
Asociace provozovatelů 
dětských skupin a 
mikrojeslí z.s.
Členská schůze dne 9.9.2021



Program
1. Zahájení (Mgr. Daniela Celerýnová) 

2. Představení novely zákona o DS a státního financování 
(Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová) + PROSTOR NA DOTAZY

3. Představení nových členů Asociace

4. Činnost Asociace v roce 2021

5. Schválení zprávy o hospodaření a majetku za rok 2020

6. Plán na rok 2022

7. Přejmenování Asociace, schválení aktualizovaných stanov

8. Různé

9. Závěr



Meziresortní připomínkové řízení 2018 – vráceno k přepracování
2019 – předloženo legislativní radě vlády

Vláda schválila a předložila Sněmovně 29.7.2020

1. čtení 17.2.2020

2. čtení 23.3.2021

3. čtení 26.4., 4.6., 16.6.2021

2. čtení (připraven komplexní pozměňovací návrh) 7.7.2021

3. čtení 28.7.2021

Senát 18.8.2021

Podpis prezidenta 29.8.2021

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 329/2021 Sb.

Legislativní proces novely zákona 247/2014 Sb. 



Novela zákona č. 247/2014 Sb., 

o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů



Právní ukotvení dětských skupin

Dětské skupiny:

• Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

• Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů
(pro DS nad 12 dětí)

• Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz dětské skupiny do 12 dětí (venkovní prostory, místnost pro denní
pobyt a odpočinek, šatna, hygienická zařízení, úklid a nakládání s ložním
prádlem)

Finanční podpora z prostředků EU - poslední projekty skončí
k polovině roku 2022



Novela zákona – věk dětí 

Systémové zabezpečení péče

 věk dětí – od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky,

 děti do 1 roku pouze v kolektivu 4 dětí mladších
4 let.



Novela zákona – státní příspěvek

Zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu po
ukončení čerpání z ESF

• příspěvek na provoz: účelově vázaný nárokový příspěvek
pro poskytovatele služby

• nárokové stabilní a předvídatelné financování dle
uzavřených smluv s rodiči; příspěvek na provoz dětské
skupiny na obsazené kapacitní místo, u dětí do 3 let (s
překryvem do září) 1,7násobku normativu MŠMT pro
soukromé mateřské školy, u děti do zahájení povinné
školní docházky ve stejné výši jako normativ MŠMT pro
soukromé mateřské školy

• podmínkou je vazba na trh práce rodiče



Novela zákona – příspěvky rodičů

Pro finanční dostupnost služby se zavádí strop úhrady
za službu rodičem

 u dětí do 3 let (s překryvem), kde je vyšší normativ

 4000 Kč měsíčně

 Valorizace nařízením vlády vždy k 1. lednu, pokud dojde
k nárůstu úhrnného indexu spotřebitelských cen o 5 %

Úhrada rodičem není omezena

 u dětí do zahájení povinné šk. docházky, kde je nižší normativ

 v případě, že poskytovatel nežádá o státní příspěvek na provoz
dětské skupiny



Novela zákona – pečující osoby
• upravení poměru pečujících osob a dětí pro zvýšení kvality péče s

ohledem na nízký věk dětí

• upravení odborné způsobilosti – oblast pedagogická, zdravotní,
sociální + profesní kvalifikace Chůva do zahájení povinné školní
docházky zůstává. Nově:

➢ vypuštěny kvalifikace bez maturity (ošetřovatel, pracovník v
sociálních službách bez maturity)

➢ zavedena nová PK Chůva pro děti v dětské skupině

➢ během provozního dne péči zajišťuje alespoň 1 osoba se
zdravotnickým vzděláním nebo novou PK Chůva pro děti v
dětské skupině

➢ je-li péče poskytována i dětem straším než 3 roky
(s překryvem), alespoň 20 hod týdně pečuje také pedagog

• povinné další vzdělávání pečujících osob



Novela zákona –nové podmínky pro 
zkvalitnění služby

Zefektivnění provozu dětských skupin, zvýšení kvality
poskytovaných služeb

 zpřesnění provozních a hygienických podmínek (více skupin
1 poskytovatele, činnosti mimo provozní dobu)

 zpřesnění podmínek pro požární ochranu

 užívání názvu dětská skupina poskytovateli s platným
oprávněním

 zavedení standardů kvality v oblasti péče o dítě
a naplňování potřeb dítěte, personální zabezpečení
a provozní zabezpečení



Děkuji Vám za pozornost



Noví 
členové v 
roce 2021

Michal Pléha Obec Lužec nad Cidlinou
Vzdělávací institut 

Kormidlo z.s.

Mateřské centrum 
Veselov, z.s.

Místní akční skupina 
Rožnovsko, z.s.

Malý princ dětem, z.s.

Solrosen, z.s. Prosperita Písek, z.s. Montessori Zahrada z.s.

Dětské centrum VLNKA 
z.s.

OSEČÁNEK, z.s. Romodrom o.p.s. 

Cvrčkův klub, z.s. BraveStone, z.s. EduMeda z.s

CZ Phone s.r.o.
Rodinné centrum Spojené 

světy, z. s.
Domicilium, z.s.

Dětské jesle Zbraslav , 
o. p. s.

Medovníček z.s.
Centrum pro rodinu 

Beruška, z. s.

E-commerce & Tech 
cluster, z.s.

Dětská skupina 
SLUNÍČKO DOBŘÍŠ, z.s.

Kateřina Brandýská



Asociace 
v číslech
(k 2.9.2021)

Počet dětí (celková kapacita): 4 441

Počet členů: 201 (včetně zájemců o 
provoz)

 Pro srovnání 31.12.2019: 137

31.12.2020: 182

Počet dětských skupin: 335
 Pro srovnání 31.12.2019: 222

31.12.2020: 301

Vznik: 3. května 2018 



Činnost 
Asociace

 Pravidelné informace členům
 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

 Odpovědi na Vaše 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
 Přispět do něj můžete svou akcí i vy

 Telefonicky



Veřejné 
působení 
Asociace 2021

Komunikace se zástupci MPSV a zákonodárnými činiteli (poslanci, 
senátoři) v souvislosti 

 s projednávanou novelou zákona 247/2014 Sb.

• s výzvou na mimořádné kompenzace v souvislosti COVID19

Účast na akcích a v debatách:

• webinář „Soumrak nad dětskými skupinami“ 
pořádaný poslankyní Golasowskou a 
senátorkou Jelínkovou s přítomností ministryně 
Maláčové, 3.5.2021

• série online setkání k nastavení mimořádných 
kompenzací, duben 2021

• včetně prezentace vlastního průzkumu k 
plánované mimořádné dotaci na nájem

Zprostředkování několika návštěv poslanců v DS.



Propagace 
dětských 
skupin 
2021

 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
 článek na něj můžete napsat i vy!

 Komunikace s novináři 
 přímý mailing 

 naše vyjádření v článcích v Deník.cz, Hospodářských novinách, 
vyjádření Daniely Celerýnové – přímý přenos ČT24, Český rozhlas

 Spolupráce a výměna zkušeností se slovenskou Aliancií
súkromných jaslí a škôlok a se slovenskou europoslankyní Miriam 
Lexmann



Nový 
branding
Asociace



Pře-
jmenování 
spolku

Asociace provozovatelů 
dětských skupin, z. s. 
 změna stanov



Nový web 
Asociace

Materiály a informace dostupné pouze členům

Přístupové údaje rozeslány do emailových schránek v týdnu od 30.8.



Hospodaření 
Asociace za 
rok 2020 

správa webu 6 662 Kč
marketingová strategie včetně loga 15 000 Kč
fakturační systém 2 637 Kč
účetní -
právní služby 7 260 Kč
mzdy 115 000 Kč

Tereza Dvořáková 49 700 Kč
Štěpánka Mašlárová 62 800 Kč
Daniela Celerýnová 2 500 Kč
Martin Držka (správa webu)

Celkem náklady 146 559,45 Kč
členské příspěvky 197 521 Kč
Celkem příjmy 197 521 Kč

2021: členské příspěvky dosud cca 220 tis. Kč
náklady na přepracování webových stránek





Rozpočet 
Asociace 
na rok 
2022

Neplánujeme měnit výši členských příspěvků

Rádi přivítáme Vaše návrhy na další činnost –
akce, vzdělávání, kampaně apod.  



Kontakt

Asociace provozovatelů dětských skupin a 
mikrojeslí z.s.

Biskupcova 1643/37, Žižkov, 130 00 Praha 3

info@mojedetskaskupina.cz

Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně

Ing. Štěpánka Mašlárová, místopředsedkyně

Mgr. Tereza Dvořáková, propagace


