
Asociace 
v číslech
(k 30.11.2020)

Počet dětí (celková kapacita): 4 056
 Pro srovnání 31.12.2019: 2 984

Počet členů: 182 (včetně zájemců o 
provoz)

 Pro srovnání 31.12.2019: 137

Počet dětských skupin: 301
 Pro srovnání 31.12.2019: 222

Vznik: 3. května 2018 



Regionální 
zastoupení 
DS
(k 30.11.2020)

Kraj
Počet dětských 
skupin Asociace 

Počet dětských 
skupin v evidenci 
MPSV

% zastoupení

Středočeský 72 210 34%

Hlavní město Praha 61 189 32%

Jihomoravský 49 178 28%

Moravskoslezský 24 94 26%

Ústecký 18 64 28%

Jihočeský 15 62 24%

Olomoucký 9 62 15%

Královéhradecký 6 56 11%

Pardubický 8 52 15%

Zlínský 11 44 25%

Plzeňský 11 42 26%

Liberecký 10 40 25%

Vysočina 6 24 25%

Karlovarský 4 7 57%



Noví 
členové v 
roce 2020

Zahrádka pro 
děťátka,z.s

Dubečský Budulínek
z.s. 

Chytrulky zs
Pramínek - Centrum pro 

rodinu, z.s.
obecně prospěšná 

společnost ČAP

Jesle Kulíšek z.s. centrum Květinka Školinka NONA, z.s. AGAPO, o.p.s.
Spolek při Dětském 

krůčku, z.s.

Centrum podpory 
podnikání Praha, o.p.s.

ZŠ Praha 3, Cimburkova 
18/600

Pacičky z. s. AUCTOR z.s. Zázraky se dějí, z.s.

Kateřina Vaňková
Montessori Praha, 

o.p.s.
Mimini.KOM, z. s. Spolek ŽIVO Elánek pro rodinu, z.s.

obec Trstěnice
Amélie Centrum pro 
zdravou rodinu, z.ú. 

Obec Panenské 
Břežany

Baby Nest, z.s.
Mateřské centrum 
Domeček Luka nad 

Jihlavou, z. s. 

DS Ježek z.s. 
Centrum sociálních 

služeb Praha
Hrnky s sebou, z.s. Junikorn z.s. Eva Nováková

Mateřské centrum 
Slovany, z.s.

Protěž, z. ú. DC Neználek z. s. Kouzelná fazolka, z.s. Pejsci a kočičky z.s.

Chytré děti SmartKids 
z.s.

Abacus International 
Education, z. s.

Rodinné centrum 
Slunečník, z.s.

Dětská skupina 
Klubíčko, z.s.

YMCA Praha

Malování kreslení, z.s. Montessori poznání, z.s. Dobromysl Brno, z.ú. Klub Inspirace, z.s.
Alena Potapenko - AP 

school

Oblastní charita Most Rodinný klub Klíček z.s.
MC Miniklub Znojmo 

z.s.
Jesle, školky, dětské 

skupiny, z..s
Diakonie ČCE -

středisko v Rýmařově

KLUBÍK Břeclav z.s.
3D Communication, 

s.r.o.
Sociální služby města 

Přerova, p. o.



Setkání členů
a další akce 
Asociace

Počet vzdělávacích akcí a setkání ovlivněn 
negativně pandemií COVID-19

Setkání členů Asociace v DS Ježek 
(1x odloženo, konalo se 23. 6.2020)

Seminář Řešení pracovněprávních vztahů 
(2x odložen kvůli COVID-19, zrušen)

Jak začlenit dobrovolníka do Vaší 
organizace 
(ve spolupráci s projektem 2generace, 4.2.2020)

https://mojedetskaskupina.cz/setkani_v_jezku/


Informování 
členů

 Pravidelné informace - zvýšení zaručené mzdy, změny v povinném 
očkování atd.

 Informace související s COVID-19: jaká opatření platí, jak postupovat, 
jak vykazovat, jak komunikovat s rodiči, co roušky, OČR, Antivirus a další 
Sledování legislativních změn – novela zákona 247/2014 Sb.

 Pozvánky na akce MPSV, našich členů a dalších subjektů, zpracování 
zápisů z akcí (Fórum rodinné politiky, Kulatý stůl MPSV)

 Odpovědi na dotazy, zjišťování stanovisek 

 Monitoring tisku (včetně informací z uzavřené sekce Deníku N a 
Hospodářských novin)

To vše prostřednictvím těchto kanálů

 Přímé emaily členům

 FB stránka a FB skupina Dětské skupiny – sdílíme zkušenosti

 Zasílání pravidelného newsletteru členům

 Telefonicky



Veřejné 
působení 
Asociace 2020 
a účast na 
jednáních 
ohledně 
novely

Setkání se zástupci MPSV a zákonodárnými činiteli v souvislosti s 
procesem přípravy a projednávání novely zákona 247/2014 Sb.:

 Ministryně Jana Maláčová

 Poslanec Jan Bauer (ODS) - 30.6.2020 

 Poslankyně Pavla Golasowská (KDU-ČSL) – 8.7.2020

 Poslankyně Jana Pastuchová (ANO) – 9.7.2020
 Předsedkyně Výboru pro sociální politiku

 Poslankyně Markéta Pekarová Adamová

 Poslanec Jan Čižinský 

 Dále jsme v kontaktu: poslankyně Věra Kovářová, poslankyně Olga 
Richterová, poslanec Marian Jurečka, senátorka Šárka Jelínková, …

Zprostředkování několika návštěv poslanců v DS.

Účast na kulatém stole k novele zákona.



Mediální 
propagace 
dětských 
skupin 
2020

 Pravidelné sdílení informací o dětských skupinách na FB a 
Instagramu – novinky, články z tisku, infografiky, fotografie a další 
příspěvky našich členů

 Nejnovější informace o dětských skupinách na našem webu

 Komunikace s novináři 
 přímý mailing 

 naše vyjádření v článcích v Deník.cz, Hospodářských novinách, 
vyjádření Daniely Celerýnové na Českém rozhlase

 Zpracování vlastního průzkumu poptávky po službách dětských 
skupin a jejich finanční situace (zveřejněn 7.2.2020), šíření mezi média, 
politiky a další stakeholdery



Mediální 
vnímání 
Asociace

Rozdíl ve vnímání značky Moje dětská skupina a 
Asociace provozovatelů dětských skupin a 

mikrojeslí, z. s. 

Zpracování marketingového plánu 









Zároveň potřeba reflektovat novelu zákona, 
případnou transformaci na jesle 
a povinnost mít slovo „jesle“ v názvu. 

Záměr vytvořit uzavřenou členskou sekci na webu 
přístupnou pouze členům.



Novela 
zákona 
247/2014 Sb.

Informace viz web mojedetskaskupina.cz

Novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v jeslích schválila 
vláda. Pro provozovatele znamená transformaci na jesle

Novela zákona o jeslích: plánované změny v odborné způsobilosti, 
přechodná období a další informace

Předpokládaný harmonogram:
- schválení zákona v 1. pol. roku 2021

- účinnost od 1.7.2021

- žádání o finance do 31.10.2021

- přechod na státní financování mezi 1.1.2022 a 1.7.2022 (dle konce 
stávajících projektů)

https://mojedetskaskupina.cz/zakon-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-jeslich-na-programu-vlady-20-cervence/
https://mojedetskaskupina.cz/kulaty-stul-ucinnosti-kvalifikace/


Kontakt

Asociace provozovatelů dětských skupin a 
mikrojeslí z.s.

Biskupcova 1643/37, Žižkov, 130 00 Praha 3

Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně

 Ing. Štěpánka Mašlárová, místopředsedkyně


