
Zajištění služby předškolní péče a 
vzdělávání v dětské skupině 



Proč potřebujeme dětské skupiny ?

• Služby péče o děti jsou stěžejním předpokladem pro sladění

profesního a rodinného života rodičů s malými dětmi.

• Páteřní péčí o předškolní děti nadále zůstávají mateřské školy

v gesci MŠMT. Zásadním nedostatkem předškolní péče v ČR je

však nedostatek míst pro děti mladší 3 let a nedostatečně

nastavené podmínky pro péči o takto malé děti v mateřských

školách.

• „Péčové živnosti“ (gesce MPO): nevýhodou služeb především

jejich finanční nedostupnost, protože se jedná o komerční

služby a lokální a regionální nevyváženost. Rovněž nejsou

garantovány parametry péče a kritéria kvality ze strany státu.

• Dětské skupiny jsou koncipovány jako služba výchovné péče

o předškolní děti, která není poskytována za účelem zisku

a umožňuje rodičům s garancí kvalitní péče o děti sladit

profesní a rodinný život, navrátit se na trh práce.



Dětské skupiny
• Dětské skupiny: Zavedeny v roce 2014. cca 1200

dětských skupin s celkovou kapacitou 16 tis. míst pro děti.

• Na kapacitních místech se děti střídají, reálně využívá více

rodin (cca 16 tisíc).

• Novela obsahuje úpravu pro péči o nejmenší na základě

pilotního ověření, nebude rozlišováno názvem,

provozovatelé mikrojeslí mohou požádat o oprávnění

poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině.



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)



Výhody dětských skupin

Během téměř šestiletého fungování dětských 

skupin se ukázalo, že jádrem této služby je: 

• Péče o děti do tří let (2/3 dětí jsou mladší 3let) 

• Vysoce individuální charakter péče (díky 

vysokému poměru pečujících osob) 

• Flexibilita a rychlost zřízení 

• Otevírací doba vstřícná potřebám dětí i rodičů 

• Flexibilní docházka umožňující lepší adaptaci 

dítěte



Typ poskytovatele služby péče

o dítě v dětské skupině (k 15. 7. 2021)
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Novela zákona – věk dětí 

Systémové zabezpečení péče, především pro věkovou

kategorii do tří let věku dítěte

• věk dětí – od 6 měsíců do zahájení povinné školní

docházky

• děti do 1 roku pouze v kolektivu 4 dětí mladších

4 let, podmínka je splněna i v případě dětské skupiny s

větší kapacitou, pokud v daný okamžik není v DS více

než 4 děti mladší 4 let.

• zavedeny 2 věkové kategorie:

 od 6 měsíců do 3 let (s překryvem do 31.8. –

návaznost na školní rok v MŠ)

 do zahájení povinné školní docházky



Novela zákona – státní příspěvek

Zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu

• 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 – další 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


