 

skupin pro veřejnost.  

Respondenti vyplňovali vždy údaje o jednom ze svých zařízení. Pokud provozovali více zařízení s podobnými 

parametry, uvedli jejich počet do poznámky a tento počet byl zohledněn při vyhodnocení dotazníku. Pokud se 

parametry provozovaných dětských skupin výrazně lišily, vyplnili respondenti více dotazníků.  

Rozložení respondentů podle krajů: 

Středočeský kraj. 37 24% 

Hlavní město Praha. 26 17% 

Jihomoravský kraj. 24 15% 

Jihočeský kraj. 19 12% 

Ústecký kraj. 18 12% 

Moravskoslezský kraj. 10 6% 

Zlínský kraj. 9 6% 

Liberecký kraj 4 3% 

Královéhradecký kraj 2 1% 

Pardubický 2 1% 

Plzeňský kraj. 2 1% 

Karlovarský kraj 1 1% 

Kraj Vysočina 1 1% 

Olomoucký kraj 1 1% 

Celkový součet 156 100% 

 

Ve srovnání se skutečným rozdělením dětských skupin v jednotlivých krajích máme v průzkumu více zastoupený 

Středočeský kraj (24 % respondentů vs. 19 % dětských skupin), Jihočeský kraj (12 % respondentů vs. 5 % dětských 

skupin), Ústecký kraj (11 % respondentů vs. 5 % dětských skupin) a méně zastoupený Královéhradecký, Pardubický a 

Olomoucký kraj (1% respondentů vs. 5 % dětských skupin) a Plzeňský kraj (1 % respondentů vs. 4 % dětských skupin).  

Velikost dětské skupiny: 

9 respondentů provozuje dětskou skupinu do 6 dětí, 89 respondentů dětskou skupinu do 12 dětí a 58 respondentů 

dětskou skupinu o kapacitě 13 až 24 dětí. V porovnání se skutečným rozložením dětských skupin v republice máme 

vyšší zastoupení menších dětských skupin.  

Věková struktura dětí 

Máme děti všech věkových skupin 46 29% 

Máme většinou děti do 3 let 75 48% 

Máme většinou děti do 4 let 25 16% 

Máme většinou děti starší 3 let 10 6% 

Celkový součet 156  

48 % respondentů má ve své dětské skupině převážně děti do tří let a nedotklo by se jich tedy diskutované omezení 

státních příspěvků na děti do tří let (do září předcházející čtvrté narozeniny dítěte).  

Naopak 6 % respondentů má většinou děti starší 3 let. Tyto dětské skupiny by tedy na státní financování nedosáhly 

vůbec.  

Podle MPSV je z dětí navštěvujících dětské skupiny 75 % dětí mladších tří let. 97,2 % dětí v DS je pak mladších čtyř 

let.1 

                                                           
1  Břeclavský deník, Přeměna na jesle nás ohrožuje, říkají provozovatelé dětských skupin v kraji, 20.1.2020, dostupné z 
https://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/jesle-detske-skupiny-materska-skola-skolka-jizni-morava-deti.html 



 
Výše příspěvku od rodičů 

 

Nejčastější výše příspěvku od rodičů mezi respondenty je mezi 2 500 Kč a 5 000 Kč měsíčně (31 % respondentů), dále 

26 % respondentů má o něco nižší rodičovský příspěvek (mezi 1 000 Kč a 2 500 Kč) a 21 % o něco nižší příspěvek 

(mezi 5 000 Kč a 7 500 Kč).  

Do 5 000 Kč měsíčně, což je přibližná navrhovaná úroveň zastropování rodičovského příspěvku (navrhovaná úroveň 

maximální výše příspěvku je třetina minimální mzdy, tedy v roce 2020 by odpovídala částce 4 866 Kč/měsíc), vybírá 

své příspěvky 65 % dětských skupin z průzkumu. Těch by se tedy zastropování příspěvku od rodičů nemělo výrazně 

dotknout.  

Naopak pro 35 % dětských skupin by zastropování znamenalo výrazné omezení příjmů. 
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Dětské skupiny se školkovným vyšším než 10 000 Kč měsíčně se mezi respondenty vyskytují pouze v Praze a ve 

Středočeském kraji, dětské skupiny dražší než 7 500 Kč měsíčně také v Jihomoravském a Plzeňském kraji, ve většině 

krajů nedosahuje měsíční školkovné 5 000 Kč.  

2 ZÁJEM O SLUŽBY DĚTSKÉ SKUPINY 
Respondentů jsme se ptali na to, jaká je obsazenost jejich zařízení,  na to, zda si vedou pořadník rodičů, na které se 

nedostalo místo, a případně kolik „čekatelů“ v pořadníku mají.  

Obsazenost dětské skupiny 

Kromě jedné zcela nově otevřené dětské skupiny všichni respondenti uvedli obsazenost dětské skupiny nad 60 %, 

60 % respondentů dokonce obsazenost nad 90 %. Provozovatelé dále často uváděli, že zatímco obsazenost založená 

na přihlášených dětech je 100%, obsazenost „čipovaná“ variuje až k 75 % zvláště v období, kdy je vyšší nemocnost 

dětí.  

Pořadník pro zájemce o umístění do dětské skupiny 

114 respondentů (73 % dotázaných) uvedlo, že si vede pořadník zájemců o umístění do dětské skupiny. Ostatní buď 

nemají plnou obsazenost, nebo umísťují děti průběžně tak, jak se jim přihlašují.  

Ti, kteří vedou pořadník o umístění dětí, mají v průměru 12,5 čekatele. Uvedené délky pořadníku jsou od 2 dětí, které 

čekají na umístění v DS, až do 40 dětí. 

V komentářích několik respondentů uvedlo, že počet dětí v pořadníku variuje v průběhu roku s tím, že nejvyšší je 

v létě, kdy rodiče čekají na místa, která se uvolní přechodem některých dětí do mateřské školy. Většina dětských skupin 

přijímá děti právě pouze na podzim a posléze jsou celý rok obsazeny. Několik provozovatelů uvedlo, že děti na umístění 

běžně čekají i půl roku, jeden provozovatel dokonce uvedl, že rodiče si v dětské skupině blokují místo ihned po 

narození dítěte. Počet dětí v pořadníku je obecně velmi těžké odhadnout, neboť po odmítnutí často odcházejí hledat 

místo jinam, případně svůj zájem vůbec provozovateli nehlásí, neboť ví, že je v DS plno.  

3 FINANČNÍ SITUACE DĚTSKÝCH SKUPIN 
V této části dotazníku jsme se provozovatelů ptali na to, jak by reagovali na modelové situace, které mohou nastat po 

schválení novely zákona 247/2014 Sb. Uvažovali jsme tři hlavní varianty kombinace státního příspěvku a jeho omezení 

věkem dítěte a možného omezení maximální výše školkovného vybíraného od rodičů.  

A. Státní příspěvek by byl určen pro všechny děti do zahájení povinné školní docházky a nebylo by zastropováno 

školkovné od rodičů. 

B. Státní příspěvek by byl určen pro děti do 4. narozenin a nebylo by zastropováno školkovné od rodičů. 

C. Státní příspěvek by byl určen pro děti do 4. narozenin a bylo by zastropováno školkovné od rodičů na 4 450 

Kč měsíčně. 

Dále jsme v dotazníku uvažovali různé navrhované výše příspěvku (ze státního rozpočtu nebo ze státního rozpočtu a 

evropských fondů), a to  

a. 5 000 Kč/měsíc  

b. 6 000 Kč/měsíc  

c. 7 500 Kč/měsíc  

Provozovatelé uváděli, jak by na modelové situace reagovali, na výběr měli z následujících možností: 

1) Neovlivnilo by nás to, dětskou skupinu bychom provozovali nadále tak jako nyní    

2) Provozovali bychom dále, ale museli bychom se uskrovnit (např. snížit nároky na chůvy apod.) 

3) Ukončili bychom činnost    

4) Transformovali bychom se na mateřskou školu    

5) Transformovali bychom se na živnost 

6) Zvýšili bychom školkovné    

7) Jiné  



 
Reakce respondentů v modelové situaci A 

 

V situaci A by 68 % respondentů stačil příspěvek ve výši 7 500 Kč/měsíc k tomu, aby mohli dále provozovat beze 

změny. Dalších 22 % provozovatelů by pokračovalo v tomto případě v provozu dětské skupiny, ale za cenu toho, že 

by se museli uskrovnit ve svých nákladech (snížit nároky na kvalifikaci chův, omezit aktivity s dětmi apod.). 5 % 

provozovatelů by se i při výši státního příspěvku 7 500 Kč/měsíc uchýlilo ke zvýšení školkovného. 

Příspěvek 6 000 Kč/měsíc by i za cenu snížení nákladů stačil k pokračování v provozu již pouze 25 % provozovatelů 

(11 % by tato výše neomezila vůbec, 14 % by muselo snížit své náklady). V případě příspěvku 6 000 Kč/měsíc by 35 % 

provozovatelů zvýšilo výši příspěvku od rodičů. Při výši příspěvku 6 000 Kč/měsíčně by svou činnost ukončilo 29 % 

provozovatelů.  

Při výši příspěvku 5 000 Kč/měsíčně by svou činnost ukončilo 62 % provozovatelů, 10 % by provozovalo se zvýšeným 

příspěvkem od rodičů. Příspěvek 5 000 Kč/měsíc by stačil pouze 6 % provozovatelů k tomu, aby nadále pokračovalo 

ve své činnosti beze změn. 

Čím nižší hypotetický měsíční příspěvek, tím více provozovatelé uvažují o alternativních možnostech provozu zařízení 

péče o děti, tedy o transformaci na mateřskou školu nebo na zařízení provozované na základě živnostenského zákona.  
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Situace A: státní příspěvek není omezen věkem 
dítěte, není zastropováno školkovné od rodičů 

Nemá vliv Uskrovnění Ukončení činnosti Transformace na MŠ

Transformace na živnost Zvýšení školkovného Jiné



 
Reakce respondentů v modelové situaci B 

 

V situaci B jsou odpovědi provozovatelů velmi podobné jako v situaci A.  

Příspěvek ve výši 7 500 Kč/měsíc by stačil k dalšímu provozu celkem 68 % provozovatelů k dalšímu provozu beze 

změn, 19 % provozovatelů by postačil k dalšímu provozu, ale museli by omezit své náklady. 

Rozdílem oproti situaci A je to, že omezení státního příspěvku věkem dítěte by více provozovatelů přimělo 

k transformaci zařízení na mateřskou školu nebo živnost, a to i v případě nejvyšší uvažované částky státního příspěvku.  

Počet těchto dětských skupin není ale tak veliký. Důvodem může být to, že se jedná o dětské skupiny do 12 dětí, které 

jsou provozovány v prostorech, ve kterých by zařízení provozované na základě živnosti ani mateřská škola nesplnily 

náležité požadavky vyhlášky 410/2005 Sb.   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5 000 Kč/měsíc

6 000 Kč/měsíc

7 500 Kč/měsíc

V
ý
še

 s
tá

tn
íh

o
 p

ří
sp

ě
vk

u

Situace B: státní příspěvek pro děti do 4. narozenin, 
není zastropováno školkovné od rodičů

Nemá vliv Uskrovnění Ukončení činnosti Transformace na MŠ

Transformace na živnost Zvýšení školkovného Jiné



 
Reakce respondentů v modelové situaci C 

 

V případě zastropování maximální částky příspěvku ze strany rodičů se odpovědi respondentů výrazně mění.  

Bez ohledu na výši státního příspěvku výrazně přibylo respondentů, kteří by se v takové situaci transformovali na 

mateřskou školu či živnost. Důvodem je to, že zařízení provozovaná na živnost nemají omezen příspěvek od rodičů a 

jsou provozována za účelem zisku. Soukromé mateřské školy rovněž nemají pevně zastropován maximální možný 

příspěvek od rodičů.  

Naopak v situaci C výrazně ubylo respondentů, kteří by v provozu dětské skupiny chtěli a mohli provozovat dětskou 

skupinu nadále beze změn.  

V případě státního příspěvku ve výši 5 000 Kč/měsíčně v kombinaci se zastropováním příspěvků od rodičů by provoz 

ukončilo 66 % respondentů, v případě státního příspěvku ve výši 6 000 Kč/měsíčně 45 % respondentů a i v případě 

nejvyššího státního příspěvku 7 500 Kč/měsíčně by provoz ukončilo 14 % respondentů.  

I v případě nejvyššího uvažovaného příspěvku 7 500 Kč/měsíčně by při zastropování částky vybírané od rodičů 

pokračovalo v provozu dle zákona o dětských skupinách pouze 75 % zařízení, z nichž polovina by musela omezit své 

náklady (např. nároky na chůvy nebo šíři aktivit s dětmi).  

Odpověď „Jiné“ 

Respondenti, kteří u některé varianty uvedli možnost „jiné“ a napsali vysvětlující poznámku, uváděli, že by hledali jiné 

možnosti financování a/nebo si najali fundraisera, případně by doufali ve větší podporu obce nebo firmy, jedná-li se 

o podnikovou dětskou skupinu. 

V případě provozování více dětských skupin by někteří provozovatelé postupovali odlišně u každé dětské skupiny – 

jednu například provozovali jako dětskou skupinu (pro mladší děti), druhou na živnost. 

Jeden provozovatel uvedl, že by v případě zastropování školkovného rozdělil platbu na školkovné a na platbu za další 

aktivity, které by nabízel rodičům za příplatek (kroužky).  
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Situace C: státní příspěvek pro děti do 4. narozenin, 
školkovné zastropováno částkou 4 450 Kč/měsíc

Nemá vliv Uskrovnění Ukončení činnosti Transformace na MŠ Transformace na živnost Jiné



 

4 ZÁVĚR 
Dotazníkové šetření a prezentované závěry jsou založené na reprezentativním vzorku 156 dětských skupin z cca 1 000 

existujících dětských skupin. Převážně jsou zastoupeny dětské skupiny provozované neziskovými organizacemi, což 

odpovídá celkovému rozložení dětských skupin v ČR.  

Výše příspěvků od rodičů a její zastropování 

Cca 65 % dětských skupin vybírá příspěvky od rodičů ve výši do 5 000 Kč, což zhruba odpovídá navrhované úrovni 

zastropování rodičovského příspěvku. Tento údaj se ovšem značně liší v závislosti na místě provozu dětské skupiny. 

V Praze, Středočeském a Plzeňském kraji, kde jsou vyšší náklady na nájem a na odměny pečujícím osobám, jsou 

vybírané příspěvky od rodičů znatelně vyšší. V těchto krajích by zastropování příspěvku od rodičů zapříčinilo snížení 

nabídky služby péče o dítě v dětské skupině.  

Zájem o služby péče o dítě 

Všichni respondenti, kteří mají dětskou skupinu již nějakou dobu v provozu, uvedli obsazenost dětské skupiny nad 60 

%., většina dokonce nad 90 %. Tři ze čtyř dotázaných provozovatelů si vedou pořadník pro zájemce o umístění do 

dětské skupiny, ve kterém se průměrně nachází více než 10 „čekatelů“. Provozovatelé zároveň uvádějí, že zájemců o 

umístění dítěte může být mnohem více – vzhledem  k tomu, že rodiče vědí, že dětská skupina je plně obsazená, na 

umístění dítěte rovnou rezignují. Tyto rodiče není možné monitorovat nebo počítat.  

Výše státního příspěvku  

V dotazníku jsme zjišťovali postoje a plány provozovatelů ve třech modelových situacích – při státním příspěvku ve 

výši 5 000 Kč, 6 000 Kč a 7 500 Kč na jedno kapacitní místo a měsíc. Zároveň jsme uvažovali situace s nebo bez 

zastropování příspěvku od rodičů a s nebo bez omezení věkem dítěte (příspěvek do 3 let dítěte vs. do zahájení povinné 

školní docházky). 

Výše příspěvku 5 000 Kč na kapacitní místo se dá dle výsledků průzkumu označit jako likvidační, při této výši příspěvku 

by svou činnost ukončili dva ze tří provozovatelů dětské skupiny. Pokud by byla zastropována výše příspěvku od 

rodičů a příspěvek ze státního rozpočtu by činil 5 000 Kč, ukončilo by svou činnost rovněž 65 % provozovatelů, 

dalších 9 % by se ovšem transformovalo na mateřskou školu a 7 % by se transformovalo na živnost. 

Shrnutí 

Zájem o dětské skupiny ve všech regionech přesahuje stávající nabídku, zároveň zvýšení nabídky by pravděpodobně 

generovalo další poptávku, kterou nyní není možné vyčíslit. Zastropování příspěvku od rodičů by snížilo nabídku 

služby péče o dítě v dětské skupině především v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji. Výše příspěvku nižší než 

7 500 Kč na jedno kapacitní místo a měsíc je vnímána jako nedostatečná a ve všech variantách by vedla k tomu, že by 

se počet dětských skupin snižoval (ať už kvůli jejich uzavírání, nebo kvůli jejich transformaci na jiné formy zařízení).  


