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ÚVOD
Předkládáme vám výsledek analýzy stávajícího systému služeb rané péče a výchovy kolektivního
typu v ČR a ve Francii, která je součástí plnění projektu „Nové formy denní péče o děti v České
republice“. Analýza se zaměřila na zmapování a komparaci obou národních systémů se záměrem
využít inspirativních prvků a vyhodnotit možný přenos inovativních forem a přístupů do českého
prostředí. Tyto národní systémy mají obdobné pojetí výchovy a vzdělávání dětí (zejména) od tří let v
mateřských školách, ale významně se liší v pojetí denní péče a výchovy
jak dětí mladších tří let, tak dětí starších nenavštěvujících mateřskou
školu. Stěžejním rozdílem je rozsah a pojetí individuální nerodinné péče,
která tvoří ve Francii rozšířený a mnohostranně propracovaný systém a jíž
se zabývají v rámci našeho projektu vlastní metodické materiály1. Pokud
jde o kolektivní formy, zde jsou stěžejní dva základní rozdíly mezi českým
a francouzským systémem. Prvním je pestrost, systematičnost a
konzistentnost nabídky různých forem denní péče o děti od nejútlejšího věku do počátku školní
docházky ve Francii. Druhým je fakt, že ve Francii všechna různorodá zařízení rané péče a výchovy
mají společný legislativní a institucionální základ, kterým jsou zajišťovány jednak základní standardy
kvality ve všech formách denní péče a jednak systém vícezdrojového financování. Ten limituje
potenciální nerovnosti v poskytování veřejných financí různým typům zařízení denní péče a současně
umožňuje více méně rovnoprávnou finanční a prostorovou dostupnost denní péče o děti z různých
demografických typů rodin a různého socio-kulturního prostředí. Škála forem francouzských zařízení
denní péče se postupně vytvořila při prosazování zásady respektovat v rané péči a výchově dětí
diferencované individuální zájmy a potřeby dětí a jejich rodičů.
Francouzský systém je tedy inspirativní zaprvé svým celkovým pojetím, filosofií a organizací.
Zadruhé v něm lze nalézt různé typy zařízení denní péče, které reflektují diferencované zájmy a
potřeby dětí a rodin a problémy přechodu i nejmladších dětí z rodičovské do nerodičovské péče.
Některé existují v obdobném pojetí v ČR, jiné nemají v českém systému denní péče ekvivalent nebo
lze nalézt jen ojedinělé příklady vzdáleně obdobných forem.
V tomto textu, zaměřeném na návrhy možného přenosu inovativních prvků z Francie a metodiku
jejich aplikace, nicméně vycházíme z českých specifik a ze základních schémat stávajícího českého
systému kolektivní denní péče o děti2 a do tohoto rámce začleňujeme inovativní formy a přístupy na
základě francouzských příkladů dobré praxe.
V následujícím textu jsou první tři kapitoly věnovány možnostem a návrhům, jak obohatit či upravit
služby existujících typů zařízení denní péče v ČR podle inspirace získané studiem francouzského
systému a při studijních návštěvách v departementu Bouches-du-Rhône, kde jsme měli možnost se
seznámit jak se zastřešujícími institucemi (Radou departementu, Pokladnou rodinných dávek /CAF/ a
Úřadem na ochranu matky a dítěte /PMI/), tak s vybranými zařízeními různých typů. Čtvrtá kapitola
je věnována návrhům na uplatnění potenciální nové právní úpravy – navrženého, ale dosud
neschváleného, zákona o službách péče o děti v dětské skupině. Tento zákon má umožnit poskytování
různých forem denní péče o děti v rámci jednotného typu zařízení, charakterizovaného základními
parametry definovanými v tomto zákoně. I v tomto případě je navrhovaná metodika zpracována mj.
s ohledem na inspiraci francouzským systémem. Poslední, pátá, kapitola obsahuje návrhy na
možnosti přenosu zajímavých prvků a vybraných typů francouzských zařízení denní péče, která jsou
v rámci současného českého systému rané péče a výchovy zcela nebo v důležitých rysech inovativní.
1

Barvíková, Paloncyová 2014a, 2014b, 2014c

2

To včetně tzv. dětských skupin jako formy zařízení denní péče a výchovy, která je dlouhodobě prosazována, ale v době
ukončení našeho projektu ještě nebyla uzákoněna (nacházela se ve stadiu třetího čtení v poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR).
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Schémata 1 a 2 níže poskytují přehled jednotlivých typů kolektivních zařízení provozovaných v České
republice a ve Francii, která jsou v metodice podrobněji představena.

Schéma 1. Systém kolektivních zařízení denní péče o děti v České republice

Schéma 2. Systém kolektivních zařízení denní péče o děti ve Francii
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1. Rozšíření kapacit mateřských škol o docházku dětí mladších
tří let věku
Obsah této kapitoly:
1.1 Vysvětlení problému
1.2 Sloučení MŠ a „jeslí“ pod jedním ředitelstvím
1.3 Přijetí dítěte mladšího tří let věku k předškolnímu vzdělávání
1.4 Závěrečné shrnutí

1.1 Vysvětlení problému
Od doby zavedení tzv. třírychlostního pobírání rodičovského příspěvku (do dvou, tří nebo čtyř let
věku dítěte) v roce 2008 v ČR postupně vzrůstá poptávka po místech v zařízeních předškolní výchovy
a péče pro děti od dovršení dvou let věku, potažmo mladších (viz grafy 1 a 2 níže).3

Graf 1. Preferovaný způsob zajištění péče o děti podle věku dítěte - 2007

Zdroj: RZV 2006 (N = 802, rodiče s alespoň jedním dítětem předškolního věku)

3

Ačkoliv výsledky zachycené těmito grafy nelze nekriticky srovnávat, protože každý zdůrazňuje jiný aspekt preferencí
rodičů, je zřejmé, že zatímco v roce 2007 o využívání služeb nerodinné péče kolektivních zařízení (MŠ a jeslí) u dětí ve věku
1-2 roky mělo zájem přibližně 1 % rodičů a u dětí ve věku 2-3 roky cca 5 % rodičů, v roce 2013 už celých 7,7 % rodičů dětí ve
věku 1-2 roky a necelých 10 % rodičů dětí ve věku 2-3 roky uvedlo celodenní každodenní nerodinnou péči jako
preferovanou (a další navíc vyjádřili zájem o polodenní a příležitostnou péči).

6

Graf 2. Preferovaný způsob zajištění péče o děti podle věku dítěte - 2013

Zdroj: Péče 2013 (N = 710, matky s alespoň jedním dítětem předškolního věku)

Situace je o to komplikovanější, že spolu se zrušením zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a
podle ustanovení nového zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování byl k 31. 12. 2013 zrušen právní podklad pro provoz jeslí jako zdravotnických zařízení a
právně tedy zanikla tato tradiční forma péče o děti mladší tří let věku. 4 V současné době se proto
v odborných i laických kruzích vedou diskuse o možnostech (veřejných) mateřských škol (MŠ)
zřizovaných na základě školského zákona vzdělávat děti mladší tří let, které v současné době většina
(veřejných) mateřských škol nepřijímá, ačkoliv školský zákon to umožňuje. 5

4

Paloncyová a kol., 2013b, s. 124-131

5

„Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.“ (odst. 1 § 34 školského zákona č.
561/2004 Sb., zvýraznění vlastní)
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1.1.1 „Nejde to.“ Ale proč?
Nejčastěji uváděnými důvody pro to nepřijímat do MŠ děti mladší tří let jsou následující:
1. Děti mladší tří let nejsou dostatečně psychicky vyvinuté a samostatné na to, aby se mohly
účastnit celodenního provozu MŠ; o děti do tří let by proto měla pečovat matka nebo jiná
(pokud možno příbuzná) dospělá osoba individuálně, pobyt v kolektivu pro tyto děti zatím
není přínosný.
2. Mateřské školy jsou přeplněné a chybí jim dostatečné personální kapacity pro péči o děti
mladší tří let.
3. Vzdělávání v mateřských školách tak, jak je vymezuje školská legislativa (školský zákon č.
561/2004 Sb. a vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), není svou výchovněvzdělávací náplní, denním režimem, ani hygienickými a prostorovými podmínkami,
v nichž je provozováno, uzpůsobeno účasti dětí mladších 3 let.
Rádi bychom zde nyní stručně reflektovali tyto důvody, přičemž se opíráme o výsledky existujících
výzkumů, našeho výzkumu a stávající legislativu. Tato reflexe poslouží jako východisko celé kapitoly.
Důvod č. 1: Děti mladší tří let nejsou dostatečně psychicky vyvinuté a samostatné na to, aby se mohly účastnit
celodenního provozu MŠ; o děti do tří let by proto měla pečovat matka nebo jiná (pokud možno příbuzná) dospělá
osoba individuálně, pobyt v kolektivu pro tyto děti zatím není přínosný.
Diskusi o vhodnosti kolektivní nerodinné péče pro děti mladší tří let se podrobně věnuje např.
publikace Péče o nejmenší: boření mýtů H. Haškové a kol.6 V našem projektu zastáváme názor, že
rozhodnutí o tom, zda dítě do nerodinné denní péče umístit, a o formě, jakou by tato péče měla mít,
by se mělo řídit především schopnostmi a připraveností daného dítěte na pobyt v takové péči, a ne
kategoricky věkem dítěte, který o stupni psychického vývoje individuálního dítěte vypovídá pouze
rámcově. Dále vycházíme z přesvědčení, že stát by měl v zájmu podpory
rovných příležitostí a porodnosti přispívat k tomu, aby rodičům bylo
umožněno co možná bezproblémově slaďovat rodinný a pracovní život tak,
aby byly ženám i mužům dány rovnocenné a ničím nesankcionované
příležitosti seberealizace v obou oblastech. Jedním z klíčových opatření,
která by měla dopomoci této rovnocennosti dosáhnout, je zajištění
dostatečně různorodé škály forem denní péče o děti tak, aby byly co možná
naplněny diferencované potřeby a preference rodin. Tyto různorodé formy
péče by zároveň měly být také rovnoměrně místně i finančně dostupné co
nejširšímu spektru obyvatel. Proto by mj. rodiče, kteří se rozhodnou pro variantu pobírání
rodičovského příspěvku do dvou let věku dítěte a obvykle i pro současné ukončení rodičovské
dovolené, měli mít možnost umístit své dítě ve službě denní péče i v tomto věku bez přílišných
nadstandardních nákladů oproti těm, které vyžaduje využívání služeb denní péče o děti od tří let
věku. Ty v současné době stále představují především veřejné mateřské školy s měsíční úplatou
pohybující se ve výši cca 600 až 1 000 Kč, která je daná stropem, jejž stanoví vyhláška o předškolním
vzdělávání.7
6

Hašková, Saxonberg, Mudrák, 2012

„Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby
vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v
příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce,“ (odst. 2 § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání). K podílu dětí zapsaných k předškolnímu vzdělávání v MŠ zapsaných ve školském rejstříku (veřejných i
soukromých) viz tabulku „Předškolní vzdělávání – děti v předškolním vzdělávání, podíl na populaci 3-5letých“, šk. r. 2003/04 –
2013/14 ( MŠMT ČR, 2013c). Ve školním roce 2012/2013 bylo k předškolnímu vzdělávání podle této statistiky zapsáno 98,7 % a
ve šk. r. dokonce 101,1 % dětí z celkové populace 3-5letých – zde dochází ke značnému zkreslení, protože celkový počet
7

8

Důvod č. 2: Mateřské školy jsou přeplněné a chybí jim dostatečné personální kapacity pro péči o děti mladší tří
let.
Většina míst v mateřských školách v ČR je momentálně skutečně plně obsazená a v řadě lokalit
přetrvává převis poptávky, což je důsledek populační vlny způsobené zvýšenou porodností
v uplynulých letech, která nebyla včas kompenzována nabídkou nových míst ve
(veřejných) zařízeních předškolního vzdělávání.8 Z tohoto důvodu se ve
veřejných MŠ často nedostává míst ani pro děti ve věku tří, potažmo čtyř let,
neboť přednostně jsou podle platných právních předpisů přijímány vždy děti ve
věku těsně před nástupem povinné školní docházky (od pěti let). 9 Ačkoliv se tato
vlna postupně přelévá do nižšího školního věku, přeplněný stav MŠ zatím
přetrvává z důvodu odkladů nástupu školní docházky. 10
Demografické projekce nicméně ukazují, že počet dětí v předškolním věku se
bude postupně snižovat a poptávka i po místech ve veřejných MŠ tedy bude klesat.11 Postupně se tak
v nich bude uvolňovat kapacita využitelná pro umístění dětí mladších 3 let věku, u nichž zatím
nabídka cenově a místně dostupných zařízení nepokrývá nabídku. 12
Problém nedostatečných personálních kapacit je jednoznačně jedním z hlavních problémů veřejných
mateřských škol obecně. Poměr cca 1,6 učitelů13 na skupinu o počtu až 28 dětí považují odborníci – i
sami pedagogové pracující v předškolním vzdělávání – za nedostatečný, limitující prostor pro
skutečně účinnou přímou pedagogickou činnost a mnohdy riskantní vzhledem k zajištění bezpečnosti
dětí.14 Tento problém vyvstává už ve chvíli, kdy je kapacita MŠ zcela naplněná dětmi, které jsou
rámcově samostatné. U dětí s větší potřebou asistence při sebeobsluze i pozornosti a dozoru při hrách
(což nejsou všechny děti mladší tří let, ale naopak to mohou být i mnohé tří- a víceleté děti) tento
problém vyvstává daleko výrazněji.
Někteří odborníci z praxe navíc zastávají názor, že péči o děti mladší tří
let věku by měly – v souladu s tradicí nastolenou dříve platnými
standardy pro provoz jeslí coby zdravotnických zařízení – zajišťovat
kvalifikované zdravotní sestry, a proto pro tyto děti není v MŠ
za současné situace místo. Tato otázka je předmětem mnohých
v současnosti probíhajících diskusí mezi zástupci mateřských škol,
(bývalých) jeslí, státní správy i členů akademické obce. Rozpor mezi
názory jednotlivých odborníků potvrdily i naše diskusní skupiny.

zapsaných dětí použitý ve výpočtu pravděpodobně zahrnuje i děti mladší tří let a děti starší pěti let; ve školním roce 2012/2013
děti mladší tří let představovaly 26,8 % a děti starší pěti let 18,3 % z celkového počtu dětí v mateřských školách; ve šk. r.
2013/2014 děti mladší tří let představovaly 30,4 % a starší pěti let 17,5 % z celkového počtu zapsaných dětí (tab. „Mateřské školy
– podíl dětí v jednotlivých věkových kategoriích populace ve školním roce 2003/04-2013/14“, MŠMT ČR, 2013c).
8

Viz např. Mejstřík a kol., 2011, s. 136; Kuchařová a kol., 2009, s. 85-87

9

Odst. 4 § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb.

10

MŠMT ČR, 2011b

11

Viz např. ČSÚ, Projekce obyvatelstva České republiky

12

Viz např. Mejstřík a kol., 2011, s. 136

13

Dva učitelé jsou přítomni pouze v nejvytíženějších časech a v době vycházek, přibližně polovinu času denního provozu MŠ
zajišťuje jeden pedagog (viz např. Nováková, 2014). Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. se třída MŠ
naplňuje do počtu 24 dětí, přičemž zřizovatel může povolit výjimku navýšení kapacity až o 4 místa.

14

Viz např. diskuse v Lindeboom, Buiskool, 2013, s. 60-61. Tento názor vyjádřili také všichni zástupci veřejných i soukromých
kolektivních zařízení denní péče i mnozí zástupci samospráv i úřadů státní správy činných či angažovaných v oblastech
vzdělávání a péče o děti (MŠMT, MPSV), kteří se zúčastnili diskusních skupin a expertních rozhovorů v rámci našeho
projektu. Názor rovněž opakovaně zazněl na konferencích a seminářích pořádaných v rámci projektu i v rámci obdobných
iniciativ jiných subjektů.
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Nicméně zkušenosti těch MŠ, které přijímání dětí mladších tří let věku umožňují, potvrzují, že
problém nedostatečného počtu personálu je řešitelný navýšením kapacit o další pečující osoby, které
nemusí mít odbornou způsobilost pro výkon profese učitele v MŠ15 ani pro výkon profese zdravotní
sestry,16 ale mají např. nižší kvalifikaci podobného směru (sociální práce, započaté studium
pedagogiky, kurz akreditovaný MŠMT pro pečovatele o děti ve věku 0-15 let, profesní kvalifikaci
chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky apod.), ale především vhodnou praxi a vstřícný
přístup k práci s malými dětmi.17 Tito zaměstnanci bývají v MŠ zařazeni jako nepedagogický personál,
tzn. v nižší platové třídě oproti pedagogickým pracovníkům, a nevykonávají přímou pedagogickou
činnost, ačkoliv se jejich práce ukazuje jako zcela klíčová pro zdárný chod celého zařízení.18 Jejich
úkoly obvykle zahrnují zajištění dodatečného dozoru nad dětmi během volných her nebo v časech,
kdy je žádoucí, aby pedagog s dětmi pracoval v menších skupinách; pomoc dětem s obsluhou při
výkonu potřeby, hygieny, oblékání, stravování apod. či drobné pomocné úklidové a přípravné práce,
které vyvstanou během dne. Ředitelé oslovených mateřských škol, které tuto praxi vykonávají, jsou
s jejími účinky velmi spokojeni. Zdůrazňují, že bez ní by nebylo možné v rámci běžného provozu
MŠ pracovat s dětmi vyžadujícími zvýšenou pozornost dospělé osoby a že i nastavení, při němž na
skupinu o 24 (popř. až 28) dětech připadá jeden, popř. dva pedagogové a jedna pomocná síla
(nepedagogický pracovník), se ukazuje jako hraniční a mnohdy obtížně zvládnutelné. Shodují se, že
ještě vyšší počet personálu, ať kvalifikovaného či nekvalifikovaného, by mateřským školám i kvalitě
v nich poskytovaného vzdělávání jednoznačně prospěl. Toto zjištění zmírňuje argument Analýzy
podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření
péče o děti do tří let MŠMT, že by za účelem zajištění adekvátního přístupu
ke vzdělávání mladších dětí v MŠ muselo být rozšířeno pregraduální
vzdělávání pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání na období
nižšího věku.19 Oslovení ředitelé MŠ přijímajících děti mladší tří let i
zástupkyně MŠMT, s níž jsme v rámci projektu hovořili, takové opatření
považují za žádoucí obohacení pro systém vzdělávání v oblasti pedagogiky
obecně. Zároveň se ale shodují, že pro péči o děti ve věku dvou až tří let
nejsou nezbytné specifické znalosti a zkušenosti, které by současným
předškolním pedagogům chyběly. Za adekvátní způsob rozšíření
pedagogického vzdělávání proto považují spíše to, aby do koncepce
předmětů pro předškolní pedagogy týkajících se dětské psychologie či
praktické obsluhy dětí byla zapojena oblast práce s dětmi mladšími tří let (což už součástí osnov řady
pedagogických oborů je), popř. byla vytvořena nabídka doplňkových kurzů péče o děti raného
předškolního věku.

15

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

16

zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

17

To potvrdily expertní rozhovory s ředitelkami několika MŠ přijímajících i děti mladší tří let věku.

18

MŠMT ČR, 2013a, s. 9, 43; blíže viz Kuchařová, Peychlová, 2014

19

MŠMT ČR, 2011a
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Důvod č. 3: Vzdělávání v mateřských školách tak, jak je vymezuje školská legislativa (školský zákon č. 561/2004
Sb. a vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání), není svou výchovně-vzdělávací náplní, denním
režimem, ani hygienickými a prostorovými podmínkami, v nichž je provozováno, uzpůsobeno účasti dětí
mladších 3 let.
Z tohoto názoru vychází většina argumentů Analýzy podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do
mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let zpracované Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011, jejímž závěrem je doporučení děti od dvou let do
mateřských škol nezařazovat.20 Jak ale ukázal náš rozbor argumentů, jež Analýza jmenuje, a návazné
rozhovory s řediteli mateřských škol i zástupci státní samosprávy (MŠMT, MPSV), většina těchto
argumentů je (v současné době) praxí snadno vyvratitelná.
Co se týče výchovně-vzdělávací činnosti MŠ, shodují se námi oslovení
pedagogové (jimiž byli převážně ředitelé veřejných a soukromých MŠ, ale i
předškolní pedagogové působící v jiných typech zařízení a služeb denní
péče), že konkrétní podoba činnosti se vždy musí odvíjet od schopností
dětí, které v daném období do MŠ docházejí. Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání (RVP PV) v tomto ohledu počítá s odlišnostmi ve
vývoji, schopnostech a talentu dětí, a stanoví proto pouze výstupy, k nimž
by u dětí účast na předškolním vzdělávání jako celku měla vést tak, aby u každého dítěte položila
pevný základ pro celoživotní vzdělávání, neboli vytvářela „předpoklady pro pokračování ve
vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí
a umožňováno tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni
osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná“. 21 RVP PV
je tedy jednoznačně koncipován tak, aby na děti nekladl vstupní nároky, ale naopak, aby co možná „na
míru šitým“ přístupem k jednotlivým dětem, které do předškolního vzdělávání mohou vstupovat
s velmi odlišnými počátečními schopnostmi, zajistil jejich individuální dlouhodobý postup směrem
k rámcovým cílům a klíčovým kompetencím, které program vymezuje v relativně širokých pojmech.22
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
RÁMCOVÉ CÍLE
1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. osvojení základů hodnot naší společnosti
3. získání osobnostní samostatnosti

KLÍČOVÉ KOMPETENCE
1. kompetence k učení
2. kompetence k řešení problémů
3. kompetence komunikativní
4. kompetence sociální a personální
5. kompetence činnostní a občanské

Zdroj: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Jak potvrzují i mnohé zkušenosti oslovených zástupců MŠ, koncepce RVP PV tedy v ničem nebrání
zapojení dětí mladších, resp. dětí méně samostatných a s méně rozvinutými schopnostmi v některé
z oblastí, na které program cílí, do běžného provozu předškolního vzdělávání v MŠ. Přizpůsobování
konkrétních činností schopnostem jednotlivých vzdělávaných dětí je navíc samozřejmou součástí
pedagogické praxe učitelů v MŠ.
Podmínky předškolního vzdělávání, jak je stanoví školská legislativa a shrnuje RVP PV, zahrnující
podmínky věcné (prostory, vybavení nábytkem, hračkami a pomůckami), životosprávu,
psychosociální podmínky, organizaci chodu MŠ, řízení MŠ, personální a pedagogické zajištění a
20

tamtéž

21

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2004, s. 5, kurzíva v originále, zvýraznění vlastní

22

Blíže viz RVP PV, s. 11-14
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spoluúčast rodičů, jsou rovněž stanoveny v obecných termínech.23 Jak potvrdily provedené rozhovory
a diskuse s řediteli MŠ, ve své aktuální podobě tyto podmínky nebrání zapojení dětí s většími nároky
na asistenci dospělé osoby, větší potřebou odpočinku a méně rozvinutými schopnostmi účasti na
organizovaném programu ve skupině za předpokladu, že je k dispozici dostatečný počet pečujícího
personálu schopný zajistit v případě potřeby vzdělávací program a dozor u skupin dětí s různými
nároky. Ačkoliv tedy oslovení ředitelé a zřizovatelé MŠ přijímajících i děti mladší věku tří let zmiňují
jako rozdíly oproti práci s dětmi staršími (resp. samostatnějšími) např. potřebu zajistit výměnu plen u
některých dětí, podávání částečně jinak upravené stravy, zajištění většího podílu mléčných výrobků
v jídelníčku, poskytnutí delšího prostoru pro spánek během dne apod., jedná se o modifikace, které
jsou proveditelné v rámci mezí daných platnými předpisy. Míra jejich potřebnosti se navíc může
výrazně lišit mezi jednotlivými skupinami mladších dětí. Oslovení ředitelé v tomto ohledu zmiňují, že
jako orientační východisko pro některá provozní opatření usnadňující provoz se zapojením dětí
vyžadujících větší míru obsluhy dospělého jim posloužil metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví
pro provoz jeslí z r. 1968.24 Rozhodnutí o rutinizaci zde uvedených postupů závisí ale především na
zdravém úsudku a výchovném přístupu ředitele či poskytovatele zařízení. Argument prezentovaný
v Analýze, že stávající podoba podmínek předškolního vzdělávání, jak je vymezuje RVP PV, použití u
mladších dětí nevyhovuje, se proto jeví jako přehnaně kategorický.

1.1.2 Ukázka toho, že „to“ jde
Zatímco ostatní kapitoly této metodiky se věnují především méně tradičním („inovativním“) formám
péče o děti, které v českém systému služeb denní péče o děti zatím nejsou pevněji zakotvené, v této
kapitole se věnujeme možnostem rozšíření služeb mateřských škol – coby u nás nejčastěji využívané
formy denní péče o děti v předškolním věku – v rámci mantinelů daných momentálně platnou
legislativou. Reflektujeme zde výše zmíněné důvody č. 1 až 3 a na příkladech ukazujeme, jakým
způsobem je platná legislativa i praxe některých „inovativních“ mateřských škol zpochybňuje.
V celé kapitole hovoříme především o veřejných mateřských školách, tj. MŠ, jejichž zřizovatelem je
obec nebo kraj,25 protože především u těchto zřizovatelů převládá praxe odmítající přijímání dětí
mladších tří let motivovaná převážně výše zmíněnými třemi důvody. Soukromí zřizovatelé
mateřských škol (především MŠ firemních) přijímají častěji než zřizovatelé veřejní i děti dvouleté, což
jim umožňují mj. méně omezené možnosti financování provozu (viz kapitola 2 „Firemní školky“).
Většina ustanovení této kapitoly nicméně platí stejně pro zřizovatele soukromé i veřejné – tam, kde se
pravidla liší, je rozdíl vyznačen.
Všechny níže popsané možnosti vynakládají na zřizovatele dodatečné finanční
nároky oproti provozu MŠ pouze pro děti s dosaženým určitým stupněm
samostatnosti a psychického vývoje (tedy podle obvyklé rétoriky „děti od tří
let věku“) – u každé z variant ale závisí především na jeho posouzení toho,
jakým způsobem bude nejvhodnější péči o mladší děti zajišťovat.

23

Viz RVP PV s. 29-33

24

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví - Provoz jeslí (Věstník Ministerstva zdravotnictví ČSSR č. 10/1968). Jedná se o
jediný dokument, který do zrušení statutu jeslí jako zdravotnických zařízení blíže vymezoval podmínky provozu jeslí jako
takových – právní předpis, které statut jeslí takto zakládal (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), se jim blíže nevěnoval.

25

Podle školského zákona také svazek obcí - takové MŠ ale momentálně školský rejstřík zvlášť neeviduje - nebo ministerstvo (v
tomto případě se jedná o školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami).
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1.2 Sloučení mateřské školy a „jeslí“26 pod jedním ředitelstvím
Jednou z možností, jak rozšířit v rámci stávající legislativy služby mateřských škol o vzdělávání dětí
mladších tří let, je propojit MŠ s „jeslemi“, resp. „jeselským“ oddělením („třídou“). Tuto variantu
využilo v ČR v posledních letech několik obcí, které doposud provozovaly jesle jako zdravotnická
zařízení a se zrušením zákona o péči o zdraví lidu musely nalézt alternativní způsob, jak provoz jeslí
opřít o jiný právní předpis.27 Variantu nicméně mohou zvolit i zřizovatelé, kteří pod sebou doposud
žádné jesle neměli a pouze hledají způsob, jak do činnosti svých mateřských škol nově zapojit
vzdělávání dětí mladších tří let.
Existují dva způsoby, jak je možné propojit „jesle“, resp. „jeselské“ oddělení a MŠ pod ředitelství
mateřské školy za stávajících legislativních podmínek:28
1. „Jeselské“ oddělení je ukotveno ve zřizovací listině jako další hlavní/ doplňková činnost
2. „Jeselské“ oddělení je registrováno jako živnost
Mateřských škol, které mají pod své ředitelství připojeno i „jeselské“ oddělení (třídu), je v současné
době v ČR zatím velmi málo a příliš se o této praxi neví. V rámci výzkumu bylo zjištěno celkem sedm
takovýchto MŠ29, jejichž zřizovatelem je pět obcí v ČR (po dvou těchto zařízeních sídlí ve dvou
stejných obcích). Ve všech pěti obcích byl proveden polostrukturovaný rozhovor s ředitelkami daných
MŠ. Zatímco čtyři z dotčených MŠ mají činnost „jeslí“ zakotvenou ve zřizovací listině, zbývající tři MŠ
provozují činnost „jeslí“ jako živnost. Nyní budou nejprve stručně vysvětleny právní podmínky pro
obě varianty provozování činnosti „jeslí“ pod ředitelstvím MŠ a následně představíme výsledky této
části výzkumu.

1.2.1 „Jeselské“ oddělení je ukotveno ve zřizovací listině jako další hlavní nebo
doplňková činnost
To znamená, že právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává zároveň činnost
péče o děti do tří let, resp. činnost „jeslí“. Jedná se o případ, kdy zřizovatel činnost péče o děti do tří let
cíleně vymezí jinak než jako „vzdělávání“ (zdůrazněna je zde převaha
„zabezpečujících“ činností v rámci provozu „jeselského“ oddělení nad
výchovně-vzdělávacími aktivitami, daná např. tím, že zařízení
navštěvují velmi malé děti – kojenci a mladší batolata). Podmínky pro
zakotvení činnosti „jeslí“ ve zřizovací listině mateřské školy vysvětluje
následující rozklad MŠMT:30

26

Používáme uvozovky pro připomenutí toho, že zařízení „jeslí“ podle současné právní úpravy neexistuje. Tam, kde není
použito uvozovek, hovoříme o jeslích provozovaných jako zdravotnické zařízení podle právních předpisů platných do 31.
12. 2013.

27

Srv. Paloncyová et al. 2013b, s. 141-146

28

Viz MŠMT ČR, 2006; upřesnění poskytl Odbor legislativní a právní, MŠMT ČR.

29

Samozřejmě se nemusí jednat a pravděpodobně ani nejedná o konečné číslo takovýchto zařízení, nicméně prostřednictvím
podrobného procházení dostupných informací na internetu, dotazem na MŠMT ani metodou sněhové koule se nepodařilo
dohledat žádné další obdobné zařízení.

30

MŠMT ČR, 2006
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„Příspěvkové organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou činnost (péče o děti do tří
let)31 vykonávat jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti. Dle našeho názoru není v rozporu s
právními předpisy, pokud jedna příspěvková organizace vykonává jak činnost školy či školského zařízení, tak
činnost (péče o děti do tří let), pokud má tyto činnosti vymezené v předmětu činnosti ve zřizovací listině
(ať již v hlavní činnosti či v doplňkové činnosti). Tuto možnost podle našeho názoru připouští formulace § 27
odst. 1 a 2 písm. c) a g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Podmínkou samozřejmě je, aby byly v případě činnosti (péče o děti do tří let) splněny definiční znaky hlavní
činnosti uvedené v § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. či doplňkové činnosti vymezené v § 27 odst. 2 písm. g)
zákona č. 250/2000 Sb.
Školské právnické osoby nemohou činnost (péče o děti do tří let) vykonávat v hlavní činnosti, neboť v
souladu s § 124 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je hlavní činností školské právnické osoby pouze poskytování
vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb. a školských služeb podle
zákona č. 561/2004 Sb. Hlavní činností školské právnické osoby tak nemůže být “jiná činnost“. Péče o děti do
tří let však může být provozována jako doplňková činnost, a to za splnění podmínek stanovených v § 135
zákona č. 561/2004 Sb.
Obecně prospěšné společnosti32 mohou činnost (péče o děti do tří let) vykonávat jako obecně prospěšnou
službu (v hlavní činnosti) a není vyloučeno, aby táž obecně prospěšná společnost vykonávala zároveň více
obecně prospěšných služeb, tj. jak činnost mateřské školy, tak činnost péče o děti do tří let (§ 2 zákona č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů). Kromě toho může
být činnost (péče o děti do tří let) vykonávána v rámci doplňkové činnosti za předpokladu splnění podmínek
uvedených v § 17 zákona č. 248/1995 Sb.
Obchodní společnosti33 založené podle obchodního zákoníku mohou mít v předmětu podnikání (činnosti)
uvedenu jak činnost péče o děti do tří let, tak činnost mateřské školy.
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované na činnost mateřské školy podle § 160 a § 161
zákona č. 561/2004 Sb. není možné na činnost péče o děti do tří let použít.“
Zdroj: MŠMT ČR, 2006. Péče o děti mladší 3 let věku (zvýraznění vlastní)

Z uvedeného i z provedených rozhovorů vyplývá, že MŠ s činností péče o děti mladší tří let
zakotvenou takto ve zřizovací listině nemusí tuto péči zajišťovat pomocí personálu s pedagogickou
kvalifikací – nejedná se totiž o pedagogickou, tedy vzdělávací činnost ve smyslu školského zákona, ale
o provoz péče o děti podle obecných právních předpisů. Ze stejného důvodu ale dané MŠ nemohou
tuto činnost zahrnovat do výkonových výkazů a čerpat na její provoz normativní dotace. Činnost
„jeselského“ oddělení musí být proto kompletně financována z prostředků zřizovatele a úplaty
rodičů.

31

V původním textu MŠMT z roku 2006 nahrazujeme termín „jesle“ termínem „péče o děti do tří let“, který lépe vystihuje
obsah činnosti ve stávající situaci, kdy neexistuje platný právní podklad pro provoz jeslí. Výraz „péče o děti do tří let“ je
obvykle v tomto kontextu použit ve zřizovacích listinách dotčených MŠ.

32

Podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 platného od 1. 1. 2014 by se jednalo rovněž o ústavy, nadace, popř. nadační
fondy (obecně prospěšné společnosti již nemohou nově vznikat).

33

tj. právnické osoby provozující soukromé mateřské školy zapsané ve školském rejstříku
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1.2.2 „Jeselské“ oddělení je registrováno jako živnost
Tento přístup se od předchozí popisované varianty liší pouze v tom, že podmínkou pro provoz
„jeselského oddělení“ na základě živnostenského zákona je živnostenské oprávnění a zakládá tedy
činnost péče o děti mladší tří let jako činnost provozovanou za účelem zisku. To může být pro
zřizovatele odrazující, neboť veřejně poskytované služby péče o děti tradičně jako ziskové chápány
nejsou – nicméně praxe zřizovatelů, kteří si tuto cestu zvolili, ukazuje, že „jeselské“ oddělení založené
na tomto právním základě může být i za těchto okolností provozováno nekomerčně (tj. pokud je
úplata stanovena na minimální úrovni nezbytné k udržení zdárného provozu a veškerý zisk je
vkládán do provozu zařízení). Pro vysvětlení právních podmínek provozu viz opět rozklad MŠMT:
„K výkonu této činnosti je nutné živnostenské oprávnění (jde o vázanou živnost
péče o děti do tří let věku v denním režimu). (...)
V případě příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí může být tato živnost
provozována buď jako další hlavní činnost vymezená ve zřizovací listině, nebo jako doplňková
činnost.
Školská právnická osoba může živnost „péče o děti do 3 let věku v denním režimu“ vykonávat pouze jako
doplňkovou činnost za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 135 zákona č. 561/2004 Sb.
V případě obecně prospěšných společností34 lze obdobně jako u příspěvkových organizací péči o děti do tří let
provozovat jako další („hlavní“) obecně prospěšnou službu nebo jako doplňkovou činnost.
U obchodních společností35 půjde o další předmět podnikání (činnosti) – nerozlišuje se zde podnikání
(činnost) hlavní a doplňková.
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované na činnost mateřské školy podle § 160 a § 161
zákona č. 561/2004 Sb. není možné na provozování této živnosti použít.“
Zdroj: MŠMT ČR, 2006. Péče o děti mladší 3 let věku (zvýraznění vlastní)

1.2.3 Situace v mateřských školách provozujících „jeselské“ oddělení pod svým
ředitelstvím
Z provedených sedmi rozhovorů vzešla následující zjištění o organizaci provozu v mateřských
školách, které pod svým ředitelstvím mají zároveň „jeselské“ oddělení (třídu):
Formální ukotvení:
Zřizovatelem dotazovaných jeslí a mateřských škol spadajících pod jedno ředitelství je
ve všech případech obec/město, které toto zařízení také plně financuje. V šesti případech
se jedná o mateřskou školu a jesle, které byly dříve provozovány jako dva samostatné subjekty. Důvodem pro
spojení dříve dvou samostatných zařízení byl úbytek počtu dětí v jeslích. Ke sloučení ve všech šesti případech
došlo ještě před změnou právních předpisů, která zrušila status jeslí jako zdravotnických zařízení. V jednom
případě byly jesle a MŠ již historicky společným zařízením jeslí a mateřské školy 36. Ve dvou případech provozuje
město dvě takováto společná zařízení.
Čtyři ze sedmi dotázaných MŠ mají tuto službu ukotvenou ve zřizovací listině jako další hlavní činnost,
zbývající tři zařízení mají na tuto činnost zřízenou živnost.
34

Podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 platného od 1. 1. 2014 by se jednalo rovněž o ústavy, nadace, popř. nadační
fondy (obecně prospěšné společnosti již nemohou nově vznikat).

35

tj. právnické osoby provozující soukromé mateřské školy zapsané ve školském rejstříku

36

Zřízení jeslí a mateřských škol ve společných budovách upravovala vládní vyhláška č. 72/1961 Sb., o zřizování jeslí a
mateřských škol ve společných budovách, která byla zrušena zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění
pozdějších právních předpisů.
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Kapacita:
Ve všech dotazovaných zařízeních mají pouze jedno „jeselské“ oddělení o kapacitě 12-20 dětí. Vyjma jediného
zařízení se ve všech zařízeních potýkají s výraznějším převisem poptávky nad nabídkou, kterou tak nestačí
uspokojovat (navyšování kapacity však není z důvodu omezených prostor možné). Většina dětí je přihlášena k
pravidelné celoměsíční docházce – poptávku po místech na částečnou docházku není při naplněné kapacitě
možné uspokojovat. Děti z jeslí následně mívají přednost při přijetí do přidružené MŠ.
Kritéria pro přijetí:
Hlavním kritériem pro přijetí je zpravidla věk, přičemž přednost mají spíše děti starší. Dalším kritériem bývá
zaměstnanost rodičů. Přednost mají také děti přihlašované k pravidelné celoměsíční docházce.
Financování:
Celý provoz „jeselského“ oddělení i platy pracovníků hradí vždy zřizovatel, tedy obec. K tomu se připočítává i
úplata od rodičů, která je vždy vyšší než v případě docházky do mateřské školy z důvodu vyšších
nákladů na provoz. V dotazovaných zařízeních platí rodiče měsíčně v rozmezí 750 Kč až 4 000 Kč a zvlášť
stravné.
Strava:
Pro „jeselské“ děti bývá stejná či obdobná strava jako pro děti z MŠ. Veškerou stravu zajišťuje kuchyně
MŠ – pro malé děti ji pouze mírně upravuje (např. drobnější krájení). V některých zařízeních platí „jeselské“ děti
za stravu stejně, v jiných více než děti v MŠ. Vždy se platí odděleně od úplaty za docházku.
Oblečení:
V některých z dotazovaných zařízení nosí děti erární oblečení. Pleny většinou dodávají rodiče, ale pro
případ potřeby mívají „jesle“ pleny také k dispozici.
Vzdělávací program:
Výchovný a vzdělávací program pro „jeselské“ oddělení si utváří sama MŠ: konkrétní aktivity jsou
přizpůsobeny věku. Rámcová podoba vzdělávacího programu vychází z RVP PV a (historických) metodických
příruček pro práci s dětmi a organizaci výchovného programu v jeslích.37
Personální zajištění:
Ve všech „jeselských“ odděleních pracují vždy tři pracovní síly, z toho ve čtyřech případech na plný úvazek a
v některých případech je zapojena také pomocná pracovní síla na úvazek částečný. Podle slov dotazovaných
ředitelek daných zařízení mají z důvodu zachování vysokého standardu stále ve všech těchto odděleních
zaměstnané minimálně dvě zdravotní sestry. Ostatní personál je stejný jako pro MŠ.
Provozní doba:
Denní otevírací doba jeslí je stejná jako otevírací doba MŠ (cca 10 hodin denně), všechna zařízení mají přes
letní prázdniny jeden měsíc zavřeno.
Spokojenost:
Dotázané ředitelky MŠ jsou s touto službou spokojeny a nepotýkají se s žádnými provozními problémy,
přestože je pro ně bezesporu administrativně náročnější než běžné provozování pouze mateřských škol, bez
připojení „jeselské“ třídy. Tento režim (tedy spojení MŠ a „jeslí“) by doporučily i ostatním zřizovatelům.
Doporučují však adekvátní personální zajištění (zdravotnický personál a vyšší počty pečujících osob ve
třídě), nutnost uzpůsobit denní režim potřebám takto malých dětí a také upozorňují, že takovéto oddělení
vyžaduje vždy vyšší finanční náklady.
Zdroj: expertní rozhovory v rámci projektu

37

Např. Bělinová a kol., 1986; Jírová, Strnad a kol., 1967; Jírová a kol., 1979

16

1.2.4 Závěrečné poznámky a doporučení
Provoz „jeselské“ třídy připojené pod ředitelství MŠ je oproti
provozu samostatných „jeslí“ levnější, představuje pro
zřizovatele tedy výrazné finanční úspory (např. v podobě úspor
za některý personál – ředitel, kuchyně, účetnictví/administrativa
apod. či úspor za náklady na provoz budovy, nachází-li se
jeselská třída ve stejné budově jako MŠ), oproti běžným třídám
však musí zřizovatel hradit podstatně více, neboť na děti
nepobírá dotace ze státního rozpočtu. Sloučení služeb „jeslí“ a
MŠ pod jedním ředitelstvím je tedy méně administrativně a
finančně náročné než provozování samostatných „jeslí“, ale
nijak nezasahuje do provozu MŠ, k níž jsou „jesle“ přidruženy.
Na základě osvědčené praxe lze doporučit vyšší počty pečujícího personálu oproti běžným třídám
v MŠ. Zapojení zdravotnického personálu, resp. personálu se zkušenostmi s péčí o kojence, batolata a
děti se zvýšenou potřebou obsluhy dospělé osoby je výhodou, legislativa (tj. obecné právní předpisy,
resp. živnostenský zákon) to však již nevyžaduje. Při volbě personálu se lze řídit okruhem kvalifikací
potřebných pro výkon vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“.38
Pro děti je vzhledem ke stupni jejich psychologického vývoje vhodné mít zpracovaný modifikovaný
výchovný a vzdělávací program aktivit, u něhož lze nicméně vycházet z RVP PV. Osloveným
ředitelům MŠ se osvědčilo také čerpat inspiraci z dříve používaných metodik pro práci s dětmi
v jeslích (viz rámeček výše). Vzhledem k tomu, že existující legislativa pro tento typ provozu pravidla
koncepce výchovně-vzdělávacího programu nijak nespecifikuje, je čistě na zřizovateli a vedení „jeslí“,
jak péči o děti v tomto provozu pojme. Lze ji tak co možná nejlépe přizpůsobit potřebám konkrétních
docházejících dětí; tj. zaměřit ji podle potřeby více „pečovatelsky“ než pedagogicky, jedná-li se např. o
kojence či velmi malá batolata, a naopak, jsou-li již děti samostatnější.
Rodiče by měli za docházku dítěte do „jeselské“ třídy platit vyšší poplatky než v běžné MŠ, neboť na
dítě v „jeselské“ třídě jsou (obvykle) vyšší náklady (více personálu, větší náklady na hygienické
vybavení apod.) a zřizovatel na něj nedostává finance ze státního rozpočtu. O výši úplaty rodičů za
docházku plně rozhoduje zřizovatel. Vzhledem k výraznému zájmu o tuto službu v obcích, kde je již
zavedena, lze předpokládat, že pro rodiče jsou vyšší poplatky za docházku akceptovatelné, neboť se
mnohdy jedná o jedinou službu tohoto druhu v obci a v porovnání s alternativními službami
provozovanými soukromými zřizovateli hraje roli to, že zřizovatelem je veřejná instituce, kterou
pravděpodobně řada rodičů vnímá jako určitou záruku kvality.

38

Příloha 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.
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1.3 Přijetí dítěte mladšího tří let věku k předškolnímu vzdělávání
Další variantou rozšíření služeb MŠ s ohledem na měnící se strukturu poptávky rodičů je přijímání
dětí mladších tří let přímo do „běžného provozu“ MŠ. To je varianta, kterou se v současnosti začíná
znovu intenzivněji zabývat i MŠMT.39 Jedná se především o přijímání takových vybraných dětí od
dovršení dvou let věku, u nichž se dá předpokládat obdobná úroveň samostatnosti a schopností učení
a pobytu ve skupině, jako u dětí od tří let věku, které jsou do MŠ běžně přijímány.
Výhodou tohoto nastavení je, že není nezbytné zavádět mnoho rozdílných opatření pro provoz
oddělení pracujícího s nejmladšími dětmi, což zjednodušuje administraci takového provozu oproti
předchozí popisované variantě (sloučení pod jedním ředitelstvím). Na druhou stranu, praxe ukazuje,
že i v tomto případě jsou některá specifická opatření nezbytná. Ředitelé například obvykle považují za
nutné navýšit v oddělení nejmladších dětí počet pečujícího personálu na skupinu dětí (tj. snížit poměr
počtu dětí na učitele/pečující osobu) oproti poměru v MŠ běžnému (1-2 učitelé až na 28 dětí - viz
výše). Obdobně, ačkoliv lze i mladší děti navštěvující MŠ zahrnout do výkonových výkazů a čerpat
na jejich počet dotace skrze normativní financování MŠMT, z důvodu navýšení počtu personálu je
nezbytné, aby mzdové prostředky pomocného personálu zajišťoval zřizovatel dalšími finančními
prostředky z vlastních nebo jiných (např. grantových) zdrojů.
MŠMT vysvětluje právní podmínky pro přijímání dětí mladších tří let takto:
V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla
od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k
předškolnímu vzdělávání - jediným vodítkem je skutečně pouze § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Dítě
mladší tří let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících
podmínek.
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb. Z tohoto
ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací
činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku
připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním
vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Děti mladší tří let věku se v případě jejich přijetí k předškolnímu vzdělávání zařazují do třídy pro děti, které v
daném školním roce dovršily nejvýše 4 roky věku (1. ročník) s tím, že do 2. ročníku postoupí až ve školním roce,
v němž dovrší 5 let věku.
V případě, že je dítě mladší tří let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy k předškolnímu
vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími,
právnická osoba vykonávající činnosti mateřské školy se pak při poskytování předškolního
vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými právními předpisy.
Zdroj: MŠMT ČR, 2006. Péče o děti mladší 3 let věku (zvýraznění vlastní)
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1.3.1 Situace v mateřských školách přijímajících děti mladší tří let k předškolnímu
vzdělávání
Na základě rozhovorů provedených s ředitelkami šesti z identifikovaných sedmi MŠ v ČR (počet
pravděpodobně není vyčerpávající) zahrnujících do běžného provozu MŠ děti od dovršení dvou let
(obvykle provozujících zvlášť třídu pro děti od 2 let věku) lze o podmínkách provozu těchto tříd
vyvodit následující:
Formální ukotvení
Zřizovatelem MŠ je ve všech těchto případech obec, resp. městská část. Mateřské školy
mají právní formu příspěvkové organizace, jedna z oslovených MŠ spadá pod ZŠ. Ve všech případech je
provoz třídy nejmladších dětí (potažmo výchova a výuka dětí mladších tří let obecně) součástí hlavní činnosti
uvedené ve zřizovací listině.
Pozn.: veřejné MŠ mohou být rovněž zřizovány jako školské právnické osoby. Jejich provoz se také
zakládá na zřizovací listině (v případě, že mají pouze jednoho zřizovatele) nebo na základě zřizovací
smlouvy (když mají více zřizovatelů). Tyto dokumenty stanovují jejich hlavní činnost, další hlavní
činnost, potažmo vedlejší činnost (více viz školský zákon, č. 561/2004 Sb.). Veřejných MŠ zřizovaných
jako školské právnické osoby není mnoho 40 – v této formě fungují spíše MŠ zřízené soukromými či
neziskovými subjekty, popř. církvemi.
Důvod zřízení:
Ve třech z dotazovaných MŠ došlo k otevření třídy vyhrazené pro přijímající děti mladší tří let v důsledku
zrušení jeslí v lokalitě a s tím související přetrvávající poptávky po místech pro mladší děti. Ve dvou
z těchto MŠ šlo otevření této třídy ruku v ruce s tím, že se MŠ nastěhovala do prostor, kde původně fungovaly
jesle, a nebylo tedy třeba zásadních architektonických úprav pro menší děti. Naopak, v jednom případě se
vybavení jevilo jako příliš malé pro děti vyššího předškolního věku. V dalších čtyřech dotazovaných MŠ třídu
pro děti mladší tří let otevřeli na základě velké poptávky rodin v lokalitě a ze snahy zřizovatele této
poptávce vyjít vstříc. Ve všech případech zde záleželo na celkových kapacitách prostor, v nichž MŠ sídlila,
či které byly k dispozici pro nastěhování, a na tom, zda tyto kapacity rozšíření MŠ umožní.
Kapacita:
Všechny z dotazovaných MŠ mají jednu třídu vyhrazenou pro věkovou kategorii dětí od 2 do 3, potažmo
4 let a dále 2 až 10 dalších tříd pro děti od 2,5 či více let, které jsou buď věkově oddělené, nebo smíšené (smíšené
jsou v případech dvou dotazovaných MŠ). Ve dvou z dotazovaných MŠ je pravidelně přijímáno alespoň
několik dětí, které zatím nedovršily věk 2 let. V ostatních MŠ jsou přijímány děti od dovršení 2 let věku.
Zatímco ve dvou MŠ se děti při dovršení 3 let věku přesouvají do vyšších tříd, v ostatních MŠ spíše platí, že
děti postupují dále, když jsou na přestup připravené (např. nenosí pleny, jsou v potřebných mezích samostatné,
jsou „adaptované“ na pobyt v kolektivu). Nejnižší třídu tak navštěvuje vždy i několik dětí až do dovršení věku 4
let.
Ve dvou z dotazovaných MŠ je maximální kapacita nejnižší třídy 25 dětí s tím, že v jedné z těchto dvou MŠ
dodržují maximální počet 12 dětí mladších 3 let. V další MŠ provozují 2 třídy pro nejmladší děti s kapacitou 20
dětí pro třídu 2-3 roky a s kapacitou 12 dětí pro třídu 1-2 roky. V dalších třech dotazovaných MŠ se kapacita
nejmladší třídy pohybuje mezi 15 a 18 dětmi.
Kritéria pro přijetí:
Schopnost pobytu v MŠ bez rodičů je samozřejmostí, ale MŠ se liší v důrazu přikládaném adaptaci
(zatímco jedna MŠ uvádí jako maximum 46 hodin, jiná stanovuje základní období adaptace na 5 týdnů). Ve
dvou dotazovaných MŠ výslovně jmenují jako podmínku pro přijetí samostatnost dítěte při stravování a
40

viz Rejstřík školských právnických osob

19

oblékání a neužívání plen. V dalších třech MŠ je samozřejmostí, že děti pleny používají a postupně
jejich nošení odvykají (před přestupem do vyšších tříd už by je neměly nosit). Dvě MŠ zmiňují jako
podmínku celodenní docházku, ale ve všech dotazovaných MŠ je tato samozřejmostí vyžadovanou i ze strany
rodičů.
Financování:
Všechny dotazované MŠ i provoz jejich nejnižších tříd jsou financovány z normativních dotací, příspěvků
zřizovatele a úplaty rodičů. Objevují se i doplňkové zdroje v podobě sponzorských darů a příspěvků různých
nadací. Ve dvou MŠ zřizovatel z velké části nebo plně hradí mzdu pomocného nepedagogického pracovníka
působícího v nejnižší třídě. Ve dvou MŠ je úplata rodičů za docházku vyšší u nejmladších dětí z důvodu
nutnosti pokrýt mzdu pomocného pracovníka, ale např. i z důvodu vyšších výdajů na budovu, kde třída sídlí.
Strava:
Ve všech dotazovaných MŠ je dětem v nejmladší třídě podávána stejná strava jako dětem ve vyšších třídách.
Ředitelka jedné MŠ uvedla, že jsou strava, úprava a způsob podávání nejmladším uzpůsobeny věku dětí, což
souviselo také s tím, že tyto mladší děti dochází do jiné budovy než děti z vyšších tříd s vlastní kuchyní. V jedné
MŠ dostávají nejmladší děti více mléčných výrobků než děti starší.
Oblečení a hygiena:
V jedné z dotazovaných MŠ se do roku 2012 dle nařízení místní hygienické stanice musely děti v nejnižší třídě
(2-3 roky) po příchodu převlékat do erárního oblečení. Nyní už pro ně, stejně jako ve všech ostatních MŠ, platí
stejná pravidla jako pro děti ve vyšších třídách, tj. děti si nosí vlastní oblečení (v některých MŠ si nosí i
vlastní povlečení na postele a ručníky, jinde jsou tyto erární). Pouze ve třech dotazovaných MŠ se počítá
s tím, že mnohé z nejmladších dětí ještě nosí pleny – ve všech těchto MŠ pleny pro své děti přinášejí do
MŠ rodiče.
Vzdělávací program:
Ředitelky v pěti z dotazovaných MŠ sdělily, že školní vzdělávací program (ŠVP) mají MŠ uzpůsoben věku
a schopnostem těchto dětí, ale zároveň všechny zmínily, že nebyl problém konkrétní náplň ŠVP uzpůsobit.
V šesté MŠ mají vzdělávací program pro nejmladší děti upravený dle starších jeselských příruček (viz
výše). Jedna ředitelka explicitně vysvětlila, že snahou školy je nejmladší děti postupně zapojovat do všech
aktivit dle RVP a ŠVP, ačkoli třeba v menší míře než děti starší, a to s nižšími (žádnými) nároky na výsledek.
Ředitelka jedné MŠ uvedla, že vzhledem k samostatnosti dětí, která je jedním z kritérií pro přijetí, nebylo třeba
ŠVP nějak zásadně upravovat.
Personální zajištění:
Ve všech dotazovaných MŠ je základem pečujícího personálu dvojice („klíčových“) učitelek (pedagogů se
zaměřením na předškolní vzdělávání) pracujících na šestihodinové úvazky, jejichž směny se překrývají
v nejvytíženějších časech (cca od 9 do 15 h). Ve dvou z dotazovaných MŠ se sníženou kapacitou (15 a 18 dětí)
péči o děti zajišťují pouze tyto dvě učitelky. V ostatních dotazovaných MŠ ve třídě nejmladších dětí kromě dvou
klíčových učitelek péči zajišťuje i další, pomocný personál, který nemusí mít ani středoškolské vzdělání, ale
minimálně v jedné MŠ je to osoba, která na stejné pozici dříve pracovala v jeslích. Tento pomocník vykonává
podpůrné práce jako oblékání, krmení, doprovod při vycházkách a v době, kdy není vyžadována jeho práce
přímo s dětmi, zastane drobné úklidové a přípravné práce týkající se denního provozu třídy. Ve třech MŠ je
to jeden zaměstnanec na třídu o 12 až 25 dětech (jedna z nich vedle toho zaměstnává navíc asistenta pedagoga
pro individuální výpomoc u dítěte s postižením), ve čtvrté jsou na třídu o 25 dětech kromě dvou vychovatelek
dva asistenti, z nichž jeden je zaměstnán na plný, druhý na částečný úvazek. Ve třech z dotazovaných MŠ má
alespoň jedna z klíčových učitelek navíc zdravotnické vzdělání (dětská sestra) a zkušenosti s prací v jeslích.
Naopak ve třech dalších MŠ mají klíčové učitelky pouze pedagogické vzdělání pro práci v MŠ. Ředitelky ve
všech MŠ zaměstnávajících pomocný personál zdůraznily, že práce pomocníka je pro provoz třídy
nejmladších dětí zcela zásadní, neboť dvě klíčové vychovatelky by samy „materiální“ péči o daný počet dětí
spolu s přípravou programu nezastaly. Ředitelky tří z dotazovaných MŠ uvedly, že především ve vytíženějších
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časech dne se objevuje potřeba dalšího pomocného personálu, ale z důvodu nedostatku financí na straně
zřizovatele není možné další osobu najmout (normativy pokryjí vždy jen 1,5 platu pedagoga na třídu o
maximálním počtu 28 dětí)41. Ředitelky MŠ zaměstnávajících personál se zkušenostmi s prací v jeslích a se
vzděláním dětské sestry podtrhují důležitost osob s touto kvalifikací pro práci s dětmi ve věku do 3 let.
Jedna ředitelka konkrétně vysvětluje, že na rozdíl od pedagogů mají tito zaměstnanci vstřícnější vztah k
„zajišťování potřeb“ dětí (oblékání, krmení, umývání, pomoc při toaletě atp.), tj. nevadí jim věnovat se těmto
činnostem vedle či dokonce na úkor práce na věcné přípravě a organizaci programu, jemuž se raději věnují
pedagogové.
Provozní doba:
Ve všech dotazovaných MŠ je provozní doba nejnižší třídy celodenní a stejně dlouhá jako v ostatních třídách
(cca 10 hodin denně). Pouze v jedné MŠ je odpoledne o hodinu kratší. Stejně jako v ostatních třídách bývá i v
této třídě vyžadována každodenní docházka – ovšem i ze strany potřeb rodičů je u všech dětí nejen
každodenní, ale i celodenní. Ředitelka jedné z MŠ zmiňuje, že u nejmladších dětí je docházka
nejintenzivnější z celé MŠ, což potvrzuje existenci silné potřeby ze strany rodičů. Jedna MŠ má o
prázdninách otevřeno jeden měsíc pouze pro tuto třídu, zatímco děti z vyšších tříd jsou v případě potřeby
směrovány na jiné MŠ v okolí. V ostatních dotazovaných MŠ je otevírací doba o prázdninách stejná jako
v případě ostatních tříd.
Spokojenost:
Čtyři ředitelky uvádějí, že spokojenost s provozem třídy je velká jak ze strany zřizovatele (uspokojení
poptávky, nejsou stížnosti ze strany rodin), tak ze strany rodičů (uspokojení individuální poptávky,
spokojenost dětí v MŠ), tak ze strany vedení a personálu MŠ (s mladšími dětmi nejsou větší problémy než se
staršími; některé uvádějí, že je pro ně adaptace na MŠ dokonce snazší). Pouze jedna ředitelka uvádí, že
navzdory spokojenosti zřizovatele a rodičů (uspokojení poptávky) otevření této třídy mladších dětí nepovažuje
za nejlepší řešení z důvodu zvýšených provozních nároků.
Další:
Ředitelky tří z dotazovaných MŠ sdělily, že o rozšiřování věkového spektra (např. přijímání od 1 roku věku)
či kapacity nestojí, a to z organizačních či prostorových důvodů, obecně se ovšem všechny shodly, že
poptávka po dalších místech pro děti mladší tří let by v lokalitě byla. Dvě z dotazovaných MŠ přitom spadají
pod stejného zřizovatele.
Zdroj: expertní rozhovory v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR“

1.3.2 Závěrečné poznámky a doporučení
Provedené rozhovory42 potvrdily nejen, že přijímat děti mladší tří let do mateřských škol je v rámci
mantinelů daných platnou legislativou možné, ale zároveň se jedná i o opatření, které na školu
nevyvíjí výrazné nadstandardní nároky a ve zkušenostech oslovených ředitelů se ukazuje jako
prospěšné. Prospěšnost přijímání dětí mladších tří let do MŠ se projevuje jak v otázce adaptace na
pobyt v zařízení (mladší děti se zdají adaptovat lépe než děti, které v rodičovské péči strávily více let),
tak v otázce učení se životu v přirozeném kolektivu (především v MŠ s věkově smíšenými třídami se
děti snáze učí vzájemné ohleduplnosti a od sebe navzájem). Ačkoliv oslovené ředitelky připouštějí,
že provoz MŠ zapojující i děti méně samostatné („mladší tří let“), je organizačně i finančně náročnější
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Tj. platy dvou pedagogů pracujících 6 hodin denně
Zkušenosti ředitelů zmíněných veřejných MŠ jsme v rámci analýzy doplnili i poznatky z provedených rozhovorů s řediteli
firemních mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku (tj. provozovaných podle stejných předpisů, jako MŠ veřejné),
které přijímají k docházce i děti mladší tří let.
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než provoz pouze s účastí dětí rámcově „samostatných“ („od tří let“), hodnotí jej jako uspokojující a
vidí jej jako vhodné řešení vysoké poptávky po místech pro děti mladší tří let.
Výzkum nicméně potvrdil, že přijímat děti mladší tří let není
možné bez navýšení počtu pečujícího personálu na třídu,
popř. snížení počtu dětí ve třídě. Zkušenosti oslovených
ředitelů MŠ ukazují, že jeden pomocný pracovník na plný
úvazek na třídu o maximálním počtu 28 dětí jako doplnění
činnosti pedagoga je při přijímání dětí mladších tří let
nutností. Dva pomocní pracovníci na třídu (jako doplněk
práce dvou učitelů pracujících na šestihodinové směny) se
pak jeví jako ideální počet.
Mateřská škola, která k docházce v rámci běžného provozu přijímá děti mladší dvou let, zahrnuje tyto
děti ve výkazech výkonů. To znamená, že provoz všech oddělení musí zajišťovat primárně
pedagogický personál pracující na základě školního vzdělávacího programu. V případě, že škola
zaměstnává ještě další pomocný (nepedagogický) personál, musí náklady na něj hradit zřizovatel ze
svých prostředků. To samé platí v případě, že škola zajišťuje například pleny či potřebuje provést
rekonstrukce usnadňující pobyt v MŠ nejmladším dětem. Tyto prostředky může zřizovatel alespoň
částečně kompenzovat tím, že za docházku dětí do třídy nejmladších dětí stanoví vyšší úplatu než u
ostatních tříd.
Podoba vzdělávacího programu u nejmladších dětí se od programu ostatních tříd lišit nemusí, pokud
jsou nároky kladené na výsledky, jaké děti odvádějí, přiměřené jejich (individuálním) schopnostem.
To samé platí o denním režimu, který by měl v případě přijímání dětí mladších být přizpůsoben např.
jejich (individuální) větší potřebě spánku.

1.4 Závěrečné shrnutí
Obě popsané varianty rozšíření služeb mateřských škol o péči o mladší děti – tedy sloučení provozů
MŠ a „jeslí“ pod jedno ředitelství a přijímání dětí mladších tří let k docházce v rámci běžného provozu
MŠ – ukázal náš výzkum jako legislativně možné a z pohledu ředitelů mateřských škol, které je
využívají, žádoucí.
První varianta, tedy sloučení provozů MŠ a „jeslí“ (péče o děti do tří let)
pod jedno ředitelství, se jeví jako praktické řešení obzvláště za situace, kdy
v lokalitě (pod jedním veřejným zřizovatelem – obcí) původně fungovaly
zvlášť veřejné jesle provozované jako zdravotnické zařízení a mateřská
škola. V takovém případě může být zachován specifický charakter provozu
„jeslí“ (např. přijímány jsou i kojenci či velmi malá batolata, personál sestává
převážně ze zdravotních sester, hlavní náplní jejich činnosti je zabezpečování
základních potřeb dětí a ne pedagogická práce, zařízení používá erárního
oblečení, děti běžně nosí pleny), jejichž provoz je organizován zcela
odděleně od provozu MŠ, a provoz MŠ tak není přidružením „jeslí“ nijak
ovlivněn. Zároveň jsou redukovány dodatečné finanční a časové nároky na
zajištění provozu „jeslí“ tím, že značnou část provozní práce, obzvláště jsou-li obě zařízení situována
v jednom objektu nebo v těsné blízkosti, lze zajišťovat současně pro „jesle“ i MŠ (administrativa,
kuchyň, údržba i např. účetnictví).
Zřízení nového provozu „jeslí“ přidruženého pod ředitelství MŠ se jeví jako vhodné řešení také za
situace, kdy v lokalitě dosud jesle nefungovaly, a zřizovatel hledá způsob, jak vyjít vstříc velké
poptávce po místech pro děti mladší tří let, která není řešitelná prostým přijímáním těchto dětí do
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MŠ (z kapacitních důvodů, ale např. i z toho důvodu, že značná část těchto dětí vyžaduje zvýšenou
asistenci dospělého). Zřízení nových „jeslí“ na základě obecných právních předpisů nebo
živnostenského zákona je samozřejmě možné i bez jejich přidružení k MŠ, ale toto přidružení se
ukazuje jako výhodnější, finančně úsporná cesta – opět tím, že provozní náklady mohou být výrazně
sníženy, jsou-li „jesle“ i MŠ součástí jednoho ředitelství.
První varianta, kdy jsou přidružené „jesle“ provozovány podle vlastních provozních pravidel a sdílí
s MŠ především administrativní, provozní a technické zázemí, vynakládá na zřizovatele i rodiče
vyšší finanční nároky než varianta druhá, protože na provoz „jeslí“ v režimu obecných právních
předpisů nebo živnosti nelze čerpat normativní dotace z prostředků školství. Na druhou stranu ale
dává tato varianta zřizovateli velkou svobodu v tom, jak péči v „jeslích“ koncipuje – zda se bude řídit
dříve platnými pravidly vycházejícími z předpisů pro zdravotnická zařízení nebo využije momentální
legislativní volnosti týkající se provozu služeb péče o děti do tří let a bude zaměstnávat např. i osoby
s jiným než zdravotnickým či pedagogickým vzděláním.
Druhá varianta, tedy přijímání dětí mladších tří let do MŠ, je vhodným řešením
pro obce, v nichž postupně narůstá poptávka po místech pro děti především od
dvou let věku, a zároveň v existujících MŠ existují/ narůstají rezervní kapacity
(především díky přelivu silných populačních ročníků do základních škol). Tato
varianta umožní zřizovateli zapojit i mladší děti do řádného provozu MŠ bez
výrazných dalších nároků – tj. výrazných úprav školního vzdělávacího programu či
denního režimu. Závisí ovšem velmi na individuálních schopnostech přijímaných
mladších dětí, jejich počtu a početnímu poměru vzhledem ke starším
(samostatnějším) dětem, které jsou vzdělávány ve stejné třídě.
Za této situace může zřizovatel částečně uspořit vlastní náklady tím, že děti mladší
tří let zahrne do výkonových výkazů školy a čerpá na ně tedy normativní dotace. Je
nicméně nadmíru žádoucí zajistit provoz třídy s mladšími dětmi i pomocným
(nepedagogickým) personálem, který učitelům ubere povinnosti, jež s sebou
integrace mladších dětí přináší (pomoc s převlékáním, s potřebou, výměna plen, krmení, ukládání ke
spánku podle potřeby dítěte a dozor v časech, kdy je vhodné děti rozdělit do menších skupin).
Oproti první variantě je varianta druhá specifická tím, že mladší přijímané děti se účastní běžného
vzdělávacího procesu MŠ – jejich program vychází z RVP PV a provoz třídy, v níž jsou zařazeny,
musí být primárně zajištěn pedagogickým personálem. Zkušenosti dotazovaných ředitelů ji ukázaly
jako realistickou tehdy, kdy je možné mladší (méně samostatné) děti s dětmi o něco staršími
(samostatnějšími) dětmi ve třídě namíchat tak, aby na jednu dvojici učitelů (resp. tým učitelů a
nepedagogického pracovníka) nepřipadala pouze péče o velkou skupinu dětí vyžadujících celodenní
asistenci. Jeví se jako vhodná především u dětí, které už samy chodí, odvykají nošení plen ad (děti
spíše dvouleté, ne mladší). V opačném případě – u kojenců a mladších batolat – je vhodnější varianta
první, při níž může být celý provoz „jeslí“ koncipován s větším důrazem na „péči“ namísto
„pedagogického působení“ a kvalifikace i počet personálu je tomuto přístupu více přizpůsoben.
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2. Firemní školky
Obsah této kapitoly:
2.1 „Firemní školka“ – definice
2.2 Firemní školka jako součást prorodinných opatření ze strany zaměstnavatele
2.3 Způsoby zřízení firemní školky
2.4 Agentury zřizující a provozující firemní školky

2.1 „Firemní školka“ – definice
Termín „firemní školka“ (FŠ) zde užíváme pro zařízení poskytující služby denní péče o děti
přednostně pro zaměstnance jedné nebo více firem/institucí, na jehož provoz (obvykle) pravidelně
přispívá daná firma (dané firmy) jako benefit pro své zaměstnance-rodiče, jejichž náklady na
pravidelné poplatky za docházku dětí do zařízení jsou díky tomu nižší oproti reálným nákladům
poskytování péče.
Firemní školka může být provozována v prostorách firmy (nebo jedné
z firem), jejímž zaměstnancům slouží, nebo v samostatných prostorách
za tímto účelem pronajatých či zakoupených, které se nacházejí
v blízkosti firmy.
Firemní školka má nejčastěji právní formu společnosti s ručením
omezeným (s.r.o.) nebo školské právnické osoby, ale nemusí být vždy
samostatným právním subjektem – místo toho může být pouze součástí
činnosti poskytovatele (tím je buď přímo zaměstnavatel rodičů nebo externí firma/organizace). Podle
vládního návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů, který byl v době vzniku tohoto textu ve druhém čtení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(PSP ČR) a v případě přijetí by měl vstoupit v platnost k 1. září 2014, budou firemní školky moci být
provozovány jako služba péče o dítě v dětské skupině (DS) – viz kapitolu 4.
Provoz školek s právní formou s.r.o. se řídí zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon) v platném znění (vázaná živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“;
volná živnost č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské
činnosti“). Školky s právní formou školská právnická osoba jsou provozovány na základě zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Při splnění kritérií stanovených školským zákonem mohou být školky v obou právních
formách zapsány do Rejstříku škol a školských zařízení („školský rejstřík“) a nárokovat si tak
pravidelné dotace ze strany státu formou normativů na jednotku výuky (žáka).43
Do firemních školek jsou často přijímány i děti nižšího dosaženého věku než tři roky, což je obvyklý
věk přijetí do veřejných mateřských škol zřizovaných místními samosprávami. Některé firemní školky
poskytují i služby nárazové péče nebo např. odpolední péče o děti docházející do základní školy.
Vzdělávání/péče ve firemních školkách často probíhá ve skupinách s menším počtem dětí
připadajících na osobu vychovatele/učitele než ve veřejných mateřských školách (tj. 1-2 učitelé na
skupinu až o 28 dětech), a to z důvodu širší věkové škály dětí ve skupině i obvykle deklarované snahy
provozovatelů zajistit dětem svých klientů maximálně individuální přístup. Náklady na provoz
firemních školek a úplata (poplatky) za docházku jsou proto celkově vyšší než u veřejných

43

Viz zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
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mateřských škol, ale výše úplaty bývá na druhou stranu nižší než v soukromých zařízeních
neprovozovaných jako firemní školky, neboť tato zařízení obvykle kromě měsíční úplaty rodičů
nemají jiný zdroj pravidelné finanční podpory, kterým je v případě (většiny) firemních školek
zaměstnavatel rodičů.

2.2 Firemní školka jako součást prorodinných opatření ze strany
zaměstnavatele
V současné době už někteří zaměstnavatelé v ČR mají propracované systémy prorodinných
zaměstnaneckých benefitů (tj. opatření usnadňujících slaďování rodinného a pracovního života),
jejichž součástí mohou být i provoz a/nebo pravidelné příspěvky na provoz firemní školky nebo
docházku do zařízení denní péče o děti. Typ, množství a míra „formálnosti“ při poskytování těchto
opatření závisí na velikosti a právním postavení zaměstnavatelské firmy či instituce a poptávce ze
strany zaměstnanců. Prorodinná opatření jsou obvykle součástí nějakého více či méně
strukturovaného systému zaměstnaneckých benefitů zacílených na
zaměstnance v různých životních situacích či z různých
společenských skupin. Mohou zahrnovat přímo nabídku
konkrétních
aktivit
zajišťovaných
či
podporovaných
zaměstnavatelem na pracovišti i mimo něj, různé finanční pobídky
či konkrétní i obecnější opatření v rámci systému úvazků a
pracovních smluv, komunikace zaměstnavatele se zaměstnanci,
odměňování, systému dovolených apod. Následující tabulka
shrnuje typické příklady prorodinných opatření.
Prorodinná opatření
Důležité životní situace

Typy opatření zajišťující vstřícné podmínky pro
zaměstnance v daných životních situacích

 odchod na MD/RD, během MD/RD a při následném
návratu do zaměstnání
 péče o děti
 péče o blízkou osobu
 úmrtí v rodině
 dlouhodobá nemoc

 podpora a důraz na sociální kompetence vedoucích
pracovníků
 informovanost
zaměstnavatele
o
záměrech
zaměstnanců
před
a
po
odchodu
na
mateřskou/rodičovskou dovolenou (MD/RD)
 zajištění informovanosti zaměstnanců o jejich
podmínkách a možnostech týkajících se odchodu a
pobytu na MD/RD a návratu do zaměstnání
 alternativní formy práce a pracovní doby (práce
z domova, zkrácené úvazky, pružná pracovní doba,
stlačený pracovní týden, pružnost při sjednávání
dovolené na zotavenou) bez znevýhodnění
v kariérním postupu
 komunikace a/nebo spolupráce se zaměstnanci
během jejich pobytu na MD/RD nebo při
dlouhodobější absenci z důvodu nemocenské či
péče o blízkou osobu
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Různé skupiny zaměstnanců

Typy opatření zajišťující rovnost podmínek mezi
jednotlivými skupinami

 muži a ženy
 věkové skupiny
 národnostní, etnické a jazykové skupiny

 nábor nových zaměstnanců zohledňující primárně
jejich profesní zkušenosti a přihlížející pozitivně
k dovednostem
neformálně
nabytých
angažovaností v rodině
 rovné odměňování
 rovný přístup k informacím
 rovné příležitosti účastnit se pracovních schůzek,
výjimečných jednání, vzdělávacích aktivit i ne
přímo pracovních akcí
 rovné příležitosti ovlivňovat dění ve firmě
 rozmanitost
pracovních
týmů
a
podpora
pozitivních vztahů mezi jejich členy
 rovný přístup k firemním benefitům (např.
zamezení pozitivní diskriminaci pouze jedné
skupiny)
 opatření proti diskriminaci, sexuálnímu obtěžování,
šikaně
 pracovní doba reflektující životní/rodinné fáze
zaměstnanců
 podpora aktivního mateřství i otcovství

Prorodinné aktivity podporované nebo zajišťované
zaměstnavatelem

Prorodinné finanční pobídky

 provoz a/nebo provozní podpora firemní školky
 podpora a/nebo organizace volnočasových a
prázdninových aktivit pro děti, pro rodiny
 umožnění
krátkodobého
pobytu
rodinných
příslušníků v prostorách firmy vč. zajištění vhodného
prostoru
 dětský koutek, vhodný prostor na přebalování, krmení
a kojení
 podpora
mezigeneračního
soužití
v rodinách
zaměstnanců
 podpora hendikepovaných osob a osob se speciálními
potřebami v rodinách zaměstnanců
 informační a/nebo rezervační a organizační služby pro
zaměstnance zahrnující rodinnou problematiku
(veřejné akce, služby)

 finanční podpora firemní školky
 kumulace a vyplácení odměn v exponovaných
obdobích (konec školního roku, Vánoce)
 příspěvky při významných rodinných situacích
 slevové poukazy a příspěvky na využití služeb,
nákup zboží, vstup na kulturní, vzdělávací a
zábavné akce pro rodiny s dětmi, pro seniory
 půjčky pro pečující rodiče
 nenárokové sociální příspěvky zaměstnancům
v náhlé sociální nouzi (úmrtí v rodině)

Zdroje: Projekt Společnost přátelská rodině; Pemová, Ptáček a kol., 2013; Projekt Audit Rodina & Zaměstnání

Firemní školku lze v rámci této škály opatření považovat za jedno z nejnákladnějších a
z nejzávaznějších – v případě, že firma zřídí vlastní školku za vynaložení značných vlastních časových
i finančních zdrojů, což už samo o sobě je investicí s malou materiální návratností (alespoň
z krátkodobého hlediska), bylo by vysoce nerentabilní školku během několika let zrušit. 44 Proto musí
zaměstnavatel ve chvíli, kdy zavedení tohoto opatření zvažuje, důsledně porovnat jednotlivé varianty,
které se nabízejí, a to jak z finančního hlediska, tak z hlediska (nemateriálního) uspokojení
zaměstnanců-rodičů i zaměstnanců ostatních. Provozovatelé firemních školek, které jsme oslovili, se
nicméně shodují, že spokojenost a vděk zaměstnanců, kteří díky firemní školce mohou snáze (a tedy
obvykle efektivněji) vykonávat svou práci, jsou nedocenitelné.
44

Viz např. Pemová, Ptáček a kol., 2013; Krok za krokem k vybudování zařízení pro předškolní děti, 2012
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V následující tabulce uvádíme souhrn výhod a nevýhod provozu firemní školky založený na
rozhovorech provedených se zástupci (řediteli, projektovými manažery, firemními kontaktními
osobami) konkrétních firemních školek a agentur zřizujících „školky na klíč“ (viz část 2.4 níže).
Výhody a nevýhody významné především pro rodiče jsou označeny tučně, výhody a nevýhody
významné především pro zaměstnavatele jsou označeny podtržením. V řadě případů ale samozřejmě
výhoda/nevýhoda platí pro oba.

VÝHODY

NEVÝHODY

 Vstřícnější podmínky pro zaměstnance -> zvyšuje
efektivitu práce zaměstnanců-rodičů a jejich loajalitu

 Zatím není jednoznačně legislativně ukotvená
možnost daňových odpočtů nákladů na školku

 Známka společenské odpovědnosti firmy – výhoda
oproti konkurenci

 Poměrně vysoké náklady – ve většině případů
zaměstnavatel
provoz
školky
poskytuje
zaměstnancům jako benefit, tj. hradí většinu
nákladů, aby poplatky za docházku dětí byly pro
zaměstnance únosné.

 Možnost zaměření výchovně-vzdělávacího plánu
na tematiku, jíž se zabývá firma zaměstnavatele –
získávání zájmu dětí pro odvětví, v němž firma
(rodiče) působí a tedy potenciální podpora rozvoje
daného odvětví
 Blízkost k pracovišti
 Nižší cena pro zaměstnance než u „nezávislých“
soukromých MŠ – zaměstnavatel obvykle nějakým
způsobem přispívá
 Delší/flexibilnější provozní doba vycházející vstříc
zaměstnancům dané firmy
 Obvykle flexibilnější přístup k potřebám rodičů
než u veřejných/„nezávislých“ zařízení – např.
přijímání mladších dětí, krátkodobé a nárazové
hlídání,
neomezený
prázdninový
provoz,
odpolední hlídání dětí v nižším školním věku

 V zájmu zachování funkce FŠ jako nástroje
slaďování rodinného a profesního života u rodičů,
kteří se vrací/chtějí vrátit z MD/RD, je nezbytná
fluktuace dětí – firma má obvykle zájem na tom,
aby starší děti po roce-dvou odcházely do
veřejných zařízení a uvolňovaly místa dvouletým –
tříletým, jejichž rodičům končí RD. Tj. FŠ je často
primárně zaměstnaneckým benefitem spíše než
zařízením denní péče jako takovým. To nemusí být
na úkor kvality poskytované péče, ale může to
rodiče odrazovat od toho, aby služeb FŠ využívali –
přednostně budou hledat zařízení, kam dítě může
docházet dlouhodobě.

 Širší
věková
škála
přijímaných
dětí,
individuálnější přístup, menší počet dětí na
jednoho vychovatele
Zdroj: expertní rozhovory v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR“
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2.3 Způsoby zřízení firemní školky
V této části budou představeny základní kroky, které zaměstnavatel musí podniknout k založení a
zajištění provozu firemní školky; v případech, kde je to adekvátní, budou naznačeny různé možnosti
řešení jednotlivých jmenovaných kroků. Jako praktický návod pro zřizovatele slouží také publikace
„Soukromá a firemní školka od A do Z“ T. Pemové a kol.45, my jej zde budeme diskutovat v obecnějších
obrysech. Naším cílem je především zdůraznit důležitou roli firemních školek v systému služeb
denní péče o děti jako celku a způsob, jakým překlenují propast mezi tradičními službami denní
péče o děti dosud fungujícími v ČR (veřejné MŠ a jesle coby zdravotnická zařízení) a nesourodou,
dosud nedostatečně právně podchycenou sítí soukromých a neziskových zařízení provozovaných
mimo režim školského zákona.

2.3.1 Zjištění poptávky
V prvé řadě zaměstnavatel narazí na otázku poptávky zaměstnanců po firemní školce. Z rozhovorů
provedených se zástupci agentur zřizujících firemní školky v ČR vyplynulo, že většina zaměstnavatelů
se začíná o možnosti založení FŠ zajímat ve chvíli, kdy zaměstnanci o tuto příležitost sami projeví
zájem. Tato poptávka vyvstává typicky v reakci na nedostatečnou nabídku těchto služeb v místech
bydliště nebo pracoviště či na neúspěch při snaze zajistit přijetí do zařízení denní péče dítěti mladšímu
tří let a obecně bývá podpořena tím, že alternativní služby péče (mimo vytížené veřejné MŠ) jsou pro
většinu rodičů cenově obtížně dostupné. V závislosti na velikosti firmy, potažmo na složení
zaměstnanců z hlediska fází životního (rodinného) cyklu, ve kterých se nacházejí, pak přichází
rozhodnutí ohledně toho, jakým způsobem je nejvhodnější zmapovat poptávku, jaké (dodatečné)
informace zaměstnavatel od svých zaměstnanců potřebuje znát a zda zaměstnavatel mapování –
obvykle realizované formou dotazníkového průzkumu – bude moci uskutečnit pouze za pomoci
vlastních personálních zdrojů nebo tuto službu objedná u externího dodavatele – např. agentury
zřizující soukromé školky takzvaně „na klíč“ (viz část 2.4 této kapitoly). 46
Typické základní ukazatele, které by mapování poptávky v tomto případě mělo sledovat, zahrnují
především počet zaměstnanců, kteří o benefit v podobě firemní školky mají zájem; časový horizont,
v němž se dá předpokládat, že tento zájem bude trvat, a finanční (a jiné) podmínky, za nichž bude
benefit FŠ pro zaměstnance zajímavý (výše poplatků vyžadovaných od
rodičů a/nebo jiná forma finančního zvýhodnění ze strany
zaměstnavatele, vzdálenost od pracoviště, příp. výchovně-vzdělávací
program, provozní doba, kvalifikace personálu atd.); počet a věkový
rozptyl dětí, které by v blízké i vzdálenější budoucnosti mohly být do
školky umístěny ad. V rámci celého procesu je nezbytné analyzovat
podmínky, za nichž by zaměstnanci upřednostnili firemní školku
oproti školkám veřejným, pokud by měli na výběr.
Na základě analýzy získaných odpovědí pak zaměstnavatel může provést
informovanou analýzu nákladů a přínosů, které bude založení FŠ a její
provoz znamenat pro firmu samotnou – v dnešní době již opět tuto
službu nabízejí externí agentury samostatně či jako součást „balíčku“
služeb souvisejících se zřízením a provozem FŠ (viz část 2.4).

45

Pemová, Ptáček a kol., 2013

46

Pemová a kol., 2013, s. 131-133, uvádějí jednoduchý příklad dotazníku použitelného pro tento účel.
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2.3.2 Druhy provozu firemní školky
Jak bylo naznačeno v části 2.1 této kapitoly, v české legislativě není pojem „firemní školka“ vymezen a
v současné době tedy neexistuje žádný jednoznačný způsob provozu takového zařízení. Firemní
školku lze proto provozovat na základě různých právních předpisů v závislosti na právním statutu
zaměstnavatele (který může a nemusí být zároveň zřizovatelem), na požadavcích, jež má daná školka
splňovat (kapacita, věkové rozpětí dětí, provozní doba), a na finančních, potažmo i personálních a
prostorových zdrojích, které má zaměstnavatel k dispozici.
Odlišnosti mezi jednotlivými právními formami názorně představuje i publikace Pemové a kol.,47
proto v následujícím přehledu uvádíme pouze výčet jednotlivých právních forem, které se k tomuto
účelu nabízejí a které jsou zaměstnavateli v současné době také nejvíce využívány, a stručný souhrn
jejich hlavních rysů a odlišností mezi nimi.
2.3.2.1 Soukromá/nestátní mateřská škola (MŠ) provozovaná na základě školského zákona
Podle odst. 8 § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může
zřizovatel „určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke
vzdělávání dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele“.
V praxi to znamená, že pokud předškolní zařízení zřizované
zaměstnavatelem nebo pro určitého zaměstnavatele jako firemní školka splní
následující podmínky provozu MŠ uvedené níže, může zřizovatel zažádat o
jeho zápis do Rejstříku škol a školských zařízení (školského rejstříku)
vedeného příslušným krajským úřadem a na základě úspěšného zápisu pak
čerpat pravidelné dotace na financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a
vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním (tj. mzdové prostředky a ostatní neinvestiční
výdaje dle odst. 1 § 160 školského zákona) v podobě krajských normativů pro soukromé školy (v
rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením).
Právní předpisy, kterými se řídí provoz firemních školek provozovaných jako MŠ na základě
školského zákona:
Název předpisu

Relevantní oblasti, které upravuje

zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský
zákon)

- obecné cíle vzdělávání, cíle vzdělávání v jednotlivých stupních
- systém vzdělávacích programů (vč. rámcových vzdělávacích programů
a školních vzdělávacích programů)
- pravidla pro právní postavení škol a školských zařízení, hodnocení škol
Českou školní inspekcí (ČŠI); práva žáků, studentů a zákonných
zástupců; obecně bezpečnost a ochrana zdraví
- vzdělávání v cizím jazyce, výuka náboženství
- vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami; nadaných
žáků; cizinců
- organizace vzdělávání
dokumentace, školní řád

v jednotlivých

vzdělávacích

stupních,

- školský rejstřík
- vymezení pojmu „školská právnická osoba“
- financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu
- působnost ředitele školy a školského zařízení

47

Pemová, Ptáček a kol., 2013
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Název předpisu

Relevantní oblasti, které upravuje

zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících

- vymezení pojmu „pedagogický pracovník“
- předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (např.
učitele MŠ, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga)
- pracovní doba a přímá pedagogická činnost; NEUPRAVUJE minimální
počet pedagogických pracovníků na třídu a délku jejich pracovní doby
(pro veřejné MŠ délku pracovní doby upravuje nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)

zákon č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským
zařízením

- podmínky pro poskytování dotací soukromým školám, předškolním a
školským zařízením (vč. povinnosti zápisu do školského rejstříku)

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů

- obecné hygienické požadavky na prostory a provoz MŠ; tyto
požadavky jsou specifikované vyhláškou č. 410/2005 Sb.

- výše dotace pro soukromou školu (MŠ) jako procentní podíl
z normativu připadajícího na jedno dítě ve srovnatelné veřejné MŠ (v
prvním roce provozu 60 % a v následujících letech 100 % na základě
výše hodnocení ČŠI)

- podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a fyzických osob činných při
škole v přírodě
- povinnosti MŠ, která vysílá děti na školu v přírodě a jiné podobné akce
pro děti
- obecně požadavky na hygienické parametry vnitřního prostředí staveb
a venkovních hracích ploch
- působnost krajských hygienických stanic

zákon č. 79/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

- obecné podmínky uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání;
členění kvalifikací, Národní soustava kvalifikací, kvalifikační a
hodnotící standard; autorizace a pravidla jejího udělování,
prodlužování platnosti a odnímání, správní delikty, příslušné orgány

zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně

- podmínky pro ochranu života, zdraví občanů a majetku před požáry,
povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti
požární ochrany

- příloha „Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro
povolání“ stanoví příslušnost MŠMT ČR k autorizaci pro povolání mj.
v oblasti „činnosti škol a školských zařízení a tělovýchovy zařazených
ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní
péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní
reprezentaci státu“

- státní správa a samospráva na úseku požární ochrany, státní požární
dozor
občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

- právnické osoby (§ 118 - 418)

zákoník práce č. 262/2006 Sb.

- pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, právní
vztahy kolektivní povahy, právní vztahy před vznikem
pracovněprávních vztahů
- základní zásady pracovněprávních vztahů (zvláštní zákonná ochrana
postavení zaměstnance; uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon
práce; spravedlivé odměňování zaměstnance; řádný výkon práce
zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; rovné
zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace

zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích

- vznik a fungování právnických osob „společnost s ručením omezeným“
(s.r.o.) a „akciová společnost“ (a.s.)
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Název předpisu

Relevantní oblasti, které upravuje

vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání

- podrobné podmínky provozu MŠ (provozní doba)
- organizace MŠ (školní rok, ročníky, třídy, docházka, podpora pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami)
- počty přijatých dětí
- omezení/přerušení provozu
- obecně stravování
- zdraví a bezpečnost
- NEUPRAVUJE výši úplaty za předškolní vzdělávání v soukromých MŠ
(tj. limit na výši úplaty zde neexistuje, na rozdíl od veřejných MŠ)

vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování

- organizace školního stravování (vč. vymezení stravovacích zařízení
výdejna, vývařovna, jídelna a jejich provozu)
- rozsah služeb školního stravování (typy jídel a jídla, která mají žáci
v jednotlivých stupních vzdělávání právo podle délky provozu
odebírat)
- úplata za školní stravování – určená výší finančního normativu

vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých

- prostorové podmínky rozsahu venkovních a vnitřních ploch určených
k pobytu dětí; vhodnost uspořádání prostor pro jednotlivé činnosti
(výuku, volné hry, odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná
cvičení, stravování, převlékání)
- prostorové podmínky zařízení využívaných pro školy v přírodě
- vybavení nábytkem
- osvětlení
- mikroklimatické podmínky
- zásobování vodou
- provozní podmínky
- úklid a výměna lůžkovin

vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na
stavby

- technické požadavky na stavby spadající do kompetence obecných
stavebních úřadů

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci)

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

- upřesnění požadavků na zajištění jednotlivých součástí budov a prostor
pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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Další důležité dokumenty

Relevantní oblasti, které upravují

Normativy soukromých škol

- soubor dokumentů vydávaných MŠMT, aktualizovaných pro každý
kalendářní rok a vymezujících základní principy pro stanovení výše
normativů pro soukromé školy a přehled normativů neinvestičních
výdajů soukromých škol v Kč

Metodický pokyn MŠMT
č. j. 37 014/2005-25 k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy

- upřesnění povinností pedagogických pracovníků a dětí, žáků a
studentů v otázce zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízeních

Informace MŠMT školám ve věci
odpovědnosti právnické osoby
vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení za škodu
způsobenou dětem, žákům či
studentům včetně způsobů
pojištění této odpovědnosti.

- odpovědnost za škodu způsobenou dítěti nebo dítětem v době pobytu
v MŠ

- ačkoli je metodický pokyn určen pro školy a školská zařízení zřizovaná MŠMT,
lze jej podpůrně využít u dalších škol a zařízení poskytujících obdobné služby

Podmínky provozu firemní školky jako soukromé mateřské školy podle platných právních
předpisů (více viz příslušné předpisy uvedené v pozn. pod čarou)
Následující seznam zahrnuje hlavní kroky, které musí zřizovatel nové MŠ nezbytně podniknout.
Použité pořadí kroků není v žádném případě zavazující, spíše se jedná o seznam úkolů, které by
zřizovatel měl plnit částečně souběžně.
1) Založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy (školská
právnická osoba nebo jiný druh právnické osoby, např. společnost
s ručením omezeným, akciová společnost, ústav).48 V případě založení
školské právnické osoby pak její zápis do rejstříku školských právnických
osob vedeného MŠMT.49 Název právnické osoby musí vždy obsahovat
označení příslušného druhu školy; součástí názvu může být upřesňující
přívlastek.50 Zápisem do rejstříku školských právnických osob se zřizovatel
zavazuje dodržovat pravidla předškolního vzdělávání stanovená platnými
právními předpisy (viz tabulka výše). Školská právnická osoba je
specifickým typem právnické osoby použitelným pouze a právě v případě provozu vzdělávací
činnosti na základě školského zákona.
2) Utvoření si představy o charakteristikách cílové skupiny dětí, jimž bude MŠ převážně sloužit, a
v návaznosti na to o pravidlech pro přijetí. Při rozhodování o pravidlech pro přijímání dětí do MŠ je
třeba vycházet z ustanovení školského zákona: do MŠ jsou přijímány děti „zpravidla od tří let“, 51 tj.
podle obvyklé praxe nejdříve několik měsíců před dovršením věku tří let.

48

Školská právnická osoba – viz školský zákon č. 561/2004 Sb., § 124-140; společnost s ručením omezeným, akciová společnost –
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; ústav, spolek – občanský zákoník č. 89/2012 Sb., obdobou právnických osob
„spolek“ a „ústav“ jsou podle legislativy zrušené ke dni 1. 1. 2014 „občanské sdružení“ a „obecně prospěšná společnost“.

49

část dvanáctá školského zákona, § 118 – 418 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

50

§8a školského zákona č. 561/2004 Sb.

51

odst. 1 § 34 školského zákona
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3) Rozhodnutí o délce provozu. Podle školského zákona je provoz MŠ buď celodenní (min. 6,5 a max.
12 hod denně) nebo polodenní (max. 6,5 hod denně); variantou je i provoz internátní. Školní rok v MŠ
začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku; provoz lze během července a srpna
(částečně) nebo v jiných obdobích (z organizačních a technických důvodů) přerušit.52
4) Rozhodnutí o personálním zajištění MŠ. Podle platných pravidel na provoz třídy o 24 (s výjimkou
28) dětech připadají („na den“) celkově minimálně dva učitelé53 s odbornou kvalifikací „učitel mateřské
školy“.54 Překryv pracovních směn učitelů by měl být nastaven tak, aby při aktivitách probíhajících
mimo prostory MŠ byl zajištěn dozor minimálně jednoho pedagogického pracovníka na 20 dětí (na 12
dětí u tříd, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením).55 V čele MŠ stojí ředitel, který je
statutárním orgánem školské právnické osoby. Způsob jeho jmenování, odvolání a jeho kompetence
vymezuje školský zákon.56
5) Rozhodnutí o koncepci vzdělávání v MŠ a příprava školního vzdělávacího programu. Podle
vyhlášky o předškolním vzdělávání je cílem činnosti mateřské školy „vyvíjet aktivity a organizovat
činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy,
rodiny a společnosti“.57 Základním dokumentem vymezujícím vzdělávací činnost školy je školní
vzdělávací program (ŠVP), který vydává a zveřejňuje ředitel MŠ v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání; ŠVP stanoví „konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a
časový plán vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně
podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále stanoví popis
materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany
zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení uskutečňuje“.58
6) Rozhodnutí o organizaci vzdělávání z hlediska rozdělení dětí
do skupin. Podle školského zákona probíhá vzdělávání v MŠ ve 3
ročnících podle věku (dovršení věku max. 4, 5 a 6 let v daném
školním roce); třídy nicméně mohou být věkově smíšené, tj. sloužit
vzdělávání dětí z různých ročníků. V MŠ o jedné třídě by mělo být
min. 15 dětí; v MŠ o dvou a více třídách v průměru 18 dětí na
třídu; max. počtem je 24 dětí ve třídě (vyhláška č. 14/2005 Sb.).
Zřizovatel může prováděcím právním předpisem povolit výjimku
z nejvyššího počtu dětí ve třídě a umožnit navýšení kapacity třídy
až o 4 děti „za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví“.59
7) Vydání a zveřejnění školního řádu ředitelem MŠ.60

52

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

53

Tento poměr vyplývá z principu výpočtu republikových normativů; není upraven žádným právním předpisem.

54

§ 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

55

vyhláška č. 14/2005 Sb.

56

§ 164-168 školského zákona č. 561/2004 Sb.

57

vyhláška č. 14/2005 Sb.

58

§ 5 školského zákona č. 561/2004 Sb.

59

odst. 5 § 23 školského zákona

60

§ 30 školského zákona č. 561/2004 Sb.
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8) Zajištění prostor pro provoz MŠ odpovídajících podmínkám daných příslušnou legislativou. Ty
zahrnují následující: prostory a provoz MŠ musí splňovat hygienické požadavky obecně stanovené
zákonem o ochraně veřejného zdraví a zpřesněné hygienickou vyhláškou a dále technické požadavky
upravené vyhláškou o technických požadavcích na stavby.61 Kontrolu splnění hygienických požadavků provádí
příslušná krajská hygienická stanice.62 Právnická osoba provozující činnost mateřské školy musí dále plnit své
povinnosti v oblasti požární ochrany, tzn. především pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární

ochraně a neprodlené odstraňování zjištěných závad prostřednictvím odborníka pověřeného k tomu
zákonem, se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. Státní požární dozor u právnických osob a
podnikajících fyzických osob vykonává hasičský záchranný sbor příslušného kraje .63
9) Zajištění bezpečnosti při práci a bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Provoz MŠ musí splňovat
nařízení právních předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti při práci, které obecněji stanovuje
zákoník práce a zkonkrétňují další právní předpisy (viz tabulka výše). 64 Konkrétní činnosti a
povinnosti vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v rámci provozu MŠ ustanovuje
metodický pokyn MŠMT, který je závazný pouze pro školy a školská zařízení zřizovaná MŠMT, lze jej
ale podpůrně využít u dalších škol a zařízení poskytujících obdobné služby. 65
10) Zajištění stravování. MŠ zajišťuje dětem stravování v pravidelném režimu podle vyhlášky o
školním stravování, a to prostřednictvím zařízení školního stravování (školní jídelna, vývařovna,
výdejna), přičemž pouze ve výjimečných případech, kdy škola nemůže provozovat vlastní vývařovnu,
je možné využít služeb externího provozovatele stravovacích služeb. 66
11) Podniknutí potřebných opatření týkajících se odpovědnosti za
škodu. Pravidla týkající se odpovědnosti jsou stanovena následovně:
V případě škody způsobené dítětem se odpovědnost posuzuje s ohledem
na to, zda dítě bylo schopno ovládat své jednání (složka volní) a posoudit
jeho následky (složka rozumová). 67 Odpovědnost za škodu způsobenou
dítětem neschopným ovládat své jednání a posoudit jeho následky
v případě, kdy se prokáže, že byl zanedbán dohled, nese právnická osoba
vykonávající činnost školy.68 Pokud dítě bylo schopno ovládat své jednání
a posoudit jeho následky a neprokáže se (na základě žaloby dítěte, resp.
jeho zákonných zástupců), že dohled byl zanedbán, nese odpovědnost
výlučně dítě. Pokud dítě bylo schopno ovládnout své jednání a/nebo posoudit jeho následky a
nepodaří se prokázat, že dohled nebyl zanedbán, nesou odpovědnost dítě i právnická osoba
vykonávající činnost školy rovnoměrně. V případě, že dítě nebylo schopno ovládnout své jednání
a/nebo posoudit jeho následky a prokáže se, že dohled nebyl zanedbán, vinu nenese nikdo.
Ustanovení občanského zákoníku kromě toho bere ohled na majetkové poměry škůdce a
poškozeného.69 Právnická osoba vykonávající činnost školy se může, ale nemusí pojistit pro případ
odpovědnosti za škodu vzniklou na věcech, životě a zdraví dětí, žáků a studentů a na úhradu pojistky
použít normativní prostředky získané formou dotace ze státního rozpočtu jako neinvestiční výdaj
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zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; vyhláška č. 410/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;
vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

62

zákon č. 258/2000 Sb.

63

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

64

zákoník práce č. 262/2006 Sb.; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

65

Metodický pokyn MŠMT ČR, č. j. 37 014/2005-25

66

vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

67

MŠMT ČR, 2007

68

§ 2920-2923 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.; dále viz např. Kavalír, 2013, s. 13-15; Olejarová, 2014, s. 18-19

69

odst. 2 § 2920 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.; Olejarová, 2014
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související s běžným provozem školy a školského zařízení.70 Organizační složka státu nebo
příspěvková organizace provozující MŠ (tj. zřizovatelem je stát) může pojistit pouze majetek České
republiky. Otázka odpovědnosti za škodu ve vztahu k zaměstnancům školy se řídí ustanoveními
zákoníku práce.71
12) Zapsání MŠ do školského rejstříku na základě splnění kritérií pro zápis daných školským
zákonem (viz výše).72 Zápis do školského rejstříku je podmínkou výkonu činnosti školy nebo
školského zařízení a zároveň získání nároku na čerpání dotací formou republikových normativů pro
regionální školství.73
Na soukromé MŠ zřizované na základě školského zákona se nevztahují ustanovení školské legislativy
týkající se termínu pro zápis do MŠ a limitu na výši úplaty za předškolní vzdělávání (tato ustanovení
platí pro zřizovatele, kterými jsou stát, kraj, obec nebo svazek obcí). Do firemní MŠ smějí být
přijímány děti zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele, kterého zřizovatel stanoví, na
základě kritérií stanovených vnitřním předpisem právnické osoby, která činnost MŠ vykonává.

Financování soukromé MŠ provozované na základě školského zákona
Právnické osobě provozující činnost mateřské školy vedené v rejstříku škol a školských zařízení
náleží na základě § 160-163 školského zákona za podmínek stanovených výše a zákonem č. 306/1999
Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením finanční prostředky
ze státního rozpočtu. Tyto prostředky jsou právnické osobě formou dotací vypláceny přes krajský
úřad, do jehož územní působnosti daná MŠ spadá (tj. u nějž byla MŠ zapsána do školského rejstříku).
Ze státní pokladny jsou tyto prostředky jako republikové normativy pro soukromé školství vypláceny
krajskému úřadu, který je na základě vlastního přepočtu vyplácí školám přímo (viz dokumenty
„Vymezení základních principů pro stanovení výše normativů pro soukromé
školy pro rok 2014“ a „Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2014
v Kč“74).
Dotace ze státního rozpočtu je určená na pokrytí neinvestičních výdajů,
mzdových prostředků a zákonných odvodů souvisejících s provozem MŠ a
poskytuje se pouze na děti vzdělávané v rámci činnosti dané školy vymezené
ve školském rejstříku.
Provozní náklady a veškeré náklady přesahující stanovenou výši přiděleného
normativu je zřizovatel povinen uhradit z vlastních prostředků.
V prvním roce provozu soukromým MŠ náleží dotace ve výši 60% podílu
z normativu určeného „jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných
odvodů připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí nebo na jedno dítě
nebo žáka ve srovnatelné školské službě ve školském zařízení zřizovaném obcí. Dotace se zvýší o
procentní podíl z normativu na zdravotní postižení dětí, žáků a studentů stanoveného pro děti, žáky
nebo studenty škol a školských zařízení zřizovaných obcí.“ Čerpání dotace upravuje smlouva, kterou
školská právnická osoba uzavírá s krajským úřadem.
Právnická osoba provozující MŠ může navíc obec nebo svazek obcí požádat o další dotaci na
úhradu neinvestičních výdajů. Získání této dotace nicméně závisí na ochotě a možnostech obce
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§ 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb.
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zákoník práce č. 262/2006 Sb.
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§ 141-159a školského zákona
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odst. 6 § 7 školského zákona č. 561/2004 Sb.; § 1 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám,
předškolním a školským zařízením
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oba viz: MŠMT ČR, 2014
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přispět na rozvoj (soukromého) předškolního vzdělávání z vlastních rezerv utvořených z případného
přebytku z částky načerpané (jednou ročně) formou republikových normativů nebo z finančních
prostředků nabytých v rámci Rozpočtového určení daní.75
Po alespoň ročním provozu po zapsání do školského rejstříku, čerpání dotace v 60% výši a za
podmínky, že „má poslední výsledky hodnocení České školní inspekce alespoň průměrné a v
posledním protokolu o kontrole Českou školní inspekcí nebylo zjištěno závažné porušení platných
právních předpisů,“ může školská právnická osoba zažádat o zvýšení dotace na 100 %. Smlouva
s krajským úřadem o navýšení dotace na 100 % se uzavírá vždy na rok a lze ji při řádném plnění
podmínek uzavírat opakovaně.
Výši úplaty za docházku do MŠ v případě soukromých MŠ vedených ve školském rejstříku právní
předpisy nijak neomezují, tj. zřizovatel si ji smí určit sám. Má-li zřizovatel jinou právní formu než
školská právnická osoba nebo obecně prospěšná společnost, musí se v případě zájmu o zvýšení dotace
na 100 % ve smlouvě o poskytnutí zvýšení dotace zavázat k „vynaložení celého svého zisku za
příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby, popřípadě u škol nebo školských zařízení
uskutečňujících vzdělávací programy pro žáky se zdravotním postižením i na rehabilitaci“. 76
Právní předpisy nijak neomezují ani výši vlastních prostředků, které na činnosti související
s provozem MŠ (neinvestiční i provozní náklady) vynakládá zřizovatel.
Soukromým i neziskovým zařízením (MŠ) se v současné době nabízí možnost využít pro financování
alespoň části svých aktivit, rozšíření služeb či prostor apod. (nejčastěji formou několikaletých projektů)
dotací z dotačních programů Evropského sociálního fondu a dalších mezinárodních či zahraničních
fondů (Norské fondy) i českých veřejných institucí (MŠMT, MPSV) a orgánů státní správy (obce,
kraje).
Ačkoliv v současné legislativě není blíže upravena možnost daňových odpisů firem na financování
provozu firemních zařízení, nabízí se zaměstnavatelům možnost poskytovat zaměstnanci benefit
firemní školky jako nepeněžní či peněžní plnění osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti.
Tuto problematiku blíže vysvětluje publikace Pemové a kol.77

2.3.2.2 Soukromé zařízení provozované na základě živnostenského zákona
Zaměstnavatel může firemní školku provozovat jako soukromé zařízení na základě živnostenského
zákona č. 455/1991 Sb. a souvisejících předpisů – viz níže. V tomto případě zařízení není zapsáno ve
školském rejstříku. Právnickou osobou provozující zařízení je nejčastěji společnost s ručením
omezeným nebo akciová společnost. Tato možnost se zřizovateli nabízí v případě, že se zařízení
nemůže řídit pravidly pro provoz mateřských škol danými školskou legislativou z důvodu povahy
poskytovaných služeb (např. příležitostný charakter převážné části docházky, širší věkový rozptyl
dětí, prostorová vybavenost, jinak zajišťované stravování) nebo zřizovatel z nějakých jiných důvodů
firemní školku nechce provozovat jako soukromou MŠ podle školského zákona.
Právní předpisy, kterými se řídí provoz firemních školek zřizovaných jako soukromá zařízení na
základě živnostenského zákona:
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zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní); zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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§ 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
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Pemová, Ptáček a kol., 2013, s. 59-61
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Název předpisu
zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání
(živnostenský zákon)

Relevantní oblasti, které upravuje
- podmínky živnostenského podnikání a kontrola nad jejich dodržováním;
vymezení pojmu „živnost“; oprávněné subjekty, živnostenské oprávnění,
provozovny; druhy živností; rozsah, vznik, změna a zánik živnostenského
oprávnění; živnostenská kontrola a správní delikty
- příloha 2: živnosti vázané (předmět podnikání a požadovaná odborná
způsobilost jednotlivých živností)
- příloha 4: živnost volná (seznam oborů činností)

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů

- obecně hygienické požadavky na prostory a provoz provozoven, v nichž je
provozována živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu nebo
živnost výchova a mimoškolní vzdělávání; tyto požadavky jsou
specifikovány vyhláškou č. 410/2005 Sb.
- podmínky účasti dětí na akcích typu „škola v přírodě“ a povinnosti
právnické osoby při vysílání dětí na takové a podobné akce
- obecné požadavky na hygienické parametry vnitřního prostředí staveb a
venkovních hracích ploch

zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých
zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

- obecné podmínky uznávání a ověřování výsledků dalšího vzdělávání;
členění kvalifikací, Národní soustava kvalifikací, kvalifikační a hodnotící
standard; autorizace a pravidla jejího udělování, prodlužování platnosti a
odnímání, správní delikty, příslušné orgány

zákon č. 96/2004 Sb.,
o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti
k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících
s poskytováním zdravotní péče a
o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních)

- podmínky získávání a uznávání způsobilosti (mj.) k výkonu povolání
všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky,
záchranáře

zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

- předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka

zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících

- vymezení pojmu „pedagogický pracovník“

zákon č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně

- podmínky pro ochranu života, zdraví občanů a majetku před požáry,
povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární
ochrany

- příloha „Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání“
stanoví příslušnost MPSV ČR k autorizaci pro povolání mj. v oblasti péče o
rodinu a děti

- formy vzdělávání, osvědčení k výkonu povolání, uznávání způsobilosti,
správní delikty a sankce

- předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků (např. učitele
MŠ, speciálního pedagoga, asistenta pedagoga), pracovní doba a přímá
pedagogická činnost

- státní správa a samospráva na úseku požární ochrany, státní požární dozor
občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

- právnické osoby (§ 118 - 418)

zákoník práce č. 262/2006 Sb.

- pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, právní vztahy
kolektivní povahy, právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů
- základní zásady pracovněprávních vztahů (zvláštní zákonná ochrana
postavení zaměstnance; uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce;
spravedlivé odměňování zaměstnance; řádný výkon práce zaměstnancem v
souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele; rovné zacházení se
zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace
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vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých

- prostorové podmínky rozsahu venkovních a vnitřních ploch určených
k pobytu dětí; vhodnost uspořádání prostor pro jednotlivé činnosti (výuku,
volné hry, odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení,
stravování, převlékání)
- prostorové podmínky zařízení využívaných pro školy v přírodě
- vybavení nábytkem
- osvětlení
- mikroklimatické podmínky
- provozní podmínky
- zásobování vodou
- úklid a výměna lůžkovin

vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích na
stavby

- technické požadavky na stavby spadající do kompetence obecných
stavebních úřadů

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci)

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

- upřesnění požadavků na zajištění jednotlivých součástí budov a prostor pro
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Další důležité dokumenty

Relevantní oblasti, které upravují

Metodický pokyn MŠMT
č.j. 37 014/2005-25 k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy

- upřesnění povinností pedagogických pracovníků a dětí, žáků a studentů v
otázce zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.,
o obsahových náplních
jednotlivých živností

- příloha 2 „Obsahové náplně živností vázaných“ (živnost „Péče o dítě do tří
let věku v denním režimu“)

- ačkoli je metodický pokyn určen pro školy a školská zařízení zřizovaná MŠMT, lze
jej podpůrně využít u dalších škol a zařízení poskytujících obdobné služby

- příloha 4 „Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů
činností“ (volná živnost č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“)
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Podmínky provozu firemní školky jako soukromého zařízení na základě živnostenského zákona
1) Základem pro provoz takového zařízení je získání živnostenského oprávnění pro provoz vázané
živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ nebo volné živnosti č. 72 „Mimoškolní výchova
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ právnickou nebo fyzickou osobou,
která bude firemní školku provozovat. 78 Prvotním kritériem pro získání živnostenského oprávnění
v obou případech je splnění všeobecných podmínek provozování živnosti (plná svéprávnost a
bezúhonnost).79 Následující tabulka pak shrnuje zvláštní podmínky provozování obou živností, tzn.
požadované odborné způsobilosti nezbytné pro jejich provoz, a tedy pro získání živnostenského
oprávnění a obsahové náplně obou živností.80 Z popisu obsahových náplní živností vynecháváme
body nevztahující se přímo k provozu firemní školky.
Živnost

Požadovaná odborná způsobilost

Obsahová náplň

Vázaná živnost
„Péče o dítě do tří let
věku v denním režimu“

a) odborná způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry nebo zdravotnického
asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní
asistentky nebo záchranáře (podle zákona
č. 96/2004 Sb.), nebo
b) odborná způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka nebo pracovníka v
sociálních službách (podle zákona
č. 108/2006 Sb.), nebo
c) odborná kvalifikace k výkonu povolání
učitele mateřské školy (podle zákona
č. 563/2004 Sb.), nebo
d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy
pro děti do zahájení povinné školní
docházky (podle zákona č. 179/2006 Sb.)

- výchovná péče o svěřené děti do
tří let věku v denním nebo v
celotýdenním režimu zaměřená na
rozvoj rozumových a řečových
schopností, pohybových,
pracovních, hudebních a
výtvarných schopností a kulturně
hygienických návyků přiměřených
věku dítěte
- zajišťování bezpečnosti a zdraví
dětí, jejich pobytu na čerstvém
vzduchu, stravování, spánku v
odpovídajícím hygienickém
prostředí a osobní hygieny dětí,
včetně poskytování první pomoci

Živnost

Požadovaná odborná způsobilost

Obsahová náplň

Volná živnost č. 72
„Mimoškolní výchova a
činnost, pořádání
kurzů, školení, včetně
lektorské činnosti“

Zákon nevymezuje požadovanou odbornou
způsobilost pro výkon volných živností.

- výchova dětí starších 3 let v
zařízeních nezařazených do
rejstříku škol a školských zařízení

Zdroje: zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních
jednotlivých živností

V případě, že soukromá firemní školka provozovaná na základě živnostenského zákona poskytuje
(také) péči o děti mladší tří let, je nezbytné, aby osoba, která v čele zařízení stojí, měla živnostenské
oprávnění k provozu vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ a aby osoby
vykonávající práci pečujících osob v zařízení měly odbornou způsobilost, kterou živnostenský
zákon pro výkon této živnosti požaduje. Je nicméně možné provozovat živnost prostřednictvím
„odpovědného zástupce,“ tj. fyzické osoby ve smluvním vztahu ke zřizovateli odpovídající za řádný
provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Obě živnosti jsou živnosti
ohlašovací, tedy smějí být při splnění podmínek provozovány na základě ohlášení místně příslušnému
živnostenskému úřadu.

78

Viz přílohy č. 2 a 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

79

§6 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.

80

Přílohy č. 2 a 4 Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
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2) Provozovna, v níž je péče o děti poskytována, musí splňovat prostorové a hygienické podmínky
stanovené stejnou legislativou, která platí pro provoz školských zařízení. 81 Kontrolu jejich dodržování
provádí krajská hygienická stanice příslušného kraje. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba
provozující firemní školku musí dále plnit své povinnosti v oblasti požární ochrany, tzn. především
pravidelnou kontrolu dodržování předpisů o požární ochraně a neprodlené odstraňování zjištěných
závad, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty
požární ochrany, se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. Státní požární dozor u právnických osob
a podnikajících fyzických osob vykonává hasičský záchranný sbor příslušného kraje. 82
3) Provoz soukromého zařízení musí splňovat nařízení příslušných právních
předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti při práci.83 Zřizovatel se při zajištění
opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí může podpůrně řídit
metodickým pokynem MŠMT (viz také výše), jejichž dodržení je vodítkem pro
dodržení vysokých bezpečnostních standardů. 84
4) Provoz zařízení služeb denní péče o děti podle živnostenského zákona je z povahy
tohoto právního předpisu činností provozovanou na vlastní odpovědnost
zřizovatele za účelem dosažení zisku. Nicméně, je na zřizovateli, jak s tímto
ustanovením zákona naloží, jak vysoko stanoví výši úplaty za docházku a zda bude zisk z činnosti
zařízení vkládat zpětně především do provozu zařízení, rozšiřování služeb, zaměstnaneckých platů
a odměn nebo na jinou činnost.
5) Odpovědnost za škodu se řídí stejnými předpisy jako v případě provozu mateřské školy na
základě školského zákona – viz bod 11 v části 2.3.2.1 výše.
Další podmínky provozu firemní školky, týkající se věku dětí, stravování, počtu pečujících osob,
provozní doby, požadavků na délku a pravidelnost docházky či obsahu a formy výchovněvzdělávacího programu živnostenský zákon a výše zmíněné související právní předpisy nestanovují.
V těchto ohledech má tedy právnická/podnikající fyzická osoba vykonávající činnost soukromé
firemní školky podle živnostenského zákona „volnou ruku“.
Firemní školky provozované jako soukromá zařízení na základě živnostenského zákona jsou obvykle
zřizovány jako společnosti s ručením omezeným (s.r.o.).
Financování soukromého zařízení provozovaného na základě živnostenského zákona
Právní předpisy nestanoví žádnou povinnost státu přispívat na provoz zařízení provozovaných na
základě živnostenského zákona, tj. nezapsaných do školského rejstříku.
Obdobně právnická či podnikající fyzická osoba provozující takové zařízení není právními předpisy
nijak omezena ve výši úplaty, kterou si za poskytování služeb péče o děti určí, v otázce počtu
(odborného či neodborného) personálu a výši platů.
Soukromým i neziskovým zařízením poskytujícím služby péče o děti se v současné
době nabízí možnost využít pro financování alespoň části svých aktivit, rozšíření
služeb či prostor apod. (nejčastěji formou několikaletých projektů) dotací
z dotačních programů Evropského sociálního fondu a dalších mezinárodních/
zahraničních fondů (Norské fondy) i českých veřejných institucí (MŠMT, MPSV) a
81

zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví; vyhláška č. 410/2005 Sb.

82

zákon č. 133/1985 sb., o požární ochraně

83

zákoník práce; zákon č. 309/2006 sb.; nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

84

Metodický pokyn MŠMT č. j. 37 014/2005-25
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orgánů státní správy (obce, kraje). Na financování provozu firemní školky provozované na základě
živnosti se vztahují platné právní předpisy týkající se daňových odpisů zaměstnavatele, které mu
umožňují poskytovat služby firemní školky zaměstnancům jako peněžní nebo nepeněžní plnění
osvobozené od daně z příjmů.85

2.3.2.3 Neziskové zařízení provozované na základě obecných právních předpisů
Firemní školku je možné provozovat také na základě obecných právních předpisů (bez zakotvení
v konkrétních právních předpisech přímo se vztahujících k předškolnímu vzdělávání a ke službám
péče o děti).
Takové zařízení není zapsáno ve školském rejstříku. Může být samostatným právním subjektem
(např. spolek nebo ústav),86 ale obvykle je provozováno jako jedna z činností nějakého jiného
subjektu – neziskové organizace, firmy nebo instituce s širší působností. Služby na základě obecných
právních předpisů nejsou provozovány za účelem zisku. Konkrétní předpisy, kterými se provoz
zařízení musí řídit, jsou následující:

Název předpisu
zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně

Relevantní oblasti, které upravuje
- podmínky pro ochranu života, zdraví občanů a majetku před požáry, povinnosti
právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany

zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)

- především „povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a
odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a
oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a
odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb“

občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

- právnické osoby (§ 118 - 418)

zákoník práce č. 262/2006 Sb.

- pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, právní vztahy
kolektivní povahy, právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů
- základní zásady pracovněprávních vztahů (zvláštní zákonná ochrana postavení
zaměstnance; uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce; spravedlivé
odměňování zaměstnance; řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s
oprávněnými zájmy zaměstnavatele; rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz
jejich diskriminace

vyhláška
č.
268/2009
Sb.,
o technických požadavcích na
stavby
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují
další
požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
v
pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění
dalších
podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci)

- technické požadavky na stavby spadající do kompetence obecných stavebních
úřadů
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci

85

Pemová, Ptáček a kol., 2013, s. 59-61

86

podle starého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost
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Podmínky provozu neziskového zařízení na základě obecných právních předpisů87
Jak naznačuje tabulka výše, předpisů, jimiž se provoz zařízení na základě obecných právních předpisů
musí řídit, je velmi omezené množství, a jedná se spíše o předpisy s širší působností, vymezující
pravidla týkající se odpovědnosti za škodu (viz bod 11 v části 2.3.2.1), občanskoprávních a
pracovněprávních vztahů,88 právnických osob,89 bezpečnosti staveb a požární ochrany (viz body 8 a 9
v části 2.3.2.1).
Služby péče o děti provozované mimo režim školského a živnostenského
zákona nejsou explicitně podchyceny zákonem o ochraně veřejného zdraví
a vyhláškou č. 410/2005 Sb. To znamená, že se podmínkami danými těmito
předpisy řídit nemusí, ale samozřejmě mohou. Nicméně, na rozdíl od
školských zařízení a služeb na základě živnosti není nijak ukotvena
povinnost krajských hygienických stanic tato zařízení kontrolovat či jejich
zřizovatelům poskytovat odborné poradenství týkající se postupů zajištění
vhodného prostředí pro péči o děti. Zřizovatelé mají nicméně možnost se
obrátit s případnými dotazy na místně příslušnou hygienickou stanici nebo
na Odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR.
Za účelem získání stanoviska ke stavebně-technickým požadavkům
týkajícím se prostor je třeba se obrátit na místně příslušný stavební úřad,
který musí prošetřit, zda jsou zvolené prostory vhodné pro provoz služeb péče o děti, popř. nařídí
nutné stavební úpravy. Pro tyto účely si stavební úřad obvykle vyžádá stanovisko krajské hygienické
stanice. V případě, že bude zařízení provozováno v památkově chráněné budově, je třeba získat
stanovisko také státního orgánu památkové péče.
Požadavky na požární ochranu prostor vymezuje zákon o požární ochraně (č. 133/1985) – osoba
odborně způsobilá k požární ochraně provádí pravidelné kontroly prostor a na počátku, při zřizování
služby, doporučí v případě potřeby příslušné úpravy (např. dodání protipožárních dveří). Za tímto
účelem musí zřizovatel oslovit místně příslušný Hasičský záchranný sbor nebo Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR (Ministerstvo vnitra ČR).
Otázky financování se řídí především předpisy vztahujícími se k financování toho typu právnické
osoby, kterým dané zařízení je nebo jehož je součástí.
Další aspekty provozu (organizace provozu z hlediska počtu, věku a rozdělení dětí do skupin,
personálního zajištění, nejsou blíže vymezeny.
Absence jednoznačných právních podkladů může být do jisté míry výhodou, neboť zřizovateli dává
možnost zajistit některé aspekty provozu zařízení snáze v souladu s vlastními finančními,
personálními a prostorovými možnostmi, jakož i poskytuje dostatek prostoru pro kreativitu při
rozhodování o podobě programu práce s dětmi či personálního obsazení. Na druhou stranu klade na
zřizovatele vyšší nároky ve fázi zřizování než na zřizovatele legislativou lépe podchycených typů
služeb (viz části 2.3.2.1 a 2.3.2.2), protože získání příslušných povolení i odborné rady do značné míry
závisí na vstřícnosti, individuálním úsudku a vytíženosti konkrétních pracovníků místních
hygienických stanic, stavebních úřadů a hasičských záchranných sborů.
Zařízení provozovaná na základě obecných právních předpisů by v případě vstoupení v platnost
zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů měla ve

87

Text této kapitoly vychází z kapitoly „Služby péče o děti zřizované a provozované pouze na základě obecných právních
předpisů“ obsažené v publikaci Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice (Paloncyová a kol., 2013b, s. 153160) vydané v rámci stejného projektu. Daná kapitola obsahuje hlubší rozbor aspektů provozování služeb péče o dítě na
základě obecných právních předpisů.

88

občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

89

§ 118-418 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (právnické osoby)
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lhůtě šesti měsíců od data vstoupení v platnost tohoto zákona zajistit splnění podmínek tohoto zákona
a požádat o zařazení do evidence dětských skupin (viz kapitolu 4 této metodiky).
Financování neziskového zařízení provozovaného na základě obecných právních předpisů
Stejně jako v případě služeb péče o děti poskytovaných na základě živnostenského oprávnění
nestanoví právní předpisy žádnou povinnost státu přispívat na provoz zařízení provozovaných na
základě obecných právních předpisů a tedy nezapsaných do školského rejstříku.
Obdobně právnická osoba provozující takovou službu/zařízení není
právními předpisy nijak omezena ve výši úplaty, kterou si za
poskytování služeb péče o děti určí, v otázce počtu (odborného či
neodborného) personálu a výši platů.
Jako v obou výše zmíněných příkladech platí, že pro financování
alespoň části aktivit, rozšíření služeb či prostor apod. je možné využít
dotací z dotačních programů Evropského sociálního fondu a dalších
mezinárodních/zahraničních fondů (Norské fondy) i českých veřejných
institucí (MŠMT, MPSV) a orgánů státní správy (obce, kraje). Rovněž se
na firemní zařízení tohoto typu vztahují i předpisy týkající se (omezených) možností daňových
odpisů, které vysvětlují Pemová, Ptáček a kol.90

2.3.2.4 Neziskové zařízení na základě zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů (vládní návrh zákona)
V době dokončení této metodiky byl ve druhém čtení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vládní
návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
který je příslibem životaschopného právního podkladu pro provoz různých typů zařízení, která
doposud byla poskytována na základě obecných právních předpisů nebo živnostenského zákona.
Vstoupení v platnost tohoto zákona, které bylo v době vzniku tohoto textu plánováno na 1. září 2014,
by tak poskytlo relativně pevně vymezenou a přesto variabilitu umožňující základnu, která by
zřizovatelům nejen mnohých firemních školek konečně dala jasnější vodítka pro zajištění jednotlivých
aspektů provozu, rozšířila existující možnosti daňových odpisů nákladů na provoz a nastavila
pravidla alespoň částečné externí kontroly kvality.
Více k podmínkám provozu a finančnímu zajištění viz kapitolu 4.

90

Pemová, Ptáček a kol., 2013, s. 59-61
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2.3.3 Způsoby zřízení a zajištění provozu firemní školky
Na základě výsledků mapování poptávky zaměstnanců a analýzy nákladů a přínosů různých
způsobů zajištění provozu firemní školky pro zaměstnavatele se pak zaměstnavateli nabízí několik
možných variant zřízení a zajištění provozu FŠ.
Všechny níže uvedené varianty lze samozřejmě realizovat ve spolupráci dvou či více zaměstnavatelů
(např. sídlících v jedné lokalitě), kteří se domluví o zřízení společné FŠ pro své zaměstnance.
Nezbytným předpokladem této cesty je ošetření smluvních vztahů mezi zaměstnavateli, především
vztahů týkajících se kompetencí v otázce koordinace aktivit týkajících se přípravy a realizace projektu
FŠ, řízení FŠ, poměru počtu zapsaných dětí zaměstnanců každé z firem a především financování.
Může být ale úsporným řešením v případě, že alespoň jednomu ze zaměstnavatelů by se z důvodu
nízké nebo nejisté poptávky provoz samostatné FŠ finančně nevyplatil.
V části 2.4 následuje seznam v ČR aktuálně působících agentur poskytujících různorodé služby
související se zřízením a provozem firemních školek.

2.3.3.1 Zřídit školku samostatně a samostatně ji provozovat
Tato varianta klade na zaměstnavatele největší nároky z hlediska personálního (zajištění dostatečného
množství kapacit adekvátně kvalifikovanými vychovateli) i organizačního (příprava celého projektu
firemní školky, jeho realizace a dlouhodobý provoz zařízení). Je to proto cesta, kterou budou nejčastěji
volit zaměstnavatelé, kteří mají snadný přístup ke zdroji potenciálních zaměstnanců, kteří splňují
stanovené kvalifikační a zkušenostní požadavky, a zaměstnavatelé již disponující adekvátním
prostorovým a provozním zázemím (např. vzdělávací instituce). Důvodem preference této varianty
pro ně bude nejen možnost svěřit přípravu a realizaci projektu do rukou vlastních zaměstnanců nebo
nově najatých osob z okruhu „ověřených“ profesních kontaktů, na něž se mohou spolehnout, ale při
dobře promyšlené strategii přípravy a realizace projektu také výrazná finanční úspora z důvodu
nižších personálních a/nebo provozních nákladů (v případě, kdy už zaměstnavatel má k dispozici
vhodně hygienicky zajištěnou kuchyň, služby údržby prostor atd.), vyhnutí se potřebě platit za
zprostředkovatelské služby externímu dodavateli a např. i využití existujících prostor pro potřeby
firemní školky.
Zaměstnavatel se v tomto případě zavazuje ke splnění všech následujících kroků v souladu s
právními předpisy vztahujícími se ke zvolenému druhu provozu (viz část 2.3.2):
1.

Zmapování poptávky ze strany zaměstnanců
a.

Počet zaměstnanců, kteří by o službu firemní školky minimálně v pětiletém časovém
horizontu měli zájem; a tedy počet dětí, pro jejichž potřeby by školka měla být
provozována

b. Míra „vážnosti“ zájmu zaměstnanců o využívání služeb FŠ

c.
2.



Kolik z nich by dalo přednost FŠ před obecní MŠ či jiným zařízením?



Za jakých okolností (blízkost k pracovišti, provozní doba, věková škála, výchovněvzdělávací přístup, doplňkové služby, finanční podmínky)?

Jak by FŠ byla vytížena (kolik dní v týdnu, hodin denně, kolika dětmi)?

Výběr/nábor zaměstnanců, kteří budou odpovědní za přípravu projektu FŠ z technického,
obsahového, finančního i logistického hlediska; sestavení týmu pověřeného přípravou projektu
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3.

Příprava projektu FŠ
a.

Volba právní formy firemní školky
Tento bod je v procesu přípravy projektu firemní
školky stěžejní, neboť určuje veškerá kritéria, která
bude firemní školka muset splňovat. Rozhodnutí o
vhodné právní formě pro firemní školku vychází
z těchto východisek:
 Předpokládaný počet dětí, které budou školku současně navštěvovat;
 Předpokládaný věkový rozptyl dětí a v souvislosti s tím rozhodnutí, zda bude
možné o všechny děti pečovat zároveň, v jedné věkově smíšené skupině, nebo
bude vhodnější péče ve věkově oddělených skupinách;
 Předpokládaná frekvence a ne/pravidelnost docházky dětí;
 Posouzení, zda má zaměstnavatel k dispozici nějaké prostory, které bude možné
pro provoz firemní školky využít, a zda tyto prostory bude případně možné
upravit tak, aby splňovaly kritéria daná zvolenou právní formou FŠ;
 Rozpočet – tj. jaké finanční (ale i materiální) zdroje má zaměstnavatel k dispozici,
aby pokryl náklady přípravy projektu FŠ, jeho realizace a průběžného provozu
FŠ, včetně veškerých personálních nákladů v jednotlivých fázích přípravy a
realizace projektu? Jde především o tyto zdroje:
-

Investice z vlastních rezerv zaměstnavatele;

-

Výše poplatků za docházku dětí, kterou budou jejich rodiče-zaměstnanci
ochotni platit;

-

Možnost získání grantu na zřízení a (alespoň počáteční) provoz FŠ
z evropských fondů (např. Evropský sociální fond) nebo z jiných českých
či zahraničních fondů/agentur (např. Norské fondy);

-

Sponzorské dary od firemních partnerů (např. výměnou za poskytnutí
míst ve FŠ pro využití zaměstnanci partnera apod.).

Rozhodnutí o právní formě, která bude pro daného zaměstnavatele a jeho firemní školku
nejvhodnější, vychází z průzkumu poptávky zaměstnanců a inventarizace personálních,
prostorových a finančních zdrojů, kterými zaměstnavatel disponuje. Toto rozhodnutí
zároveň ovlivní výslednou podobu FŠ a pravidla, kterými bude nutno se během přípravy
projektu, jeho realizace a dále během provozu FŠ řídit.
b. Volba prostor – existující prostory/nová výstavba? Posouzení rozsahu potřebných
stavebních prací (vč. případných rekonstrukcí). Architektonický projekt výstavby a/nebo
rekonstrukce. Je nezbytné zajistit, aby prostory splňovaly technické a bezpečnostní normy
vyplývající z požadavků vážících se ke zvolené právní formě chystané FŠ; jejich
dostatečnost a způsob jejich provedení musí posoudit zástupce místně příslušného
stavebního úřadu. Stavby a výraznější rekonstrukce musí být v souladu se stavebním
zákonem ohlášeny příslušnému obecnímu stavebnímu úřadu, který na základě stavebního
řízení může vydat stavební povolení; bez tohoto povolení nelze stavbu/rekonstrukci
započít.91

91

§ 103-157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
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c.

Plán personálního zajištění provozu zařízení; pečující personál, provozní personál –
kvalifikace zaměstnanců, počet zaměstnanců, výše jednotlivých úvazků – tak, aby
výsledné personální obsazení splňovalo normy vyplývající ze zvolené právní formy
chystané FŠ.

d. Příprava výchovně-vzdělávacího projektu zařízení, popř. doplňkových služeb
e.

Plán zajištění provozu zařízení (strava, úklid, technická údržba)

f.

Finanční rozpočet nákladů přípravy a realizace projektu zařízení
a provozu

4.

Zajištění realizace stavby či rekonstrukce

5.

Vybavení prostor

6.

Zahájení provozu

7.

Zajištění pravidelného provozu a jeho financování

Ačkoli zde hovoříme o případu, kdy zaměstnavatel zřízení FŠ i její provoz zajišťuje samostatně,
v otázce zajištění/řízení provozu FŠ je tato samostatnost relativní - prakticky není možné, aby
zaměstnavatel, zvláště pokud jeho odborným zaměřením není právě poskytování služeb výchovy a
péče o děti, zcela na vlastní odpovědnost přímo řídil i provoz FŠ jako takové. Ve většině případů tedy
půjde o postoupení kompetencí řízení FŠ, organizace jejího provozu a zajištění její každodenní
administrativy osobě, která stojí v čele FŠ (ředitel/ka či vedoucí zařízení). Tato osoba může být
zaměstnána přímo firmou/institucí, která FŠ pro své zaměstnance zřídila (zaměstnavatel), nebo (pro
daný účel založenou) nezávislou právnickou osobou, která bude činnost FŠ vykonávat.
Obdobně osoby pečující o děti ve FŠ v pozici vychovatelů/učitelů/pečujících osob budou téměř ve
všech případech externě najaté zaměstnavatelem nebo právnickou osobou vykonávající činnost FŠ
přímo na práci ve FŠ.
Zaměstnavatel může pak přímo v rámci firmy delegovat některému ze zaměstnanců funkci kontaktní
osoby/projektového manažera FŠ nebo takovou osobu najmout přímo na tuto funkci; tato osoba může
fungovat buď „pouze“ jako komunikační „spojka“ mezi FŠ a firmou (zprostředkovávat dotazy,
novinky atd. mezi vedením firmy a FŠ) nebo mít širší odpovědnost v otázce řízení provozu FŠ
(zajišťování administrativy, rozhodování o důležitých krocích ve vývoji zařízení, komunikace
s kontrolními orgány ad.); škála jejích úkolů se bude pravděpodobně v průběhu let měnit a vyvíjet.
Účetnictví FŠ může být rovněž provozováno přímo účetní/m zaměstnavatele nebo (do určité míry)
delegováno osobě odpovědné za řízení/administrativu FŠ. To závisí především na tom, jestli je FŠ
provozována a administrována jako samostatný právní subjekt (v případě zřízení nové právnické
osoby za účelem provozu FŠ) nebo jako součást aktivit zaměstnavatele (v případě provozu FŠ na
základě obecných právních předpisů) a na složení zdrojů, z nichž je FŠ financována (vlastní zdroje
zaměstnavatele, granty určené přímo na zřízení/provoz FŠ, poplatky rodičů).
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Příklad z praxe:
Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO
Myšlenka založit školku pro děti zaměstnanců a studentů univerzity vznikla v kolektivu zaměstnanců v okolí
rektora. Vedení univerzity nápad vzalo za svůj a ustavilo projektový tým sestávající ze dvou členů kanceláře
prorektora a odborného garanta zvenčí se zkušenostmi se zakládáním sítě soukromých školek; tomuto týmu byl
svěřen úkol přípravy a realizace projektu univerzitní MŠ. Po zahájení projektu byl do týmu zvenčí přijat ještě
projektový manažer odpovědný za řádné zajištění technické, finanční a administrativní stránky celého projektu
a půl roku před zahájením provozu MŠ i nynější ředitelka univerzitní MŠ, která dostala primární odpovědnost
za přípravu školního vzdělávacího programu a podílela se na tvorbě dalších podkladů pro otevření MŠ. Celý
projekt přípravy a realizace univerzitní MŠ s formou školské právnické osoby provozované na základě
školského zákona, včetně sepsání a podání žádosti o finanční podporu z Evropského sociálního fondu a
výstavby nové budovy čistě pro potřeby školky, trval 2 roky. Řízením provozu školky jsou od jeho zahájení
pověřeni projektový manažer a ředitelka MŠ. Výstavba budovy školky byla hrazena ze zdrojů univerzity.
Převážná část investičních, neinvestičních i provozních nákladů během prvního roku provozu školky byla
hrazena z grantu Evropského sociálního fondu, který univerzita získala na šířeji definovaný projekt zaměřený na
podporu rovných příležitostí. Neinvestiční náklady po skončení projektu jsou z většiny hrazeny z normativů pro
soukromé školství; zbytek nákladů dofinancovává univerzita coby zřizovatel. V prvním roce provozu rodičezaměstnanci univerzity hradili pouze stravné; od druhého roku provozu bude za docházku do MŠ vybírána
úplata ve výši 1900 Kč/měsíc. Od zahájení provozu do školky dochází několik dětí externích zaměstnanců
univerzity – ti za docházku i v prvním roce provozu hradili drobnou úplatu.
Pečující personál MŠ zahrnuje ředitelku, 4 učitelky mateřské školy, 2 asistentky a další lektory zajišťující
nadstandardní aktivity.
Děti jsou rozděleny do tří oddělení. V každém ze dvou věkově smíšených oddělení je pečováno o 25 dětí ve věku
2-4 let; ve třetím oddělení je pečováno o skupinu deseti nejstarších dětí (před nástupem povinné školní
docházky). Na oddělení, kam dochází nejstarší děti, připadá jedna učitelka; ve dvou dalších odděleních působí
vždy zároveň učitelka a asistentka; asistentka umožňuje učitelce věnovat se pedagogické činnosti, zatímco sama
vykonává pomocnou činnost u nejmladších dětí – vypomáhá jim s obsluhou a působí jako dozor při volné
činnosti.
V prvním roce provozu byla více než polovina dětí zapsaných ve školce ve věku 2-3 let; to bylo výsledkem
zvýšené poptávky ze strany matek-akademiček čerstvě končících dvouletou rodičovskou dovolenou, kterým
bylo přijetí umožněno, ačkoli školka stanovila dovršení věku 3 let jako přednostní kritérium pro přijetí.
Většina dětí je zapsána k celodenní docházce; část dochází do školky polodenně; některé pouze 5 dní v měsíci.

Zdroj: expertní rozhovory s ředitelkou a projektovým manažerem firemní školky, web školky (http://www.vsb.cz/skolka/cs/)
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Příklad z praxe:
Firemní školka „Linetka“ firmy LINET, s.r.o.
Zájem o zřízení firemní školky vzešel ze strany zaměstnanců, mezi nimiž byla – vzhledem k umístění firmy
mimo větší obec – řada dojíždějících rodičů s malými dětmi, kteří měli problém umístit děti do přeplněných
místních zařízení a naopak nestíhali účinně kombinovat plnou pracovní dobu s omezenou provozní dobou
zařízení v místech bydliště. Zájem rodičů si firma potvrdila rozsáhlým dotazníkovým šetřením. Firma Linet
zároveň měla i zájem na tom, rozšířit své společensky odpovědné aktivity o poskytování míst ve firemní školce
rodinám žijícím v okolí firmy.
Firma si zpracovala průzkum mateřských škol v regionu, aby zjistila možnosti spolupráce s některými z nich
(např. formou finanční podpory provozu výměnou za poskytnutí míst pro děti zaměstnanců), což se ale ukázalo
z kapacitních, finančních i legislativních důvodů nevýhodné či nemožné. Firma proto provedla finanční
srovnání nákladů zřízení firemní školky s vynaložením pouze vlastních personálních zdrojů a za předpokladu,
že by celý projekt byl objednán u externího dodavatele. Finanční srovnání dopadlo jednoznačně ve prospěch
varianty zřídit školku zcela ve vlastní režii firmy Linet, jejíž výhodou je i to, že disponuje širokou škálou
oddělení, která mohla jednotlivé části projektu zpracovat (např. plán vybavení školky, pojištění, projekt
venkovního hřiště, stavební projekt, zpracování grantové žádosti k Evropskému sociálnímu fondu). Zřízení
firemní školky dopomohlo i vyhlášení první výzvy pro podávání přihlášek projektů firemních školek v rámci
evropského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) – získaný dvouletý grant
z Evropského sociálního fondu pokryl veškeré mzdové náklady školky a malou část nákladů na vybavení.
Veškeré stavební náklady související se zřízením školky (tj. přestavbou části budovy firmy Linet na prostory
splňující normy pro provoz předškolních zařízení) poskytla firma Linet z vlastních zdrojů.
Po uplynutí projektu byla zřízena Školka „Linetka“ jako samostatný právní subjekt s právní formou společnosti
s ručením omezeným. Za účelem splnění podmínek OP LZZ byla zřízena na základě živnostenského zákona a
takto byla v prvních letech provozu vedena, ale její provoz byl od počátku koncipován tak, aby splňoval
hygienické, bezpečnostní, prostorové a vzdělávací podmínky provozu MŠ podle školského zákona. Podle
původního plánu byla školka po ukončení doby čerpání grantu registrována v Rejstříku škol. Nyní Linetka jako
soukromá mateřská škola registrovaná ve školském rejstříku čerpá normativy na soukromé školství na pokrytí
neinvestičních nákladů a části platů; zbytek prostředků poskytuje firma Linet spol. s r.o. formou pravidelného
daru školce (tj. firmě „Mateřská škola Linetka s.r.o.“) a poplatky rodičů, z nichž rodiče-zaměstnanci firmy hradí
800 Kč/měsíc a ostatní 3 500 Kč/měsíc. Přes prázdniny při menší vytíženosti školka částečně zlepšuje své příjmy
na provoz poskytováním služby krátkodobého hlídání a organizací příměstských táborů.
Pečující personál zahrnuje ředitelku, 3 další učitele MŠ, 2 asistentky pedagoga. Děti jsou rozděleny do dvou
skupin podle věku (2-4 roky a 4-7 let); na 41 dětí připadá celkem 6 pečujících osob; asistentky pedagoga
umožňují především realizaci vzdělávacího programu Začít spolu, který vyžaduje dozor či asistenci většího
počtu dospělých osob v menších skupinách. Školka také naplňuje své původní předsevzetí vychovávat
předškolní děti k exaktnímu myšlení a podporovat tak jejich vývoj. Ve školce běží již třetím rokem projekt „Malí
vynálezci z Linetky“, který podporuje jak manuální zručnost dětí, tak technickou výchovu. Do školky jsou
přijímány i děti před dovršením 2 let věku, ale pouze v případě, že jejich rodiče jsou zaměstnanci firmy.
Zaměstnancům na mateřské/rodičovské dovolené je v případě nárazových pracovních povinností rovněž
poskytována služba krátkodobého hlídání, a to i dětí mladších 2 let.

Zdroj: expertní rozhovory s ředitelkou školky a personální ředitelkou firmy, web školky (http://skolka.linet.cz/)
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2.3.3.2 Zřídit školku s pomocí agentury a samostatně zajišťovat dlouhodobý
provoz
Tato varianta předpokládá, že zaměstnavatel v rámci svého zaměstnaneckého kolektivu nemá
dostatečné kapacity (resp. osoby s adekvátním odborným zaměřením nebo zkušenostmi) na zajištění
přípravy a realizace projektu FŠ do zahájení jejího provozu, aby přípravu a realizaci projektu mohl
pokrýt z vlastních personálních zdrojů, ale může zaštítit/zajistit vlastní provoz zařízení od chvíle, kdy
bude pro FŠ nalezen vhodný tým pečujících osob v čele s vedoucím/týmu/ředitelem/ředitelkou FŠ.
Stejně jako v předchozí variantě se tedy v otázce zajištění provozu nejedná o to, že by zaměstnavatel
řídil chod FŠ, potažmo pokryl její personální potřeby čistě z vlastních zdrojů. Míra podílu
zaměstnavatele na řízení se zde odvíjí spíše od právní formy, kterou FŠ má, od personálních kapacit a
finančních zdrojů zaměstnavatele a v neposlední řadě od jeho zájmu na tom, mít denní chod zařízení
průběžně pod kontrolou.
Z povahy věci by rovněž bylo obtížné vyloučit účast zaměstnavatele na přípravách a realizaci projektu
FŠ, potažmo jednoznačně stanovit, jaká bude míra zapojení zaměstnavatele, resp. zaměstnance/ů ve
funkci styčné/ých osoby/osob pro komunikaci se zřizovatelskou agenturou, do příprav a realizace
projektu FŠ před jejím zahájením.
Stěžejním bodem této varianty nicméně je, že zaměstnavatel deleguje většinu kroků (tj. kroky 1-6)
uvedených v popisu první varianty (viz část 2.3.3.1) externí agentuře, s níž bude především
konzultovat klíčová rozhodnutí o dalším postupu (výsledky průzkumu poptávky, volba právní formy
FŠ, rozpočet, zajištění prostor pro provoz FŠ).
Náklady této varianty mohou být vyšší než v případě volby varianty předchozí. Důvodem je, že
zaměstnavatel v tomto případě musí z dostupných zdrojů pokrýt nejen provozní a investiční náklady
související s přípravou a realizací projektu FŠ vč. případných nadstandardních personálních výdajů na
úvazek styčného zaměstnance pro komunikaci se zřizovatelskou agenturou, ale hradí rovněž
zprostředkovatelské a poradenské služby agentury jako takové. Pokud ale zaměstnavatel nemá
v rámci vlastních personálních zdrojů dostatečné kapacity pro zajištění těchto činností, může nákup
služeb agentury naopak znamenat značnou finanční a především časovou úsporu.
Do konce projektu se nám bohužel nepodařilo provést rozhovor se zástupcem žádného
zaměstnavatele, který by firemní školku zřídil tímto způsobem. Důvodem je mj. skutečnost, že
takových zaměstnavatelů je v ČR méně než v případě těch, kteří volí variantu 1 nebo variantu 3
(následující).

2.3.3.3 Zřídit školku s pomocí agentury a nechat i zajištění dlouhodobého provozu
v režii agentury
Tuto variantu volí zaměstnavatelé, kteří chtějí nabídnout svým zaměstnancům možnost využívat
službu péče o děti jako firemní benefit, ale a) nemohou/nechtějí do projektu FŠ investovat čas
vlastních zaměstnanců, b) z důvodu nízkého nebo nestabilního počtu zaměstnanců se zájmem o
umístění dětí do FŠ nepovažují investici do projektu FŠ zřízené přednostně či výhradně pro potřeby
vlastních zaměstnanců za rozumnou a/nebo c) vnímají FŠ jako jeden z řady rovnocenných
zaměstnaneckých benefitů, který nechtějí vložením poměrně většího úsilí nad ostatní povýšit.
Jedná se obvykle o soukromé školky zakládané v současnosti už jako součást existující sítě
soukromých zařízení péče o děti některé ze zřizovatelských agentur, které agentury často zakládají i
z vlastní iniciativy pro využití několika firem v jedné lokalitě i soukromých zájemců a se
zaměstnavateli před realizací projektu uzavírají jen předběžné nezávazné smlouvy. Účast
zaměstnavatelů na provozu je především prostřednictvím financování, které může mít podobu
pravidelných příspěvků na docházku dětí vlastních zaměstnanců či příspěvků/poukázek na služby FŠ
vyplácených přímo zaměstnancům, ale může probíhat např. i formou sponzorských darů školce aj.
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způsoby na základě obchodní strategie agentury a její dohody s konkrétním/i zaměstnavatelem/
zaměstnavateli.
Někdy se stává, že zaměstnavatel zvolí pro zřízení FŠ jiného externího dodavatele než pro následné
zajištění dlouhodobého provozu, či v průběhu let dodavatele změní (např. ve chvíli, kdy vyprší
platnost smlouvy o dodávce služby s původním dodavatelem, ale i pokud se vyskytnou problémy ve
vzájemné spolupráci).
Příklad z praxe:
Firemní škola Ministerstva zahraničních věcí ČR
Situace většiny zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) je specifická tím, většina z nich střídavě
působí na pražském ústředí ministerstva a na několikaletých misích v zahraničí. Tuto situaci, která klade vysoké
nároky na rodinný život zaměstnanců, se ministerstvo snaží kompenzovat silnou rodinnou politikou. V rámci ní
jsou např. zaměstnanci-partneři vysíláni pokud možno do stejných míst; partnery zaměstnanců, kteří nejsou
v pracovním poměru k MZV, se ministerstvo snaží zaměstnat na doprovodné práce při zahraničních misích;
dětem vyslaných zaměstnanců MZV hradí v zahraničí vzdělání. Opakované výjezdy do zahraničí a návraty zpět
do ČR nicméně mají velký dopad právě na děti zaměstnanců, které jsou nuceny několikrát za dobu své školní
docházky – i v průběhu školního roku – střídat školní kolektiv, doplňovat si ve volném čase promeškanou látku
atd. Zatímco s některými gymnázii v Praze má MZV smlouvy, díky nimž se mohou tyto děti po návratu do ČR
snáze zapojit do vzdělávacího procesu, s mateřskými školami se MZV dlouhodobě nedařilo obdobnou
spolupráci nastavit, nejen z důvodů jejich přeplněnosti v posledních letech a pevně stanovených termínů zápisů
na nadcházející školní rok, které prakticky neumožňují započít docházku jindy než v září.
Vedení MZV se spolu se SRP (Sdružením rodinných příslušníků a Odborovou organizací) proto rozhodlo na
tuto obtížnou situaci reagovat návrhem projektu založení firemní školky pro zaměstnance působící na pražském
ústředí, která by zaměstnancům s malými dětmi ubrala část starostí se zajištěním péče o děti a umožnila jim tak
snáze se realizovat v rámci už tak profesně náročného kariérního systému MZV, kde mj. důležitou roli hraje
počet let odpracovaných na různých pozicích. Dotazníkový průzkum provedený v roce 2011 mezi zaměstnanci
ministerstva potvrdil, že zájem o školku je velký. Po schválení záměru kolegiem ministra personální odbor
vypsal výběrové řízení na dodavatelskou firmu, která měla za úkol projekt firemní školky zpracovat na míru,
realizovat, školku uvést v provoz a po tři roky ji provozovat.
Firemní školka byla v září 2013 vybraným dodavatelem Firemní školky s.r.o. zřízena jako služba poskytovaná
ministerstvu – školka tedy není samostatným právním subjektem. Prostory školky byly vystaveny jako
montovaná budova v prostorách areálu Černínského paláce (hlavního sídla MZV) splňující hygienické,
bezpečnostní a prostorové požadavky školské legislativy pro provoz předškolních zařízení. Školka není zapsána
ve školském rejstříku, ale její výchovný program je založen na Rámcovém vzdělávacím programu pro
předškolní vzdělávání. Přijímány jsou sem děti ve věku 1-6 let. Kapacita je momentálně 25 dětí – program je
obvykle organizován pro celou tuto věkově smíšenou skupinu současně, pouze na některé aktivity jsou děti
rozděleny podle věku (do 3 a od 3 let). Většina dětí je přihlášena k celodenní každodenní docházce. S dětmi
pracují 4 členky pečujícího personálu (ředitelka a učitelka s pedagogickým vzděláním, zdravotní sestra a
pečovatelka s akreditací MŠMT pro péči o děti ve věku 0-15 let), které jsou všechny zaměstnány firmou Firemní
školky s.r.o. na plný úvazek. Dalším členem personálu je hospodyně. Strava je zajišťována externím
dodavatelem stravování.
Rodiče hradí poplatky za celodenní docházku ve výši 3 000 Kč/měsíc, jsou umožněny i jednorázové vstupy
(celodenní za 300 Kč, polodenní za 150 Kč). Stravné hrazené rodiči (celodenní ve výši 81 Kč/ den) pokrývá
veškeré náklady školky na stravování.

Zdroj: expertní rozhovor se zaměstnankyněmi personálního odboru MZV ČR, web školky (http://mzv.skokplus.com)
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2.4 Agentury zřizující a provozující firemní školky
Uvádíme seznam všech v ČR momentálně působících agentur poskytujících různorodé typy služeb
související se zřízením i provozem firemních školek, které byly v rámci projektu identifikovány a
s jejichž zástupci byly provedeny rozhovory.


Firemní školky, o.s.
http://www.firemni-skolky.cz/
http://www.skolka-jesle.cz
Sdružení nabízí komplexní služby (tj. zřízení i provoz školky), o něž je většinou ze strany
zaměstnavatelů největší zájem. Cílem sdružení je každému zaměstnavateli projektovat školku,
která odpovídá konkrétním představám a požadavkům jeho zaměstnanců. Všechny školky
zřizují podle pravidel školského zákona – některé s celodenním provozem jsou nyní zapsány
ve školském rejstříku. Většina zřízených školek má formu společnost s ručením omezeným
(s.r.o.). Sdružení realizuje i školky, které nejsou primárně firemní. Kromě zpracování projektu
školky, jejího zřízení a zajištění jejího provozu sdružení poskytuje související poradenství a
asistenci při vytváření a podávání žádostí o dotace z fondů EU. Sdružení poskytuje i
poradenství týkající se dětské skupiny. Sdružením realizované školky jsou typicky
financovány pravidelnými vklady zaměstnavatele, příspěvky rodičů a dotacemi z fondů EU.



Firemní školky, s.r.o.
http://www.firemniskolky.cz/
Firma nabízí komplexní služby zřízení a provozu firemních školek, kdy hlavním záměrem je
provozování těchto školek, zatímco služby zpracování projektu a zřízení firemní školky, příp.
vč. modulární stavby, jsou chápány jako přidaná hodnota v nabídce firmy. Firma rovněž
provozuje franchisingový program, v rámci něhož poskytuje komplexní poradenství, odborné
vedení při realizaci vlastního projektu školky zřizovatelem, zajištění komunikace s dodavateli,
právní servis a organizaci společných školních akcí. Všechny školky jsou zřizovány na
základě živnostenského zákona (různé typy živnosti dle věku dětí a měnícího se názvosloví) a
mají právní formu s.r.o. Dvě z pěti zatím realizovaných školek jsou zapsány v Rejstříku škol a
školských zařízení. Realizované školky jsou financovány z větší části zaměstnavatelem a
částečně rodiči formou příspěvků ve výši 2 až 5 tisíc Kč měsíčně; jedna školka je v současnosti
kofinancována z dotace EU na širší projekt, jehož je součástí.



O.s. NIDAR
http://nidar.cz/
http://www.firemniskolka.eu/
Sdružení se specializuje na poradenství při tvorbě a realizaci projektu firemní školky,
poskytuje služby zjišťování poptávky zaměstnanců a organizace výběrových řízení na
dodavatele služeb provozu firemní školky nebo na zaměstnance školky (v případě, že školku
provozuje přímo zaměstnavatel). Poradenské služby zahrnují právní a technické poradenství,
vytvoření návrhu výchovného projektu (resp. školního vzdělávacího programu) zařízení,
vytvoření standardů kvality zařízení pro výběrové řízení na dodavatele/zaměstnance i
průběžný monitoring provozu, certifikaci poskytovaných služeb a průběžný dohled nad jejich
výkonem, audit a v neposlední řadě zprostředkování kontaktu na další dodavatele (stavební
firmy, výrobce vybavení školek a zahrad, výrobce didaktických pomůcek). Zřizované FŠ
pokrývají celou škálu výše popsaných právních forem v závislosti na potřebách a možnostech
zaměstnavatele. Poplatky za docházku jsou koncipovány jako zdroj financování mzdových
prostředků a pohybují se u většiny FŠ ve výši 3 až 4 tisíc Kč měsíčně; v závislosti na
charakteru zaměstnavatelské firmy a nárocích zaměstnanců-rodičů ale mohou být i vyšší.
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Alfa – firemní školky, Youngberry, s.r.o.
http://www.alfa-firemniskolky.cz/
Firma poskytuje komplexní služby související se zřizováním a provozem firemních školek,
které zakládá z vlastní iniciativy a s pomocí vlastního počátečního finančního vkladu
v blízkosti firem, jež o jejich využívání projeví zájem. Služby zahrnují analýzu potřeb
zaměstnavatele i zaměstnanců; poradenství (legislativní, technické, finanční, vyhledání
nemovitosti, personální, komunikace s úřady, stravování); vypracování projektu zařízení
včetně výchovného plánu; zajištění provozu zařízení; průběžného dohledu nad
poskytovanými službami školky a akreditace. Všechny školky zřizované firmou Alfa – firemní
školky mají právní formu s.r.o. a jejich provoz se řídí vzdělávacím plánem splňujícím
požadavky rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání podle školského
zákona, některé jsou zapsány ve školském rejstříku. Alfa-firemní školky se specializuje na
realizaci školek s bilingvní výukou a nabídkou zájmových kroužků. Realizované školky jsou
financovány počáteční investicí zřizovatele (Alfa – firemní školky), dále pravidelnými vklady
firem-zaměstnavatelů a příspěvky rodičů.



KinderGarten; Kindergarten Services s.r.o.
http://www.kindergarten.cz/
Firma je zřizovatelem sítě mateřských škol s různým zaměřením (anglické, jazykové, sportovní
a firemní) a zaštiťuje jejich provoz prostřednictvím franchisingu. V současnosti KinderGarten
provozuje čtyři firemní školky pro firmy s více než 500 zaměstnanci, spolupracuje ale i
s menšími zaměstnavateli. KinderGarten nabízí službu kompletní realizace nové školky se
zvoleným zaměřením. Firemní školky KinderGarten jsou financovány počáteční investicí
zřizovatele, školskými normativy pro soukromé školství (na základě zápisu do školského
rejstříku) a poplatky rodičů, které se pohybují ve výši od 3 500 do 6 000 Kč měsíčně. Služba
franchisingu zahrnuje poskytnutí koncepce včetně vzdělávacího plánu, propůjčení značky a
systém kontroly. Školky KinderGarten jsou provozovány buď jako soukromé MŠ s vlastním
majitelem (soukromé právní subjekty), nebo jsou součástí zřizovatele.
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3. Alternativní zařízení péče o děti a práce s rodinou
v mateřských/rodinných centrech
Obsah této kapitoly:
3.1 „Mateřské/rodinné centrum“ – definice
3.2 Mateřská/rodinná centra jako půda pro zavádění inovací v systému služeb denní péče o děti

3.1 „Mateřské/rodinné centrum“ – definice92
Termín „mateřské/rodinné centrum“ (dále „centrum“ nebo „MC/RC“) používáme v této metodice a
v dalších publikacích vycházejících z tohoto projektu pro centra služeb pro rodiny provozovaná na
neziskovém základě, jejichž hlavními principy jsou svépomoc, nízkoprahový charakter a podpora
rodiny v jejích základních funkcích.93 MC/RC typicky provozují služby příležitostné i pravidelné
péče o děti, svépomocné skupiny a poradenství se zaměřením na rodinnou problematiku, otevřené
herny a volnočasové kurzy pro děti i rodiče.
MC/RC vznikala v ČR živelně, reagujíce na poptávku po určitých
typech služeb v místech, kde se ve veřejných zařízeních
nedostávalo kapacit a alternativní služby zcela chyběly nebo byly
pro uživatele finančně obtížně dostupné. V současné době už
v ČR existuje rozsáhlá síť MC/RC. Typ, rozsah i charakter
poskytovaných služeb se mezi jednotlivými MC/RC liší v
závislosti na lokální poptávce, složení uživatelů a dostupných
finančních zdrojích.
Mateřská/rodinná centra (MC/RC) v České republice vznikají od roku 1995. Nejprve byly provozovány
jako svépomocné kluby aktivit, péče o děti a setkávání rodičů a dětí, zakládané ženami na mateřské a
rodičovské dovolené (MD a RD). Jejich smyslem bylo primárně vytvořit pro rodiče – nejčastěji matky –
na MD/RD prostor pro seberealizaci, sdílení zkušeností a společenské vyžití a nabídnout jim
alternativní náplň času tráveného s dětmi. V současnosti velká část MC/RC už cílí na rodinu v jejím
širším pojetí. Mnohá centra se navíc výrazně profesionalizují v některém druhu služeb v závislosti na
měnícím se charakteru poptávky a nabídky služeb v lokalitě.94 Centra tak v dnešní době nabízí
vzdělávací, zábavné, diskusní či poradenské aktivity pro dospělé bez ohledu na jejich rodinnou situaci,
stejně jako děti v MC/RC naleznou vyžití nejen skrze volné herny, dětské koutky a jednorázové akce
pro rodiny, ale i v kvalitní nabídce služeb denní péče, široké škále kroužků či např. pobytových

92

Text této kapitoly byl částečně adaptován z Peychlová, 2013. Zjištění prezentovaná v této kapitole vycházejí z citovaných
zdrojů, provedených expertních rozhovorů se zástupkyněmi osmi mateřských/rodinných center a ředitelek obou hlavních
zastřešujících organizací (Rut Kolínská, předsedkyně Sítě mateřských center, o.s.; Edita Kozinová, předsedkyně Unie center
pro rodinu a komunitu, o.s.) a z výsledků diskusních skupin, pořádaných v rámci projektu.
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V ČR existují i soukromá zařízení provozovaná soukromými subjekty, která v názvu používají termín „mateřské/rodinné
centrum“. Protože tato centra jsou obvykle provozována na komerčním základě a postrádají tak prvek nízkoprahovosti
(neziskovosti), který je pro tuto kapitolu klíčový, nebudeme se jim zde věnovat. To ovšem nic nemění na tom, že mnohá
z těchto center provozují služby velmi podobné službám center neziskových a plní tak rovněž důležitou funkci pro rodiny
v lokalitách, kde působí.
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zájezdů.95 Populárním trendem v nabídce českých MC/RC jsou také společné aktivity dětí s rodiči
s cílem posílit rodičovské kompetence v komunikaci s dítětem, v péči o dítě jako takové i v tvořivosti
při trávení společného času.
Profesionalizace služeb MC RC – a v souvislosti s tím také jejich profilace určitým směrem – spočívá
např. v tom, že některá MC/RC nahrazují původně svépomocné „školičky“ provozované bez opory
v zákonech nebo podle obecných právních předpisů (soukromými) mateřskými školami
registrovanými ve školském rejstříku (viz např. kapitola 2), nebo doplňují laické poradenství mezi
rodiči, které probíhá spontánně nebo formou svépomocných skupin, odbornými poradenskými
službami s různorodým zaměřením (sociální, rodinné, manželské, finanční, právní poradenství), opět
se zakotvením v odpovídající legislativě.96 Některá MC/RC dnes také mají pověření k výkonu sociálně
právní ochrany dětí nebo provozují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 97
Slovní spojení „mateřské/rodinné centrum“ (MC/RC) volíme z toho důvodu, že termín „mateřské
centrum“, který se u nás pro tato zařízení ustálil po vzoru německého „Mütterzentrum,“98 v posledních
letech řada center ve svých názvech nahrazuje spojením „rodinné centrum“, reflektujíce tak rozšiřující
se škálu cílových skupin i poskytovaných služeb a pořádaných aktivit.

3.1.1 Funkce mateřských a rodinných center a zastřešující organizace
V ČR v současnosti působí přes 350 MC/RC. Síť mateřských center, o.s. (Síť) sdružuje od r. 2002
většinu MC/RC v ČR; její členská základna momentálně čítá 300 center.99 Síť vidí své poslání v
„koordinac[i], propagac[i] a rozšiřování hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací,“
„posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve
společnosti,“ „podpo[ře] právní ochran[y] rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny,“ a
„podpoře zdravého života ve zdravém prostředí“.100 Poslání MC/RC tkví podle Sítě v „principu
rodinné svépomoci a vzájemné služb[y], poskyt[ování] společenství, solidarit[y] a otevřenost[i] všem
generacím“.101 Přibližně 50 center sdružuje Unie center pro rodinu a komunitu, o.s. (Unie). 102 Unie
vznikla v roce 2011 za účelem usnadnit lokální sdružování center s prorodinně zaměřenými aktivitami
a dále především podporovat a vykonávat „veřejně prospěšnou a
komunitní práci“, „sociální práci a sociální služby“ a „práci s
rodinou a jejími různými typy jako prevenci sociálně patologických
jevů“.103 Unie zdůrazňuje komunitní funkce center. Profilace Unie
odráží už zmíněnou současnou tendenci řady MC/RC rozšiřovat
své zaměření na šířeji definované cílové skupiny a
profesionalizovat poskytované služby; to nicméně platí i o MC/RC
sdružených pod hlavičkou Sítě. Některá MC/RC působící v ČR
nejsou členy žádné z těchto dvou organizací.
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Síť mateřských center, 2003
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zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (a další)
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zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

98

Viz Kolínská, 1995. Termín konsistentně používá i Síť mateřských center, o.s., hlavní sdružující organizace MC/RC
působících v ČR.

99

Síť mateřských center. Seznam členských MC

100

Stanovy občanského sdružení Síť mateřských center, o.s.
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Unie center pro rodinu a komunitu. Členské organizace. V době vzniku tohoto textu pouze dvě z členských center Unie
zároveň uváděla jako své členy Síť.

103

Stanovy občanského sdružení Unie center pro rodinu a komunitu.
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Služby MC/RC zahrnují provoz heren a kluboven pro setkávání dětí a rodičů, volnočasové aktivity
typu zájmových kroužků pro děti a/nebo dospělé, pořádání dílen, sportovních a zážitkových akcí či
kulturních exkurzí, přednášky a besedy pro dospělé nejen s rodinnou tematikou, vzdělávací a
rekvalifikační kurzy pro dospělé, služby pravidelného i nárazového hlídání a péče o děti, svépomocné
poradenské skupiny i odborné poradenské, aktivizační a sanační služby zaměřené na podporu
kvalitního rodinného života.
MC/RC poskytují rodičům na MD/RD prostor pro seberealizaci, napomáhají jim vyjít ze společenské
izolace při celodenní péči o dítě a fungují jako platforma pro výměnu zkušeností s ostatními rodiči.104
MC/RC podle Sítě mateřských center také přispívají k větší zaměstnanosti a zaměstnatelnosti rodičů
po rodičovské dovolené poskytováním cenově dostupných služeb péče o děti i prostřednictvím
pracovní praxe, kterou angažovaní členové MC/RC získávají při organizaci aktivit, komunikaci s médii
i úřady, či psaní žádostí o dotace a prostřednictvím vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů. 105 MC/RC
poskytují dětem v předškolním věku příležitost adaptovat se prvně na pobyt v dětském kolektivu,
učit se (spolu s rodiči) novým dovednostem i – obecněji – základům života ve společnosti, přičemž jim
dávají cennou příležitost vidět svou matku „v zodpovědné roli mimo rodinu,“ ve vztazích s ostatními
dospělými i dětmi.106 Rozhovory a analýza nabídky služeb MC/RC ukázaly, že významnou předností
center je neformální přátelské či „komunitní“ prostředí, v němž se odehrává většina pořádaných
aktivit. To umožňuje jak minimalizaci finančních nákladů na poskytované služby, a tedy jejich
nízkoprahový charakter, tak přirozený způsob podchytávání problémů v rodinách. Díky tomu je
možné tyto problémy začít včas a pokud možno ještě v zárodku řešit prostřednictvím laické vzájemné
výpomoci a rady nebo odborných služeb, s nimiž je většina MC/RC provázána.

3.1.2 Právní status, personální zajištění a financování MC/RC
MC/RC v České republice, potažmo organizace provozující mateřská/ rodinná centra jako součást své
činnosti, mají v současné době z 95 % právní formu občanského sdružení (o.s.); pouze asi 5 % MC/RC
jsou obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) nebo mají jiný právní status.
Vzhledem k tomu, že mateřská a rodinná centra nejsou v české legislativě
konkrétněji zakotvena, nabízí se centrům zakládaným od 1. 1. 2014 na základě
nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., kterým se ruší zákony č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů a č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů, a tedy právní základ pro zakládání
občanských sdružení a obecně prospěšných společností, provozovat svou činnost
jako spolky (§ 214-302 občanského zákoníku), ústavy (§ 402-418 občanského
zákoníku), sociální družstva (§ 758-773 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích), popř. nadace (§ 306-393 občanského zákoníku).
MC/RC provozovaná dosud jako občanská sdružení se na základě nového občanského zákoníku
platného od 1. 1. 2014 automaticky stávají spolky a musí do tří let od jeho vstoupení v platnost (tj. do
31. 12. 2016) provést úpravy společenské smlouvy nebo stanov a názvu podle ustanovení občanského
zákoníku platných pro spolky (§ 214-302) a právnické osoby (§ 3041-3053). Mají zároveň právo provést
změnu právní formy na ústav (§ 402-418 občanského zákoníku) nebo sociální družstvo (§ 758-773
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Naopak, MC/RC dosud provozovaná jako obecně
prospěšné společnosti mohou svou činnost provozovat nadále podle dosavadních právních předpisů,
ale mají rovněž právo změnit svoji právní formu na ústav, popř. nadaci nebo nadační fond podle
občanského zákoníku (§ 3050 občanského zákoníku).
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Všechna MC/RC financují své aktivity z více zdrojů, které typicky zahrnují členské příspěvky,
účastnické poplatky za kurzy, kroužky a jednorázové akce, poplatky za hlídací služby, menší poplatky
za využívání heren, příjmy ze sociálního podnikání, dotace z obecního/krajského rozpočtu, dotace
ministerstev, fundraising.107 Co se týče dotací, zajišťují centra - coby neziskové subjekty - financování
pro své jednotlivé aktivity obvykle zvlášť, v závislosti na dostupnosti specificky cílených
jednorázových či pravidelných dotací z různých zdrojů (např. dotační program MPSV „Rodina a
ochrana práv dítěte“).108 Některým centrům se nicméně daří získávat i neadresné dotace na
financování běžného provozu ze sponzorských darů nebo z rozpočtu obce, např. v rámci přidělování
prostředků na rozvoj služeb vyplývajícího z komunitního plánování sociálních služeb.
Centra, která mají některé ze svých služeb registrované v Registru sociálních služeb, se ucházejí o
patřičné dotace MPSV.109 Obdobně MC/RC provozující mateřské školy na základě školského zákona
čerpají na tuto oblast své činnosti normativy pro soukromé školství. 110 Některá centra čerpají granty ze
strukturálních fondů EU.
Provoz začínajících či méně aktivních MC/RC stojí typicky na dobrovolnické práci. Centra s širší
nabídkou služeb a zkušenější v problematice shánění dotací zaměstnávají dvě až tři osoby na hlavní
pracovní poměr (HPP) - plný či částečný úvazek - a za vedení kurzů a přednášek hradí externím
lektorům mzdu např. formou pracovních dohod (dohoda o provedení práce – DPP, dohoda o
pracovní činnosti – DPČ). Především začínající a menší centra jsou nicméně závislá i na ochotě členů
vedení přispívat na provoz či vybavení MC/RC z vlastních zdrojů. Většina MC/RC platí za prostory,
které využívá, nekomerční nájem; některá mají k dispozici soukromé či obecní prostory zadarmo.111
Financování MC/RC charakterizuje nejistota vážící se ke konci každého dotačního období a ke
kritériím dotačních programů MPSV, do jejichž kategorií je nezřídka obtížné zařadit svépomocné (a
tedy neformální) a volnočasové aktivity, nosné složky nabídky většiny českých MC/RC. 112

3.2 Mateřská/rodinná centra jako půda pro zavádění inovací v systému
služeb denní péče o děti
Mateřská/rodinná centra se podle slov svých představitelů i zástupců územních samosprávných
celků, které se spoluprací s MC/RC mají zkušenosti, ukazují jako vhodná platforma pro testování a
zavádění inovací do systému služeb denní péče o malé děti, protože jsou to subjekty schopné pružně
a účinně reagovat na poptávku v lokalitě za vynaložení minimálních nákladů a navíc si efektivně
zajišťovat financování prostřednictvím grantových soutěží, fundraisingu apod.
V následujícím přehledu jmenujeme některé typy inovací, kterými v rámci projektu navrhujeme podle
příkladu Francie obohatit a zpružnit systém služeb denní péče o děti v ČR tak, aby lépe splňoval
individuální potřeby rodin a objem a charakter poptávky v různých lokalitách, a které MC/RC ve své
stávající podobě už mnohdy aplikují.
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3.2.1 Kombinování služeb pro rodiny s dětmi v rámci jednoho subjektu.
Využití potenciálu MC/RC pro provoz nedostatkových služeb péče o děti.
Jednou z výhod MC/RC (ale i jiných neziskových subjektů s podobným zaměřením) je to, že sdružují
více různých služeb zacílených na rodiny s dětmi v jednom místě, a umožňují tak jejich uživatelům
větší informovanost a úsporu času a provozovatelům úsporu provozních i personálních nákladů.

Inspirace z Francie:
Kombinovaná zařízení
V tzv. „kombinovaných zařízeních“ („multi-accueil“) jsou pod jednou střechou (popř. i v rámci
jednoho právního subjektu) sdruženy různé typy služeb a zařízení, zahrnující kolektivní i individuální formy
péče, služby pravidelné i příležitostné péče a sdružující služby péče o děti s jinými typy služeb, jakými jsou
poradenství a poskytování informací, sociálně-terapeutické diskusní skupiny pro rodiče, herny pro děti apod.
Jednotlivé druhy služeb jsou v zařízeních kombinovány podle charakteru poptávky v daném místě – každé
zařízení tak může provozovat všechny zmíněné služby i jen některé z nich. Kombinovaná zařízení jsou
v současné době v řadě lokalit ve Francii standardním místem poskytování služeb denní péče o děti, protože
umožňují efektivně využívat prostory a další náklady související s provozem jednotlivých služeb a rodinám
usnadňují orientaci v nabídce služeb v místě i přechody mezi jednotlivými službami. Kombinovaná zařízení
obvykle mají veřejného zřizovatele – obec nebo departement – stejně jako služby, které sdružují.
Zdroj: výzkumná cesta v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR“

MC/RC v českém kontextu působí jako svého druhu kombinovaná zařízení po vzoru Francie, s tím
rozdílem, že jako nestátní subjekty mají relativně neomezené možnosti kreativity v otázce škály, typu
a formy nabízených služeb, ale zároveň jsou limitována trvalým nedostatkem, nejistotou a
nepravidelností čerpání finančních prostředků.
Za předpokladu, že MC/RC má trvale nebo alespoň pravidelně k dispozici prostory, které lze podle
potřeby využít pro různé z výše zmíněných aktivit, je ideálním subjektem pro ukotvení nových či
doplňkových služeb, které v dané lokalitě zrovna chybí nebo se vyskytují v míře, v níž nepokryjí
existující poptávku. Personál MC/RC obvykle disponuje know-how k provozování rozmanitých
služeb pro rodiny, k postupu zajištění finančních prostředků z různých zdrojů a k tomu, jak při
provozu daných služeb minimalizovat náklady i zajistit potřebné kontakty na odborníky a
poskytovatele dalších souvisejících služeb, rovněž disponuje sítí dobrovolníků. Zkušenosti zástupců
územních samosprávných celků ukazují, že z hlediska obce, potažmo kraje, na jehož území taková
poptávka vyvstane, je spolupráce s MC/RC a případná finanční či materiální investice (např.
propůjčení prostor) do rozšíření služeb MC/RC o nedostatkové služby - např. v současné době velmi
aktuální zařízení péče o děti - finančně úsporným opatřením, které je navíc v případě opadnutí
poptávky po nějaké době provozu vratným a zaměnitelným za jiný druh služby - v porovnání např.
s výstavbou a zakládáním nových veřejných mateřských škol.
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Příklad z praxe:

Služby pravidelné i příležitostné předškolní výchovy a péče provozované centrem Brandýský Matýsek, o.s.
„Centrum pro rodiny s dětmi“ Brandýský Matýsek, o.s.113 udržuje s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
úzkou spolupráci již od svého vzniku v roce 1995. Centrum v průběhu let vybudovalo nabídku různorodých
služeb zahrnujících hernu, která je otevřená 4 dny v týdnu a slouží přednostně matkám s dětmi do 3 let věku,
výtvarnou dílnu, kavárnu pro rodiče s dětmi i bez dětí s přístupem k internetu, klubovnu pro starší děti určenou
k relaxaci či psaní domácích úkolů, zahradu, různé jazykové, umělecké a pohybové kroužky pro děti různého
věku, jednorázové i pravidelné kurzy a přednášky pro dospělé včetně např. předporodní přípravy a cvičení,
půjčovnu a prodejnu vybavení pro různé příležitosti a v neposlední řadě služby denní péče o děti. Od roku 2010
provozovalo centrum – nejdříve pouze dvakrát týdně – službu tří- až čtyřhodinového dopoledního hlídání,
umožňující matkám celodenně pečujícím o dítě si jednou za čas moci vyřídit nezbytné povinnosti – tato služba
funguje dodnes každý všední den pro různé věkové skupiny dětí.
V reakci na rostoucí poptávku ze strany rodičů o služby krátkodobého pravidelného hlídání pro děti od 2 a od 3
let centrum od r. 2011 začalo zajišťovat hlídání každý pracovní den v družině základní školy. Na žádost
městského úřadu, reagujícího na rostoucí poptávku po místech v zařízeních předškolního vzdělávání, kterou
veřejné mateřské školy nemohly naplnit, centrum v roce 2011 zřídilo nové celodenní zařízení předškolní
výchovy (označované pracovně jako „dětská skupina“114) pro skupinu 24 dětí v prostorách stejné základní školy
s finanční podporou města. Protože prostory nesplňovaly kritéria daná školským zákonem a souvisejícími
předpisy, zařízení je od začátku provozováno na základě obecných právních předpisů, ačkoliv v ostatních
ohledech byly, co možná nejlépe, dodrženy hygienické a personální podmínky platné pro provoz MŠ
registrovaných ve školském rejstříku. Město hradí mzdové náklady a energie, rodiče hradí většinu provozních
nákladů (poplatky ve výši 2 400 Kč/měsíc) a stravné (65 Kč/den).
Kromě toho centrum reagovalo na potřeby pracujících rodičů a díky dotaci z Evropského sociálního fondu (ESF)
na provoz školky podporující návrat rodičů do zaměstnání otevřelo od září 2012 školku s celodenní docházkou
s kapacitou 14 míst, která je od roku 2013 MŠ registrovanou ve školském rejstříku (do té doby byla na základě
kritérií grantu ESF provozována na základě volné živnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání“). Školku
centrum otevřelo v pronajatých prostorách vilky, které prošly rekonstrukcí za intenzivní pomoci rodičů z města
a místních firem. V roce 2013 se pak podařilo zrekonstruovat další patro vilky pro dalších 20 dětí na celodenní
docházku a z dotace ESF částečně pokrýt její provoz (na základě kritérií grantu ESF byla zatím tato „školka“ také
provozována na základě volné živnosti „Mimoškolní výchova a vzdělávání“). Pro dlouhodobou udržitelnost
financování pak centrum zřídilo Mateřskou školu Brandýský Matýsek jako školskou právnickou osobu
spojující obě tyto dvě „školky“ v jeden subjekt, který od školního roku 2014/2015 bude zajišťovat celkem 34 míst
pro děti pracujících rodičů na celodenní docházku. Provoz této MŠ bude díky získání dobrého hodnocení ČŠI
financován dotací ve výši 100% normativu pro soukromé školství a poplatky za docházku (do 2 500 Kč/měsíc) a
za stravu.
Od školního roku 2013/14 do konce šk. r. 2014/2015 centrum provozuje firemní školku s kapacitou 12 míst, jejíž
mzdové náklady plně hradí ESF v rámci jiného grantu a rodiče se na provozu spolupodílejí skrze poplatky ve
výši 2 200 Kč/měsíc. Město ani zaměstnavatelé na provoz nepřispívají. Firemní školka je provozována na základě
obecných právních předpisů (konkrétně splňuje podmínky provozu stanovené připravovaným zákonem o
dětské skupině).
V roce 2014/2015 bude centrum celkově zajištovat provoz služeb předškolní péče o děti s celodenním
provozem pro 70 dětí (34 dětí v MŠ, 24 dětí v „dětské skupině“ podpořené městem Brandýs nad Labem, 12 dětí
ve firemní školce podpořené ESF) a pravidelné dopolední hlídání pro dalších 60 dětí („zvykání si na školku“,
služba provozovaná v režimu obecných právních předpisů).
Zdroj: rozhovor s vedoucí Centra pro rodiny s dětmi Brandýský Matýsek o.s.; web centra (http://www.brandyskymatysek.cz/)
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Podle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 bude centrum nově mít právní statut spolku.

114

Toto označení zatím nevychází z žádného právního základu, protože zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině zatím nebyl schválen – více viz kapitola 4.
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3.2.2 Usnadňování adaptace dětí na pobyt v dětském kolektivu a práce s rodiči
Důležitou složkou systému služeb denní péče a výchovy jsou zařízení usnadňující dětem postupnou
adaptaci na pravidelný, obvykle celodenní pobyt v dětském kolektivu za dohledu dospělých osob, a
to obvykle tak, že umožňují rodičům alespoň dočasně na část dne do zařízení s dětmi docházet. Stejně
jako si na pobyt v kolektivu postupně zvyká dítě, je v tomto procesu důležitá i příprava na odloučení
od dítěte u rodiče, který si často po několika letech celodenní péče o dítě musí zvyknout na to, že bude
své dítě pravidelně svěřovat do péče jiným osobám. Užitečnou součástí systému služeb denní péče o
děti proto jsou aktivity, při nichž personál s kompetencemi v oblasti psychologie či sociální práce
pracuje s rodiči za účelem posílení jejich rodičovských kompetencí, ať už v oblasti komunikace
s dítětem, praktické péče o dítě či výchovy obecně. Zatímco v českém systému jsou služby tohoto typu
zatím spíše raritou, provozovanou spíše „experimentálně“, např. ve Francii už jsou považovány za
standardní součást sítě služeb pro rodiny s malými dětmi.

Inspirace z Francie:
Zařízení pro děti i rodiče
Součástí systému služeb péče o děti ve Francii jsou různé formy zařízení, která stojí na práci s dětmi i rodiči
zároveň („accueil enfant-parent“). Jejich hlavním posláním je usnadnit dětem adaptaci na pobyt v dětském
kolektivu a socializaci v něm, a tedy zjednodušit proces separace dítěte od rodiče při přechodu z
individuální výhradně rodičovské celodenní péče (popř. péče jiné příbuzné osoby či chůvy) do péče nerodinné,
kolektivní, který může být obtížný jak pro dítě, tak pro samotného rodiče.
V závislosti na charakteru zařízení i poptávky některá tato zařízení poskytují v různé míře i odbornou podporu
rodičům v oblastech komunikace s dítětem, výchovy či péče o dítě a domácnost. Např. v tzv. „zelených domech“
(„maisons vertes“) je provoz založen na přítomnosti psychologa, který se s rodiči a dětmi účastní jejich spontánních
samostatných i skupinových her. Skrze neformální kontakt se snaží u rodičů podpořit jejich schopnosti
zúčastněné a účinné komunikace s dětmi a zároveň podchytit případné problémy v rodinách, s nimiž se rodiče
dále mohou obrátit na specializovanou pomoc. Zároveň je rodičům k dispozici v případě, že sami cítí potřebu
konzultovat své rodinné potíže s jinou osobou, ačkoli neposkytuje přímo terapeutické služby. Vstup do „zelených
domů“ je podmíněn trvalou přítomností rodiče (popř. chůvy) i dítěte a při komunikaci s rodinami je dodržována
anonymita – personálu zařízení je známo jen křestní jméno dítěte. Zelené domy mohou být provozovány jako
součást kombinovaných zařízení nebo i jako samostatné subjekty, otevřené jednou či několikrát týdně po několik
hodin. Docházka do zelených domů probíhá na příležitostné bázi a rodinám je buď umožňována zdarma, nebo
zpoplatněna symbolickými poplatky. Provoz je nicméně z většiny hrazen z rozpočtu zřizovatele a dotací
Pokladny rodinných dávek.
V některých kombinovaných zařízeních či střediskách mateřských asistentek115 jsou v rámci programů
soustředících se na práci s dětmi i rodiči zároveň pro rodinné dvojice pořádány i společné aktivity ve skupině a
pro rodiče (včetně nastávajících matek), dále např. jednorázové kurzy vaření a správné výživy či péče o kojence.
Specifickým druhem zařízení jsou pak tzv. „rodičovské jesle“ („crèche parentale“)
Rodičovské jesle jsou zařízení určená pro děti od 0 do 6 let s maximální kapacitou 25 míst, v nichž je podmínkou
zápisu dítěte pravidelná účast některého z rodičů na provozu zařízení. Každodenní chod jeslí zajišťuje
kvalifikovaný personál, jehož práci rodiče spíše doplňují (jsou vždy pod odborným dozorem). Rodiče mohou
přispívat chodu zařízení jak provozní činností (administrativa, účetnictví, vaření, úklid, údržba), tak činností
pečovatelskou, a to vždy na dobrovolné bázi (za svou práci nedostávají žádný honorář). Míra a frekvence jejich
účasti je zakotvena ve vnitřním řádu zařízení a ve smlouvě, kterou rodič se zařízením při zápisu uzavírá. Může se
jednat o účast v řádu několika hodin měsíčně i o pravidelnou každodenní práci (v závislosti na pracovním
115

Viz Paloncyová et al., 2013b
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vytížení rodiče; výhodou je, že pracovní týden má ve Francii 35 hodin). Rodičovské jesle jsou stejně jako jiné typy
zařízení denní péče ve Francii (mimo MŠ) financovány z prostředků Pokladny rodinných dávek (CAF) formou
dávek na provoz zařízení nebo určených přímo rodinám, poplatky rodičů a příp. také příspěvky z rozpočtu
zřizovatele. Rodičovské jesle plní několik důležitých funkcí:
Usnadňují dětem postupný přechod z výhradní rodičovské péče do péče kolektivní mimo rodinu.


Dětem dávají příležitost výchovy v přirozeném prostředí, v němž se personál zařízení, rodiče i děti společně
podílejí nejen na hrách, ale např. i na úklidu a vaření. Dítě má tak možnost budovat si přirozený vztah
k dospělým autoritám a učit se samostatnosti a vlastní odpovědnosti ve vztahu k druhým. Spolupráce mezi
dospělými by pro děti měla být vzorem.



Rodičům je dána jedinečná příležitost ovlivňovat podobu výchovně-vzdělávacího programu jeslí a konkrétní
náplň aktivit.



Rodiče mají možnost testovat své rodičovské i obecně výchovné schopnosti a průběžně se v tomto ohledu při
práci s vlastním dítětem i s dětmi cizími rozvíjet i po odborné stránce. Při podílu na jiných aspektech provozu
jeslí mají možnost rozvíjet své schopnosti i v dalších oblastech pracovního života (komunikace, řízení,
administrativa).

Během výzkumných cest, které jsme uskutečnili v rámci projektu, jsme se setkali se dvěma typy rodičovských
jeslí.
Rodičovské jesle „La Coccinelle“, Marseille
Jesle jsou umístěné ve čtvrti s vysokým podílem sociálně znevýhodněných obyvatel, jejich zřizovatelem je místní
středisko sociálních služeb. Vznikly v prostorách původní mateřské školy, v níž se nedařilo dlouhodobě naplnit
kapacitu, protože místní rodiče své děti do MŠ neposílali. Jesle plní především funkci sociálně-terapeutickou a
aktivizační pro rodiny s nezaměstnanými rodiči a rodiči samoživiteli – z velké části se jedná o rodiny
přistěhovalců. Hlavním cílem zřízení jeslí proto bylo oslovit nezaměstnané rodiče: dát jim možnost vyjít z izolace
v nezaměstnanosti a usnadnit jim návrat na pracovní trh skrze získání pracovních zkušeností v jeslích a nových
pracovních i přátelských kontaktů, ale zároveň i posílit jejich rodičovské kompetence (skrze pedagogické činnosti
s dětmi, jako čtení pohádek, organizace her atp.). Zápis do jeslí rodinám doporučují sociální pracovníci střediska
sociálních služeb. Do jeslí dochází děti od 1 roku do 4 let věku, kapacita je 26 dětí. Na základě vnitřních předpisů
jeslí se alespoň jeden z rodičů každého dítěte podílí na provozu alespoň 4 hodiny jednou za dva týdny (ve většině
případů se jedná o nezaměstnanou matku), a to vždy pod dohledem odborného personálu. Rodičům je rovněž
k dispozici psycholog a pediatr pro sdílení konkrétních problémů, výhodou je i skupinový efekt – sdílení
podobných zkušeností mezi rodiči navzájem. Odborný personál spolu s rodiči stanoví profesní plán každé
rodiny, jehož smyslem je po etapách dosáhnout určitého vytyčeného cíle (např. rozšíření vzdělání rodiče, získání
vhodných kompetencí pro určité zaměstnání, posílení rodičovské sebedůvěry). Personál poskytuje rodinám
podporu i v prvních letech potom, co dítě opustí jesle a přejde do MŠ. V případě, že rodiče do jeslí neohlášeně 23x nepřijdou, tj. neprojevují o pomoc zájem, může být rodina z jeslí vyřazena.
Rodičovské jesle Le Cabanon des Minots, Marseille
Jesle byly založeny sdružením rodičů, kteří měli zájem využít tuto alternativní formu kolektivního zařízení proto,
aby svým dětem dopřáli možnost přivykat na pobyt v kolektivní péči pozvolna, v rodinném nestresujícím
prostředí malé skupiny dětí a dospělých, a sami se mohli spolupodílet na koncepci výchovy v jeslích. Do jeslí
dochází děti od 2 měsíců do 6 let věku. Na základě „Charty rodičovských jeslí Le Cabanon des Minots,“ která
stanoví zásady provozu tohoto zařízení, se alespoň jeden z rodičů každého dítěte podílí na jejich provozu
minimálně 4 hodiny (jeden půlden) měsíčně. Každé dopoledne i odpoledne zároveň musí být pokryto alespoň
jedním rodičem. Kapacita jeslí je 25 dětí, přičemž na každých 5 dětí by mělo vždy připadat alespoň 5 dospělých
osob (z řad odborného personálu, rodičů a mateřských asistentek, které do zařízení pravidelně dochází
vypomáhat). Rodiče jsou podle svých zájmů rozděleni do komisí spravujících jednotlivé aspekty provozu jeslí
(správa čekací listiny; společenské akce; stravování; pedagogický plán; administrativa; komunikace mezi
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personálem a rodiči; výstavba přidružených mikrojeslí; koordinace rodičů; údržba a zahradnictví). Podle zařazení
v určité komisi se odvíjí typ činnosti, kterou v rámci provozu jeslí každý rodič vykonává. Klíčové zásady
provozu jeslí zahrnují následující:


Velký význam se přikládá období adaptace (postupné krátké návštěvy rodiče s dítětem).



Každé dítě si s sebou nosí oblíbenou hračku, která mu pomáhá překlenout proces přechodu z domácího
prostředí do jeslí.



Dítě nikdy není samo – vždy musí být přítomen dospělý, který má nad dítětem dozor a v potřebné chvíli
pomůže, pochválí, utěší či vysvětlí.



Velká pozornost je kladena tomu, aby děti negativně neovlivňovalo střídání dospělých autorit a aby si na něj
přivykly (každý rodič i pedagog má jiný styl výchovy a komunikace).



Socializace – děti jsou vedeny k samostatnosti (např. se samy převlečou, když se zmáčí vodou); jsou spíše
doprovázeny, než zaopatřovány (např. při výkonu hygieny či stravování dospělý spíše nenápadně přihlíží a
pomůže, až když je třeba).



Verbální výchova – konflikty mezi dětmi i jiné problémy se primárně řeší vysvětlováním. Důraz také na zpěv,
říkanky.



Respekt pro individuální potřeby, schopnosti a zájmy dětí – děti jsou k spánku ukládány jednotlivě podle
potřeby, děti se nemusí striktně věnovat stejným aktivitám podle daného plánu či věku (např. pokud dítě
nechce kreslit, není k tomu nuceno).

Zdroj: výzkumné cesty v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR,“ rozhovor se zástupkyní kombinovaného
zařízení v obci Martigues, desk research (zelené domy), vnitřní předpisy rodičovských jeslí La Coccinelle a Le Cabanon des
Minots.

Situace v ČR
Většina veřejných i soukromých mateřských škol v ČR v současné době umožňuje všem nově
nastoupivším dětem několikatýdenní období adaptace, po nějž mohou do MŠ docházet např. jen na
hodinu či několik hodin denně s rodičem, postupně tuto dobu prodlužovat a zvykat si i na
nepřítomnost rodiče. Nicméně, především ve veřejných MŠ, které se řídí přísnými provozními a
hygienickými pravidly, v nichž je počet personálu připadající na skupinu dětí obvykle minimální
možný (1-2 osoby až na 28 dětí) a v nichž se denní program aktivit řídí do velké míry podle předem
daného harmonogramu, může účast rodičů výrazně narušovat provoz. 116 Na citlivou práci s rodičem,
ale ani na skutečně individuální práci s dítětem vycházející z jeho potřeb, zde proto nezbývá čas.
Personálu navíc k této nadstandardní práci s rodičem obvykle chybí i adekvátní odborná kvalifikace z
oblasti psychologie či sociální práce. Období adaptace tak pro organizaci provozu zařízení znamená
jistou přítěž a z pochopitelných důvodů může být pečujícím personálem přijímáno zdráhavě, jak
naznačily některé z námi provedených rozhovorů se zástupci
veřejných zařízení.
Na rozdíl od mateřských škol (a veřejných jeslí) nejsou jednotlivé
činnosti MC/RC svázány hygienickými předpisy či přesným
ročním plánem výchovy. Dále, díky práci s menšími skupinami
dětí a díky neformálnímu charakteru prostředí, který vzniká mj.
díky tomu, že velká část aktivit je zajišťována právě rodiči
svěřených dětí, poskytují MC/RC ideální prostor pro to, aby zde
116

Toto se týká i veřejných jeslí, které jsou od změny právních předpisů 1. 1. 2014 provozovány jako živnost nebo na základě
obecných právních předpisů, ale často z rozhodnutí zřizovatele v zájmu zachování standardu kvality nadále dodržují
pravidla provozu daná dříve platnými předpisy pro provoz jeslí coby zdravotnických zařízení.
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adaptace probíhala přirozeným, „klidnějším“ způsobem než při nástupu dítěte k denní docházce do
MŠ. Může se tak dít v rámci různých druhů aktivit, z nichž pravidelný celodenní pobyt v kolektivu
dětí bez rodičů může být až posledním krokem. V rámci provozu zahrnujícího celou škálu aktivit,
kterých se běžně účastní děti i rodiče, MC/RC takto dávají i rodičům příležitost postupně si zvykat na
odloučení od dítěte a na to, že je o něj pečováno někým jiným. V rámci tohoto procesu postupné
separace se rodičům v MC/RC zároveň nabízí příležitost trénovat své rodičovské kompetence
v interakci s dalšími rodiči i dětmi a popř. v komunikaci s odborníkem, obdobně jako ve
francouzských zařízeních pro práci s rodiči a dětmi nebo rodičovských jeslích. Principy svépomoci a
dobrovolnosti, na nichž navíc stojí provoz většiny MC/RC, jsou zcela přirozenou půdou pro to, aby se
v MC/RC mohli podle svých možností a zájmů angažovat rodiče se zájmem o intenzivnější práci
s kolektivem dětí, či o podíl na organizaci provozu a čerpat z této účasti přesně ty výhody, které
poskytuje rodičům/rodinám podíl na provozu francouzských rodičovských jeslí (viz rámeček výše).
Tématu práce s celými rodinami v MC/RC se věnuje i následující část 3.2.3.
Závěrem, variabilní služby denní péče o děti v mateřských/rodinných centrech, ať už s jakoukoli
mírou účasti rodičů, jsou vhodným prostředím pro prvotní adaptaci i velmi malého dítěte na pobyt
v dětském kolektivu – např. předtím, než bude moci nastoupit k pravidelné docházce v MŠ. Zároveň
MC/RC poskytují ideální zázemí pro „alternativní“ formy provozu, např. takové, při nichž se do
organizace i samotné péče o děti zapojují sami rodiče.

3.2.3 MC/RC jako poskytovatelé sociálních služeb pro rodiny s dětmi
Jak potvrdily rozhovory se zástupci několika MC/RC v ČR i obou zmíněných zastřešujících organizací
mateřských a rodinných center působících v ČR, MC/RC plní důležitou funkci i ve službách, které
přesahují do oblasti sociálních služeb, jak ji vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Zaprvé, MC/RC jsou dnes už v mnoha lokalitách zavedenou platformou pro poskytování laického a
odborného poradenství117 na témata týkající se rodinného života (výchovné, rodinné, manželské,
sociální, výživové, ale i právní a ekonomické otázky a problémy). Poskytují prostor pro spontánní
diskuse rodičů během aktivit s dětmi i bez nich, pro organizované svépomocné diskusní skupiny i
individuální setkání a pro skupinové besedy s odborníky z jednotlivých oblastí, které mj. přispívají k
utužování rodinných vztahů nejen mezi dětmi a rodiči, ale i mezi partnery a mezi generacemi obecně.
Podobně jako je tomu v případě francouzských zelených domů (viz příklad
v předchozí části 3.2.1), mají MC/RC oproti mnohým jiným poskytovatelům
obdobných poradenských služeb navíc tu výhodu, že ke kontaktu s odborníkem
dochází skrze neformální vztahy v rámci společenství rodičů docházejících do
centra. Mnohé problémy se tak daří „podchytit“ a vzájemnou laickou podporou
vyřešit ještě v zárodku bez toho, aby se rodič na odbornou pomoc musel obracet.
Pokud ke konzultaci odborníka pak přece jen musí dojít, daří se díky tomu, že jsou
odborníci obvykle „osvědčení“ zkušenostmi ostatních rodičů, do jisté míry
odbourat zábrany, které rodič „s problémem“ může při prvotním oslovení
neznámého psychologa či právníka pociťovat.
Se sociálním poradenstvím se vážou i činnosti, které působí aktivizačně na rodiče a rodiny
s problémem, s nímž si samy neumí poradit. MC/RC se typicky setkávají s tím, že se rodina nachází v
problematické finanční situaci, u matky se projevuje nedostatek mateřských kompetencí a schopností
péče o dítě, vyjdou najevo špatné vztahy mezi rodiči, ale i právní problémy rodiny. Prostředí MC/RC
skýtá různorodé mechanismy, jak přispět k vyřešení takových problémů – např. zvýšením
zaměstnatelnosti rodiče (skrze dobrovolnou či placenou práci v centru), praktickým doprovodem při
péči o dítě a komunikaci s ním, poskytnutím hlídání či jiné (pravidelné) praktické pomoci tak, aby
vytížení rodiče našli čas být spolu sami a hovořit o nastalých neshodách, poskytnutím doprovodu na
117

§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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úřad či zprostředkováním právnické pomoci ad. V činnostech MC/RC je tak v mnohých případech
obtížné určit, kde nastává předěl mezi neformálními „hrami dětí a rodičů“ a sociálně aktivizačními
službami pro rodiny s dětmi profesionálního charakteru.118 Tato funkce MC/RC se velmi podobá
funkci francouzských zelených domů a obdobných zařízení přijímajících děti i rodiče (viz rámeček
v předchozí části 3.2.1) a opět poukazuje na to, jakou širokou škálu služeb (i z hlediska jejich
profesionality) mohou tato centra plnit.
Podobně jako v případě služeb péče o děti se tedy mnohá MC/RC živelně vyvinula v poskytovatele
sociálních služeb pro rodiny s dětmi – především odborného sociálního poradenství a sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi díky své síti spolehlivých odborných kontaktů i důvěře rodičů,
kteří využívají jejich dalších služeb. Skrze to, že poskytují částečně institucionalizovaný prostor pro
vzájemnou laickou pomoc mezi rodinami, tak centra navíc s trochou nadsázky minimalizují (obecní)
náklady na sociální služby, a to v případech, kdy se rodinám nastalé či blížící se problémy podaří
vyřešit bez odborné pomoci. Jak ukazují zkušenosti některých center, důvěra obce vůči centrům coby
poskytovatelům sociálních služeb se často vrací skrze minimalizaci nákladů na zajištění nové služby.

118

§ 65 zákona č. 108/2006 Sb.
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Příklad z praxe:
Mateřské a rodinné centrum Jablíčko, Plzeň
MC a RC Jablíčko započalo svou činnost v roce 2003 jako centrum volnočasových aktivit pro děti a rodiče
(zpívání, malování, sport, společenské akce), jejichž hlavním smyslem bylo podpořit rodiče a děti v kvalitním
společném trávení volného času. Kromě těchto aktivit centrum rovněž postupně spustilo hernu s kavárnou,
službu příležitostného hlídání dětí a neziskovou službu denní péče („jesličky“ a „školka“) s celodenní
docházkou provozovanou na základě obecných právních předpisů. Během pravidelného setkávání se s rodinami
vedení centra postupně zaznamenalo sílící poptávku po sociálním poradenství - ze strany rodičů se začaly
množit dotazy týkající se sociální problematiky, dávek či výchovných problémů dětí. Centrum se proto v rámci
Dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR v roce 2007 ucházelo o dotaci, z níž zaměstnalo
sociální pracovnici. Jejími nejčastějšími tématy jsou poradenství v oblasti sociálních dávek, pomoc s vyřizováním
dokladů u nově přistěhovalých rodin ze zahraničí, problematika přidělování bytů a dávek souvisejících
s bydlením či exekuce. Centrum dále zprostředkovává službu výchovného poradenství prostřednictvím lektorky
s odbornou specializací pro vzdělávání dětí od 3 let (např. témata jako zvládnutí nástupu do zařízení předškolní
péče, grafomotorika, nenásilná a účinná komunikace s dětmi a výchova dětí); lekcí se účastní rodiče spolu
s dětmi, program je uzpůsoben účasti dětí. Rodiče mají možnost se s konkrétními problémy a dotazy objednat na
individuální konzultace k dalším odborníkům či lektorce samotné. V podobném duchu probíhají i setkání
svépomocné podpůrné skupiny rodičů s moderátorem a odborníky, která se vždy řídí tématy, jež mají rodiče
momentálně zájem diskutovat. Kromě těchto pravidelných setkání centrum dále organizuje jednorázové
přednášky externích odborníků na různá témata podle zájmu rodičů, během nichž centrum zajišťuje hlídání dětí,
a po nichž mají rodiče s dětmi možnost zúčastnit se společného zábavného programu (besídka, divadélko,
dílna).
Hlavní snahou centra je zachovávat si v komunikaci s rodiči vždy citlivý přístup – ne „mluvit rodiči do
výchovy“, ale spíše vyčkávat, až přijde a sám položí dotaz; až po prvotním pojmenování tématu pak personál
rodiče přesměruje na další vhodné odborníky a případně nabídne řešení. Rodinám (rodičům) je umožněno
navštěvovat pořádané aktivity i anonymně či využít anonymní internetové poradny. Centrum mezi návštěvníky
poradenských aktivit registruje největší návštěvnost z řad účastníků volnočasových a vzdělávacích aktivit, při
nichž se podle koordinátorky centra rodiče po čase - díky postupně vybudované důvěře k personálu - snáze
„osmělí“ zeptat se na radu s problémy, které je trápí. V současné době usiluje MC a RC Jablíčko o to, stát se
registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, což vedení centra vnímá jako
krok k žádoucí profesionalizaci zmíněných služeb, která centru dodá větší prestiž a důvěryhodnost mezi klienty
(rodinami) i ostatními poskytovateli.
Vedení veškerých činností centra zpočátku zajišťovali převážně dobrovolníci. V současné době MC a RC
zaměstnává na plné úvazky pečovatelku s kvalifikací dětské zdravotní sestry, sociální pracovnici a
koordinátorku, které dle potřeby vykonávají i další činnosti, které je nutno zajistit, a na pracovní dohody několik
externistů (lektoři, účetní, webmaster, dozor u služby hlídání dětí, moderátor svépomocné skupiny).
Dobrovolníci z řad rodičů i studentů na praxi se podílejí na přípravě mimořádných akcí a střídají se jako dozor
v herně. Činnost centra je v současné době financována z dotace MPSV (plat sociální pracovnice a sociálně
zaměřené aktivity centra; služby jsou díky tomu poskytovány bezplatně), z dotací kraje (volnočasové aktivity),
z poplatků rodin (volnočasové aktivity, nájem).

Zdroj: rozhovor s předsedkyní občanského sdružení Mateřské a rodinné centrum Jablíčko, web centra (http://www.jablickoplzen.cz/)
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4. Služby péče o děti v dětské skupině
Obsah této kapitoly:
Úvod
4.1 Jak a proč vznikla služba péče o děti ve formě dětské skupiny
4.2 Základní charakteristiky dětské skupiny
4.3 Zakládání a provozování dětských skupin

Úvod
V této části metodiky předkládáme metodické návrhy na zřízení a provozování služby denní péče o
děti v dětské skupině. Do doby psaní tohoto textu nenabyl návrh "zákona o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů" (dále též zákon o dětské skupině nebo ZDS)
platnosti, prošel teprve v druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu, a to jasnou převahou
hlasů v jeho prospěch119. Ač tedy dětské skupiny zatím nejsou
platným zákonem podloženou službou denní péče o děti a jsme si
vědomi toho, že dětská skupina jako specifická forma zařízení péče
o děti nemusí vzniknout nebo vznikne v poněkud jiné podobě, než
byla předložena PSP v březnu 2014, předkládáme tuto podrobnou
metodiku na základě verze předložené Poslanecké sněmovně,
protože návrh zákona o dětské skupině podle našeho názoru
shromáždil a utřídil požadavky na kvalitní a současně flexibilní
formu denní péče o děti do podoby mající obecnější použitelnost.
I kdyby nebyla služba péče o děti v dětské skupině uzákoněna,
mohou prvky tohoto návrhu být za současných podmínek dobře
aplikovatelné, byť by pak chyběla záruka jistot, jaké by dávala
zákonná norma o dětské skupině. Tento text nicméně může být návodem, jak (přibližně) postupovat i
v případě, že nadále bude mimo režim školského zákona a režim živnostenského zákona možné
poskytovat služby denní péče o děti jen podle platných právních předpisů.
Návrh "zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů"
vznikl nejen z potřeby doplnit stávající nabídku forem denní péče o děti, ale také dát systematický
právní základ těm formám, které se doposud provozují podle komplexu různých legislativních
norem. V důvodové zprávě k zákonu o dětské skupině jsou uvedeny i další důvody: "Cílem nové
právní úpravy je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti o jiné možnosti, zvýšit místní i cenovou
dostupnost služeb péče o děti a stanovit podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho
roku věku do zahájení povinné školní docházky dosud právně neregulovanou. Konkrétní podmínky
jsou navrženy tak, aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh
poskytovatelů"120.
Lidé, kteří se v praxi nějak účastní na tvorbě systému služeb denní péče o děti, většinou oceňují na
návrhu služby dětské skupiny ty charakteristiky, které z ní dělají alternativu k „tradičním“ formám
denní péče – jeslím a mateřským školám – spolu s garantovanou kvalitou. „Dětská skupina je
výhodnou alternativou z hlediska své flexibility vůči rodičům. Dá se říci, že ji lze 'ušít na míru
119

Viz: (http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=82&O=7, 18.6.2014
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Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 2014. Praha:
MPSV. s. 18. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=82&CT1=0
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rodičům'. Její zřízení není tak finančně nákladné a hygienicky náročné121 jako zřízení klasické mateřské
školy. Dětská skupina je malá skupinka122 různě starých dětí, kde se pečující osoby mohou skutečně
věnovat individuálnímu rozvoji svěřených dětí, dle jejich věku, vrozeným dispozicím i zájmům. Děti
se tak lépe adaptují na prostředí mimo domov a mohou se přirozeně připravit na vstup do většího
kolektivu. Nespornou výhodou je také menší finanční náročnost pro rodiče, kteří pro své děti tuto
službu využívají. Zvláště pokud se jim podaří získat příspěvek na péči o dítě od svého zaměstnavatele,
či mají toto zařízení přímo v zaměstnání či blízkosti domova. Jako největší přínos vnímáme to, že
parametry pro vznik zařízení typu "dětská skupina" jsou navrženy tak, aby zaměstnavatelé i
neziskové organizace mohli provoz přizpůsobit podle svých podmínek a potřeb rodičů.“ 123
Návrh zákona o dětské skupině odpovídá na požadavky stanovení jednotných pravidel, která mají
zajistit právní garanci kvalitativních parametrů služby denní péče a současně umožnit rozmanitost
služeb poskytovaných různým skupinám dětí od 1 roku do počátku školní docházky podle jejich
individuálních potřeb. Podle návrhu ZDS ve znění projednávaném v Parlamentu Poslanecké
sněmovny v březnu 2014 jsou DS otevřené možnostem zahrnout do konceptu výchovy a péče např.
specifické tematické zaměření (a tak např. motivovat děti pro zájem o určité profese, třeba technické
obory124) nebo aplikovat „alternativní“ výchovné přístupy či styly125. Navzdory tomuto záměru se v
současné době, tj. při projednávání návrhu zákona o DS v PSP zdá, že některé inovativní formy denní
péče o předškolní děti nebudou vyhovovat některým paragrafům tohoto zákona. Jde jmenovitě o lesní
školky, které z podstaty této služby péče nemohou splňovat některé hygienické požadavky.
Záměru sladit požadavky na univerzálnost pravidel a na flexibilitu poskytovaných služeb vyhovuje
ZDS tím, že jednak stanovuje minimální standardy a požadavky pro zapsání do evidence DS (což
bude podmínkou jejich činnosti) a jednak diferencuje povinnosti zřizovatelů a provozovatelů podle
potřeb dětí, jimž budou DS určeny. Zákon vymezuje základní podmínky zabezpečení potřeb a
bezpečnosti dětí i jejich všestranného rozvoje dle věku, ale zároveň umožňuje poskytovatelům služby
pravidla své DS rozšířit, a tím zvyšovat kvalitu a diferencovanost služeb. Různé zákonné požadavky
na DS v závislosti na složení DS (podle počtu a věku dětí) jsou podrobně popsány v prováděcím
předpisu - "vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí"
připravované spolu se ZDS. Tato vyhláška však bude muset po přijetí zákona o dětských skupinách
projít celým schvalovacím procesem.

121

Vzhledem k probíhajícím diskusím okolo ZDS lze předpokládat, že v případě schválení zákona tato „úleva“ nebude tak
výrazná a téměř žádná v případě DS s více než 12 dětmi.
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Dětské skupiny mohou být jak malé, tak velikostně srovnatelné s třídami v mateřské škole.

123

Dětská skupina. Aktuální informace o zřizování dětských skupin. Prostor pro rodinu. Dostupné z: http://www.prostorpro
rodinu.cz/detska-skupina/ (zvýraznění vlastní)
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Námět účastníka semináře, konaného v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR“ dne 16.4.20014.

125

Např. principy programu Začít spolu (http://sbscr.cz/?t=1&c=82)
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Inspirace z Francie:

Prostor pro uplatnění autonomního přístupu krajů (departementů) a obcí i jednotlivých zařízení:
1. Pro celé spektrum služeb denní péče (mimo mateřské školy) existuje jedna společná základní právní norma,
stanovující základní parametry, ale podle ní existuje zhruba 10 typů zařízení s odlišnými specifickými
charakteristikami.
2. Některé právní předpisy, např. upravující požadavky na prostory, nejsou na národní úrovni sjednoceny.
Hygienická pravidla a bezpečnost zastřešuje obec, vyžaduje např. vyjádření hasičů apod.
Ohledně výchovných plánů zákon vymezuje oblasti, které do nich musí být zahrnuty (pro srovnatelnost na národní
úrovni), ale je na každém zařízení, jak je naplní.
3. Žádoucí kvalitu je možné dosáhnout i jinými prostředky než zákonnou normou:
Nízké požadavky na mikrojesle vyústily v rámci departementu Bouches-du-Rhône v přijetí „charty mikrojeslí“.
Takové listiny se vydávají pro jedno nebo více zařízení a vyžadují pro ně přísnější podmínky než zákony: např.
zákon požaduje 1 osobu na 3 děti, ale charta požaduje jednu osobu na 2 děti, čímž chrání děti a zároveň zřizovatele,
nicméně nemají obecnou právní závaznost."

V aktuálně probíhajícím procesu legislativního schvalování mohou být do ZDS zaneseny podstatné
změny ohledně podmínek pro provozování a požadovaných standardů DS. V rámci připomínkového
řízení k zákonu bylo jeho původní znění pozměňováno, mnohdy ve prospěch jeho kvalit a
aplikovatelnosti bez nežádoucích efektů, ale ne vždy v zájmu zachování základní původní myšlenky,
jak je vyjádřena ve výše uvedeném citátu z důvodové zprávy k ZDS, tj. flexibility a dostupnosti. Ve
veřejné diskusi zaznívalo mnoho kritických a často protichůdných názorů ohledně požadavků na
standardy, věk dětí atd., proto zde podtrhujeme jeden ze záměrů autorů zákona, a to je flexibilnost
podmínek provozování při garanci základních standardů a otevřená možnost pro zřizovatele stanovit
si svá vlastní, přísnější pravidla. Proto předpokládáme, že tento text by byl pro zřizovatele a
provozovatele zařízení denní péče a výchovy použitelný či alespoň inspirativní i v případě, že by
zákon o dětské skupině nakonec nebyl schválen nebo jen v pozměněné podobě.

4.1 Jak a proč vznikla služba péče o děti ve formě dětské skupiny
Zvyšování poptávky po zařízeních denní péče na straně rodičů i počtu subjektů, které chtějí takovou
péči poskytovat, mají za následek početní růst zařízení nabízejících nejrůznější způsoby a formy denní
péče a hlídání dětí mimo dva jediné dnes právně zakotvené režimy kolektivní péče, tj. mateřské školy
a zařízení v režimu živnostenského zákona. Doplňují mezery v systému rané péče a výchovy dětí,
které nemohou být dostatečně pokryty mateřskými školami (určenými pro vzdělávání zejména dětí
od tří let), velmi omezeným počtem jeslí (které již nefungují jako zdravotnická zařízení126) a ne vždy
finančně dostupnými a dost kvalitními službami denní péče v režimu živnostenského zákona. Tato
ostatní zařízení, fungující podle obecných právních předpisů, působí na nejistém terénu, protože se
mají řídit širokým spektrem zákonů, a současně instituce, se kterými musejí na základě těchto zákonů
spolupracovat nebo od nich získávat povolení, nemají samy vždy jasno, jak příslušné zákony
v případě zařízení denní péče o děti aplikovat.
Fungování podle platných právních předpisů může představovat relativní výhodu, spočívající v jisté
volnosti při určování podmínek provozu zřizovatelem a vlastní formulování kvalitativních standardů

126

S platností od 1. 4. 2012 byla zrušena účinnost zákona č. 20/1966 Sb., a podle § 124 odst. 1 nového zákona o zdravotních
službách č. 372/2011 Sb., (přechodná ustanovení) bylo provozování jeslí jako zdravotnických zařízení podle dosavadních
předpisů nutno ukončit, na což byla jeslím stanovena lhůta do konce roku 2013.
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poskytované služby. Tytéž okolnosti lze však současně chápat, a reálně tak působí, jako nevýhody,
spočívající zejména v127:
-

-

-

komplikovanosti zřízení zařízení denní péče, kdy je nutno jednat s mnoha odpovědnými
subjekty a vyhovět jejich (ne vždy jasně daným a obecně platným) požadavkům;
množství různorodých předpisů, netýkajících se mnohdy přímo péče o děti a jejích podmínek,
takže dochází k rozdílům v požadavcích a v posuzování plnění těchto předpisů a
individuálnímu přístupu těch, kdo vydávají potřebná osvědčení a kontrolují jednotlivé oblasti
předpisů;
nejasnostech, jaké subjekty mohou podle obecně právních
předpisů zařízení denní péče o děti zřizovat, zda tady nevzniká
rozpor s některou právní normou;
neexistenci vymezení základních kvalitativních standardů, např.
ohledně velikosti skupin dětí a počtu a kvalifikace pečujících
osob.

Některé právní předpisy, platné pro mateřské školy a pro zařízení
působící podle živnostenského zákona, nemusí zařízení působící podle platných právních předpisů
povinně zohledňovat. Není vyřešeno, co vše je jejich zákonnou povinností a jaké parametry mají
dodržovat, což pro rodiče vytváří situaci nejistoty a malé garance kvality služby.
Výňatky z Věcného záměru zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů:
"V České republice jsou služby tohoto typu poskytovány pouze v režimu obecných právních předpisů bez
konkrétního právního podkladu, případně jsou na ně analogicky aplikovány předpisy, které se na ně
nevztahují, a to jak ze strany např. orgánů hygienické kontroly, tak ze strany samotných poskytovatelů
služeb. Rodiče jakožto příjemci služeb neví, co mají od služby vyžadovat, jaká má splňovat kritéria." (s. 7-8)
"V praxi to znamená, že žádný zvláštní právní předpis nestanoví, o kolik dětí může pečovat jedna pečující
osoba, o kolik dětí může být pečováno v jednom okamžiku současně, jakou odbornou způsobilost má pečující
osoba prokázat, neřeší otázku pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku, nestanoví ani, zda má
být o děti pečováno na základě určitého programu či plánu činnosti. Stanovení těchto podmínek poskytování
služby je čistě na poskytovateli této služby, neboť mu takovou povinnost žádný právní předpis neukládá." (s.
20)

Zřizovateli zařízení denní péče o děti podle obecně platných zákonů jsou dnes subjekty s různou
právní formou - občanská sdružení či obecně prospěšné společnosti128 (nejčastěji mateřská centra),
zaměstnavatelé, mateřské školy, které rozšiřují služby pro děti od 2 let jako vedlejší činnost, obce,
které převedly jesle na tuto právní formu. Společné všem je, že v současné právní úpravě nenacházejí
speciální zákon o zřizování zařízení denní péče o děti, a tedy postrádají právní jistotu pro poskytování
služeb denní péče podle jejich představ a potřeb a požadavků rodičů.
Pokusy rozšířit zákonné možnosti péče o děti ve věku do zahájení povinné školní docházky se datují
od roku 2008, kdy vláda ČR přijala usnesení ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných
opatření - Prorodinný balíček, jehož součástí byl mimo jiné záměr (a) nově zavést institut evidovaného
poskytovatele vzájemné rodičovské výpomoci, (b) rozšířit možnost pečovat v rámci péčových živností
v režimu živnostenského zákona, (c) podporovat poskytování služeb péče o děti na nekomerčním
základě – formou tzv. miniškolky, (d) zavést daňové výhody pro zaměstnavatele poskytující nebo
zajišťující svým zaměstnancům/zaměstnankyním péči o děti. Z důvodu politických změn tento návrh

127

Viz mj. Věcný záměr zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 2012. Praha, MPSV ČR.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/13503/zamer_zakona.pdf

128

Podle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. též spolky a ústavy.
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nedokončil legislativní proces. Po řadě dalších jednání a podávání nových návrhů na řešení péče o
děti předškolního věku byl teprve v srpnu 2012 vládou schválen návrh věcného záměru zákona o
dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Návrh zákona byl v květnu 2013 doručen do
Poslanecké sněmovny (tisk č. 1046). V důsledku následného rozpuštění sněmovny však nebyl
legislativní proces projednání tohoto návrhu zákona opět dokončen. Po dalším projednání vládou a
částečných úpravách byl návrh opět předložen Poslanecké sněmovně v březnu 2014 a v době psaní
tohoto textu měl úspěšně absolvováno první a druhé čtení.
Během tohoto stručně naznačeného vývoje realizace záměru vytvořit zákonnou normu pro
alternativní formy kolektivní denní péče o děti do dosažení věku školní docházky došlo k řadě
kompromisů proti původnímu záměru a na druhé straně byly doplněny nové podněty. Z hlavních
změn lze jmenovat:
-

rozšíření typů poskytovatelů;

-

vyřazení vzájemné rodičovské výpomoci, tedy rezignaci na právní zakotvení jedné
formy individuální nerodinné péče o děti;

-

zvýšení minimálního věku dětí na dosažení jednoho roku;

-

definování základních podmínek kontroly dětských skupin a stanovení kontrolního
orgánu.

4.2 Základní charakteristiky dětské skupiny
Návrh "zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů"
stanovuje minimální standardy, které si může poskytovatel sám zvýšit, zpřísnit apod. podle svých
záměrů a jím definovaných standardů. Navýšení standardů zákon nijak neomezuje, čímž
odpovědnost za kvalitu poskytované služby nechává do určité míry na zřizovateli a poskytovateli
služby. Větší míra odpovědnosti je tak ponechána rodičům, kteří budou muset nabídku a kvality
služeb zvažovat již při výběru zařízení denní péče pro své děti a pak si sami kontrolovat, jak kvalita
péče odpovídá jejich představám o zabezpečení a výchově dětí.
Přínos zavedení dětské skupiny, jako nové zákonem podložené formy denní péče o nejmladší děti,
k rozšíření nabídky dnešních služeb denní péče o děti spočívá především v jejich využití těmito
způsoby a subjekty:
- rozšíření pečovatelských a hlídacích aktivit v rámci mateřských center a dalších neziskových
organizací;
-

zajištění větší standardizace služeb, kvalifikace pečujících osob, výchovně-vzdělávacího
působení u celého spektra služeb denní péče o děti;

-

pro zaměstnavatele jednodušší a levnější forma zřízení zařízení pro poskytování služeb denní
péče o děti zaměstnancům, než jsou firemní mateřské školy v režimu školského zákona, což
však neplatí pro provozování dětských skupin, které na rozdíl od těchto mateřských škol nejsou
dotovány státem;

-

pro obce potenciálně jednodušší a levnější forma zařízení denní péče o děti umožňující mj.
překlenovat kratší období deficitu míst v mateřských školách;

-

rozšíření spektra služeb denní péče o děti pro děti mladší tří let po zrušení "tradičních" jeslí a
způsob jejich transformace.

Návaznost na dnešní stav
Návrh ZDS v přechodném ustanovení (§ 25) ukládá povinnost, že „fyzická nebo právnická osoba,
která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovala službu, která ode dne nabytí účinnosti
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tohoto zákona naplňuje znaky služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona a hodlá v této
činnosti pokračovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna podat žádost o zápis do
evidence poskytovatelů ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a v této lhůtě je
rovněž povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12“. V období mezi nabytím účinnosti
ZDS a zápisem do evidence poskytovatelů budou takové fyzické nebo právnické osoby považovány
za poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona.
Pokud zařízení splňující uvedené charakteristiky nepožádají o zápis a neuzavřou v dané lhůtě
pojištění odpovědnosti za škodu, nesmějí po uplynutí uvedené lhůty poskytovat službu péče o dítě
v dětské skupině podle tohoto zákona.
Ta zařízení, která poskytují služby dle obecných pravidel ZDS, ale nesplňují
některá dílčí kritéria, se budou muset dikci zákona absolutně přizpůsobit
(nepředpokládá se udělování výjimek) nebo vytvořit kombinované zařízení, kde
část služeb bude poskytována v jiném režimu než podle ZDS. Konkrétně se to
týká např. zařízení, která nyní poskytují péči o děti mladší než jeden rok.
Zřizovatelům a provozovatelům takových zařízení se v současných právních
podmínkách nabízejí tyto možnosti provozování péče:
1.

poskytovat péči o nejmenší děti podle obecných právních předpisů ve vlastním zařízení;

2.

poskytovat péči o nejmenší děti v režimu živnostenského zákona ve vlastním zařízení;

3.

zprostředkovat služby chůvy129. Současně by bylo vhodné zvážit podle francouzského vzoru
rodinných jeslí130 (viz rámeček) možnost docházky chův s dětmi do zařízení typu dětské
skupiny, ale to by vyžadovalo novelizaci ZDS nebo vytvoření speciálního právního předpisu.

Inspirace z Francie:
Rodinné jesle – spojení individuální a kolektivní péče o děti:
Rodinné jesle jsou zřízeny jako prostory, kde se sdružují tzv. mateřské asistentky (chůvy), které jinak poskytují
péči maximálně 4 dětem mladším 4 let ve své vlastní domácnosti. Celková kapacita tohoto typu jeslí může být až
150 míst. Rodinné jesle slouží jako místo setkávání chův a dětí v zájmu lepší socializace a celkového rozvoje dětí
oproti zcela individuální péči v domácnosti. Jde o určitý mezistupeň mezi nerodinnou individuální a kolektivní
péčí. Zřizovatelem může být obec, sdružení obcí, departement, centrum sociálních služeb, nezisková organizace,
podnik apod. Mzda je mateřským asistentkám vyplácena prostřednictvím zřizovatele rodinných jeslí.

Pokud se tedy poskytovatel služby péče o děti podle ZDS rozhodne poskytovat podobnou službu pro
jinou věkovou kategorii dětí, než uvádí ZDS, zejména děti mladší jednoho roku, bude za tímto účelem
muset zřídit samostatný subjekt, což bude vzhledem k tomu, že takových dětí většinou asi nebude
mnoho, velký problém. Schůdnější se jeví cesta využití péče chův a podpora zaměstnanců, které je
využijí, pokud např. zřizovatelem dětské skupiny bude zaměstnavatelská organizace (obdobně to
může platit pro samosprávné orgány malých obcí jako zřizovatelů).
Jak bude uvedeno dále, zvažuje se do budoucna umožnit péči v dětských skupinách i pro děti po
nástupu školní docházky, tedy mladšího školního věku. Pak by bylo třeba postupovat jinak, a to
novelizovat ZDS.

129

Takovou službu nabízejí některé organizace nebo agentury, např. Klub K2 http://www.klubk2.cz/index.php/individualnihlidani-pro-deti-vasich-zamestnancu

130

blíže viz: Paloncyová a kol., 2013b, s. 33; Barvíková, Paloncyová, 2014
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Zákon o dětské skupině ošetřuje založení a provozování zařízení denní péče v těchto oblastech (ve
stručném, zkráceném vyjádření):
Definice služby péče o děti v dětské skupině

Kolektivní pravidelná péče o děti ve věku od 1 roku do začátku
školní docházky, mimo domácnost dítěte, zaměření na zajištění
potřeb, výchovu a všestranný rozvoj dítěte (§ 2)

Typy poskytovatelů

zaměstnavatel rodiče (fyzická nebo právnická osoba)

nebo
a) ústav podle občanského zákoníku (89/2012 Sb.)
(zákon o DS upřesňuje, za jakých podmínek se daný typ
b) právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o
subjektu může stát poskytovatelem DS, v případech a, b,
církvích a náboženských společnostech
d, g)
c) územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba
d) obecně prospěšná společnost
e) nadace nebo nadační fond
f) vysoká škola
g) spolek, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je
v souladu s jeho stanovami.131
Oprávnění poskytovat službu

Vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů; vymezena pravidla
vzniku, oprávnění k poskytování služby, evidence dětských skupin,
kontroly

Evidence poskytovatelů

Vedena na MPSV v evidenci poskytovatelů služeb dětské skupiny,
vymezeny podmínky zařazení do evidence a obsah žádosti o zápis
do evidence

Vymezení skupin dětí

Věk: 1 rok až věk nástupu do ZŠ
Počet dětí: maximálně 24 s upřesněním podle věku, zdravotního
stavu a doby pobytu dětí

Požadavky na personál

Bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost: taxativně
vymezeny profese odpovídacích specializací

Stavebně technické požadavky

Platí technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na
byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost.

Hygienické požadavky

Pro dětskou skupinu s maximálně 12 dětmi jsou vymezeny v
prováděcím předpisu k ZDS.
Pro skupinu se 13-24 dětmi je tato oblast ošetřena právními předpisy
upravujícími hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení
pro výchovu dětí.

Úhrada nákladů rodiči

Možné je nevyžadovat úplatu nebo žádat částečnou či plnou úhradu
nákladů rodiči.

Vnitřní pravidla

Povinnost vytvořit a zveřejnit vnitřní pravidla

Evidence dětí

Stanoven obsah evidenčních záznamů.

Výchovně vzdělávací plán

Povinnost vytvořit plán výchovy, který není přesně specifikován, ale
má zohlednit potřeby dětí v DS podle věku, příp. potřeby zvláštní
péče, např. vzhledem ke zdravotnímu stavu dětí

Pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku

131

v době psaní textu teprve projednáváno jak návrh do druhého čtení v Poslanecké sněmovně
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Postup při onemocnění dítěte

Povinnost informovat rodiče a zajistit odbornou lékařskou pomoc,
povinnost rodičů poskytnout relevantní informace o dítěti

Smlouva o poskytování péče

Podrobně stanoven povinný obsah smlouvy rodiče s DS

Kontrola

Kontrolu hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz
provádí krajské hygienické stanice, plnění podmínek a povinností
stanovených v ZDS kontroluje Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce

Správní delikty

Definovány jsou případy nedodržení podmínek a povinností, které
jsou klasifikovány jako přestupky nebo správní delikty.
Stanoveny jsou též sankce za porušení podmínek poskytování
služby.
Správní delikty projednává Státní úřad inspekce práce a oblastní
inspektoráty práce a krajské hygienické stanice.

Daňová zvýhodnění pro rodiče a poskytovatele

Definovány podmínky slevy na dani za umístění dítěte pro rodiče.
Definovány podmínky, kdy lze daňově uznat náklady na zajištění
služeb DS ze strany zaměstnavatelů.

Zákon nepředkládá nijakou typologii zařízení, která naplňují zákonem o dětské skupině stanovené
kvalitativní parametry a zároveň se v detailech liší podle svého specifického poslání, zaměření či
cílové skupiny dětí. Ve Francii např. mezi řadou typů existují zařízení zaměřená na postupný přechod
z rodinné do nerodinné péče (tzv. rodičovské jesle), zařízení poskytující alternativu mateřských škol
pro 3-6leté děti (dětské zahrady), firemní jesle, mikrojesle charakterizované menším počtem dětí a
benevolentnějšími parametry služeb oproti „běžným“ jeslím atd.132.

4.3 Zakládání a provozování dětských skupin
Při zakládání a provozování dětské skupiny je zřizovatel a provozovatel vázán zněním ZDS a v něm
stanovenými minimálními standardy, přičemž není omezován v tom, aby své požadavky např. na
hygienické podmínky nebo na poměr počtu dětí a pečujících osob zpřísnil či rozšířil. Základní rámec
toho, co má a musí DS splňovat, dávají taxativně vymezené podmínky pro zápis do evidence
poskytovatelů a podmínky poskytování služeb v dětské skupině.

4.3.1 Žádost o zápis do evidence poskytovatelů
Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině bude možné pouze na základě oprávnění k
poskytování této služby, jež se získá zápisem do evidence poskytovatelů, kterou bude spravovat a
provozovat Ministerstvo práce a sociálních věcí. O tento zápis může žádat subjekt, který se rozhodne
založit dětskou skupinu, pokud splňuje definici poskytovatele služby péče o děti
v dětské skupině podle ZDS (§ 3) a další podmínky stanovené v ZDS. V žádosti o
zápis do evidence poskytovatelů je třeba uvést jednak náležitosti stanovené
správním řádem (č. 500/2004 Sb.) a jednak náležitosti stanovené v ZDS, které
podrobně rozvádíme v následujících částech této kapitoly.
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
132

Blíže o tom např. Kuchařová, Peychlová, 2014, Paloncyová a kol., 2013b
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zákonů v § 5 uvádí tyto podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině:
„(1) Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je:
a) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,
b) vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k užívání
objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
c) zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž
bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz
služby péče o dítě v dětské skupině,
d) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude poskytovatelem.
(2) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle podmínek
uvedených v odstavci 1 též za podmínky:
a) bezúhonnosti pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou
rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s
poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající
v hlídání a péči o dítě,
b) odborné způsobilosti pečující osoby,
c) zdravotní způsobilosti pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle
právních předpisů o pracovně-lékařských službách,
d) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.“
Ten, kdo uvažuje o založení DS nebo o změně právního statusu svého zařízení denní péče o děti,
musí kromě uvedených povinností zohlednit řadu dalších souvislostí, proto se v tomto metodickém
návodu, jak postupovat, zaměříme na hlavní potřebné kroky, ať už plynou přímo (většinou) nebo
nepřímo z dikce navrhovaného zákona o dětské skupině.

4.3.2 Zjištění potřebnosti služby dětské skupiny a požadavků potenciálních
uživatelů
-

aktuální a perspektivní potřeby v oblasti denní péče o děti z hlediska počtu dětí, věku, pravidelnosti a
rozsahu docházky

-

perspektivy trvání zájmu, a to v závislosti na poskytovateli: u zaměstnanců, u obyvatel obce/města, u
návštěvníků/klientů NNO aj.

-

počet dětských skupin u jednoho poskytovatele

Dětská skupina má být jednou z řady forem nerodinné péče o děti, a tedy mít oproti jiným některé
specifické charakteristiky, poslání a funkce. Měla by především splnit potřeby těch rodičů, jejichž děti
buď ještě nedosáhly "školkového věku" nebo nebyly přijaty do mateřské školy, a také těch rodičů,
kteří pro své dítě (děti) požadují sice pravidelnou, ale nikoliv celodenní nebo každodenní péči, a také
těch, kteří si přejí péči poskytovanou v menším dětském kolektivu. Kromě uvedeného by DS neměly
poskytovat tak náročný a cílený výchovně vzdělávací program jako mateřské školy, nicméně budou
povinny vytvářet plán výchovy a péče. Má zde přitom být volnost z hlediska výběru aplikovaných
pedagogických metod jako např. Montessori, postupy Emmi Pickler, Začít spolu (Step by step), nebo
jiných alternativních metod výchovy, avšak pouze pokud nejsou v rozporu s právy dětí, právním
řádem ČR a deklarují veřejně své zaměření.
Před založením DS je tedy třeba zjistit poptávku rodičů po takovýchto službách, kolik rodičů
požaduje nebo by využilo služby poskytované např. zaměstnavatelem nebo jiným subjektem podle §
3 ZDS, splňujícím uvedené charakteristiky, pro jaké děti z hlediska věku a zda je umístění dítěte v
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dětské skupině pro ně spíše dočasnou nebo dlouhodobější potřebou (příp. zda budou takovou službu
potenciálně žádat postupně pro více dětí). Je totiž nutné provést kvalifikovaný odhad udržitelnosti
plánovaného zařízení s ohledem na předpokládané vložené investice i s ohledem na „konkurenci“
jiných zařízení v dané lokalitě.
Zaměstnavatelé, ale i obce či NNO, mohou zájem rodičů poznat neformálně (např. na základě vzniklé
a deklarované poptávky zaměstnanců), ale objektivnější zjištění lze získat realizací vlastní zjišťovací
akce (dotazníkem či jinak), příp. si nechat analýzu zpracovat odborníky (jak to udělaly některé větší
zaměstnavatelské organizace).
V případě dětské skupiny zřizované obcí/městem nebo NNO lze doporučit vycházet ze znalostí
demografického vývoje v lokalitě, jehož analýza je běžnou součástí podkladových materiálů
městských úřadů ve velkých městech (příkladem může být Jablonec nad Nisou, kde sledují porodnost
i v městských částech133) i dalších obcích pro potřeby komunitního plánování. NNO by si měly před
jinými možnostmi nejprve zjistit, zda obec sama sleduje demografické ukazatele o své lokalitě a
pokud ne, mohou se NNO i obce (města) obrátit na Český statistický úřad (ČSÚ). Tam lze základní
údaje získat i v publikované podobě v Databázi demografických údajů za obce ČR134.
Inspirace z Francie:
Ve Francii je zjišťování potenciálních potřeb a deklarované poptávky po zařízeních denní péče o
děti, provedené zájemcem o zřízení a poskytování denní péče, předpokladem získání finanční
podpory na investiční i neinvestiční náklady od obce a tzv. Pokladny rodinných dávek (CAF), což je instituce
působící na krajské (departementální) a státní úrovni všestranně podporující rodiny a zvláště se zaměřující na
zajišťování souladu poptávky a nabídky služeb denní péče o děti.
Územní diagnostika (pro potřeby obecní samosprávy) musí zahrnovat:
-

sociodemografické údaje o území,

-

očekávaný vývoj území (nárůst počtu obyvatel, příchod firem)

-

stávající nabídku služeb péče o malé děti, nabídku zařízení a služeb pro rodiny, děti a mládež až do 18
let věku.

Na základě této souhrnné diagnostiky je možno stanovit:
-

jaký typ služeb chybí,

-

kde mají být zařízení umístěna,

-

kolik míst by mělo být v zařízení s ohledem na věk dětí.

Zdroj : rozhovory s představiteli CAF kraje Bouches-du-Rhône na pracovní návštěvě realizačního týmu v Marseille,
příspěvky na konferenci pořádané v říjnu 2013 v rámci projektu

133

Zdroj: záznam z kulatého stolu se zástupci samosprávných úřadů, konaného 16. 12. 2013 v rámci projektu „Nové formy
denní péče o děti v České republice“

134

Viz: http://www.czso.cz/cz/obce_d/ index.htm)
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Součástí průzkumu potřeb rodičů by mělo být i zjišťování jejich nároků na kvalitativní parametry
služby péče v dětské skupině, jako jsou nároky na prostory, požadované aktivity dětí (předpokládá
se, že málokterému rodiči půjde o „prosté“ ohlídání dítěte) a kvalifikaci vychovatelů/ek. Ve výzkumu
uskutečněném v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“135 rodiče nejčastěji
vyjadřovali požadavky na místní a finanční dostupnost a zajištění stravy a následně právě na
kvalitativní charakteristiky jako odborná kvalifikovanost pečujících osob a menší počet dětí na
vychovatelku.
Na základě zjištěných potřeb zaměstnanců (je-li zřizovatelem zaměstnavatel) nebo jiných
potenciálních uživatelů (podle typu zřizovatele) je třeba provést rozvahu o aktuálních a výhledových
schopnostech organizace investičně zajistit a provozovat plánované zařízení – z hlediska finančního,
zajištění hygienických a stavebně technických parametrů a kvalifikovaného personálu, dlouhodobosti
(předpokládaného trvání) provozování dětské skupiny. Např. u zaměstnavatelů to znamená provést
porovnání potřebných investic a nároků na provoz dětské skupiny s tím, jaký přínos bude mít pro
organizaci poskytování péče o děti jejich zaměstnanců, a to s přihlédnutím na sociální program firmy.
Přitom je třeba brát v úvahu, že se nejedná jen o možný přínos z hlediska produktivity či podnikového
hospodaření apod., ale také např. pro loajalitu a kvalitní pracovní výkon zaměstnanců nebo
společenské vnímání jména firmy, její konkurenční výhodu. Obce a další subjekty budou zvažovat
také ekonomický, ale současně i společenský přínos pro obec, pro obyvatele lokality apod.
Příklad dobré praxe v ČR:

Firma WITTE, Nejdek: provozuje dětské hlídací centrum, protože zřízení centra pro děti přispívá
mj. ke konkurenceschopnosti firmy, loajalitě zaměstnanců i snížení nákladů na vzdělávání nových zaměstnanců,
pomáhá jim řešit sociální problémy zaměstnanců aj.; motivem zřízení centra byla např. péče o děti matek
pracujících z domova v době, kdy občas musejí být na pracovišti a v tu dobu potřebují (příležitostnou a
krátkodobou) péči o děti.

Podle příspěvku Radky Maxové na semináři „Předškolní péče o dítě – uniformita, nebo pluralita?“ v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR dne 4.3.2014
Počet dětských skupin u jednoho poskytovatele
Poskytovatel má možnost s ohledem na aktuální i měnící se poptávku poskytovat službu péče o
dítě v dětské skupině v několika skupinách současně. V důvodové zprávě v zákoně o dětské
skupině se v komentáři k §§ 16-20 o oprávnění a evidenci poskytovatelů (s. 89-90) píše: „zákon
nestanovuje maximální počet možných oprávnění na poskytování služby péče o děti v dětské skupině
pro jednoho poskytovatele. Nelze tedy vyloučit, že poskytovatel bude mít oprávnění pro provozování
více dětských skupin.“ Poskytovatel musí zohlednit rozsah zájmu o dětskou skupinu mezi
potenciálními uživateli jím zřízených služeb péče o děti (např. zaměstnanci firmy, příp. firem, s nimiž
může potenciálně navázat smlouvu o poskytování této služby jejich zaměstnancům /§ 3, odst. 3 ZDS/,
nebo obyvatelé obce, návštěvníci mateřského centra apod.) a možnostmi danými ZDS ohledně
velikosti a složení dětské skupiny.
Není tedy nutné zřizovat druhou a další DS jedním poskytovatelem, až když je dosaženo maximální
možné naplněnosti jedné skupiny.

135

Zveřejnění výsledků výzkumu je součástí výstupů tohoto projektu na webových stránkách: http://www.vupsv.cz/
index.php?p=care_for_children&site=default
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4.3.3 Parametry dětské skupiny
-

velikost dětské skupiny (příp. počet dětských skupin)

-

věkové rozmezí přijímaných dětí

-

které děti a které rodiny budou mít nárok na přijetí dítěte/dětí

-

zda přijímat také děti zdravotně handicapované

Na základě poznání poptávky a odhadu (prognózy) jejího budoucího vývoje je třeba rozhodnout o
parametrech zřizované dětské skupiny.
Velikost skupiny
Ta se odvíjí především od poptávky (a maximálního zákonem stanoveného
počtu dětí), ale také od toho, jak finanční, prostorové a další možnosti
zřizovatele umožňují vyhovět požadavkům zákona o dětské skupině na
poměr počtu dětí a vychovatelů, na hygienické vybavení atd. Poněkud
zjednodušeně řečeno, tyto zákonné minimální požadavky se liší podle počtu dětí ve skupině, který je
stanoven maximálně na 24, přičemž základní rozlišení se týká skupin do 12 a nad 12 dětí. Jemnější
specifikace požadavků rozlišuje skupiny do 4 dětí, s 5-7 dětmi, 8-12 dětmi a s více dětmi (13-24), a to
různě u jednotlivých požadavků (viz ZDS §§ 7, 15 a „Vyhláška MPSV o hygienických požadavcích na
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí“, připravovaná jako doplněk ZDS).
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Standardy hygienických a dalších požadavků dle ZDS podle počtu dětí v dětské skupině
Opatření
Do 4
Počet pečujících osob
je-li v DS alespoň 1 dítě mladší
2 let

Hygienické požadavky na prostory

Hygienická zařízení

Plocha denní místnosti
Prostor pro odkládání oděvů

Úklid

Ukládání ručníků a lůžkovin

5-6
1

Počet dětí v DS
7 - 12

13 - 24
2
3

vyhláška 268/2009
Sb.,
vyhláška 410/2005
Prováděcí předpis k ZDS
Sb. ve znění
vyhlášky 343/2009
Sb.
pro 5 dětí musí být
1 WC,
2 WC, 2 umyvadla
zřízena jedna
1WC,
1 umyvadlo,
Pro děti do 3 let přebalovací
dětská mísa a
1 umyvadlo,
pro děti do 3
pult, 1 dětská vanička se
umyvadlo;
1 sprcha, pro
let nočníky
sprchou nebo sprchový box,
umývárna se
děti do 3 let
a přebalovací
nočníky
vybavuje 1 až 2
nočníky
pult
sprchami
a přebalovací
pult
Hygienické zařízení pro pečující oddělené od zařízení pro děti;
Zvláštní prostor s výlevkou pro úklidové prostředky
Ručníky na jedno použití nebo vlastní ručník pro každé dítě umístěný tak, aby se
nedotýkaly. Výměna ručníků se provádí jednou za týden, výměna lůžkovin jednou za 3
týdny.
Pro děti do 3 let krytý nášlapný odpadkový koš s vložkou na jedno použití
Nejméně 3 m2 na jedno dítě
Vyčleněný
prostor se
Samostatná místnost – šatna s šatním nábytkem
šatním
nábytkem
Denní úklid: setření a vysávání všech podlah, vynášení odpadků,
umytí a desinfekce umyvadel, WC a nočníků
Zajištěn
Nejméně jednou týdně: omytí a dezinfekce omyvatelných stěn
odpovídající
hygienického zařízení,
denní úklid
Nejméně 2x ročně: mytí oken, svítidel a světelných zdrojů; celkový
úklid všech prostor a předmětů;
Jedenkrát za 3 roky: malování;
Oddělené ukládání čistých a použitých ručníků a lůžkovin
Skladování čistých ručníků a lůžkovin v uzavíratelných skříních nebo
na policích v obalech; skladování použitých ručníků a lůžkovin
v prostorech mimo pobyt dětí ve zvláštních obalech.

Věk dětí
V posledním znění návrhu na ZDS je stanoven minimální věk dětí na 1 rok, což odpovídá
minimálnímu věku dětí, v němž už má významná část matek zájem o pracovní zapojení, většinou na
částečný úvazek. Dnešní zařízení denní péče o děti se službami typu dětských skupin však někdy na
základě poptávky přijímají i děti od půl roku věku, takže zde vznikne problém pro ta zařízení, která
chtěla svůj statut podle ZDS, až nabude účinnosti, upravit. Zákon to pro takto definované typy služeb
pro děti ukládá jako povinnost (§ 25, zmíněno zde výše). S výjimkami ohledně věku se nepočítá.
Vzhledem k dlouhodobě zjišťovaným postojům veřejnosti a vzhledem k podmínkám vytvořeným
systémem rodinných a sociálních dávek136 lze předpokládat zvýšený zájem o
umísťování dětí převážně od 2 let (okolo druhého roku věku). Nicméně, pokud je
poptávka pro péči o mladší děti a zařízení ji chce poskytovat, musí se registrovat
jako dětská skupina pro DS pro děti od jednoho roku a službu pro mladší děti
poskytovat podle jiných právních předpisů, jak bylo uvedeno výše.
136

Např. nastavení rodičovského příspěvku, který je nejvyšší při dvouleté rodičovské dovolené a nárok na rodičovský
příspěvek při souběžném zaměstnání rodiče až od 2 let věku dítěte.
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Jako maximální věk ZDS stanovuje věk zahájení povinné školní docházky137. Zákon o dětské
skupině vymezil dané věkové rozmezí v intencích záměru poskytnout alternativu ke stávajícím MŠ a
bývalým jeslím a také tak, aby se týkala širokého věkového spektra dětí před začátkem školní
docházky. Sami poskytovatelé se mají rozhodnout, jakým dětem a v jaké struktuře z hlediska věku
chtějí (je od nich žádáno) službu denní péče poskytovat. Ty subjekty, které dnes poskytují služby
denní péče o děti mající charakter dětské skupiny, často volí službu pro různé věkové skupiny od
jednoho nebo od dvou let s umožněním docházky až do nástupu dítěte do školy.
Výjimečně pojímají svoji službu jako "náhradu" jeslí, tedy poskytují službu péče zhruba
do věku obvyklého počátku docházky do MŠ – např. Vesněnka (viz rámeček).
Takovýchto zařízení však bude přibývat, a to podle toho, kolik jeslí se bude
transformovat na dětskou skupinu v případě, že zákon o DS vstoupí v platnost.
Pokud bude pokračovat nynější pokles počtu narozených dětí, mateřské školy postupně
začnou stačit se svou kapacitou poptávce a lze pak předpokládat, že většina rodičů (ne
všichni) bude pro děti od 3 let upřednostňovat mateřskou školu, a tedy dětské skupiny
nahradí co do věkového vymezení své dětské populace služby jeslí.

Příklady dobré praxe v ČR:
Denní centrum pro děti Vesněnka, o.p.s., Brno, http://www.vesnenka.eu/ :
Podle zákona mohou docházet děti od jednoho do pěti roků, ale reálně jsou v centru děti od jednoho do tří a
půl, protože se potom dostávají do mateřské školy … dětí je tam maximálně v danou chvíli 12. Obecně bývá
zapsáno od 35 do 38 dětí, ten počet se mění ……….. služba se přizpůsobuje potřebám rodičů, takže děti vlastně
nastupují do školičky ve chvíli, když to maminka potřebuje … v rámci dne se tak třeba “protočí“ 20 dětí …… Je
to těžké na organizaci, ale dle vyjádření účastnice kulatého stolu, zvládnout se to dá. Děti můžou přicházet
kdykoliv v průběhu dne.
Zdroj: záznam z kulatého stolu se zástupci zařízení denní péče o děti, konaného 16. 12. 2013 v rámci projektu „Nové formy
denní péče o děti v České republice“
Dětská skupina na MPSV ČR:
V současnosti existují na MPSV dvě dětské skupiny. V první je pečováno současně o 12 dětí, v druhé o 6 dětí,
vždy od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky. O děti pečují celkem tři pečující osoby na plný úvazek
a jedna vypomáhající pečující osoba s polovičním úvazkem, všechny jsou zaměstnankyněmi MPSV. V současné
době dochází do dětské skupiny okolo 25 dětí, které se navzájem prostřídají, při dodržení maximální kapacity
prostor (řada z dětí jen na část dne nebo některé dny v týdnu).
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/13500
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K tomuto parametru zaznívá při projednávání ZDS v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR řada připomínek, vesměs
motivovaných snahou o vymezení dětské skupiny vůči mateřským školám odlišením věkového rozmezí jejich cílových
skupin dětí.
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Dnes je často poukazováno na fakt, že demografický vývoj směřuje k tomu, že silné ročníky se
přesouvají do období mladšího školního věku, kdy ještě děti nejsou úplně samostatné a přitom školy
nebudou mít dostatečné kapacity na zajištění služeb školních družin. A protože aktuálně budované
kapacity pro služby pro děti před dosažením školního věku budou postupně vhledem k prognózám
vývoje dětské populace méně využívány, nabízí se jejich využití pro děti raného školního věku, u
nichž poroste poptávka. Uvažuje se o tom, že by v
dětských skupinách mohlo být (alespoň krátkodobě)
pečováno i o tyto děti (také jedním z původních záměrů
bylo koncipovat dětské skupiny pro děti do 10 let),
pokud to podmínky a kapacita zařízení dovolí (o
prázdninách). V době psaní této metodiky, kdy si
samotné prosazení ZDS v PSP vyžaduje soustředění politické vůle a hledání kompromisů, není na
pořadu dne do něj začleňovat částečné změny tvůrci zákona, nicméně pro budoucnost se
předpokládá, že se toto rozšíření zavede. Mohlo by to mj. dále podpořit životnost a společenský
přínos dětských skupin.
Podporu této myšlence lze již dnes i v ČR hledat tam, kde nalezli cestu takovýto přístup uplatnit (viz
rámeček s příklady dobré praxe). Kromě toho se lze poučit ze zahraničních příkladů (Francie,
Švýcarsko, Rakousko).
Příklady dobré praxe v ČR:
Pilotní dětská skupina při Kanceláři veřejného ochránce práv, Brno
O prázdninách přijímají děti až do druhé až třetí třídy ZŠ, zejména třeba pokud mají ještě sourozence v
předškolním věku, a to bez problémů. Zřizovatel oceňuje tuto možnost flexibility.
Zdroj: záznam z kulatého stolu se zástupci zařízení denní péče o děti, konaného 16. 12. 2013 v rámci projektu „Nové formy
denní péče o děti v České republice“
Beruška, České Budějovice
Varianty nabízených služeb:
1. Péče o děti předškolního věku 2–7 let v režimu pravidelné celodenní měsíční docházky
2. Péče o děti předškolního věku 2–7 let v režimu nepravidelné celodenní docházky v průběhu měsíce
3. Péče o děti mladšího školního věku 1.–3. třídy ZŠ v průběhu letních prázdnin 1. 7. 2013 - 31. 8. 2014. V režimu s
pravidelnou i nepravidelnou celodenní docházkou v průběhu obou měsíců
Zdroj: http://mchcb.cz/beruska-charitni-skolka/
Dětská skupina na MPSV
Podle informace MPSV tam při volné kapacitě docházejí děti mladšího školního věku.

Další specifikace dětské skupiny
To, které děti/rodiny budou mít nárok na přijetí dítěte/dětí, zákon blíže vymezuje pouze pro DS
zřizované zaměstnavateli (tj. fyzickými nebo právnickými osobami, organizačními složkami státu a
útvary, složkami nebo jinými organizačními částmi bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil České
republiky). Tyto subjekty mohou poskytovat péči v DS pouze svým zaměstnancům nebo na základě
dohody s jiným zaměstnavatelem mohou poskytovat služby péče o děti zaměstnancům tohoto
druhého zaměstnavatele (§ 3, odst. 3). V dosavadní praxi se provozovatelé dětských skupin,
anticipujících pravidla ZDS, setkali s tím, že v určitých obdobích dočasně neměli plně naplněnou
kapacitu svého zařízení dětmi svých zaměstnanců a zaměstnanců jiného zaměstnavatele, s nímž
uzavřeli dohodu, a pak nabídli tato místa svým zaměstnancům-prarodičům pro vnoučata. To nebude
podle ZDS možné, protože podle § 3 může poskytovatel, který je zaměstnavatelem, poskytovat službu
péče o dítě v DS pouze rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno
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dítě do péče nahrazující péči rodičů138. Tuto službu tedy nemohou u svých zaměstnavatelů využít
např. nevlastní rodiče nebo prarodiče, pokud jim nebylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.
S tím souvisí i nárok na slevu na dani – viz dále.
DS mohou přijímat i děti, které mateřské školy vzhledem k velkým skupinám dětí (a také dnes
převisu poptávky nad nabídkou míst v mateřských školách) přijímají nerady nebo vůbec, např. děti se
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Dnes existují některá zařízení denní péče o děti
poskytující služby naplňující znaky dětské skupiny, které přijímají i děti „lehce“ zdravotně postižené,
příp. je přijímají dokonce přednostně. ZDS o možnosti a podmínkách péče o zdravotně postižené děti
nepojednává. Záleží tedy na přístupu zřizovatele, protože se tím zvyšují nároky na personál i
vybavení, příp. nároky na úplaty od rodičů. Na druhou stranu charakter dětské skupiny umožňuje
vytvářet vhodnější podmínky pro zdravotně nebo sociálně handicapované, zejména pro možnost více
individuální péče139.
Příklady dobré praxe v ČR:
Obec Psáry a RC Domeček v Dolních Jirčanech (http://www.rcdomecek.cz/):
Přijímají (mimo pořadník) děti ze sociálně slabých rodin; přijímají handicapované děti a poskytují jim
individuální přístup. Řešení našli v založení RC Domeček v Dolních Jirčanech – využívá dotaci obce na dítě – ta
je ročně 920,- Kč na dítě s celodenní docházkou do zařízení a 520 Kč na dítě s polodenní docházkou. Kapacita je
12-30 dětí, podle poptávky. Dětská skupina funguje na základě smlouvy obce Psáry s MC a s MŠ.
Zdroj: Informace starosty Psár Milana Váchy a paní Martiny Beťákové na semináři „Předškolní péče o dítě – uniformita,
nebo pluralita?“ v PSP dne 4. 3. 2014;
Projekt Žižkovská školička:
Projekt pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí realizuje na Základní škole Havlíčkovo náměstí MÚ
Praha 3 ve spolupráci s MPSV. Dětskou skupinu navštěvují děti od 3 do 5 let a působí v ní jeden pedagogický
pracovník spolu s asistentem, může poskytnout péči až 12 dětem. Zařízení reaguje na poptávku, kdy přípravné
ročníky pro děti ze znevýhodňujícího prostředí nejsou dostačující pro žádoucí integraci a je třeba se jim začít
věnovat v ranějším věku.
Zdroj: Informace MUDr. Gabriely Peckové na semináři „Předškolní péče o dítě – uniformita, nebo pluralita?“ v PSP dne 4.
3. 2014; Denik.cz http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/zizkovska-skolicka-je-pro-znevyhodnene-deti-20140318.html

138
139

§ 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Poslankyně G. Pecková na podporu přijetí zákona o dětské skupině píše: " Paradoxně velký problém je s dětmi, které
vykazují jen mírné postižení. Děti, které takříkajíc „zaostávají“ za ostatními, se totiž často stávají terčem posměchu a šikany.
Těm by bylo zcela jistě lépe v dětské skupině, protože tempo by bylo možné přizpůsobit jejich možnostem a potřebám. A
dětská skupina bude ideální i pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zařadí-li se ještě předtím, než oslaví tři roky,
mají šanci na integraci a úspěšné zvládnutí školy. Dosud chyběla právní forma. Tuto překážku právě boříme."
http://www.top09.cz/co-delame/komentare/peckova-detska-skupina-pomuze-15410.html
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4.3.4 Zajištění vhodných prostor a splnění podmínek provozu dětské skupiny
-

vlastnické vztahy k objektům či prostorám

-

připravovaná vyhláška MPSV o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

-

stavebně technické a prostorové parametry

-

hygienické požadavky na zařízení prostor a provoz a na stravování

Získání souhlasu k provozování dětské skupiny (zápisu do evidence) je zákonem podmíněno
splněním řady požadavků týkajících se objektu a prostor, v nichž mají být její služby poskytovány.
Návrh ZDS jednak požaduje, aby fyzická nebo právnická osoba, která bude poskytovatelem služby
péče o dítě v dětské skupině, měla vlastnické nebo jiné právo k užívání objektu nebo prostor,
v nichž bude služba poskytována (§ 5). Je tedy nutné tento vlastnický vztah zajistit či upravit, pokud
existuje nějaká nejasnost. Poskytovatel musí být schopen toto právo prokázat, aby byl zapsán do
evidence.
Dále ZDS žádá jako podmínku poskytování služby péče v dětské skupině „zajištění technických
požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory“ (§ 5). Tyto požadavky budou pro
dětské skupiny s maximálně 12 dětmi vymezeny ve zvláštním předpisu – „vyhlášce MPSV o
hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí“ vydané podle § 26 ZDS.
Pro větší dětské skupiny jsou závazné příslušné platné zákonné normy (uvedené v §§ 8, 14, 15) a
požadavky jsou v zásadě shodné jako u mateřských škol v zájmu jednotné úpravy nároků na prostory
a hygienu pro všechny obdobné typy zařízení denní péče o děti.
Zřizovatel musí zvážit své možnosti, zda má k dispozici vhodné prostory
schopné přestavby či úprav v mezích jeho finančních dispozic a
v intencích povinností plynoucích ze ZDS, příp. nakolik je ochoten
investovat do zcela nových staveb. Podkladem rozhodování o výši a
směřování investic je mj. časový výhled trvání poptávky po službách
dětské skupiny a relevantnost potřebných investic do stavebních úprav.
Je třeba zvážit, jak vyhovět "povinným" nárokům, normám a jaké úkoly si
sama organizace klade „navíc“ ohledně kvality prostředí svého zařízení v
zájmu kvalitních služeb, všestranného rozvoje dětí a jejich bezpečnosti.
Povinné standardy fyzických kvalit prostředí, kde působí dětská skupina,
byly po dlouhých a složitých diskusích nastaveny poměrně přísně, byť v
rozlišení podle velikosti dětské skupiny a částečně také věku dětí (pro ty
nejmenší např. přebalovací pulty a nočníky). Pro dětské skupiny s více než dvanácti dětmi jsou
nároky na stavebně technické úpravy a hygienu v podstatě totožné s předpisy pro mateřské školy, což
poněkud snižuje splnění principu alternativnosti služeb dětských skupin a idey nižší nákladnosti, ale
je vynuceno potřebou jednotných předpisů pro různá zařízení denní péče o děti se srovnatelným
počtem dětí.
Stavebně technické a prostorové parametry vnitřních prostor, tj. místností pro denní pobyt a
odpočinek dětí, jsou definovány jen pro dětské skupiny do 12 dětí a v tomto rámci konkrétněji a
striktněji až pro dětské skupiny s více než čtyřmi dětmi, např. požadavek nejméně 3 m2 na jedno dítě
v denní místnosti, požadavek samostatné místnosti jako šatny (§ 14 ZDS, § 2-3 vyhlášky MPSV o
hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí podle § 26 ZDS). Jinak
obecně pro základní technické parametry platí požadavky kladené stavebními předpisy na byt,
obytnou místnost nebo pobytovou místnost140 a jen rámcově je stanoveno, jaké funkce mají vnitřní
140

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
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prostory umožnit (odpovídat potřebám dětí podle věku a počtu), bez specifikace jejich parametrů pro
tyto funkce. Tyto parametry budou ve svém základním (minimálním) rozsahu dostatečně vymezeny
zmíněnou vyhláškou. Nicméně je zde velký prostor pro uplatnění vlastních představ a možností i
projev odpovědnosti poskytovatelů za kvalitu poskytovaných služeb, protože poskytovatel může
rozšířit závazně stanovené podmínky. Poskytovatel může z vlastní iniciativy aplikovat (upravené)
požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb., hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání
dětí. Možnosti poskytovatele v zajišťování kvalitních podmínek pro výchovu a péči o děti se v tomto
kontextu týká také např. rozhodování o typu, rozměrech a ergonometrických vlastnostech nábytku,
výběru předmětů pro hry a vzdělávání a další činnosti (podle volby těchto činností). Vybavení musí
odpovídat různému věku dětí (od přebalovacích pultů pro nejmenší, po hračky a didaktické pomůcky
pro děti starší). Lze předpokládat, že zde bude záležet také na zohlednění požadavků rodičů a na
jejich vlastní iniciativě v prosazování těchto požadavků, které by měly být zjišťovány jednak předem
před zřízením dětské skupiny a jednak průběžně při provozování dětské skupiny jako zpětná vazba
od rodičů.
Venkovní prostory jsou ještě více než vnitřní prostory, a také na rozdíl od bývalých jeslí nebo
mateřských škol, ponechány na rozhodnutí poskytovatele služby péče v dětské skupině. „Vyhláška
MPSV o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí“ vyžaduje pouze
zajištění blíže nespecifikované nezastavěné plochy pozemku určené pro hry a pobyt dětí a současně
umožňuje jako alternativní řešení možnost pobytu a her dětí na dostupném veřejném hřišti nebo
v přírodě. Pokud je nám známo, proti této jisté benevolenci, kde zákonodárce vychází vstříc
požadavku flexibility a finančně přijatelné náročnosti dětské skupiny pro poskytovatele i rodiče,
nebyly vzneseny zásadní námitky ze strany odborné ani laické veřejnosti.
Hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem apod. jsou v ZDS a zejména v na něj navazující
vyhlášce vymezeny s různou mírou detailu a závaznosti (§ 15 ZDS, §§ 4-5 vyhlášky MPSV o
hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí podle § 26 ZDS). Jiné
předpisy platí pro děti ve skupině do 12 dětí (zmíněná vyhláška) a jiné pro skupinu s 13-24 dětmi.
V druhém případě se aplikují zákonné normy upravující hygienické požadavky na
prostory a provoz:
-

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-

vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Stravování (§ 8) je možné provádět různými způsoby a ZDS stanovuje pro každý z nich pravidla
zajišťující zdravotní nezávadnost a vhodnost pro děti daného věku. Tvůrci zákona museli obhájit svou
snahu o to, aby zřízení dětské skupiny nebylo z důvodu nadměrných požadavků na stravování příliš
finančně náročné pro poskytovatele, a tím příliš drahé pro rodiče. Výsledkem je, že poskytovateli není
dána povinnost zajišťovat stravovací služby, přičemž způsob stravování musí být dohodnut písemně
ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tam lze dohodnout i zajištění stravy
dítěte rodičem, z čehož pro poskytovatele plynou definované povinnosti141. Současně se tím může
řešit problém dětí, majících nějakou dietu, v čemž jsou mateřské školy poněkud "těžkopádné"142.

141

Dětská skupina takto „slevuje“ z norem pro MŠ, které jsou v mezinárodním srovnání velmi přísné. Na druhou stranu ve
Francii se dnes postupně omezuje dodávání stravy do kolektivních zařízení rodičem. Podle nové národní vyhlášky Národní
pokladny rodinných dávek (CNAF) se tam nedoporučuje, aby rodiče donášeli pleny a jídlo, jak je doposud zvykem. V
mikrojeslích s méně než 10 dětmi jsou formální nároky na vybavení kuchyně nižší než v klasických jeslích.

142

Legislativně není podchycena možnost vaření dietní stravy v MŠ, nemají povinnost takovou stravu zajišťovat a v praxi to
nebývá ani proveditelné. Vedle toho vzhledem k absenci relevantní právní úpravy nemůže hlavní hygienik dát obecně
platné povolení donášet vlastní jídlo pro děti s dietou do MŠ z domova. MŠ samy toto umožnit mohou, ale musí předejít
případným dopadům na plnění hygienických předpisů, minimální je požadavek, aby rodiče předložili prohlášení o
nezávadnosti donášených pokrmů.
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V případě, že stravu donáší rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit
uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické praxe, tj.
s vyloučením možného vzniku alimentárních onemocnění.
Na tuto činnost se vztahují právní předpisy upravující požadavky potravinového práva, především
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se mj. stanoví obecné zásady a
požadavky potravinového práva a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, a také nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto
předpisy se plně netýkají přímo zpracování potravin v zařízení. Druhá jmenovaná norma se však
zabývá mj. podmínkami skladování potravin, zásobování vodou či osobní hygieny osob přicházejících
do styku s potravinami.
Náležité povinnosti jsou uplatňovány i pro poskytování stravy
provozovatelem dětské skupiny. Platí zde právní předpisy upravující
činnosti epidemiologicky závažné, tj. kromě výše citovaného zákona č.
258/2000 Sb. také vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. Mnohá původní
ustanovení této vyhlášky byla zrušena, protože vešly v platnost vyšší normy
zmíněné v předchozím odstavci. Ze současného obsahu zde lze zmínit snad
jen § 46 podmínky přípravy kojenecké stravy a § 50, o základních zásadách
osobní hygieny při provozování stravovacích služeb, výroby potravin a
uvádění potravin do oběhu.
K požadavkům na hygienu a stravování bylo v rámci diskusí a připomínkového řízení vysloveno
snad nejvíce připomínek, a to z obou úhlů pohledu. Někteří považují právní předpis v tomto bodě za
příliš přísný a detailní, jiní naopak za příliš benevolentní143. Výsledná verze ZDS vychází
z oprávněného předpokladu, že složení dětských skupin bude velmi rozdílné a současně časově
proměnlivé, takže navíc vzhledem k širokému rozmezí věku dětí a jejich potřeb ZDS umožňuje
flexibilitu a volnost pro vlastní přístup, čímž současně dává provozovatelům, i rodičům, větší
odpovědnost za konkrétní řešení těchto stránek služeb péče v dětské skupině, v případě rodičů za
vlastní kontrolu uspokojování jejich požadavků144. Dále se předpokládá, že u dětské skupiny do 4 dětí
nejen že si poskytovatel zodpovědně nastaví standardy služby, ale i rodiče si sami ohlídají kvalitu
péče z hlediska hygienických a technických standardů, takže např. není třeba malé dětské skupiny
kontrolovat „státním zdravotním dozorem“145.

143

V rámci připomínkového řízení a v rámci šetření v projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“ zaznívaly
hlasy o přílišné přísnosti především z řad některých zaměstnavatelů coby potenciálních poskytovatelů, zatímco
benevolence je zpochybňována zejména ze strany odborů a představitelů poskytovatelů „tradičních“ zařízení – jeslí a
mateřských škol. Představitelé obcí jako dalších potenciálních zřizovatelů se stavěli podle svých zkušeností a postojů na obě
strany spektra názorů.

144

Podle vypořádání připomínkového řízení (Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o
poskytování služby péče v dětské skupině, www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=64946 )

145

Zdůvodnění Min. zdravotnictví v připomínkovém řízení: "Z hlediska ochrany zdraví dětí není dětskou skupinu, ve které
je pečováno o nejvíce 4 děti současně, nutno zařazovat pod výkon státního zdravotního dozoru orgánu ochrany veřejného
zdraví, a to nejen v oblasti stanovených minimálních hygienických požadavků na prostory a provoz dětské skupiny, ale i v
oblasti způsobu zajištění stravování dětí. Způsob stravování dítěte bude dohodnut mezi rodičem (zákonným zástupcem
dítěte) a poskytovatelem služby a bude součástí smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině." (Vypořádací
tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o poskytování služby péče v dětské skupině, s. 20,
www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=64946 )
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4.3.5 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
–

počet dětí na pečující osobu

–

hygienické požadavky na prostory a stravování – uvedeno více v části 4.3.4

–

poskytování údajů o zdraví dítěte

–

požární ochrana

–

pojištění

Zajištění bezpečnosti dětí patří k základním úkolům dětské skupiny, a proto je ošetřeno z několika
aspektů. Základní podmínka bezpečnosti je dána předepsaným maximálním počtem dětí na jednu
pečující osobu a stanovením maximálního počtu dětí ve skupině. Další oblastí týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví jsou již zmíněné požadavky na stavebně technické parametry a dodržení požárních
předpisů. Stěžejní je ochrana zdraví dítěte, která je v zákonu dále ošetřena jednak výše zmíněnými
zásadami stravování a jednak povinnostmi poskytovatele (pečující osoby) v případě zranění nebo
onemocnění dítěte. Bezpečnost je jednou ze základních oblastí kontroly činnosti/působení dětské
skupiny, prováděné Inspektorátem práce – viz dále část 4.3.10).
Požadavky na zajištění bezpečnosti a zdraví dětí jsou v ZDS řešeny podobně jako v případě
mateřských škol. Proto je vhodné, byť jen pro informaci a inspiraci146, zde zmínit část znění vyhlášky
ke školskému zákonu147, týkající se péče o zdraví dětí a jejich bezpečnost (č. 14/2005 Sb.), kde jsou
vymezena pravidla přebírání odpovědnosti za děti a pravidla o počtu pedagogických pracovníků při
akcích mimo prostory mateřské školy. Více školský zákon ve vztahu k povinnostem pracovníků
v zájmu bezpečnosti a ochrany dětí nezmiňuje.
V § 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí se píše:
"(1) Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby,
kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do
doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat
dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel
mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka
připadlo nejvýše a) 20 dětí z běžných tříd, nebo b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se
zdravotním postižením."
Není třeba dodávat, že tuto inspiraci je třeba transformovat na charakter dětské skupiny, tedy že
uvedené počty dětí v odstavci 2 nemusí vyhovovat dětské skupině s více dětmi mladšími tří let.
Rozhodnutí poskytovatele o počtu vychovatelů doprovázejících děti mimo objekt poskytování péče je
u dětské skupiny na místě zejména v případech, kdy dětská skupina nemá vlastní venkovní prostor a
využívá blízkých dětských hřišť. V takových případech je třeba zvlášť zodpovědně zohledňovat počet
a věk dětí ve vztahu k počtu doprovázejících osob.
Počet dětí na pečující osobu – viz též část 4.3.3
Tento parametr je důležitý z mnoha hledisek, zejména ohledně individuálního přístupu a bezpečnosti
dětí. Proto je vždy třeba brát v úvahu současně počet i věk dětí a celkovou strukturu dětí ve skupině.
Tu je třeba přizpůsobit požadavku poskytnout všem dětem péči odpovídající jejich věku a potřebám
(např. s ohledem na zdravotní stav).

146

Tato norma je určena mateřským školám, není pro dětské skupiny závazná.

147

k § 35, odst. 2 školského zákona
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V návrhu zákona o DS jsou tyto personální nároky na provoz DS:
počet dětí
do 6
7-24
13-24 (z nichž alespoň jedno je mladší 2 let)

počet kvalifikovaných pečujících osob
1 osoba
2 osoby
3 osoby

K § 7 zákona o dětské skupině se ve Zvláštní části uvádí: "Nejvyšší počet dětí, o které může být v
jednom časovém okamžiku pečováno nejméně jednou pečující osobou, byl vymezen s ohledem na
zachování kvality péče a možnosti pečující osoby zajistit výchovnou činnost v souladu s plánem
výchovy a péče a zároveň zajistit bezpečnost dětí. Takto stanovený nejnižší počet pečujících osob na
nejvyšší počet dětí umožní pečujícím osobám věnovat se dětem individuálně. Současně s počtem dětí
je nezbytné zohlednit i věk dětí, o které je pečováno. Vzhledem k určitým specifikům péče o děti do
dvou let je třeba zohlednit zejména počet těchto dětí v jedné dětské skupině" (s. 88). Poskytovatel
může zvýšit počet pečujících osob ať už v zájmu bezpečnosti dětí nebo více individuálního přístupu z
důvodů výchovných či pečovatelských. Předpokládá se především zohlednění přítomnosti dětí do 2
let ve skupině nebo dětí zdravotně postižených.
Hygienické požadavky a stravování (§ 8 ZDS)
Základní požadavky formulované v ZDS byly zmíněny výše (v části 4.3.4), stejně jako aplikace
odlišných právních norem pro dětskou skupinu do 12 dětí a s 13-24 dětmi. V prvním případě je
k zákonu o dětské skupině navrhována „vyhláška MPSV o hygienických požadavcích na prostory a
provoz dětské skupiny do 12 dětí“, v druhém případě se uplatňuje vyhláška č. 410/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí
a mladistvých. To platí pro oblast hygienických zařízení, úklidu a nakládání s prádlem. V případě
stravování věk neovlivňuje požadavky zákona. Významnější je zde to (jak bylo výše podrobněji
uvedeno), zda stravování poskytuje zařízení nebo jej obstarávají rodiče, což záleží na dohodě a
ujednání ve smlouvě mezi rodičem a poskytovatelem (podle § 8). Jeho součástí je i ujednání o pitném
režimu.
Poskytování údajů o zdraví dítěte
Podobnost se situací v mateřské škole platí i u zpřístupnění údajů o zdraví dítěte pečující osobě148. V
analogii s ustanovením školského zákona, týkajícím se obsahu školní matriky, v § 28 odst. 2 g) a 3 c)
také návrh ZDS v § 11 odstavci h) a i) je požadováno, aby do evidence dětí byly zahrnuty:
h)

údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by
mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen
informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných
omezeních spojených se změnou zdravotního stavu, které by mohly mít
vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,

i)

údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo
že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci."

Je navíc požadováno, aby údaj o zdravotním stavu dítěte byl dostupný též pečující osobě, která pak
může s plným vědomím potřeb dítěte poskytovat dítěti adekvátní péči (ZDS, s. 74). Zákon výslovně
neřeší (minimální) zdravotnické vzdělání či znalosti pečujícího personálu149 jako podmínky zajištění

148

Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 2014, s. 73

149

Kromě předpokladu, že ve vzdělanostní přípravě na většinu profesí, jmenovaných u požadavků na kvalifikaci pečujících
osob, nějaké, byť minimální, zdravotní vzdělání obsaženo je.
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zdravotní péče v případě potřeby. Zde opět bude záležet na poskytovateli a jeho výběru personálu
podle kvalifikačních požadavků.
Požární ochrana
Zde je aplikován obecně platný předpis, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Věcně je zde odpovědné Ministerstvo vnitra
(pod tento rezort spadá Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR). V zájmu zajištění
bezpečnosti objektu pro DS z hlediska ochrany před požárem je vhodné konzultovat tyto věci s
osobami odborně způsobilými v požární ochraně, které provádějí pravidelné kontroly prostor. Tyto
osoby také při zřizování služby nebo před podáním žádosti zařízení, které v současnosti působí podle
obecně právních předpisů, o zápis do evidence poskytovatelů služeb péče o děti v dětské skupině
doporučí v případě potřeby příslušné úpravy prostor pro dětskou skupinu.
Pojištění odpovědnosti za škodu
ZDS ukládá povinnost uzavření pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví (dítěte).
Bez splnění této povinnosti nebude možné, aby zařízení bylo zapsáno do evidence poskytovatelů. Je
tu opět analogie se školskými předpisy při definování odpovědnosti zaměstnance podle občanského
zákoníku150 (zák. č. 89/2012 Sb., §§ 2920-2921151, příp. §§ 2958 a 2960) a zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.
v platném znění152), podle nějž je odpovědnost za škodu ve vztahu k zaměstnancům zařízení zahrnuta
v pracovní smlouvě zaměstnance, pracovníka v dětské skupině.

Pojištění se může týkat těchto druhů škod:
Materiální škody

Škody na zdraví

Odpovědnost za materiální škody způsobené
dětmi na majetku zařízení

Odpovědnost zařízení za šíření infekčních
onemocnění mezi dětmi

Odpovědnost za materiální škody způsobené
dětmi navzájem

Odpovědnost zařízení za zranění dítěte v době
pobytu v zařízení

Odpovědnost za materiální škody způsobené
třetím osobám
Převzato z publikace T. Pemové a R. Ptáčka, 2013, s. 63

Pro odpovědnost pečující osoby a zřizovatele dětské skupiny platí obdobně i podle nového
občanského zákoníku výklad MŠMT pro mateřské školy 153:

150

Podrobnosti viz např. Kavalír, 2013, s. 13-15; Olejarová, 2014, s. 18-19; Katzová

151

V § 2920 se uvádí:
„(1) Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, nahradí způsobenou škodu,
pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky; poškozenému náleží náhrada škody i tehdy, nebránilli se škůdci ze šetrnosti k němu.
(2) Nebyl-li nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nebo ten, kdo je stižen duševní poruchou, způsobilý ovládnout své
jednání a posoudit jeho následky, má poškozený právo na náhradu, je-li to spravedlivé se zřetelem k majetkovým poměrům
škůdce a poškozeného.“
§ 2921 zní:
„Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k
náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.“

152

Viz: MŠMT ČR. 2007

153

tamtéž
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„Dojde-li např. k úrazu dítěte v mateřské škole, jedná se o objektivní odpovědnost s možností
liberace (zproštění se odpovědnosti) - právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy se
zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbala. Celkem jsou možné 4
varianty:
1. nezletilý odpovídá za škodu výlučně sám, jestliže v okamžiku vzniku škody je nezletilý schopen
ovládnout své jednání (volní složka) a posoudit jeho následky (rozumová složka) a osoba povinná
vykonávat dohled prokáže, že náležitý dohled nezanedbala (právnická osoba vykonávající činnost
školy se vyviní z odpovědnosti);
2. nezletilý odpovídá za škodu (jsou dány kumulativně a plně složky rozumová a volní - viz výše) a
společně a nerozdílně s ním ten, kdo je povinen vykonávat nad nezletilým dohled (v případě, že se
právnické osobě vykonávající činnost školy nepodaří prokázat, že náležitý dohled nebyl zanedbán);
3. výlučně odpovídá osoba povinná vykonávat dohled (nezletilý není schopen ovládnout své
jednání a/nebo posoudit jeho následky a právnické osobě vykonávající činnost školy se nepodaří
vyvinit se z odpovědnosti);
4. za škodu není nikdo odpovědný (nezletilý není schopen ovládnout své jednání a/nebo posoudit
jeho následky a právnická osoba vykonávající činnost školy se odpovědnosti zprostí tím, že
prokáže, že náležitý dohled nebyl zanedbán).“
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4.3.6 Financování zařízení
-

zdroje financování

-

rozvaha o finančním krytí všech nákladů – na zřízení, na provoz, na personál a se zvláštním zřetelem na
předpokládané požadované úplaty rodičů

-

daňové zvýhodnění

-

transparentní vedení účetnictví

Smyslem zavádění dětských skupin je mj. umožnit zřizování a působení zařízení denní péče o děti,
která vyžadují nižší počáteční investice než mateřské školy a jsou cenově a místně dostupnější než
většina soukromých zařízení a jesle (jako donedávna zdravotnická zařízení bez
státních dotací). Úpravy návrhu zákona o dětské skupině, reagující na připomínky,
však zpřísnily podmínky provozování dětských skupin, a tím potenciálně zvýšily
náklady na zřízení a provoz. V posledním návrhu zákona o dětské skupině,
schváleném vládou v lednu 2014 je odhadnuta "částka na zabezpečení péče v dětské
skupině cca 456 tis. ročně při péči o 12 dětí, tj. přibližně 40 tis. ročně na dítě" (s. 53)154.
Podle dnešních požadavků je tedy dětská skupina pro zřizovatele poměrně nákladná, což může
dopadnout i na úroveň poplatků od rodičů, a tedy ovlivnit i jejich poptávku.
Potenciální provozovatel dětské skupiny proto musí provést zevrubnou rozvahu o dosažitelných
(použitelných) zdrojích a nutných výdajích na zřízení a následný provoz dětské skupiny z rozpočtu
zřizující organizace155. Na výdajové straně je třeba brát v úvahu např. prostorové podmínky, zajištění
venkovních prostor, způsob stravování, kapacitu zařízení, provozní nároky (např. zda jde o celodenní
provoz a zda s nároky na vlastní místnost pro spaní a na hry dětí nebo též zda se jedná o samostatný
objekt nebo místnosti např. v objektu zaměstnavatele, tedy o jakou energetickou náročnost) atd. Na
straně zdrojů je v této rozvaze možno brát v úvahu zajištění dostatečných financí formou
vícezdrojového financování, ovšem s různými možnostmi u jednotlivých typů poskytovatelů, kteří
budou muset hledat vhodné cesty, jak se k potenciálním zdrojům dostat156. Hlavní možnosti jsou:
-

zejména územní samosprávné celky a NNO mohou nabízet kombinované služby, tedy kombinovat
neziskovou DS s nějakou ziskovou aktivitou (např. pronajímání prostor, pořádání školení) nebo s
poskytováním služeb soukromé mateřské školy podle školského zákona,

-

zvláště tam, kde NNO zajišťuje v lokalitě jako jediný subjekt službu denní péče o děti, může získat
podporu obecního úřadu,

-

využívat evropských strukturálních fondů, které bude MPSV nadále podporovat v rámci
operačního programu Zaměstnanost 2014-2020,

-

určovat výši úhrad rodičů v jejich vyšší absolutní hodnotě i relativní výši ve vztahu k celkovým
nákladům.

Otázka, jak určovat výši úhrad rodičů, je vzhledem k základní ideji dětských skupin jako neziskové
službě zásadní. Zákon o dětské skupině ji nechává plně na zřizovateli (§ 6), který může službu
154

Tamtéž se na str. 53 pro porovnání uvádí, že „podle údajů obsažených v Hodnocení dopadů regulace k návrhu věcného
záměru zákona vychází částka na jedno dítě v MŠ cca 55 tis. (při součtu výdajů státního rozpočtu a zřizovatelů).“ Pokud
dojde ke zpřísnění požadavků na dětskou skupinu, jak je to prosazováno při projednávání PSP a jinde, rozdíly v nákladech
na MŠ a DS se zřejmě zmírní, v případě velkých dětských skupin mohou tyto vyjít dráž než školy mateřské, vzhledem
k tomu, že mateřské školy jsou dotovány prostřednictvím normativů a dětské skupiny mají vyšší požadavky na počet dětí
na pečující osobu.

155

podrobněji viz např. Pemová, T., Ptáček, R. a kol. 2013.

156

Různé grantové projekty mají specifická pravidla, která např. i v případě, kdy nepodporují přímo služby denní péče o děti,
mohou na ně přispívat v rámci šířeji tematicky zaměřeného projektu
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poskytovat bezplatně, ale také požadovat částečné nebo plné krytí nákladů, avšak maximálně ve výši
zřizovacích a provozních nákladů na služby péče o děti v dětské skupině. Tyto služby jsou ze zákona
nekomerční. Úplaty rodičů by měly vycházet zejména z "kompromisu" mezi náklady na kvalitní
služby dětské skupiny a požadavky na její finanční dostupnost pro rodiče (zde samozřejmě záleží na
složení populace rodičů, a tedy jejich finančních možnostech). Organizace musí podle ZDS stanovit
kritéria pro určení výše úplaty rodičů, která pak budou muset být obsažena v písemné smlouvě
uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem dítěte.
Strana nákladů souvisejících se službou péče o dítě v dětské skupině má dvě složky. Mezi zřizovací
náklady patří zejména výdaje na úpravy prostor a pořízení vybavení dlouhodobého a krátkodobého
hmotného majetku, příp. drobného spotřebního materiálu. Výši může ovlivnit i to, jak velká DS se má
zřídit a jaká má být věková struktura dětí, protože od toho se odvíjejí zákonné požadavky na
vybavovací předměty i speciální prostory jako např. šatny, kuchyňské prostory apod., jak bylo
uvedeno výše.
Provozní náklady zahrnují především náklady na mzdy pečujících osob (včetně povinných odvodů),
případně odměny osobám zaměstnaným na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti,
náklady na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku a náklady na běžný provoz dětské
skupiny (tj. energie, úklid, výměna prádla atd. i např. vzdělávání pracovníků), ale i nákupy
spotřebního materiálu pro potřeby aktivit dětí.
Dětská skupina navzdory výše uvedenému dává možnosti relativního snížení nákladů, jak
vypočítávají Pemová a Ptáček157 (zkráceno):
-

Zařízení může pro vlastní potřebu provozovat subjekt, aniž by potřeboval živnostenské oprávnění,
tedy není třeba využívat outsourcing;

-

Zařízení není plátcem DPH ani daně z příjmu;

-

V zařízení mohou být tzv. sdílená místa, o která se dělí více dětí;

-

Náklady na zřízení a provoz mohou být považovány za daňově
uznatelné.

ZDS zahrnuje i otázky zajištění opatření na efektivní kontrolu hospodaření
a financování služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel bude mít
povinnost vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče
odděleně od ostatního účetnictví (§ 6) za účelem zajištění dostatečné
průkaznosti hospodaření a financování služby péče o dítě v dětské
skupině, a to v rámci povinností, které mu stanoví účetní a daňové předpisy.
Daňové zvýhodnění158
Za účelem podpory a usnadnění návratu nebo vstupu rodičů na pracovní trh návrh zákona o dětské
skupině zavádí daňovou uznatelnost nákladů spojenou s poskytováním služby péče o děti či nákladů
spojených s nepeněžním plněním zaměstnanci v souvislosti se zajištěním služby péče o děti
předškolního věku jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců. Výdaje zaměstnavatelů na zajištění
služeb péče o děti mají být zahrnuty mezi náklady, které lze uznat jako výdaje použité na dosažení,
zajištění a udržení zdanitelných příjmů a které se odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši
stanovené zákonem o daních z příjmů, což napomůže ke kompenzování nákladů vzniklých
zaměstnavatelům při poskytování služby péče o děti v dětské skupině. Daňově uznatelné mají být
také nepeněžní příspěvky zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované jiným
subjektem než zaměstnavatelem. V případě uplatnění vynaložených nákladů zaměstnavatelem na
zajištění péče o dítě zaměstnance do daňově účinných výdajů, a to i v případě nepeněžního příspěvku
157

Pemová, T., Ptáček, R. a kol., 2013

158

Podrobněji viz např. Pemová, T., Ptáček, R. a kol., 2013, s. 58 an.
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zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované jiným subjektem než
zaměstnavatelem, stává se na straně zaměstnance tento příspěvek zdanitelným nepeněžním příjmem.
Vedle toho se zavádí sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří využívají služeb péče o děti předškolního
věku v souvislosti s participací na trhu práce, a to s platností pro všechny právně upravené typy služeb
péče o děti v České republice159. Za každé vyživované dítě, avšak jen žijící ve společné hospodařící
domácnosti a jsoucí ve vztahu k poplatníkovi v postavení syn/dcera nebo jiném odpovídajícím160, by
mělo být možné uplatnit slevu podle § 35bb, odst. 1 ZDS:
„Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za
umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti
předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako
výdaj podle § 24“ (zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. – pozn. autorky).
Přitom však lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, stanovené pro zaměstnance
odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem
na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zákoníku práce. Tento limit aktuálně činí 8 500 Kč. V
porovnání se současnými odhady nákladů na stávající služby péče o dítě, s výjimkou veřejných
mateřských škol, se tato částka jeví jako nízká. Přesto nemá tato daňová úleva obecnou podporu jako
taková a ozývají se požadavky na její nepřijetí v rámci ZDS, aby nebyly vytvářeny potenciální
nerovnosti mezi rodiči využívajícími a nevyužívajícími služeb denní péče.
O obě tato ustanovení má být doplněn zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb. (v ZDS Část pátá, § 30).

4.3.7 Kvalifikační a další požadavky na odborný personál
-

kvalifikační požadavky na pečující osoby

-

kvalifikační požadavky na pomocný personál

-

pracovní smlouvy

-

bezúhonnost

Pečující osobou se pro účely zákona o DS rozumí fyzická osoba, která je v základním pracovněprávním
vztahu s poskytovatelem a která vykonává činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči
o dítě (ZDS, § 5, odst. 2, písm. a) ).
Požadavky na kvalifikaci pečujících osob v DS se staly předmětem živých diskusí,
protože se do nich vkládají na straně jedné názory dlouhodobých pracovníků jeslí a
MŠ, kteří často lpí na zavedené praxi a standardech těchto institucí, a na straně druhé
záměr tvůrců zákona umožnit široký výběr kompetentních pracovníků. Inspirací byl
živnostenský zákon, konkrétně podmínky odborné způsobilosti pro vázanou živnost
„Péče o děti do 3 let věku v denním režimu“, ale spektrum povolání je rozšířeno (§ 5 ZDS). V principu
jsou zahrnuty zdravotnické a pedagogické profese se středním a vysokoškolským vzděláním a
profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky (získávaná v dalším
vzdělávání) – viz rámeček. Toto široké spektrum má umožnit výběr pečujících osob s různým
oborovým zaměřením při důrazu na zdravotnické a pedagogické vzdělání zaměřené na předškolní
159

tedy vč. využití služeb mateřské školy podle školského zákona a dalších typů zařízení

160

Podle § 3 ZDS, poskytovatel „...poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo
rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů ... je-li zaměstnavatelem rodiče.“ Podle §
35bb, odst. 3 ZDS „Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z
manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči
rodičů.“
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děti, ale neomezujícím se na ně, a osob s různou úrovní vzdělání. Navrhovaný zákon o dětské skupině
nijak nevymezuje, a tím ani neomezuje, rozšíření personálu odborných pečovatelů (jejichž počet musí
splňovat požadavky zákona) o pomocné pečující osoby s nižší odborností.

Odborná způsobilost podle § 5 ZDS, odst. 4 (kurzívou jsou označené způsobilosti, které jsou v ZDS
navíc oproti péči o děti podle živnostenského zákona):
(4) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
a)

odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele,
porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve
zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa161),

b)

odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost
pracovníka v sociálních službách162),

c)

odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele163),

d)

profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky164), nebo

e)

odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře165).

Pro kvalifikaci pečující osoby je důležité nejen formální vzdělání, ale i další charakteristiky, jak
vyplývá z výzkumů rodičů předškolních dětí. Pro věkově smíšené dětské skupiny je žádoucí, aby
pečující osoby měly znalosti jak zdravotnické, tak pedagogické a alespoň minimálně psychologické,
příp. další. V ČR je zatím takto komplexně zaměřené specializační vzdělávání ojedinělé, jak na
vysokých školách, tak ve formě kurzů. Bude tedy záviset na rozhodnutí poskytovatele, jaké nároky na
odbornou způsobilost pečujících stanoví, mj. i ve vztahu k věkovému složení dětí v dané dětské
skupině. Vedoucí pracovníci dnešních zařízení, která mají charakter dětské skupiny, se liší v názorech
na vhodnost profesí, jmenovaných v ZDS. Záleží podle nich mj. právě i na tom, jak staré děti ve svých
zařízeních mají. V případě nejmenších dětí (1-2 roky) je zdůrazňována, zřejmě s jistou „nostalgií“
k tradičním jeslím, potřebnost zdravotnické specializace nebo alespoň doplňkové zdravotnické
vzdělání.
Některé odborné způsobilosti lze získat také absolvováním kurzu dalšího vzdělávání, avšak uznány
jsou až na základě absolvování zkoušky. Ministerstvo práce a sociálních věcí uděluje autorizace k
provádění zkoušek odborné způsobilosti a k vydávání osvědčení pro profesní kvalifikace Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018M). Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň
základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.
Autorizaci na konání uvedených zkoušek již získalo 17 organizací166. Patří k nim i Klub K2, o.p.s.,
který nabízí mj. samostatný kurz „Podnikání v sociálních službách“ vhodný i pro zřizovatele zařízení

161

zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

162

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

163

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

164

zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

165

zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

166

viz http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky/autorizova
ne-osoby/okres-vse/setridit-1v/stranka-1-50
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péče o děti typu dětské skupiny167. Kurz pro zřizovatele dětských skupin lze nalézt také na webových
stránkách Prostoru pro rodinu, o.s. (http://www.prostorprorodinu.cz/), který od roku 2012
spolupracuje se zaměstnavateli v oblasti využití služeb péče o děti jako nástroje na zlepšování
prorodinné politiky. V rámci svých projektů vytvořili model dětské skupiny jako tréninkové
pracoviště dětské skupiny pro účastnice jejich kurzu akreditovaného MŠMT (osvědčení o rekvalifikaci
pro činnost "Pečovatel/pečovatelka o děti"). Nabízejí i pohled do zařízení vytvořených absolventkami
kurzu168.
Příklady z dnešní praxe zařízení provozovaných podle zásad dětské skupiny:
Zařízení/zřizovatel

DS KVOP,
Brno

Počet dětí

Personál

6 dětí od 2 do 6 let 3 pečující osoby, které mají vysokoškolské pedagogické vzdělání se
zaměřením na předškolní vzdělávání; jedna na poloviční úvazek v
pracovním poměru, dvě jsou na dohodu o provedení činnosti

MPSV

12 dětí
6 dětí
2 - 6 let

3 pečující osoby na plný úvazek a jedna vypomáhající pečující osoba
na půl úvazku, kvalifikované v oboru pedagogickém, zdravotnickém
a sociální péče

Lištička, Pardubice
http://dslisticka.webnode.cz/

2 - 6 let

3 pečující osoby
vzdělání (střední pedagogická škola / střední zdravotnická škola)
kurz první pomoci
zkušenosti s prací s dětmi

Kvalifikační požadavky na pomocný personál ani zákon, ani vyhláška nestanoví vzhledem k
proponované variabilitě a flexibilitě konkrétních způsobů provozování dětské skupiny a především
proto, že zákon explicitně neuvádí, že by v DS byly zaměstnávány pomocné síly pro pečovatelské a
výchovné funkce, ale jen pro "provozní účely". Pemová a Ptáček169 se však zmiňují o tom, že v dětské
skupině bude možné, aby s péčí vypomáhaly i osoby bez potřebné kvalifikace, ale nepočítané do
zákonem stanoveného personálního standardu. Tito autoři pak připomínají, že i pro takovýto
pomocný personál platí požadavky na zdravotní způsobilost a bezúhonnost (mělo by platit pro
veškerý pomocný personál – pozn. autorky). Měl by být vyškolen v oblasti BOZP, včetně specifik
práce s předškolními dětmi a základů pediatrické první pomoci. Tuto otázku bude ještě třeba objasnit,
pokud vejde ZDS v platnost.

Pracovní smlouvy
Pro zaměstnávání pečujícího personálu v DS platí obecné zákonné
předpisy, především zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a občanský
zákoník (č. 89/2012 Sb.). Použít lze obě základní formy
pracovněprávních vztahů, tedy pracovní poměr a právní vztahy
založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody
o provedení práce nebo o pracovní činnosti podle zákoníku práce, část třetí, §§ 74-77).

167

viz http://www.klubk2.cz/index.php/kurzy-celozivotniho-vzdelavani-pro-chuvy-a-pecovatelky-o-deti .

168

viz http://firmaprorodinu.cz/10-0013; http://www.prostorprorodinu.cz/detska-skupina/zarizeni-pece-o-deti/

169

Pemová, T., Ptáček, R. a kol., 2013, s. 86
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Rozhodnutí o tom, v jakém pracovněprávním vztahu bude pečující osoba přijata, závisí na zřizovateli,
který bere v úvahu mj. (a) rozsah požadovaných prací, jejich charakter a (b) kvalifikaci zájemce o tuto
práci. Zařízení aplikující pilotně nebo "nezávazně" pravidla obsažená v návrhu zákona o dětské
skupině využívají a často kombinují obě základní formy.
Ad a) Požadovaný rozsah a charakter práce např. předurčuje, zda přijmout pečující osobu do
pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou, na plný či kratší úvazek, nebo na dohodu o pracovní
činnosti (kterou však lze uzavírat maximálně na dobu odpovídající polovině stanovené týdenní
pracovní doby, posuzováno za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena
/zákoník práce, § 76, odst. 3/, tzn. obvykle 20 hodin týdně) či dohodu o provedení práce (s maximálně
možným objemem odpracovaných hodin 300 za kalendářní rok) – blíže viz zákoník práce, část druhá
(pracovní poměr) a část třetí (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr). V úvahu je třeba
vzít celkový počet pečujících osob (s odbornou kvalifikací i pomocných) ve vztahu k parametrům
skupiny.
Ad b) ZDS podle návrhu umožňuje výkon služeb péče a výchovy osobám dosahujícím kvalifikace v
širokém spektru oborů a povolání (viz rámeček na začátku této podkapitoly). Ne každá z uvedených
kvalifikací se hodí pro veškeré formy péče o děti, které ZDS umožňuje, záleží na věku dětí, době
pobytu dětí (každodenní, pravidelný, příležitostný atd.), případně jejich zdravotním stavu i na
výchovně-vzdělávacím programu. A záleží také na preferencích poskytovatele a rodičů dětí, jimž je
služba poskytována170.

Bezúhonnost
Stejně jako poskytovatel, i pečující osoby musejí prokazovat bezúhonnost, což je jednou z podmínek
pro zápis do evidence poskytovatelů. "Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a
právnická osoba, které nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin
spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní
srovnatelných, anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu péče o
dítě. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů." (ZDS § 5, odst. 4).

4.3.8 Dokumentace provozování dětské skupiny
-

povinné zpracování a zveřejnění vnitřních pravidel

-

evidence dětí

-

smlouvy s rodiči

Poskytovatel služeb dětské skupiny je povinen mít zpracovaná a zveřejněná vnitřní pravidla pro
provoz a poskytování služby. "Tato povinnost vyplývá z nutnosti ukotvení provozních a
organizačních záležitostí souvisejících s fungováním dětské skupiny (tj. vymezení otevírací doby,
formy stravování, podoby denního režimu a dalších záležitostí), které poslouží zároveň k informování
rodičů o podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině"171. Základní body vnitřních
pravidel musí být i součástí smlouvy s rodiči o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

170

Dnes se velmi živě diskutuje a existují protikladné názory na to, nakolik péče a výchova či vzdělávání dětí (různého
předškolního věku) vyžaduje pedagogické, zdravotnické, psychologické vzdělání a další dovednosti a znalosti.

171

Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 2014. Praha:
MPSV. Důvodová zpráva, s. 88
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Podle § 10 ZDS mají vnitřní pravidla obsahovat zejména: název DS, právní formu a adresu sídla
poskytovatele, adresu místa poskytování služby, kapacitu, datum zahájení poskytování služby a
podmínky poskytování péče. S ohledem na další v zákoně uvedené povinnosti poskytovatelů lze tyto
základní požadavky rozšířit, resp. upřesnit požadavek ZDS na definování podmínek poskytované
péče, jak ukazuje následující tabulka. V ní jsou uvedeny ty aspekty poskytované péče, které zákon
explicitně nezařazuje pod vnitřní pravidla, jež musí být zveřejňována, ale jsou to ta, která musí být
dodržována. Širší informovanost veřejnosti a příjemců služby (nad rámec paragrafu 10) může přispět
ke kvalitě a důvěryhodnosti poskytované služby172.
Vnitřní pravidla by měla v zájmu transparentnosti a otevřenosti, i možnosti kontroly úřední a
rodičovské, ošetřit tyto aspekty poskytování služby péče v dětské skupině:
Oblast

Stručný obsah

Identifikace poskytovatele

Blíže určeno specifikacemi pro fyzickou osobu, právnickou osobu
obecně, samosprávný celek, organizační složku státu (§ 10)

Právní forma a adresa sídla poskytovatele

Právní forma podle § 3 ZDS

Typ(y) poskytované(ých) služby(eb)

Docházka každodenní/vybrané dny v týdnu ,
celodenní/polodenní, principy výchovné a pečující činnosti,
výchovně-vzdělávací program

Kapacita zařízení

Maximální velikost dětské skupiny vzhledem k vytvořeným
podmínkám dle ZDS

Přijímání a propouštění dětí

Požadavky na potvrzení zdravotního stavu a očkování dětí

Provozní doba

Vymezení provozní doby zařízení - od kdy a do kdy je otevřeno,
do kdy mají děti ráno přijít; údaje, jak jsou určeny hodiny (nebo
jinak určeno), kdy lze děti přivádět a vyzvedávat během dne

Výše úhrad a kritéria stanovení výše úhrad Zda je služba poskytována bez úhrady nebo s částečnou nebo
rodičů
plnou úhradou nákladů od rodičů
Rámcový denní program, režim dne

Zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a režim stravování,
příp. variantní podle věku dětí nebo jejich docházky

Způsob stravování

Zda je zajištěn poskytovatelem nebo rodičem, příp. v kombinaci
obou způsobů

Návštěvy rodičů v dětské skupině

Nakolik je dětská skupina otevřena přístupu rodičů do zařízení
nebo spoluúčasti rodičů na jejím chodu

Opatření v případě
zranění dítěte

172

onemocnění

nebo Požadované doklady od rodičů, povinnost informovat rodiče a
zajistit zdravotní pomoc

Částečně se zde inspirujeme z ustanovení zákona o péči o zdraví lidu platná pro jesle v době, kdy byla zdravotnickými
zařízeními, ale také tím, co bývá obvykle uváděno na webových stránkách dnes existujících zařízení denní péče o děti.
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Identifikace se řídí tím, jaká je právní forma poskytovatele. Zákon požadavky na identifikaci definuje
takto (§ 10):
„a) jde-li o
1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo
bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla, jde-li o územní
samosprávný celek, adresu sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky,
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické
osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat,
3. organizační složku státu, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména a příjmení vedoucího
organizační složky státu“.

Evidence dětí
Poskytovatel péče o děti v dětské skupině je povinen vést evidenci dětí
v dětské skupině za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních a
organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro
účely kontroly podmínek poskytování péče173.
Zákon o dětské skupině v § 11 požaduje, aby evidence dětí obsahovala:
a) "jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li
se od adresy místa pobytu dítěte,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření
rodiče může pro dítě docházet,
d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmenu c),
h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, která by mohly
mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen
informovat poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených
se změnou zdravotního stavu, která by mohla mít vliv na poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině,
i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze
imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci."
Rodiče informace v bodech a) až g) dodávají poskytovateli písemně, údaje v bodech h) a i) jsou
rodiče povinni doložit již před uzavřením vzájemné smlouvy o docházce dítěte do dětské skupiny.
Poskytovateli se v zákonu ukládá povinnost zahrnout do evidence dětí i smlouvu o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině sjednanou s rodičem. Poskytovatel je povinen uchovat údaje a
dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování
služby péče tomuto dítěti.

173

Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 2014. Praha:
MPSV. Důvodová zpráva, s. 89
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Smlouvy s rodiči
Před započetím poskytování služby péče o děti má poskytovatel s rodiči sepsat písemnou smlouvu. V
té je podle zákona o dětské skupině třeba povinně uvést tyto údaje (§ 13):
a) místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
b) výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v
dětské skupině poskytována s úhradou nákladů,
c) podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte,
d) ujednání o dodržování vnitřních pravidel,
e) ujednání o postupu při onemocnění dítěte
f) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
g) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.
Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině upravuje občanskoprávní vztah mezi
poskytovatelem služby a jejím příjemcem, tj. rodičem dítěte a stanoví rámec pro řešení všech
záležitostí souvisejících s poskytováním služby. Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině jsou vnitřní pravidla a plán výchovy a péče.
Smlouva je povinnou součástí evidence dětí vedené poskytovatelem za
účelem možnosti kontroly podmínek poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině.
Rodiče mají povinnost poskytnout při uzavírání smlouvy o službě péče o
děti v DS jejímu poskytovateli v písemné formě informace požadované
pro vedení evidence (§ 11 ZDS) a z toho údaje o zdraví a o očkování
dítěte doložit ještě před uzavřením smlouvy.

4.3.9 Program dětské skupiny a výchovně vzdělávací plán
Návrh ZDS reaguje na většinově přijímaný požadavek, že veškerá zařízení denní péče o děti by ve své
činnosti měla zahrnovat výchovný aspekt, obvykle podle věku dětí označovaný za zdravotněvýchovný, výchovný či výchovně-vzdělávací. Poslední jmenovaný je základní charakteristikou
mateřských škol jako součásti školské soustavy. Dětská skupina se od nich liší, nemá být jakousi
„levnější“ kopií mateřské školy, proto jsou oproti ní vymezena její specifika, nicméně výchovný záměr
je obsažen již v definici služby DS v § 2. V návrhu ZDS se v § 10 požaduje poskytovat výchovu podle
zpracovaného závazného plánu:
„(2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče“) se zaměřením
na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti
nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se
dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní
vývoj.“
Zákon tento požadavek nijak dál neupřesňuje a nechává velkou volnost pojetí výchovné činnosti. Na
druhé straně požaduje, aby výchovný plán byl veřejně dostupný (§ 10, odst. 3)174 a byl ve formě
přílohy i součástí smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (§ 13). Nezpracování
plánu výchovy a péče nebo jeho nedodržení bude hodnoceno jako přestupek fyzické osoby (§ 22, odst.
2) nebo správní delikt právnické nebo podnikající fyzické osoby (§ 23, odst. 2).

174

„Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v
dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“
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Zmíněná volnost by se měla týkat zejména těchto aspektů:
- přizpůsobování zaměření a členění výchovného plánu a realizovaných aktivit věku a potřebám
dětí v dětské skupině, jelikož věkové rozmezí stanovené zákonem je široké,
- adaptability a flexibility realizace výchovného plánu podle aktuálního složení dětské skupiny a
podle charakteru docházky dětí (tj. pravidelné nebo nepravidelné, každodenní nebo příležitostné),
- možnostem a zájmu aplikovat „speciální“ pedagogické postupy, pokud nejsou v rozporu s právy
dítěte175, právy rodičů na rozhodování o výchově dítěte, dobrými mravy apod., tj. aplikovat
uznané postupy jako např. Montessori, Waldorfská pedagogika, daltonský plán či další.
Některá doposud zřízená zařízení denní péče o děti, která předjímají normy zákona o dětské skupině,
se vesměs při koncipování svého výchovně vzdělávacího plánu inspirují principy "Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání" (2004) zpracovaného na MŠMT. Napomáhá to
zpracovat výchovně vzdělávací plán na ověřeném odborném základě, v žádoucí struktuře a zaměření
a také zahrnout žádoucí cíle výchovně vzdělávacího působení. Výzkumný ústav pedagogický vydal
v roce 2005 Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. Požadavky
na kvalitu výchovného plánu uvedené v Manuálu lze aplikovat i při tvorbě takového plánu v dětské
skupině, pokud se přizpůsobí možnostem dětí ve skupině. Kvalita výchovně vzdělávacího programu
je podle tohoto dokumentu dána vyhovující metodikou vzdělávání, tzn. (volná interpretace textu na s.
17, přizpůsobená dětské skupině) jestliže tato respektuje podmínky konkrétní
dětské skupiny (věk dětí, lokalitu a materiální zázemí atd.), nabízí pestré
činnosti, je zpracována do podoby integrovaných bloků přiměřeného
rozsahu, věcný obsah bloků vychází z přirozeného kontextu života
předškolních dětí, je dětem srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný,
zaměření bloků je dostatečně široké a poskytuje tak dostatek zajímavých
podnětů k činnostem, z charakteristiky bloků jsou zřejmé jejich hlavní cíle a
jakým směrem je možno blok dále rozvíjet, bloky jsou postaveny jako
dostatečně otevřené a jsou zpracovány jen do té míry, aby následnou práci pedagoga (pečující osoby)
usměrňovaly, ale zbytečně jej nesvazovaly a neomezovaly ani děti.
Autoři návrhu ZDS spolu s dalšími odborníky nepokládají za potřebné nebo vhodné, aby k tomuto
zákonu existoval na "centrální" úrovni závazně stanovený (např. prováděcím předpisem) výchovněvzdělávací plán pro dětskou skupinu nebo i vzorový závazný plán, protože právě možnost vlastní
tvorby takového plánu dává předpoklad variability nabízených forem péče a pro rodiče možnost
vybírat podle vlastních preferencí a představ o výchově dítěte mezi různě profilovanými dětskými
skupinami.
Naproti tomu kritikové pouze obecně formulovaného požadavku na výchovně-vzdělávací poslání
dětské skupiny argumentují např. tím, že dětské skupiny nebudou poskytovat plnohodnotné
výchovně-vzdělávací působení srovnatelné s MŠ. Takové z principu skutečně nemohou všem dětem
od jednoho roku poskytovat, ale měly by vytvářet takové výchovné plány, aby pro děti s intenzívní
docházkou (tj. pravidelnou po celý nebo většinu měsíce) nabízely plán směřující k přechodu dítěte do
MŠ nebo se u předškolních dětí (nad 3 roky) svými standardy vzdělávání v MŠ blížily. To je záměrem
autorů ZDS, kteří v důvodové zprávě píší: „Služba péče o dítě v dětské skupině nezajišťuje vzdělávání
dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a
hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě“176.
Doporučuje se, také analogicky s rámcovým vzdělávacím programem pro MŠ, používat jako měřítko
kvality výchově vzdělávací činnosti to, jaké si stanoví výstupy přiměřené věku a schopnostem dětí a
175

ZDS v § 10, odst. 2 zakazuje používat „takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli
ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.“

176

Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, verze z března
2014, s. 40
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jak je dosahuje. Využít lze v tomto ohledu jako inspiraci „Konkretizované očekávané výstupy“,
materiál MŠMT pro předškolní výchovu177. V řadě stávajících zařízení, vykazujících charakteristiky
dětské skupiny, bývají aplikovány výchovné aktivity podle vzdělávacích oblastí a tzv. klíčových
kompetencí popsaných v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní výchovu (RVP PV) – viz
rámeček. Kompetencemi se rozumí "soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností,
postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince"178. Od RVP PV se odvíjí
také další materiál, vhodný k využití pro inspiraci, "Desatero pro rodiče dětí předškolního věku"179,
které předkládá přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy180.
Požadované výstupy a klíčové kompetence
(tj. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním vzdělávání)
podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP
PV):
Vzdělávací oblasti RVP PV rozčleněné do 12 podoblastí (viz
skolkaformana.estranky.cz/file/40/uvod.doc):
1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)


Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a pohybová koordinace, sebeobsluha)



Koordinace ruky a oka, jemná motorika

2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)


Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní zásoba, komunikace



Logické a myšlenkové operace (předmatematické představy, porovnávání, třídění, řazení,
řešení problémů)



Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své chování)



Diferencované vnímání



Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení



Pracovní chování, soustředěná pracovní (učební) činnost, záměrné učení

3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)


Sociální citlivost, sociální samostatnost, soužití s vrstevníky

4. Dítě a společnost (oblast sociokulturní)


Uplatnění ve skupině, spolupráce, společenská pravidla a návyky



Umění, kultura

5. Dítě a svět (oblast environmentální)


Orientace v prostředí, v okolním světě a v praktickém životě

177

Konkretizované očekávané výstupy. Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22, doplňující dokument Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání, http://www.mszator.cz/KONKRETIZOVANE-OCEKAVANE-VYSTUPY-RVP-PV.pdf

178

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 2004. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, s. 9.

179

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22. http://www.msmt.cz/vzdelavani/
predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

180

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku
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Klíčové kompetence:
1. kompetence k učení
2. kompetence k řešení problémů
3. kompetence komunikativní
4. kompetence sociální a personální
5. kompetence činnostní a občanské
Pokud chce poskytovatel služby DS tvořit výchovný plán na principech výchovně-vzdělávacího
postupu MŠ, může využít mnoha zdrojů, které v intencích RVP PV nabízejí metodiky, návody i
pomůcky pro vzdělávání nenásilnou a i pro nejmenší děti přátelskou formou. Kromě výše
jmenovaných (Manuálu a Konkretizovaných očekávaných výstupů) lze nabídnout pro tvorbu
výchovně-vzdělávacího programu dětské skupiny Metodický portál181.
Pro nejmladší děti se nabízí využití starší metodické příručky (novější pro tyto děti nebyla vydána) o
výchově a práci s dětmi jeselského věku "Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy", která byla
vydána v r. 1978. Odborníci z praxe opakovaně uvádějí, že z ní zařízení jeselského typu obvykle při
své práci rámcově vycházejí, a podtrhují její trvající využitelnost. Podněty pro aktivity a metodické
rady lze získat také např. v elektronickém magazínu Předškoláci.cz – rozvoj a výchova dětí182.

181

Dostupný z: (http://rvp.cz/). V něm jsou digitální učební materiály (DUM) http://dum.rvp.cz/index.html. Je určen
pracovníkům mateřských škol, ale využití je možné i v dalších formách péče a vzdělávání nejmenších dětí. Jsou zde např.
návody a metodické či výukové pomůcky na vzdělávání dětí k různým oblastem života (http://dum.rvp.cz/vyhledavani
/prochazet.html?rvp=P).

182

Pedagogický magazín, ISSN 1804-3615, email redakce: info@predskolaci.cz. http://www.predskolaci.cz/?page_id=81
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Příklady z praxe – výchovně-vzdělávací plány:
Dětská skupina na MPSV ČR:
Plán péče a výchovy vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v dětských skupinách
MPSV a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou).
Obsah výchovné činnosti tvoří zejména tyto oblasti
- svět kolem nás (rodina, kamarádi, bydliště, dětská skupina)
- život v ročních obdobích
- lidské tělo
- příroda kolem nás (živý i neživý svět kolem nás)
- cestování (dopravní prostředky, kontinenty)
- co lidé dělají (profese, sport, kultura)
Aktivity v Dětské skupině MPSV: hudební, pohybové, výtvarné, k rozvoji rozumových a poznávacích
schopností, k rozvoji estetického vnímání.
Oblasti aktivit se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z potřeb dětí, věku dětí a jejich rozvojových
možností.
Dětská skupina při Kanceláři veřejného ochránce práv:
V duchu RVP PV mají formulovány rámcové cíle (rozvíjení dítěte v oblasti učení a poznání,
osvojování hodnot, získávání osobnostních postojů) a dílčí cíle (5 oblastí). Metodika rozpracována
podle kalendářních měsíců. Stanoveny mají čtyři klíčové kompetence, k nimž výchova a vzdělávání
směřují.
MŠ Otrokovice
MŠ přijímá a má rozpracovaný program péče o děti od 2 let.
Zařízení má vypracovaný projekt, který se jmenuje ‘Zvládnu to bez mámy‘, což je vzdělávací
program, rozdělený podle čtyř ročních období. Má částečně charakter školního vzdělávacího
programu – jsou v něm čtyři integrované bloky podle věku. Jsou v něm zapracovány i očekávané
výstupy pro děti ve věku jednoho roku, dva roky a tři roky.
Zdroj: citace z kulatého stolu s poskytovateli kolektivní péče, realizovaného v rámci projektu „Nové formy denní
péče o děti v ČR“; další informace dostupné z: http://www.mso.wz.cz/
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4.3.10 Zajištění a kontrola kvality péče
-

kritéria kvality

-

kontrola kvality

-

zodpovědnost rodičů za kvalitu služeb dětské skupiny, ohled na jejich požadavky, možnost zpětné vazby

Návrh ZDS vychází z dosavadního legislativního rámce existujících forem denní péče o děti i
nejčastějších požadavků odborné veřejnosti. Vymezuje kritéria kvality s důrazem na materiální
podmínky z hlediska hygieny a bezpečnosti, a pokud jde o kvalitu samotné péče, na vzdělanostně
kvalifikační předpoklady pečujícího personálu. To jsou nutné, ale ne zcela dostačující předpoklady
kvality samotného procesu péče a výchovně-vzdělávacího působení. Návrh ZDS zakotvuje kontrolu
dětských skupin v uvedených parametrech, ale ne pokud jde o proces a metody péče a výchovy (s
výjimkou povinnosti vytvořit plán výchovy a péče o dítě). Přestože tento aspekt není v zákonu přímo
zvýznamněn nebo zakotven, je třeba mu věnovat pozornost, což vyplývá i z dále uvedených námětů
z dosavadní praxe lidí a zařízení, kteří a které služby denní péče již nějaký čas poskytují a na kvalitě
jim velmi záleží. Chceme jejich uvedením poskytnout inspiraci těm provozovatelům, kteří chtějí
dosahovat vysoké kvality svých služeb i nad rámec vymezený navrženým zákonem o dětské skupině.
Kritéria kvality kolektivních zařízení denní péče
Kvalita služeb rané péče a výchovy je komplexní jev, zatímco požadavky na standardy péče,
vyjádřené v zákonu o dětské skupině, se týkají jednotlivých aspektů. Zákonem jmenované kontrolní
orgány, inspektoráty práce, nemohou být jedinými subjekty kontroly. Jestliže pro dětské skupiny
neexistuje obdoba kontroly prováděná v mateřských školách školní inspekcí, musí zde sehrát svou,
byť neformální, roli také především rodiče jako jejich uživatelé a také obce jako
subjekty odpovědné na lokální, tedy rodinám nejbližší, úrovni za společenskou
podporu rodin a péči o děti. Poskytovatelé služeb dětské skupiny by si měli
klást za cíl poskytovat služby vysoké kvality, které vyhoví požadavkům a
kontrole jak z dikce zákona, tak z hlediska uživatelů jejich služeb. Na dětské
skupiny je v tomto smyslu možno aplikovat např. standardy kvality pro
zařízení pečující o děti do 3 let věku, které vytvořily pracovnice Klubu K2,
o.p.s. a předložily k další odborné diskusi (http://www.klubk2.cz/ index.php/item/438-standardypece) – viz následující tabulka. Požadavky se částečně překrývají s podmínkami péče v návrhu zákona
o dětské skupině, v něčem jej překračují nebo doplňují. Tento námět tedy ukazuje i to, jak
poskytovatelé mohou vlastním přístupem zvýšit kvalitu svých služeb nad rámec zákonných
povinností.
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Návrh standardů kvality pro zařízení pečující o děti do 3 let věku* v komparaci s návrhem zákonu
o dětské skupině a doporučení k jeho aplikaci pro dětské skupiny
Ukazatele kvality

Aplikace na dětskou skupinu s dětmi
ve věku 1-6 let

1. Pedagogický plán

Činnosti jsou
naplánovány, mají
definován cíl a obsah, jsou
součástí celkového plánu
péče

Školní vzdělávací plán

Vlastní písemně zpracovaný výchovněvzdělávací plán zařízení je povinností
podle ZDS, musí být součástí smlouvy s
rodiči

2. Ochrana práv dětí
a rodin

Jsou zajišťována základní
práva dětí a rodin včetně

Etický kodex zařízení

§ 10, odst. 2 ZDS: zohlednění práv dětí a
ochrany dat zahrnuto do vnitřních

Název

Obsah

Ukazatele kvality

Aplikace na dětskou skupinu s dětmi
ve věku 1-6 let

Název

Obsah

Procedurální

práce s citlivými údaji

pravidel dětské skupiny, zákaz používat
nepřiměřené výchovné prostředky

Se zájemcem jedná
odpovědná osoba, je
sepsána písemná dohoda

Proces přijímání definovaný ve vnitřních
Definovaný proces
pravidlech, písemná dohoda s rodiči
přijímání, písemná dohoda
povinností dle ZDS

4. Individuální plán pro
dítě

Každé dítě má svůj plán
rozvoje, který tvoří rodič
společně s učitelkou

V případě dlouhodobé pravidelné
docházky možnost individuálního
plánu; v případě nepravidelné docházky
Individuální plány rozvoje
možnost zahrnout konkretizované
požadavky na výchovu do smlouvy s
rodiči

5. Návaznost služeb

V zařízení informují
o dalších návazných
službách

Seznam kontaktů na
návazné odborné služby

Seznam kontaktů na návazné odborné
služby jako doporučení pro
provozovatele

6. Personální zajištění

Je jasné, kolik pracovníků
pečuje o děti a jakou mají
kvalifikaci

Seznam pečujících osob,
jejich kvalifikace

K dispozici seznam pečujících osob,
jejich kvalifikace (možno jako variabilní
součást vnitřních pravidel)

7. Pracovní podmínky

Je dodržován zákoník
práce

Osobní dokumentace
personálu dle zákoníku
práce

Osobní dokumentace personálu dle
zákoníku práce

Plány profesního rozvoje

Plány profesního rozvoje, u nejmenších
skupin (a v případě zaměstnání pečující
osoby na DPP a DPČ) alespoň dohled
zřizovatele nad profesním rozvojem
pečujících osob

9. Informovanost o službě

Informace o službě jsou
veřejně přístupné, je jasné
místo a čas péče o děti

Web, letáky

V závislosti na právní formě
poskytovatele a velikosti dětské skupiny
letáky, web, vývěsky, zveřejněné
kontakty

10. Prostředí a podmínky

Prostředí a podmínky
vyhovují předpisům
a jsou vhodné pro děti

Schválení provozu
hygienickou stanicí

Ze zákona povinné schválení provozu
hygienickou stanicí

3. Jednání se zájemcem
a dohoda o službě

Personální

8. Profesní rozvoj

Personál se dál pravidelně
profesně rozvíjí

Provozní
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11. Prevence a řešení
nouzových situací

Zařízení dodržuje BOZP a
má nastaveny procesy
řešení nouzových situací

Pojištění, dodržování
BOZP

Ze zákona je povinné pojištění
odpovědnosti za škodu

12. Kvalita služeb

Zařízení sleduje kvalitu
poskytovaných služeb,
pracuje se zpětnou vazbou
od klientů

Vyhodnocování zpětných
vazeb

Vyhodnocování zpětných vazeb, např.
pomocí anonymních dotazníků

13. Ekonomika

Jsou známy náklady na
služby a finanční zdroje
jejich pokrytí

Zřizovatel dětské skupiny musí podle
Zveřejňování rozpočtu
ZDS vést oddělené účetnictví týkající se
a hospodářských výsledků
poskytování této služby

* Navržený Klubem K2, o.p.s.

Standardy kvality se obdobným způsobem pokusili definovat autoři publikace Soukromá a firemní
školka od A do Z183. Požadují jako výraz a projev snahy zařízení o garanci kvality svých služeb
zpracování standardů v písemné podobě, zveřejnění standardů pro rodiče a zákonné zástupce dětí
ještě před zahájením činnosti dětské skupiny, pravidelnou revizi standardů (na základě zkušeností
s provozem) a pravidelnou externí kontrolu dodržování standardů.
Kvalitu služeb denní péče lze hodnotit také z hlediska dosažených výsledků výchovné práce. Kromě
toho, co bylo uvedeno v části 4.3.9, si své vlastní standardy výchovně-vzdělávacího působení vytvářejí
propagátoři netradičních výchovných postupů. Např. hnutí Začít spolu – Step by Step aplikuje
standardy pedagogické práce International Step by Step Association, (http://sbscr.cz/?t=01&c=75)
určené sice především pro základní školy, ale aplikované i v mateřských školách.
Kontrola kvality
Kontrolu plnění podmínek služeb péče o děti v dětské skupině má provádět Státní úřad inspekce
práce, oblastní inspektoráty práce184 a krajské hygienické stanice.
Státní úřad inspekce práce má kontrolovat plnění podmínek stanovených ZDS, např. obsah evidence,
počet dětí, kvalifikaci pečujících osob, smlouvy s rodiči, existenci plánu výchovy a péče. Nebude se
zabývat obsahem tohoto plánu, procesem výchovy, její kvalitou apod. V tomto směru zůstává vysoká
odpovědnost na poskytovatelích a potažmo také na rodičích.
Krajské hygienické stanice mají kontrolovat plnění hygienických požadavků na stravování podle § 8
navrhovaného ZDS a hygienických požadavků na prostory a provoz podle § 15. Pro účely zápisu do
evidence poskytovatelů bude orgán ochrany veřejného zdraví vydávat stanovisko, zda prostory
dětské skupiny jsou upraveny v souladu s požadavky zákona o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině či hygienické vyhlášky.
Zodpovědnost rodičů za kvalitu služeb dětské skupiny
Jak bylo výše poznamenáno, pro kontrolu samotného reálného procesu péče a výchovy (v analogii
s Českou školní inspekcí) kontrolní orgány stanoveny nejsou. Rodiče by měli i proto svým aktivním
přístupem vytvářet poptávku pouze po kvalitní péči a výchově v dětské skupině a poskytovatelé
služeb dětské skupiny by měli být této iniciativě rodičů vstřícní a vytvářet pro ni podmínky.
Otevřenost zařízení denní péče a výchovy vůči rodičům a rodinám dětí je jedním ze základních
kvalitativních požadavků na tato zařízení. Návrh zákona o dětské skupině dává svým flexibilním
pojetím služeb dětské skupiny prostor pro vliv rodičů a zohlednění jejich individuálních požadavků.
Jedním z účinných nástrojů kontroly samotnými rodiči a vodítkem pro poskytovatele je získávání
zpětné vazby od rodičů jak neformálními cestami, tak např. formou anket či dotazníků na spokojenost
a zjišťování požadavků rodičů.

183

Pemová, T., Ptáček, R. a kol., 2013. Soukromá a firemní školka od A do Z. Praha: GRADA, s. 95 an.

184

Za tímto účelem bude doplněn zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, § 3
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Příklad z praxe
Zařízení denní péče o děti, Kancelář veřejného ochránce práv
Zařízení denní péče pracující na principech DS v Kanceláři veřejného ochránce práv používá dotazník,
který anonymně zjišťuje spokojenost rodičů s vybranými aspekty služeb DS, spokojenost dětí
pohledem rodičů, hodnocení jednotlivých pečujících osob, hodnocení informovanosti rodičů,
spokojenost se stravováním a umožňuje také volné vyjádření rodičů k jakémukoliv aspektu výchovné
a pečovatelské činnosti a podmínek fungování dětské skupiny, který považují za důležitý.
Zdroj: rozhovor s představitelem poskytovatele – KVOP v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR“
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5. Rozšířené služby zařízení denní péče o děti a propojování péče o
děti s dalšími službami a/nebo aktivitami pro rodiny
Obsah této kapitoly:
5.1 Rodičovská centra185
5.2 Rodičovské jesle – jesle se spoluúčastí rodičů
5.3 Mobilní dětské koutky v autobusech – Bébécars
5.4 Coworkingová centra se službou péče o děti
5.5 Kombinovaná zařízení sdružující různé formy kolektivní denní péče o
děti s dalšími službami pro rodiny

Často lze slyšet kritiku, že návrhy na nové formy denní péče o děti186 jsou motivovány především
ekonomickými zájmy, tedy záměrem zapojit rodiče, včetně matek malých dětí, do ekonomiky ve
prospěch konkurenceschopnosti státu na úkor rodinné péče o děti a jejich rozvoje. Na druhé straně
výzkumy ukazují, že kvalitní a podle individuálních potřeb dítěte vhodně zvolená forma nerodinné
kolektivní péče a výchovy napomáhá rozvoji dětí a jejich přípravě pro život. Existují různé možnosti
zvládnutí tohoto dilematu ve zvolené koncepci rané péče a výchovy dětí a její praktické realizaci.
Uvedená kritika opomíjí fakt, že podle zahraničních zkušeností i podle již dost rozvinuté praxe v ČR
lze ranou péči a výchovu pojímat v širokém a pestrém spektru forem.187 Ve Francii např. zřizováním
zařízení:
-

ve kterých se rodiče spoluúčastní činnosti těchto zařízení a mnohá z nich plní i sociálně
integrační nebo sociálně terapeutickou funkci - tzv. rodičovské jesle (francouzsky crèche
parentale);

-

která podporují postupný přechod z rodinné do nerodinné institucionální péče - rodičovské
jesle, rodičovská centra (centre parental), kombinovaná zařízení (multi-accueil), dětské zahrady
(jardins d´enfants);

-

kde jsou kromě výchovně vzdělávací péče o děti poskytovány rodičům různé sociální,
vzdělávací a konzultační služby nebo kde se v návazných službách pracuje s celou rodinou
v rámci volnočasových aktivit nebo poskytování sociálně-aktivizačních služeb apod.;

-

služeb denní péče o děti, které jsou úzce napojeny na pracovní aktivitu rodičů – kromě
firemních jeslí a školek se to uskutečňuje v podobě coworkingových center spojených s péčí o
děti.

Ve Francii si většinou státní správa a samospráva více než v ČR uvědomují, že problémy
zaměstnanosti nelze řešit odděleně od problémů sociálních a rodinných. Rodinná a sociální politika a
185

S termínem „rodičovská centra“ se lze v českém kontextu setkat také u neziskových organizací poskytujících služby pro
rodiny, které se obvykle nazývají také „mateřská“ nebo „rodinná centra“ – v této metodice jim věnujeme kapitolu 3.
Zatímco v případě těchto organizací se snažíme konzistentně užívat termínu „mateřská/ rodinná centra“ (MC/RC),
v aktuální kapitole rozvíjíme koncept „rodičovských center“, která by v ČR mohla být zastřešována nejen nestátními
institucemi, ale také zřizovateli z řad samosprávných orgánů, jako návrh inovace vycházející z francouzského příkladu.
Protože podobnost poskytovaných služeb s nabídkou MC/RC již existujících v ČR se nabízí, využíváme příkladů několika
z nich jako ukázky české praxe.

186

V tomto a v dalších textech vycházejících z projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR“ používáme termíny „služby
denní péče o děti“, popř. „služby předškolní denní péče a výchovy“ souhrnně pro označení veškerých typů služeb péče a
výchovy o děti od narození do věku zahájení povinné školní docházky (6-7 let) poskytovaných pro potřeby rodin externím
subjektem, ať už se jedná o poskytovatele veřejného nebo soukromého a o služby s docházkou pravidelnou a celodenní
nebo příležitostnou a krátkodobou. Ve stejném smyslu užíváme termín „raná péče a výchova“.
Viz také Kuchařová, 2013b

187
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politika zaměstnanosti jsou tam propojeny reálně, nejen deklaratorně, a to na celostátní i regionální či
lokální úrovni. Ani tam však toto hodnocení nelze paušalizovat, není to obecně platná charakteristika,
i tam jsou velké rozdíly v poskytování služeb pro rodiny, včetně péče o děti, mezi obcemi a regiony.
To plyne z velké míry autonomie, reálná lokální a regionální rodinná politika závisí do značné míry
na místních politicích. Na celostátní úrovni jsou však vytvářeny ideové a legislativní podmínky pro
obecné společenské prorodinné klima a většina obcí jej rozvíjí podle místních potřeb a podmínek.
Jedním ze základních principů systému služeb denní péče o děti ve Francii je zohledňování
diferencovaných potřeb rodičů, což tam neznamená pouze nabídku různorodých forem denní péče (s
různou délkou pobytu dítěte a pro různé věkové skupiny dětí, nabídku individuálních i kolektivních
forem péče), ale také zohledňování odlišných individuálních potřeb dětí a jejich rodin (rodičů) z
hlediska jejich sociální situace či životních podmínek, příp. zdravotního stavu. Kde je to třeba,
francouzský systém nabízí nerodinnou péči o děti "šitou na míru" individuálním potřebám dítěte a
rodičů a spojenou s prací s rodinou, s nabídkou úzké spolupráce s rodiči, včetně jejich aktivní účasti
na činnosti zařízení denní péče. Takové propojení rodinné a nerodinné péče je využíváno zejména v
případech, kdy rodiče nechtějí, aby jejich pracovní aspirace nepříznivě ovlivnily vývoj jejich dětí, nebo
v případech sociálně slabých rodin (často jde o rodiny přistěhovalců a o rodiny samoživitelek), které
potřebují vnější pomoc při vytváření sociálních kontaktů, zvyšování vzdělanostně kvalifikačního
potenciálu a hledání zaměstnání. Nemalý důraz je kladen na to, že nerodinná péče nemá nahrazovat
péči rodinnou, ale doplňovat ji, a že poskytování nerodinné péče má jít ruku v ruce s rozvíjením
rodičovských kompetencí. Aktuálními tématy rodinné politiky ve Francii jsou slaďování rodiny a
zaměstnání a současně zachování rodičovských kompetencí. 188
Služby nejčastěji ve Francii poskytované rodičům a rodině společně se službami denní péče o děti:
Pomoc rodičům:
1. při propojování výchovy a zaměstnání:
a) přechod z rodinné do nerodinné/kolektivní péče (zapojení rodičů)
b) poskytování denní péče o děti jako součást celkové podpory pracovního a sociálního
zapojení (sociálně slabých) rodin,
2. při péči o zdravotně postižené děti nebo péči zdravotně postižených rodičů o děti,
3. při (potenciálních) výchovných problémech,
4. při krizových rodinných situacích,
5. při problémech dětí ze znevýhodňujícího sociokulturního rodinného prostředí,
6. při sociální integraci rodin národnostních menšin.
Také v České republice již existují programy a aktivity samosprávných orgánů a zejména neziskových
organizací, které prosazují komplexní přístup k podpoře rodin a jejich funkcí. Na státní úrovni jsou
plány a opatření v oblasti zavádění nových forem denní péče o děti nicméně stále motivovány
zejména snahou zapojit matky nejmenších dětí do ekonomické aktivity, a tak dosavadní návrhy
zohledňují nepracovní zájmy rodičů a dětí v různé, ne vždy dostatečné, míře. Opatření se nejčastěji
doposud omezovala na dílčí snahy v posilování variability a flexibility služeb denní péče, a to dosti
pomalým tempem, i proto, že v laické i odborné veřejnosti je zakořeněna představa o nutnosti
zachování způsobů péče, kvalit a standardů "tradičních" forem – jeslí a mateřských škol. Roli ovšem
hraje i to, že legislativní podmínky a přístup i finanční možnosti samospráv doposud nevytvářejí
dostatečně příznivé podmínky pro zakládání a provozování alternativních forem denní péče (srv.
Kuchařová, Peychlová, 2014). Jednou z cest zlepšení této situace může být, pokud se to po letech

188

zmíněno např. na francouzsko-českém semináři uspořádaném Pokladnou rodinných dávek (CAF)188 v Marseille 26. 6. 2013.
Bližší informace o Pokladně rodinných dávek viz: Paloncyová a kol., 2013, zde stručně v kapitole 4.
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obtížného prosazování podaří, uzákonění poskytování denní péče v dětských skupinách 189, které
dávají variabilní možnosti služeb denní péče podle potřeb dětí. V praxi už existují příklady úspěšného
využití formy dětské skupiny pro denní péči o děti spojenou se sociální prací svého druhu, jako např.
Projekt Žižkovská školička, který radnice Prahy 3 realizuje se zaměřením zejména na romskou
populaci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR190.
Úspěšnější jsou zatím v tomto snažení neziskové organizace, především mateřská a rodičovská centra
(MC/RC)191, jak bude dále ukázáno i na konkrétních případech. Jejich základní poslání koresponduje
s francouzským přístupem ke kombinování služeb denní péče o děti se službami na podporu
socializace dětí a rodin, sdílení zkušeností, rodičovských kompetencí apod. Taková kombinace se
v nich vytvářela postupně a od různého základu, vesměs z poznaných potřeb a z iniciativy rodičů členů mateřských center jako svépomocných organizací. Zde lze nalézt obdobu s francouzskými
rodičovskými jeslemi, avšak jsou zde odlišnosti v pojetí a organizaci zapojení rodičů (blíže k tomu
dále v části 5.2 této kapitoly). Paralelní podporu nejmenším dětem i jejich rodinám v jiné formě a
zaměřenou na ty sociálně nejslabší představují dvě aktivity Člověka v tísni – předškolní kluby
(zaměřené na starší děti předškolního věku) a kluby matek (blíže v části 5.2 této kapitoly).192
Šetření matek malých dětí „Denní péče o děti“ (Péče 2013), realizované v rámci projektu „Nové formy
denní péče o děti v ČR“ ukazuje potřebu matek malých dětí mít možnost komplexnější a všestrannější
podpory v jejich mateřských povinnostech, v jejímž rámci je nerodinná péče o děti jednou z hlavních
součástí. To znázorňuje následující tabulka, podle níž jen čtvrtina respondentek kombinaci služeb
odmítá. Je to třeba vnímat i s ohledem na jistý konzervatizmus náhledu české populace na žádoucí
systém rané péče a výchovy, který se potvrdil i v tomto šetření a spočívá, stručně řečeno, v relativně
malé otevřenosti nebo nedůvěře v alternativní formy denní péče o děti.193 Lze tedy očekávat, že
nabídky těchto forem obohacených o další funkce může zvýšit zájem matek o jejich využívání.
Názory českých matek malých dětí na kombinaci služeb denní péče s dalšími službami
Určitě bych měla o takové služby při zařízení péče o děti sama zájem
Možná bych o takové služby při zařízení péče o děti měla sama zájem
Některé rodiny by takové služby při zařízení péče o děti využily, ale sama bych o ně zájem
neměla
Není zapotřebí, aby takové služby byly nabízeny při zařízení péče o děti

14,8
30,6
28,2
26,3

Zdroj: Péče 2013 (N=710, matky s alespoň jedním dítětem předškolního věku)
Znění otázky: V zahraničí existují centra, kde lze na jednom místě kromě služeb péče o děti najít i další služby pro rodiny,
např. poradenství v oblasti výchovy a péče o děti či skloubení práce a zaměstnání, práce s rodinou při nástupu i docházce
dětí do zařízení péče o děti. Myslíte si, že by měla v ČR taková centra existovat?

Propojení výchovně-vzdělávacích a sociálních funkcí předškolních zařízení má v ČR dlouhou
tradici194, jen bývá opomíjeno a je tedy třeba mu věnovat vyšší pozornost. Legislativně je ošetřeno tam,
kde je nejpotřebnější, u začlenění dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí do základních i
mateřských škol. Koncept „sociálního znevýhodnění" je zakotven ve školském zákonu č. 561/2004 Sb.,
kde je v § 16 mj. stanoveno jejich právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich

189

Blíže viz: Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, http://www.psp.cz/sqw/
text/tiskt.sqw?O=7&CT=82&CT1=0

190

Viz tisková zpráva MPSV, dostupná z: http://www.mpsv.cz/cs/17594, nebo Radniční noviny Prahy 3, dostupné z:
http://www.praha3.cz/noviny/skolstvi/na-zs-havlickovo-namesti-uspesne-funguje.html

191

Viz kapitola 3 a část této kapitoly 5.1

192

Člověk v tísni, o.p.s., též spolu s dalšími devíti organizacemi organizuje projekt „Pojďte do školky!“, zaměřený na
zpřístupnění předškolní výchovy a vzdělávání dětem ze sociálně znevýhodňujícího prostředí (http://www.clovekvtisni.cz/
cs/socialni-prace/socialni-integrace/pojdte-do-skolky-vyzyvaji-neziskove-organizace).

193

Blíže popsáno v Kuchařová, Peychlová, 2014b a Paloncyová a kol. (v tisku)

194

Viz Hašková, Saxonberg 2013; Klimková 2010, s. 32.
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vzdělávacím potřebám a možnostem." Návrhy na realizaci tohoto práva obsahují mj. dokumenty
Agentury pro sociální začleňování 195 či programový dokument MPSV „Akční plán realizace koncepce
včasné péče“196.
V ČR podobně jako ve Francii je stále více v odborných i politických kruzích reflektována naléhavost
řešení situace sociálně znevýhodněných rodin s dětmi nástroji sociální prevence. Existuje zde shoda
sociálních a ekonomických zdůvodnění k podpoře začlenění těchto dětí do předškolních zařízení
kolektivní péče (viz mj. zmíněné dokumenty). Jakkoliv roste nabídka neziskových organizací v oblasti
denní péče o děti z těchto rodin (z mnoha lze uvést příklad projektu Klubíčko spolku Ponton – viz
rámeček), je žádoucí rozšířit spektrum služeb pomáhajících těmto rodinám, v nichž stále není
dostatečně pokryta potřeba terénních služeb pro ohrožené rodiny a sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi.
Praktické zkušenosti nicméně ukazují, že navzdory právu na získání institucionální péče a výchovy ve
školské soustavě mají mnohé rodiny se sociálním znevýhodněním z různých důvodů zábrany tyto
možnosti využívat. Podobně je tomu s jejich „podprůměrným“ zastoupením v mateřských/rodinných
centrech. Komerční služby denní péče jsou jim finančně nedostupné. Proto je pro ně třeba hledat
řešení formou více odpovídající jejich potřebám a takovou možnost nabízejí služby denní péče v
dětských skupinách, budou-li uzákoněny197. V nich by se daly aplikovat principy francouzských
rodičovských jeslí se sociálním zaměřením a malých mobilních zařízení poskytujících péči a pomoc
rodinám (bébécars), které uvádíme dále v tomto textu.
Příklad dobré praxe v ČR: zařízení denní péče se sociálně integračním programem
Program včasné péče Klubíčko
O svém programu jeho protagonisté mj. píší:
„Program včasné péče (PVP) Klubíčko umožňuje sociálně znevýhodněným rodinám téměř bezplatné
zapojení dětí do předškolního vzdělávání a přispívá ke zvýšení hodnoty vzdělávání dítěte v rodině,
vtahuje rodiče do procesu vzdělávání a zejména připravuje děti i rodiče na úspěšný vstup do prvních
tříd základních škol…
… pravidelnou účastí v předškolním programu Klubíčko si děti osvojí základní sociálně – kulturní
návyky, základní předškolní znalosti a dovednosti, naučí se fungovat v kolektivu dalších dětí,
posilují schopnost soustředit se i odpočívat, poslouchat pokyny a fungovat v rámci daných pravidel.
PVP Klubíčko zajišťuje dětem také logopedickou péči (průměrně 70 % dětí v programu má
diagnostikovanou logopedickou vadou řeči). Rodiče dítěte mají možnost participovat na vzdělávání
dítěte, dojde k posílení jejich dovedností potřebných pro vzdělávání dítěte a ke stabilizaci problémů,
které zasahují domácnost dítěte a mohou mít vliv na přístup rodičů ke vzdělávání svých dětí….“
Zdroj: webové stránky spolku Ponton. Dostupné z: http://ponton.cz/projekty/klubicko/o-projektu/
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„Předškolní přípravu dítěte je možné podporovat také mimo školské instituce pomocí sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi či rané péče (specifické typy sociálních služeb).“ (http://www.socialni-zaclenovani.cz/predskolni-vychova-avzdelavani-vcasna-pece
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Dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jake-jsou-vzdelanostni-sance-deti-ze-socialne-znevyhodnujiciho?
highlightWords=ak%C4%8Dn%C3%AD+pl%C3%A1n
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Tuto možnost v praxi ověřilo např. zařízení denní péče rodinného centra Domeček v Dolních Jirčanech
(http://www.rcdomecek.cz/), informace zazněla na semináři „Předškolní péče o dítě – uniformita, nebo pluralita?“ v Poslanecké
sněmovně Parlamentu dne 4. 3. 2014. Blíže o dětských skupinách viz kapitola 4.
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Francouzské příklady kolektivních zařízení, která se zaměřují na péči o děti
v širším pojetí, a možnosti jejich přenosu do ČR
Mezi jinými charakteristikami francouzského systému denní péče o děti stojí v popředí dvě myšlenky,
které jsou ideovým základem zde uvedených typů denní péče o děti:
-

rodinnou a nerodinnou výchovu a péči je třeba citlivě propojovat, nenahrazuje jedna druhou, ale
jsou komplementární,

-

rodičům lze pomáhat ve zvládání rodinných a profesních rolí a děti lze podporovat v jejich
všestranném vývoji jedině tím, že péči o děti spojíme dle potřeby s podporou celé rodiny.

Ve Francii bývá rodinná péče ve velkém rozsahu nahrazována nerodinnou (individuální nebo
kolektivní) péčí v raném věku dětí. Současně je brán přednostní zřetel na blaho dětí. Nedílnou součástí
systému denní péče o děti jsou proto opatření na usnadnění přechodu z rodičovské do nerodičovské
péče. Další základní premisou francouzského systému péče o děti je blaho a příznivý vývoj dítěte
podmíněný fungující a zaopatřenou rodinou, což zvláště v některých regionech nebývá snadné
dosáhnout. Poskytované služby denní péče v kolektivním zařízení jsou velmi často spojeny i s dalšími
službami, které jsou zaměřeny na širší pomoc rodinám s přechodem dítěte z rodinné do nerodinné
(kolektivní) péče a v případech sociálních nebo výchovných problémů v rodině. Toto kombinování
pečovatelských a dalších služeb se děje rozmanitými formami 198, z nichž si zde všimneme
následujících z hlediska toho, jak ve svých hlavních nebo vedlejších cílech propojují péči o děti
s dalšími službami nebo aktivitami:
Přehled vybraných francouzských příkladů komplexních služeb pro rodiny, v nichž jádro tvoří
služby denní péče o děti
Forma kombinovaných aktivit

Základní charakteristiky
a zaměření

Rodičovská centra organizovaná při zařízeních denní péče o
děti

Seznamování rodin se službami denní péče o
děti v obci/městě; pomoc při řešení
problémů s péčí a výchovou dětí a
s přechodem z rodinné do kolektivní péče

Rodičovské jesle (se spoluúčastí rodičů) se sociálním a
sociálně-terapeutickým zaměřením

Usnadnění přechodu mezi rodičovskou a
nerodičovskou péčí spojené s pomocí a
podporou rodinám se sociálními a jinými
problémy

Mobilní dětské koutky v autobusech - Bébécars

Příležitostná nebo krátkodobá péče o děti do
4 let, zpřístupnění péče v oblastech, kde
nejsou jiné formy služby denní péče o děti,
pomoc při sociálním začleňování a
socializaci dětí

Coworkingová zařízení

Propojení péče o děti a zaměstnání
(samostatného podnikání) matek

Kombinovaná zařízení sdružující různé formy kolektivní
denní péče o děti s dalšími službami pro rodiny (ve
spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v obci)

Podpora společenského začleňování rodin
s malými dětmi v lokálních podmínkách,
začlenění denní péče o děti do širšího
kontextu jejich socializace, podpora rodin
mimo denní péči o děti

198

Další jsou uvedené v předchozích kapitolách
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5.1 Rodičovská centra
Při kolektivních zařízeních mohou ve Francii fungovat tzv. rodičovská centra. Jejich posláním je
socializace dětí a posílení sociálních kontaktů rodičů. Příkladem je kombinované zařízení ve městě
Cavaillon, kde jsou současně provozovány mikrojesle, dětský koutek a rodičovské centrum. 199
Rodičovské centrum v Cavaillon je určeno pro rodiny s dětmi do 4 let. Rodiče nebo jiní dospělí
pečující (např. mateřské asistentky200) sem docházejí spolu s dětmi. Děti tak mají možnost si
v přítomnosti své blízké osoby zvykat na pobyt v dětském kolektivu. Rodiče zde mohou sdílet svoje
životní zkušenosti s ostatními rodiči a v případě potřeby i s odborníky na péči a výchovu. V centru
vždy bývají přítomni dva odborní pracovníci s různou specializací, především psychologové. Nejde o
kmenové zaměstnance, svými pracovišti jsou do rodičovského centra vysíláni (na základě smlouvy
mezi zařízeními). Pokud rodiče řeší specifické problémy, v centru mohou získat potřebné kontakty na
další specialisty. Rodičovské centrum v Cavaillon bývá otevřeno 5 půldnů v týdnu, návštěvníci se
nemusí hlásit předem a jejich návštěva může být zcela anonymní. Vstup je bezplatný.
Charakteristické prvky / znaky rodičovských center:
₋
₋
₋
₋
₋

Určeny pro společný pobyt nejmladších dětí s rodiči a jejich kontakt s odborníky
na pomoc rodinám s malými dětmi.
Rodiče docházejí podle svých potřeb a zájmů.
Rodiče nemusejí být přihlášeni jako členové/klienti centra, ani nemusí jednotlivou návštěvu
předem hlásit.
Služba je bezplatná a může být anonymní.
Je umožněn vzájemný kontakt a podpora rodičů mezi sebou.

Nároky, problémy:
₋
₋
₋
₋
₋

Rodičovské centrum je financováno obcí, takže záleží na přístupu a koncepci
rodinné politiky obecní samosprávy.
Je třeba organizačně zvládnout fakt, že předem není známa konkrétní návštěvnost (lze jen
odhadovat z obecného zájmu rodičů ve spádové oblasti).
Je třeba najít formu účasti odborníků vyhovující všem zúčastněným stranám (odborníkům,
rodičům, zařízení).
Je třeba zajistit dohodu mezi rodičovským centrem a pracovišti odborníků, docházejících do
centra.
Anonymita má výhody i limity

Obdobné zaměření mají také tzv. „zelené domy“, kam docházejí rodiče (případně chůvy či prarodiče)
s dítětem, a to anonymně a nepravidelně. Jsou otevřeny jednou či několikrát v týdnu, vždy několik
hodin. Tato zařízení mají především socioterapeutické poslání, poskytují podporu rodičovských
kompetencí. Je v nich vždy přítomen psycholog. Bývají součástí kombinovaných zařízení (tj. takových,
kde je poskytována denní péče a výchova dětí několika formami), což umožňuje, vzhledem k malému
týdennímu časovému rozsahu služby zeleného domu, že ji vykonávají např. pracovnice „běžných“
jeslí, jež jsou součástí téhož zařízení. Vlastní činnost může mít formu herny a prostoru pro společné
povídání a sdílení zkušeností rodičů (spolu nebo se zaměstnanci, s přítomným psychologem) . „Třemi

199

Kombinovaná zařízení denní péče jsou ve Francii stále početněji rostoucím typem zařízení, v nichž jsou společně „pod
jednou střechou“ poskytovány služby péče o děti v různých typech zařízení (např. jesle, mikrojesle, dětský koutek).
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Mateřské asistentky poskytují nerodinnou individuální péči o děti ve své domácnosti (jako chůvy) – blíže viz Barvíková,
Paloncyová, 2014 (Metodika profesionalizace individuální péče o děti – mateřská asistentka).
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hlavními cíli služeb zelených domů jsou socializace dítěte v kolektivu, příprava na separaci dítěte od
rodiče na začátku pravidelné docházky do zařízení denní péče a prevence psychologických potíží
způsobených dysfunkcemi v interakci rodiče a dítěte“201.
Ve městě Martigues, které navštívil výzkumný tým, mělo město snahu motivovat k docházce i těhotné
ženy, aby se tak podchytila tato populace už před narozením dítěte, ale zatím tato snaha nebyla moc
úspěšná.
Služby jsou v zelených domech poskytovány zdarma nebo za nevelký poplatek, protože jsou
financovány hlavně zřizovatelem a tzv. Pokladnou rodinných dávek (CAF).

Možnosti využití příkladu rodičovských center v České republice
Francouzská rodičovská centra na první pohled připomínají – oprávněně – česká mateřská a
rodičovská centra (MC/RC, viz kapitola 3), mají však jiný základ a proti většině českých mateřských
center užší zaměření. Na rozdíl od českých mateřských a rodičovských center nefungují na principu
členství a svépomoci, ale je to otevřená služba pro všechny rodiny. Druhý hlavní rozdíl spočívá
v tom, že ve Francii se jedná o zařízení zřizovaná a podporovaná, včetně financování provozu,
především obcemi. Smyslem jejich zřizování je i to, že se takto prohlubuje informovanost a vztahy
mezi obcemi a místními rodiči malých dětí. To přispívá ke zlepšení dostupnosti zařízení péče o děti, a
to tím, že:
- Obce tak získávají neformální cestou informace o poptávce po zařízeních denní péče, což jim
umožňuje plánovitě a systematicky budovat jejich síť;
- Rodiče nacházejí pomoc, když řeší zajištění přirozeného přechodu dítěte z rodinné do nerodinné
péče – kromě již zmíněných cest (postupná adaptace dítěte, pomoc odborníků) rodičovská
centra umožňují větší informovanost rodičů o nabídce a službách zařízení denní péče v regionu.
Rodičům i dětem je takto zprostředkováno poznání služeb a způsobů kolektivní i individuální
nerodinné péče.
Rodičovská centra ve Francii mají podobné rysy s českými rodičovskými/mateřskými centry,
soustřeďují se však zejména na službu u nás ne zcela doceněnou – podporu dětí a rodičů při přechodu
na nerodinnou péči.
Zásadní rozdíl a inspirace pro nás je však v účasti obce na financování a zřizování služby tohoto
typu.
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Peychlová, 2013 podle Mirabelle ( La visée préventive de la Maison Verte. Maison Verte Mirabelle - Nice.) Více viz kapitola
3.
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České příklady obdobného přístupu – spojení pravidelné i nepravidelné péče o děti (krátkodobého
nepravidelného hlídání) se sociálně psychologickými a poradenskými službami v ČR:
Klub K2, o.p.s. (příklad rozšíření a institucionalizace služeb rodinného centra)
Základní aktivity:
školka pro 45 dětí ve věku od 2 let;
dětský klub (péče o děti třikrát týdně ve skupině 12 dětí s individuálním přístupem);
kurzy především v oblasti péče o děti a seniory;
poradenství (sociální, právní, psychologické, personalistické, psychomotorické)
Pomáhají dobrovolnice
Společné akce pro děti a rodiče jsou jednou ze škály aktivit: k seznámení dítěte se zařízením; k rozvíjení výchovy
v rodině na principech Montessori pedagogiky
Kurzy pro rodiče s dětmi
Pro miminka od 6 měsíců: Cíle kurzu: rozvoj psychomotorických dovedností dětí v bezpečném náručí maminek,
posílení pozitivní vazby mezi dítětem a rodičem. Děti si budou zvykat na přítomnost ostatních dětí a maminek,
budou vnímat hudbu, rytmus a relaxovat při masáži. Současně kurz nabízí maminkám možnost sdílet rodičovské
zkušenosti.
Montessori pracovna – rozvíjení výchovy v rodině na principech Montessori pedagogiky. Určena dětem s rodiči
ve věku 1 – 4 roky; Montessori pracovna představuje možnost prohloubení spolupráce mezi rodičem a dítětem.
Děti za pomoci svých rodičů pracují s Montessori materiály v předem připraveném prostředí, součástí jsou i
aktivity z běžného života.
Zdroj: http://www.klubk2.cz/index.php/rodinne-centrum-k2/o-nas-ostruzinova-main
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Rodinné centrum Kostička
Rodinné centrum vzniklo v roce 2011 z mateřského centra (vznik 2003) rozšířením spektra služeb a věkového
rozmezí cílové skupiny dětí.
„RC Kostička poskytuje sociální služby a poradenství rodinám s dětmi. Nabízí prostor pro společné trávení času
rodičů s dětmi, volnočasové kroužky pro děti. Pořádá besedy, semináře a další akce podporující zdravý vývoj
rodiny. Dbá o upevňování dobrých mezilidských vztahů, vztahů v rodině a podporuje zapojení rodin do
společenského života v našem městě.“
„V RC Kostička pracuje koordinátorka, denní služba, lektoři i dobrovolníci z řad maminek, které se podílí na
tvorbě některých programů.“
Z celé nabídky služeb centra lze z hlediska podobnosti s příkladem francouzských rodinných jeslí vybrat:
-

hlídání dětí

-

hlídání dětí a sociální poradenství v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

-

příležitost k odpočinku a výměně zkušenosti, změnu rodičům v každodenním stereotypu a izolaci během
péče o dítě na rodičovské a mateřské dovolené

-

seberealizaci rodičů

-

prostor pro hru dětí v inspirativním prostředí

-

vzdělávací a tvořivé programy nejen pro děti

Zdroj: http://leccos.cz/kosticka/

112

5.2 Rodičovské jesle - jesle se spoluúčastí rodičů
Rodičovské jesle jsou zařízením, jehož funkce oproti jiným typům charakterizuje spojení nerodinné a
rodičovské péče uskutečňované zapojením rodičů do činnosti zařízení, a to na základě jejich povinné
účasti na činnosti zařízení ve stanoveném časovém rozsahu. Základním smyslem rodičovských jeslí je
usnadnit dětem (i rodičům) náročnou situaci, kdy dítě opouští výhradní péči rodiny a nastupuje do
kolektivní péče.
Rodičovské jesle jsou zakládány buď samotnými rodiči, zapojenými např. do občanského sdružení,
nebo jiným subjektem, často obcí. Základním pravidlem je, že se rodič při přijetí dítěte do zařízení
smluvně zaváže participovat na jeho činnosti (předepsáno zákonem). Participace rodičů může být
rozmanitá, od účasti na vlastní péči o děti, přes spolupráci v organizačně-administrativních činnostech,
práci v komisích ustavených k jednotlivým činnostem a správě zařízení, po materiální zabezpečení
zařízení, např. stravování, úklid202. Pokud rodič nemůže v rodičovských jeslích pracovat, dítě tam
docházet nemůže. Bývá zde maximálně 20, výjimečně až 25, dětí, které mohou docházet pravidelně i
nepravidelně. Do rodičovských jeslí docházejí děti obvykle ve věku od 2
měsíců do 6 let, nejčastěji do 4 let. V rodičovských jeslích je díky
uplatňovaným principům možné poskytnout hodnotnou péči také dětem
se zdravotním postižením, neboť je zde mj. zdůrazňován důsledně
individuální přístup k dětem. Provoz rodičovských jeslí je spolufinancován
pokladnou rodinných dávek CAF a rodinami, zpravidla přispívá i obec
(např. finančními příspěvky, zapůjčením prostor), případně departement. Obec finančně podporuje
zejména ty rodičovské jesle, které sama zřizuje se sociálně aktivizačními záměry (např. socializace dětí
ze sociálně znevýhodněných rodin, udržování pracovních návyků rodiče a jeho zařazení na trh práce).
Hlavním posláním je umožnit rodičům větší participaci na péči o dítě a přitom poskytnout dítěti
výchovu v malém dětském kolektivu. Dalším přínosem pro rodiče je, že své výchovné postupy
konfrontují s jinými rodiči a mohou je konzultovat s odborníky. Rodičovské jesle jsou převážně
zařízení pro občansky angažované rodiče, velmi motivované rodiče ohledně kvalitní výchovy jejich
dětí. Existují však také rodičovské jesle se sociálně aktivizačním a terapeutickým zaměřením, určené
např. nezaměstnaným a osamělým rodičům, pak bývají založeny např. centrem sociálních služeb.
Účelem zapojení rodičů v takových zařízeních někdy bývá kromě výše uvedeného také udržování
pracovních návyků rodiče a jeho (znovu)zařazení na trh práce.
Jesle organizují společně s rodiči i aktivity přesahující činnost jeslí – víkendové kulturní a společenské
akce (Marseille).

202

Accueil de la petite enfance 2009
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Inspirace z Francie:
Rodičovské jesle - Marseille – Centre Social & Culture
Centrum sociálních služeb každé 3-4 roky diagnostikuje problémy, které je v lokalitě potřeba řešit, a zájem o
zařízení péče o děti. V dané oblasti se nacházel velký počet nezaměstnaných žen doma s dětmi a z velké části
samoživitelek. Jejich obtížnější zaměstnatelnost zvyšoval fakt, že postupně vedle sociální izolovanosti ztrácely
kontakt s trhem práce. Postrádaly komplexní společenskou pomoc, nejen pouze nezávisle poskytovanou
konzultační či poradenskou, ale spíše psychologickou podporu, aby si více věřily, a doprovázení rodin. Proto
bylo rozhodnuto zřídit pro ně rodičovské jesle. Samotný systém těchto jeslí je terapeutický, protože rodiče
musejí v jeslích respektovat pravidla a režim. Základem fungování je i princip sdílení problémů. Odborný
přístup k dětem posiluje to, že jesle zaměstnávají vlastního pediatra, spolupracují s psychologem 203. Poslání jeslí
se realizuje i prostřednictvím návazných akcí jako jsou workshopy pro rodiče, zaměřené např. na trénink řeči a
vyjadřování (častými klienty jsou přistěhovalci), chování při přijímacím pohovoru apod. Vždy za jeden a půl
měsíce se setkává profesní tým jeslí a členové si vyměňují zkušenosti.
Jesle přijímají děti od jednoho roku a ty nejprve absolvují adaptační fázi, kdy se seznamují s prostředím
kolektivní péče. Sociální pracovníci sami vytipovávají rodiny a nabídnou jim návštěvu v jeslích. Mezi těmi
rodiči, kteří projeví zájem, pak mají přednost ti, kteří si aktivně hledají práci.
Pracovníci jeslí spolu s rodičem vytvářejí individuálně pro každou rodinu profesní projekt rodiny, kde se stanoví
cíl a cesta k jeho dosažení po etapách. Cílem bývá dosáhnout nějaké aktivity rodiče, příp. rozšíření vzdělání,
nemusí to být nutně zaměstnání, ale připravenost na ně. Cíle mohou být v průběhu i modifikovány. Jesle udržují
kontakt s rodinami i jeden rok po tom, co děti přešly z jeslí do mateřské školy.
Pravidla pro participaci rodičů:
-

Základem je výchovný plán.

-

Rodiče se nejen starají o děti, ale dělají i ostatní práce. Pravidla jsou stanovena předem a každý rodič je o
nich informován.

-

Každý rodič dochází do jeslí na ½ dne jednou za 14 dní a tam většinou hlídá děti pod dohledem odborného
personálu jako nástroj posilování rodičovských kompetencí. Na každý měsíc se tvoří pracovní rozpis harmonogram přítomnosti jednotlivých rodičů, pokud rodič nemůže, musí si za sebe sehnat náhradu.

-

Rodič přebaluje jen svoje dítě (ostatní děti přebaluje odborník), ale jinak se rodiče podílejí na veškeré péči.

-

Pravidla musí být přísně dodržována. Pokud rodič 2-3x nepřijde, je vyřazen z projektu (bývají to rodiče
nemající dost vůle řešit svou situaci hledáním zaměstnání, vzděláváním apod.), ale takové případy jsou
výjimečné. Vůle rodiče musí být stále přítomná, participace je svobodná, zaměstnanci jeslí rodiče „jen
navádějí“.

Podle evaluace po třech letech působení jeslí jsou výsledky pozitivní, 80 % rodičů je navráceno k nějaké aktivitě
(zaměstnání nebo kvalifikační vzdělávání), avšak u 20 % přetrvávají nějaké problémy (jazykové, zdravotní). V
současnosti si vybírají služby těchto jeslí i matky nemající sociální problémy, ale kterým se líbí široké pojetí
služeb těchto jeslí. Ze strany provozovatelů je jejich přijímáním podporována sociální heterogenita kolektivů dětí
a jejich rodin.

Zdroj: rozhovory provedené s pracovníky zařízení navštíveného během výzkumné cesty v rámci projektu „Nové formy denní
péče o děti“

203

Psycholog rodičům pravidelně volá a zjišťuje, zda dodržují, co se naučili, zda nepovolují ve svých cílech.
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Charakteristické rysy rodičovských jeslí se sociálním programem:
-

Vznikají z iniciativy obecních orgánů sociální péče (oproti „běžným“ rodičovským
jeslím vznikajícím z iniciativy /sdružení/ rodičů);

-

Rodiče sem nepřicházejí sami, spíše je sem posílají sociální pracovníci 204;
Záměrem je pomoc rodičům s rodičovstvím, spojená s podporou jejich návratu na trh práce a
hlídáním dětí;

-

-

Jedním z cílů je podpora rodičovských kompetencí – rodiče jsou přítomni odborné péči o děti
a současně mají možnost srovnávat chování svých dětí s jinými dětmi; mají zpětnou vazbu od
profesionálního týmu, který pro ně vyhodnotí jejich přístup k dětem a jejich výchovné
působení;

-

Kontakty s lidmi podporují snazší návrat na pracovní trh;
Působí zde skupinový efekt – maminky jsou ve stejné situaci, mohou navzájem sdílet
zkušenosti;

-

Nároky, problémy:
-

V rodičovských jeslích jsou vyšší objektivní nároky na personál (musí
pracovat s přítomností rodičů, zvládat komunikaci s rodiči, podporovat je a vést při péči o
děti), ačkoliv ze zákona mají požadavky na početnost personálu nižší.

-

V rodičovských jeslích může být umístěno maximálně 20 dětí205.
Při vzniku rodičovských jeslí z iniciativy rodičů záleží jejich udržení na aktivitě těch
(nástupnických) rodičů, kteří tam aktuálně mají děti206.

-

-

Pokud do rodičovských jeslí chodí rodiče na doporučení sociálních pracovníků, je nutno
motivovat takové rodiče a stanovit pravidla pro docházku (vč. sankcí – viz příklad Marseille).
Je náročné vytvořit životaschopný projekt s promyšlenými fungujícími vazbami a koordinací
činností všech aktérů (v navštívených jeslích to trvalo 2 roky).

V České republice se hodně mateřských škol a dalších zařízení otevírá rodičům, úzkou spolupráci
deklarují prakticky všechna zařízení, ale jen některá mají systematický plán spolupráce a ještě méně
jich skutečně „pustí rodiče do zařízení mezi děti“ a aktivně je zapojí do své činnosti. Nenašli jsme
případ takového zapojení rodičů, jaké existuje a je závazné ve francouzských rodičovských jeslích, ale
některé MŠ či jiná zařízené denní péče pořádají individuální, příležitostné akce, které nesou některé
rysy spolupráce s rodiči známé z francouzských rodičovských jeslí. Většinou se však jedná o
příležitostné akce se zapojením většího počtu rodičů současně a mimo dobu každodenní péče o děti.
Specifickým případem jsou zařízení denní péče o děti prosazující Montessori pedagogiku (Klub K2,
Montessori Zlín), která „učí“ rodiče využívat její výchovné postupy zapojením rodičů do činnosti
zařízení (ovšem především právě pro tyto účely).

204

Obecně ale ve Francii převládá snaha děti ze sociálně slabších prostředí spíše „rozptylovat“ mezi zařízení navštěvovaná
dětmi z celé škály společenských vrstev.

205

Oproti normě až 60 dětí v zařízení u běžných kolektivních jeslí.

206

Když odrostou děti prvotních iniciátorů a přejdou do školy, záleží, zda do RJ nastoupili podobně iniciativní rodiče, kteří
pokračují a rozvíjejí prvotní záměr
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Vhodnější předpoklady svou menší svázaností zákony a svou základní myšlenkou pracovat jako
svépomocné organizace mají mateřská/rodičovská centra. Některá, byť zatím ojediněle, zřizují službu
kolektivní péče o děti, na které participují rodiče. Pracovnice Sítě mateřských center při rozhovoru,
jenž je součástí terénních prací na projektu „Nové formy denní péče“, nicméně zmínily to, že čeští
rodiče od takových služeb spíše očekávají zabezpečení dětí v době, kterou potřebují na výdělečnou
činnost nebo vyřizování svých záležitostí (rozhovor uskutečněný v září 2013). Rodiče bývají někde
zapojováni do činnosti MC/RC v rámci služeb péče o děti na základě pracovní smlouvy, např. na
jeden den v měsíci s tím, že pro rodiče se tak sníží náklady za docházku dítěte do zařízení mateřského
centra.
Ideový základ a základní principy práce ve francouzských rodičovských jeslích, které jsou
inspirativní pro ČR, lze ve stručnosti shrnout do těchto bodů:
 propojení rodičovské a kolektivní péče,
 mezičlánek mezi péčí rodičů a péčí v zařízeních, který usnadňuje přechod k nerodičovské péči,
 propojení péče rodičů a profesionálů, rodiče mají zpětnou vazbu od profesionálního týmu,
 širší pomoc rodině, vč. pomoci specialistů,
 přínos pro samotné rodiče: jejich socializace, získávání rodičovských kompetencí a nových
dovedností jako komunikace, řízení, administrativa,
 kontakty s lidmi – usnadňují návrat na pracovní trh

Aby bylo možné zřídit v ČR zařízení po vzoru francouzských rodičovských jeslí, je třeba si
zodpovědět zejména takovéto otázky:
1) V jakém režimu takové zařízení zřídit?
Zařízení typu rodičovských jeslí je možné zřídit v kterémkoliv právním režimu, ve kterém jsou
zařízení denní péče a výchovy dnes zřizována, s výjimkou mateřské školy fungující podle
školského zákona.
2) Umožňuje česká legislativa vstup rodičů do zařízení pro děti?
V českém právním systému neexistuje zákonná norma zakazující vstup rodičů do zařízení denní
péče o děti a jejich zapojení do činnosti takového zařízení s výjimkou „zákazu vstupu pro osoby,
které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek“ (§ 15 zákona č. 379/2005 207).
Zřizovatelé a provozovatelé zařízení však v případě, že by chtěli upravit činnost svého zařízení na
způsob francouzských rodičovských jeslí, musejí zvážit několik otázek ohledně předpokladů a
dopadů takových úprav pro jejich konkrétní zařízení:
a) Zda a jak se tím změní (naruší nebo naopak vylepší) existující či plánovaná výchovně
vzdělávací a další činnosti zařízení, jak tyto plány koncipovat s ohledem na zapojení rodičů;
b) Jak zorganizovat účelné zapojení rodičů, zejména z hlediska výchovně vzdělávacího plánu;
c) Jak se to dotkne splnění požadavků zákonných hygienických norem a dalších bezpečnostních
opatření; dnes platné normy podmínky vstupu dalších osob mimo „kmenové“ pracovníky do
zařízení z tohoto hlediska nevymezují;
d) Zda a jaká opatření učinit z hlediska bezpečnosti;
e) Zda je odborný personál zařízení kvalifikován (znalostně a odbornými dovednostmi) pro
paralelní práci s dětmi a rodiči coby dočasným nekvalifikovaným pomocným personálem. Jde
hlavně o způsobilost a ochotu vykonávat pečovatelskou a výchovně-vzdělávací činnost trochu
jinak a s aspekty osvětového působení na rodiče.

207

Platné znění zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
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3) Umožňuje česká legislativa uzavřít s rodičem smlouvu na plnění povinností vůči zařízení?
Zapojení rodičů do činnosti zařízení denní péče není nutné smluvně zakotvovat, lze však takový
přístup doporučit. Pokud by bylo třeba závazně stanovit povinnosti a práva, jako je tomu ve
Francii, je nutné uzavřít smlouvu mezi zařízením a rodičem. Jednou z možností je, že činnosti
rodiče, jeho práva a povinnosti jsou součástí obecnější smlouvy rodiče s poskytovatelem služby
denní péče (jaká se vyžaduje dnes v návrhu zákona o dětské skupině). Druhou možností je
samostatná smlouva, týkající se pouze podílu rodiče na činnosti zařízení. V obou případech je
třeba a stačí se řídit občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb.
Pokud by to bylo třeba, zařízení poskytující denní péči o děti v principu mohou uzavírat jakékoliv
smlouvy o pracovněprávních vztazích (pracovní smlouvy, DPP, DPČ a jiné podle občanského
zákoníku a zákoníku práce).
4) Mají zaměstnaní rodiče možnost a zájem dvakrát měsíčně věnovat čas zapojení do práce ZDPD?
Jakkoliv se dnes v prostředí „tradičního systému“ denní péče o děti nejeví, že by takový zájem
mohl být příliš rozšířen, nelze pochybovat o tom, že s rostoucím podílem využívání této péče pro
mladší děti a na kratší a nepravidelnou dobu, spolu se stále častějším zaměstnáním na kratší
úvazek, se významněji rozšíří i zájem o zařízení, kde se rodič účastní kolektivní výchovy svého
dítěte apod.
V ČR jsou zatím služby denní péče o děti chápány jako služba poskytovaná v době, kdy se rodič
musí věnovat jiné činnosti (s naprostou převahou výdělečné), a tedy se neuvažuje o jeho zapojení
do péče o dítě. Nicméně i čeští rodiče, a zejména mezi vzrůstajícím počtem těch, kteří chtějí dávat
dítě do kolektivní péče v jeho nižším věku, řeší otázku, jak jejich dítě zvládne přechod z rodičovské
péče do kolektivní nerodičovské. A také v ČR jsou takové rodiny a rodiče, zejména samoživitelky,
které řeší komplexní otázky, jak zajistit úspěšné zvládnutí rodiny i zaměstnání, a to zejména když
v některé z nich narážejí na problémy. Mnohé pak ve větší nebo menší míře potřebují vnější
pomoc, v čemž mohou rodičovské jesle se sociálním zaměřením přispět. Následující tabulka,
zobrazující odpovědi matek malých dětí, ukazuje jejich spíše rezervovaný přístup k takovéto
novince s ohledem na vlastní potřeby, nicméně téměř dvě třetiny odpovědí v podstatě ve
prospěch rodičovských jeslí potvrzují potenciální životaschopnost rodičovských jeslí.
Na druhé straně naprostá převaha plných úvazků matek, vč. těch s malými dětmi, omezuje
možnost hledat podporu řešení náročného slaďování rodinných a pracovních aspirací v té formě,
jakou nabízí služba typu rodičovských jeslí. Jsou tu však i jiné formy netradičních pracovních
režimů, než jsou kratší úvazky, které by bylo možno využít v případě zájmu o službu tohoto typu,
jako nepravidelná pracovní doba, práce z domova. Podmínkou zavedení a využívání služeb typu
rodičovských jeslí není požadovat na zaměstnavatelích, aby uvolňovali rodiče ze zaměstnání, není
tomu tak ani ve Francii. Čas na případnou účast v rodičovských jeslích si musí rodiče zorganizovat
sami v rámci existujících možností a k tomu, jak jsme ukázali, potenciální možnosti v ČR existují.
Názory matek malých dětí na rodičovské jesle
Takové zařízení bych asi využila

23,5

Někteří lidé by takové zařízení využili, sama bych o něj ale nejspíš zájem neměla

37,5

Nebyl by o to zájem

24,5

Neví

14,5

Zdroj: data šetření Péče 2013
Znění otázky: „V zahraničí existují zařízení s každodenní docházkou, kde se vedle odborného personálu na provozu zařízení podílejí i rodiče
docházejících dětí (každý zhruba půl dne v měsíci). Rodiče podle své volby buď pečují o děti, nebo např. zajišťují administrativu či
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údržbu. Jejich přítomnost usnadňuje dětem pobyt v zařízení a rodičům umožňuje ovlivňovat jeho chod. Měl by být takový typ zařízení
dostupný i v ČR?“

5) Mají nebo budou mít stávající zřizovatelé a poskytovatelé služeb denní péče o děti zájem takováto
zařízení otvírat
Z terénních šetření, provedených v rámci projektu, lze odvodit, že reálně takový zájem existuje
především v mateřských/rodičovských centrech a potenciálně i mezi představiteli kolektivních
zařízení. Tito však na kulatých stolech poukazovali na to, že podíl rodičů na samotné péči
v zařízení je pro ně příliš nová věc a nejsou na to všichni dost dobře připraveni. Naopak, účast
rodičů na činnostech zajišťujících chod zařízení není nijak nový a z hlediska potřeb zařízení i
vztahu rodičů k poskytovateli je přínosný. Nepochopen však může být přínos účasti rodičů na
vlastní péči pro děti208. Pro tu by bylo třeba stanovit základní pravidla, především podtrhnout, že
hlavním vychovatelem samozřejmě zůstává profesionální pečující osoba, jak je tomu ve
francouzských rodičovských jeslích.
Myšlenka rodičovských jeslí v té obecné podobě, jak existují ve Francii, je v českém prostředí nová, má
zde však na co navázat (např. mateřská/rodinná centra, brigády rodičů ve školách), byť v odlišné
podobě. Aplikace tohoto příkladu by měla vycházet především ze zkušeností českých mateřských/
rodinných center, která mají dlouholetou praxi se zapojením rodičů i s propojováním a návazností
různých služeb v jednom zařízení. Uplatní se i tam, kde se vychází z některých inovativních
pedagogických metod, propojujících rodičovskou a kolektivní výchovu (např. Začít spolu,
Montessori).
Myšlenka rodičovských jeslí se sociálními funkcemi také není českému prostředí cizí, aplikovat ji lze
jak v návaznosti na praxi mateřských/rodičovských center, tak třeba v zařízeních zřizovaných
v režimu zákona o dětské skupině, tak i v návaznosti na terénní sociální práci s rodinami.

Možnosti přenosu příkladu rodičovských jeslí se sociálně integračními službami
do České republiky
V České republice lze nalézt mnohé příklady propojení služeb denní péče a výchovy dětí se sociálně
terapeutickými a integračními funkcemi. Záměr působit současně na děti a pomáhat jejich rodičům a
rodinám také není nijak nový. Přímé propojení podobné francouzským rodičovským jeslím se
sociálním zaměřením zatím nenacházíme, spíše se jedná o paralelní aktivity. Mezi mnoha případy
takového paralelního působení, kde základem je činnost zařízení denní péče, lze zmínit Mateřskou
školu Sbíhavá, o níž je více informací v části 5.5 této kapitoly. Tato mateřská škola má s francouzskými
rodičovskými jeslemi společné alespoň částečné zapojení rodičů do činnosti zařízení a jeho otevřenost
vůči komunitě. Zde v rámečku uvádíme další příklady, z nichž na prvním demonstrujeme možný
způsob zapojení rodičů do činnosti zařízení denní péče, v druhém jen volné propojení práce s dětmi a
s jejich rodiči z důvodu jejich sociálního znevýhodnění. Poskytování služby denní péče spojené se
sociálně terapeutickým a sociálně integračním působením v ČR existuje v rozpracované podobě právě
v rámci pomoci sociálně znevýhodněným skupinám, nejde však o ten typ zapojení, jaký představují
francouzské rodičovské jesle. Propojení principů obou forem je však možné, proto zde tento příklad
též uvádíme.
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Citát účastníka kulatého stolu: „Já si myslím, že rodiče se ale nemusí podílet na vzdělávacím procesu. Můžu pomáhat
prostě, že se dělají brigády na zahradě, můžu pomoct s výzdobou, a to třeba u nás jako docela je. Ale jakoby určitě bych je
nepouštěla k nějaký jako dál, protože i pro to dítě, když tam má půldne každej den jinýho rodiče a každý má na to jiný
pohled, tak to dítě by v tom mělo strašný zmatek.“
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Příkladem přímého sociálně integračního působení na děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
jako přímé součásti služeb zařízení péče o děti v režimu zákona o dětské skupině je např. již zmíněný
Projekt Žižkovská školička, o níž je více v kapitole 5.4209. Zde se nevyužívá zapojení rodičů do činnosti
zařízení, ale v zařízeních takovéhoto typu je takové rozšíření dobře představitelné.
České příklady dobré praxe zařízení propojujících denní péči o děti s prací s jejich rodiči:
Radovánky Kyjov – lesní klub pro děti
Tato „lesní školka“ poskytuje své služby od října 2013, a to pro děti od 3 do 7 let, cca od 7:30 do
15:30. Sídlí na okraji města Kyjova na Boršovských lúkách (prostory poskytlo město Kyjov), v zimě v
nedaleké obci Čeložnice. Hlavním zázemím je maringotka. Lesní klub navštěvuje 17 dětí (průměrně 8 dětí
denně – některé děti v rámci týdne navštěvují střídavě klasickou MŠ a lesní školku).
Na péči o děti se podílejí z části také jejich rodiče/prarodiče – 2x týdně je asistentce v lesní školce k dispozici
jeden z rodičů, 1x týdně babička; také se někteří rodiče střídají ve svozu dětí do lesní školky a podílejí se na
přípravě svačinek. Spousta aktivit se v lesní školce děje jen díky svépomoci rodičů a příznivců lesní školky.
Zdroj: http://radovanky8.webnode.cz/
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Začít spolu
Začít spolu je program založený na myšlence, že spolupráce výchovně vzdělávacího zařízení s rodinami je
důležitým faktorem podporujícím vzdělávání dětí. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se
aktivně výuky jako asistenti/dobrovolníci. Mohou asistovat při učebních aktivitách, které se tematicky
vztahují k oblasti jejich profese či zájmů, mohou zajišťovat např. exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s
výrobou pomůcek, výzdobou a vybavením třídy apod.
V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i
dítěte. Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat přátelský, otevřený
vztah. Mluví se zde zpravidla i o pokroku dítěte, o dalších možných cestách v jeho učení (např. co udělat
pro to, aby dítě mohlo dosáhnout zlepšení a dalšího pokroku v učení). Rodiče mají k dispozici portfolio
svého dítěte, ve kterém mohou vidět jeho úspěchy a pokroky. Rodiče se dozvídají o životě školy a třídy i z
neformálních zpráv. V těchto zprávách je učitel seznamuje např. s tématy, o nichž se ve škole učí, s plány
nejbližší budoucnosti, s možnostmi jejich zapojení např. v rámci určitého projektu apod. Během roku je i
řada příležitostí k neformálním setkáním a akcím (táborák, karneval, besídky, zahradní slavnost apod.)
Zdroj: http://sbscr.cz/? t=1&c=82
Tento program realizuje např. zde:
Ekoškolka Rozárka v Praze 4 a 7, http://www.podhoubi.cz/ekoskolka-rozarka/program/
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Předškolní kluby a Kluby matek Člověka v tísni.
Tato zařízení jsou součástí Programů sociální integrace pro sociálně ohrožené skupiny. „Dětem
předškolního věku se specifickými vzdělávacími potřebami, které vyrůstají v sociálně znevýhodňujícím
prostředí, mají předškolní kluby přinést především zvýšení základních komunikačních a sociálních
dovedností důležitých pro vstup na základní školu. Děti zde mají získat soubor znalostí a kompetencí, které
odpovídají předškolnímu věku, mají rozvíjet své nadání a vzdělávací potenciál. V neposlední řadě
předškolní kluby motivují děti k osobnímu úspěchu a podporují jejich budoucí přirozené začlenění mezi
vrstevníky z řad většinové společnosti.“
„Kluby matek jsou doplňkovou službou poskytovanou v úzké součinnosti s předškolními kluby. Ve většině
lokalit probíhají obě aktivity současně, nejčastěji v dopoledních hodinách. Matky nemusí zajišťovat hlídání
pro děti. Starší jsou ve škole, mladší v předškolním klubu a úplně malinké mohou docházet s nimi.
Kluby matek poskytují odbornou pomoc, poradenství, vzdělávání a volnočasové aktivity rodičům
předškolních dětí a dětí v raném školním věku, především matkám, z nichž se některé dlouhodobě ocitají v
nepříznivé životní situaci, již nedokážou bez podpory okolí řešit.“
Zdroj: http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/vzdelani-1
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Též informace dostupná on-line: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/zizkovska-skolicka-je-pro-znevyhodnene-deti20140318.html
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5.3 Mobilní dětské koutky v autobusech - Bébécars
Sociální pomoc vedle základní služby péče o děti bývá ve Francii poskytována také v tzv. Bébécars,
což jsou autobusy přijíždějící ve stanovených termínech na místa, kde umožňují krátkodobý,
pravidelný i příležitostný pobyt dětí, většinou ve venkovských oblastech nebo místech s vyšší
koncentrací sociálně slabých rodin, kde pak plní i funkci sociálně aktivizační. Stručně by bylo možné
Bébécars charakterizovat jako pojízdné dětské koutky se sociálně podpůrnými funkcemi. Tyto
pojízdné dětské koutky mají především dvojí poslání, a to a) zpřístupnit službu alespoň občasné péče
o děti ve venkovských oblastech a b) zpřístupnit tuto službu v sociokulturně znevýhodněných
oblastech. V obou případech mají služby bébécars podpořit překonávání sociální izolace rodin,
rodičům umožnit buď alespoň zkrácenou docházku do zaměstnání, nebo jeho hledání, účast na
rekvalifikaci apod., dětem (zejména z méně podnětného rodinného prostředí) pak lepší socializaci a
osobnostní a kognitivní rozvoj pobytem v kreativním prostředí poskytujícím
výchovně-vzdělávacíaktivity. Cílem je především reagovat na skutečné
potřeby rodin v dané lokalitě, autobus má svá stanoviště v místech, kde je
třeba kombinovaná pomoc, např. ve čtvrtích s nezaměstnanými osamělými
matkami. Ve venkovských oblastech tyto autobusy kompenzují nedostupnost
nebo špatnou dostupnost zařízení denní péče.
Tato služba však má i svá úskalí. Kritika směřuje především na finanční náročnost služeb Bébécars,
zejména při využití na venkově, kde je třeba provést rezervaci u instituce, kde má mít autobus
stanoviště (je třeba brát ohled na kapacitu autobusu a aktuální počet rodin, které chtějí služby využít).
Finančně náročné jsou dále případné zastávky naprogramované mimo obvyklou trasu autobusu, ale
také když na „obvyklém“ místě v „obvyklém“ čase aktuálně není zájemce o hlídání. Naproti tomu
obce poskytují další prostory k využití pro pobyt dětí (hřiště, obecní budovy). Na venkově je přínosem
služby autobusu zprostředkování kontaktů rodin a dětí mezi sebou. Vznik Bébécars bývá motivován
"zespodu" (na úrovni obce), proto někdy obtížně nachází podporu a naráží na problémy při získávání
financí.
Z rozhovorů v rámci pracovní návštěvy realizačního týmu od pracovníků Pokladny rodinných dávek
(CAF) v Marseille, která mj. financuje zařízení denní péče v daném kraji (departementu), zaznělo, že je
obtížná koordinace všech zúčastněných a provoz je celkově nákladný, takže CAF má k této službě
rezervovaný postoj. Bývá obtížné uhájit jejich potřebu. To bývá řešeno tím, že obce nabízejí své
prostory, mj. např. v domovech důchodců. Nicméně tvorba smluv mezi CAF a obcemi naráží na
problémy.
Personál těchto zařízení mívá kvalifikaci obvykle požadovanou i v jiných zařízeních pro děti obdobné
věkové skupiny.
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Inspirace z Francie:
Bébécar v Marseille210
-

-

-

-

-

službu poskytuje obec od roku 2003;
obsahem služby je příležitostné hlídání, přesto mnoho dětí dochází pravidelně;
péče je poskytována dětem ve věku 1-4 roky, obvykle na 3 hodiny; maximálně 10 dětem
najednou, při špatném počasí 7 dětí;
nemusí docházet jen děti zaměstnaných rodičů, o hlídání mohou požádat i rodiče, kteří se
školí, vzdělávají, potřebují něco zařídit na úřadech, či jinde;
v chudých částech města bývá služba využívána dětmi imigrantů;
službu mohou využívat i handicapované děti;
služba funguje i jako sociálně aktivizační - část rodin je pod dohledem sociální péče (PMI211),
těm, kterým je využití Bébécars doporučeno či nařízeno, jejich přijetí dojedná sociální
pracovník;
v každém autobusu je vždy tříčlenný tým: vychovatelka, puéricultrice (vychovatelka se
specifickým vzděláním pro péči o předškolní děti) a pomocná vychovatelka (všichni ovládají
řízení autobusu); supervizi provádí v každém autobusu koordinátorka;
autobus má stanoviště vždy u nějakého zařízení (jesle, obecní zařízení apod.) mj. proto, že se
musí napojit na přívod elektrického proudu; za špatného počasí bývá na stanovištích
možnost využívat pro program nějakou místnost v některém obecním zařízení/úřadu;
autobus má svůj vlastní dětský chemický záchod a zásobu tekoucí vody;
Bébécars pracují projektově, tzn. programy se zaměřením na určitou tematickou oblast tak,
aby ovlivňovaly nejen děti, ale i jejich rodinu;
výstavy a jiné akce k různým příležitostem, svátkům;
součástí péče je poskytnutí svačiny;
děti si z domova nosí plenky a příp. oblíbenou hračku v batůžku se svým základním
vybavením (náhradní oblečení apod.);
rodiče hradí službu prostřednictvím poukázek, které lze zakoupit ve vybraných obecních
jeslích, a to bloček s 5 lístky za 8 €, s 12 lístky za 16 €, tzn. 1,30 €/hod. (podzim 2013); cenový
tarif je jednotný pro všechny děti, nezohledňují se příjmy rodičů;
CAF přispívá dle obecných pravidel: je-li uzavřena smlouva s CAF, obec pouze doplácí
náklady, které nepokryjí poplatky rodičů a příspěvky CAF, není-li smlouva mezi obcí a CAF
uzavřena, službu hradí (kromě rodičů) obec.

Zdroj: návštěva zařízení během pracovní cesty v rámci projektu

210

Viz též: Barvíková, Paloncyová, 2013.

211

Úřad na ochranu matky a dítěte
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Charakteristické rysy mobilních dětských koutků (Bébécars):
-

Zpřístupňují nerodinnou péči sociálním skupinám, které obvyklé formy mohou
využívat obtížně nebo vůbec ne z důvodu nedostupnosti prostorové nebo finanční, příp.
příslušnosti k minoritě či zdravotního postižení;
- Plní sociálně integrační a aktivizační funkci, lze využít pro sociální práci;
- Využívány pro krátkodobou péči, pravidelnou i příležitostnou;
- Pro rodiče finančně dostupné, protože významně přispívá obec (je to i sociální služba).
Nároky, problémy212:
-

Celkově jde pro zřizovatele o finančně náročnou formu péče (vybavení a
provozní údržba autobusu, zajištění stanovišť aj.);
Na stanovišti je třeba zajistit připojení k přívodu elektrické energie;
Obtížná bývá koordinace činností všech zúčastněných stran;
Pro případ špatného počasí je dobré mít dohodnuto vhodné zázemí v nějakém veřejném
objektu (obvykle to bývá ten, k němuž má autobus připojen přívod elektrického proudu);
Vnitřní úprava autobusu musí umožňovat zajištění hygienických požadavků i bezpečný
pobyt dětí, a to i v případě, kdy z důvodu špatného počasí musejí trávit delší čas v autobusu.

V ČR zní takovýto typ služby hodně nezvykle, ale myšlenka jako taková je přijímána a jsou uznávána
její pozitiva. Lidé pracující v zařízeních kolektivní denní péče a účastnící se našich kulatých stolů v
první reakci na informaci o takové praxi ve Francii vyjádřili zájem s tím, že takovou službu považují
za užitečnou především v odlehlých (horských) oblastech. Využití ve městech v ČR se dotázaným v
současnosti nejeví jako tolik potřebné213. Podporovat vznik takových zařízení a postupně je zavádět
v ČR však vesměs doporučují.
První případy takové služby na podporu děti ze sociálně slabých nebo znevýhodněných rodin se
ojediněle objevují. Nezaměřují se však pouze na děti předškolního věku, ale i na adolescenty a pak
v jejich zaměření převažují socializační a sociálně integrační či aktivizační funkce. Např. začátkem
školního roku 2014/15 má začít jezdit za mladými lidmi ve věku 15 až 26 let z okolí Kutné Hory
autobus s pracovním názvem Klubus214
Dotázaní lidé z praxe připomínali dobré zkušenosti se službou „opačného gardu“, tj. svážení dětí do
zařízení denní péče ve větších obcích (dříve střediskových). To však postrádá oproti francouzskému
příkladu jeden důležitý aspekt - kontakt pracovníků zařízení s komunitou, z níž uživatelé služby typu
Bébécars pocházejí. Je tu i „organizační“ rozdíl v tom, že služby Bébécars poskytují krátkodobou péči,
jejíž délku si určují hlavně rodiče (při stanoveném standardním minimu), čili je to flexibilnější než
v případě dovážení dětí do zařízení.
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Poznámky z návštěvy realizačního týmu projektu v Bébécar v Marseille
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Lze vyslovit hypotézu, že v ČR neexistuje až na výjimky vyloučených lokalit tak velká sociální diferenciace lokalit velkých
měst, čili segregace sociálně znevýhodněných rodin v rámci městských celků.
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Zdroj: informace pracovníků Městského úřadu Kutná Hora a webové stránky ESF. Dostupné z: http://www.esfcr.
cz/zakazky/vyber-dodavatelu-sluzeb-socialni-integrace-v-ramci-7?lang=1&ref= m&source =email
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Příklad podobné praxe v ČR:
Autobus pro mládež, provozovatel Oblastní charita Jihlava:
V rámci projektu Streetwork pro děti a mládež vykonává jihlavská charita mobilní terénní práci s
dětmi a rodinami ve vyloučených lokalitách pomocí vozu Mercedes Sprinter. Tento vůz zajíždí za
dětmi do těchto lokalit na Vysočině s programem pro děti od předškolního věku až po teenagery.
Dojíždí pravidelně na stejná místa, kde poskytuje služby zhruba po dobu tří hodin. Vůz je vybaven
jako malá třída. Náplň činnosti lze označit především jako volnočasové aktivity s výchovně
vzdělávacím a sociálně aktivizačním zacílením. Pokud jde o nejmenší děti, cílem je také připravit je
na školní docházku v dovednostech, které se jinak učí děti v mateřské škole.
Účelem je „zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a za účelem poskytování pomoci
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí....“
Zdroj: web Oblastní charity Jihlava (http://jihlava.charita.cz/informace/clanky/terenni-programy-sovy-budou-poskytovatsluzby-v-minibusu/; http://www.rozhlas.cz/vysocina/zpravy/_zprava/1353277)

Aplikovatelnost pojízdných zařízení denní péče v České republice:
Předpokladem aplikovatelnosti tohoto typu zařízení denní péče o děti je právní podklad pro takovou
činnost, existence subjektu, který může v rámci platné legislativy realizovat takovou činnost a zda
existují finanční zdroje na takovou činnost. V tomto ohledu neexistují zásadní bariéry.
1) Legislativa:
V současnosti by bylo možné takovouto službu poskytovat podle obecně právních předpisů a ve
specifických případech většího sociálního ohrožení rodiny také podle zákona o sociálních
službách jako sociálně aktivizační terénní službu pro děti 215. V druhém případě existuje možnost
ucházet se o finanční podporu v rámci poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům
sociálních služeb na MPSV. Aplikace příslušných paragrafů zákona o sociálních službách není
jednoznačná, byly by potřeba zde naznačené nevelké legislativní úpravy.
Podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., § 65 jsou sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi specifikovány takto:
„(1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě
krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují
další rizika ohrožení jeho vývoje.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c) sociálně terapeutické činnosti,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.“
Ve Vyhlášce 505/2006 Sb. k tomuto zákonu v § 30 je tato činnost dále specifikována:
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují
v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně-výchovná činnost s dětmi,
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„Předškolní přípravu dítěte je možné podporovat také mimo školské instituce pomocí sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi či rané péče (specifické typy sociálních služeb)“, jak se píše na stránkách Agentury pro sociální začleňování
http://www.socialni-zaclenovani.cz/predskolni-vychova-a-vzdelavani-vcasna-pece
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2. pracovně-výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování
včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v
jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je
zajišťováno formou terénní služby,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2) Provozovatel:
Protože se jedná o propojení služby pro fungující rodiny a sociální služby, která reaguje na
aktuální problémy rodin v určitém regionu, lze považovat za nejvhodnějšího provozovatele
některý z orgánů samosprávy. Pokud by se jednalo o dojíždění do obtížně dostupných obcí
s neúplnou infrastrukturou, tj. službu provozovanou v širším regionu, pak je nejvhodnějším
poskytovatelem kraj ve spolupráci se zúčastněnými obcemi. Pokud by se jednalo o dojíždění do
částí obcí (měst), v nichž jsou identifikovány potřeby rodin, jež lze naplňovat mobilním dětským
koutkem, pak by měla být poskytovatelem obec (spíše město).
Z hlediska poslání a obsahu této služby nic nebrání tomu, aby ji poskytovaly nestátní neziskové
organizace či charitativní organizace, pokud by byly schopny zajistit dostatečné financování. Lze
předpokládat, že by bylo nejvhodnější poskytovat službu mobilních dětských koutků v úzké
spolupráci nestátního subjektu s obcemi nebo krajem, a to jak z hlediska finančního, tak z hlediska
zajištění úzké vazby mezi poskytovanou službou a měnícími se potřebami cílových skupin této
služby.
3) Financování:
Francouzská zkušenost ukazuje, že jde většinou o službu finančně náročnou. I ve Francii, kde je
rozpracován systém spolufinancování zařízení denní péče, není snadné na ni získat dotace
z Pokladny rodinných dávek (CAF), která v tomto případě obzvláště přísně dbá na prokázání
potřebnosti takové služby (což je obecně platná, zákonem stanovená, podmínka získávání dotací).
Velká váha financování tak leží na obci, která chce službu poskytovat.
V ČR by financování služby mobilních dětských koutků muselo být také z velké části kryto
z obecních/městských nebo krajských rozpočtů, nejlépe společně z lokální a krajské úrovně.
Charakter služby umožňuje také žádat finanční podporu z Evropských sociálních fondů.
Jak bylo zmíněno, lze takovou službu nebo její část poskytovat podle zákona o sociálních
službách, což vytváří možnost žádat o státní dotace (dotace na sociální služby z MPSV
http://www.mpsv.cz/cs/740). Jako služba prevence sociálního vyloučení formou podpory sociálně
ohrožených nebo znevýhodněných rodin má možnost být dotována také v rámci Dotací nestátním
neziskovým subjektům na podporu rodiny od MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/15793), a to
v oblastech:
I. Preventivní aktivity na podporu rodiny.
II. Podpora rodin v agendě sociálně právní ochrany dětí.
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Doporučení pro legislativu:
Pokud by měly být mobilní dětské koutky zavedeny, bylo by žádoucí dopracovat právní základ jejich
existence, přičemž s ohledem na stávající relevantní legislativu v úvahu připadají tyto možnosti:
 Poskytování denní péče a výchovy formou „mobilních dětských koutků“ dojíždějících podle
plánu a rozpisu stanovišť za klienty zařadit (upřesnit zařazení) mezi sociální služby, konkrétně
sociálně aktivizační služby, případně rozšířit službu „rané péče“ na děti ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí.
 Umožnit poskytování denní péče v mobilních dětských koutcích podle zákona o dětské skupině
(bude-li přijat) a s tímto záměrem doplnit zákon o dětské skupině a prováděcí předpis
k zákonu o dětské skupině o tyto parametry mobilních dětských koutků:
-

velikost skupiny dětí v mobilním dětském koutku (§ 7 zákona o dětské skupině),

-

stanovit počet pečujících osob v autobusu nebo počet dětí na pečující osobu – podle
francouzského vzoru by to měly být 2 kvalifikované a jedna pomocná pracovnice (§ 7
zákona o dětské skupině),

-

modifikovat požadavky na stravování - vzhledem k charakteru služby nemusí zahrnovat
polední jídlo (§ 8 zákona o dětské skupině),

-

modifikovat požadavky na prostory (vnitřní a venkovní) pro pobyt dětí a pro, byť
výjimečné a příležitostné) spaní dětí (§ 2 prováděcího předpisu),

-

modifikovat požadavky na hygienické zařízení (§ 4 prováděcího předpisu).

 Upřesnit požadavky na bezpečnost prostředí autobusů upravených na dětské koutky.
V případě aplikování v současnosti v Parlamentu projednávaného zákona o dětské skupině na
mobilní dětské koutky je možné, že zde vzniknou podobné problémy, jako řeší nyní zájemci o
provozování „lesních školek“ podle tohoto zákona. Jde především o hygienické požadavky, které
přesně v dikci tohoto zákona není vždy možné uspokojit v zařízeních nemajících stabilní stavební
objekt.
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5.4 Coworkingová centra se službou péče o děti
Coworkingová centra spojená se službou péče nebo hlídání dětí jsou
zařízení, kde jsou klientům (většinou klientkám) nabízeny možnosti spojení
výdělečné práce a zabezpečení péče o děti. Mají ve Francii i v ČR obdobné
principy provozování. Zde na ně upozorňujeme pro dokreslení obrazu
francouzského systému služeb denní péče a výchovy dětí od jejich nízkého
věku (ve srovnání s tradičními přístupy k nerodinné péči u nás) a proto, že
v ČR mají zatím krátkodobou historii.
V obecných rysech jsou si zde francouzské a české zkušenosti velmi podobné a můžeme tedy tuto
službu charakterizovat spolčenými rysy:
Coworkingová centra jsou určená především ženám s dětmi, často na rodičovské dovolené, které
podnikají nebo se chystají podnikat a potřebují jak (obvykle krátkodobé) hlídání/péči o děti, tak
prostor pro práci, který v dané době nemohou vytvořit samy. Důvodem může být, že toho dočasně
nejsou schopny, že se teprve rozhodují a hledají orientaci v podnikání nebo si z různých důvodů
nemohou dovolit zřizovat kancelář. Centra obvykle nabízejí kancelářský prostor, který může být
vybaven počítačem a další kancelářskou technikou, prostory pro konání pracovních schůzek či
malých skupinových jednání apod. Běžné je, že tato centra také poskytují konzultace a organizují
vzdělávací aktivity různě velkého rozsahu, od přednášek po kurzy poskytující informace a vzdělávání
pro podnikání i zaměřené na jiné zájmy a potřeby žen-matek. „Coworkingové centrum spojené se
službou péče o dítě poskytuje takto pracujícímu rodiči výhodu časové flexibility a zároveň mu dává
jasný časový i prostorový rámec pro práci, zbavuje ho sociální izolace a zejména starosti o zabezpečení
potřeb dítěte. Rodič zde může pracovat efektivněji, podle svých časových možností a potřeb, v
psychické pohodě a s jistotou, že je o jeho dítě dobře postaráno.“216
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Citováno z webových stránek Centra pro-rodinné politiky Hestia: http://www.centrumhestia.cz/stranka/87-coworkingovecentrum.html
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Příklad dobré praxe z Francie – coworking při mikrojeslích v Marseille
Provozovatelé nejprve ověřovali zájem rodičů malých dětí, kteří v důsledku
rodičovských povinností přišli o zaměstnání a kteří chtěli začít soukromě podnikat, o hlídání dětí na
společném pracovišti. Zpracovali studii, zda je coworkingové centrum v regionu realizovatelné a
potřebné. Zjišťovali úroveň porodnosti, vliv narození dětí na profesní dráhu rodičů, možnosti
slaďování, jak mateřství změní každodenní život. Na základě této studie potřeb rodin (podpořené
z evropských fondů) rozhodli o zřízení mikrojeslí.
Nepodařilo se realizovat záměr umístit do jednoho objektu současně pracovní místo žádaných kvalit
i jesle, přesto propojení jeslí s objektem s „kancelářemi“ ve vzdálenosti asi 500 m dobře funguje.
Nejprve založili jesle, až později přidali coworkingovou kancelář. V ní je 11 pracovních míst, z toho 2
plně vybavená místa s počítačem, jinak jen psací stoly s elektrickou zásuvkou; 8 míst bylo v době
návštěvy výzkumného týmu využíváno pracovníky pracujícími z velké části „v terénu“. Jen jedno
místo bylo momentálně neobsazené. Pracovní místa mohli využívat i rodiče nemající dítě v jeslích
tohoto provozovatele. Prostory byly využívány celodenně, každodenně. Za možnost v tomto centru
pracovat byl vybírán paušální poplatek.
Finance zřizovatelé získali od francouzské nadace a také od městského úřadu, krajského
(departementálního) úřadu, pokladny rodinných dávek CAF, celonárodní nadace a z úplat uživatelů
zařízení. Na provoz kanceláře dohlíží jeden zaměstnanec zařízení, kterým je nezisková organizace.
O využívání zařízení je sepsána individuální smlouva s každou klientkou podle její potřeby i dle
týdenního rozvrhu, ale i podle způsobu plateb za obě služby (tj. pronájem pracovního místa a
zajištění péče o dítě).

Charakteristické rysy:
-

Blízké propojení zaměstnání rodiče a denního pobytu dítěte

-

Nárok na místo v jeslích/dětském koutku pro toho, kdo přijde pracovat do coworkingového
centra

-

Flexibilita využívání jeslí/dětského koutku jako doprovodné služby

-

Možnost jednorázové, příležitostné nebo pravidelné docházky

-

Možnost podpory z Evropského sociálního fondu

Nároky, problémy:
-

Komplikovaná legislativa (jaké právní předpisy jsou platné pro takové zařízení;
nejednotný výklad zákonných předpisů)

-

Dlouhé trvání založení a „rozjezdu“

-

Vysoké vstupní náklady

-

Ne zcela jednoduché nalézt objekt, kde mohou být prostory jeslí i coworkingového centra
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V České republice začala být coworkinová centra zřizována od roku 2009 a v současnosti jich je
evidováno zhruba 20 a připravují se další, viz Seznam českých coworkingů,217 kde jsou i informace o
tom, zda je coworkingové centrum spojeno se službou hlídání dětí. Tyto služby mívají nejčastěji formu
dětského koutku. Oproti Francii jde v ČR častěji o krátkodobou péči s převahou hlídací (méně
vychovatelsko-pečovatelské) funkce.
Služby péče o děti jsou provozovány ve formě dětských koutků, ale mohou to být i zařízení s širším
pečovatelským, příp. i výchovným a vzdělávacím programem.218 Nabízeno bývá i individuální hlídání
dětí. Služby péče jsou určeny dětem v širokém věkovém spektru, kdy dolní hranicí bývá věk zhruba 6
měsíců a nejvyšší pak počátek školní docházky. Fungují na základě živnostenského oprávnění, příp.
obecných právních předpisů a nově se rýsuje možnost formy dětské skupiny. Otevírací doba bývá
celodenní, někde je polodenní či v závislosti na dnu v týdnu.
V současnosti bývají zařízení péče o děti spojená s coworkingovým centrem provozována na
komerčním základě. Řada z nich však využívá financování z ESF, což jim umožňuje poskytovat
služby denní péče o děti pro rodiče zdarma. V případě ukončení získávání peněz z tohoto zdroje se
podstatně zvýší účast rodičů na hrazení nákladů, pokud nevzroste financování od poskytovatelů nebo
dalších zdrojů (granty, možnost zařadit tuto formu podpory mezi nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti). Hodně coworkingových center poskytujících i péči o děti se zrodilo v rámci
mateřských center.
Coworkingová centra se službami péče o dítě se v ČR již ujala a mají pro svou činnost podobné
základní podmínky jako ve Francii: vznikají z iniciativy neziskových organizací, základem
financování jsou poplatky od rodičů a dle možností dotaze z Evropského sociálního fondu.
Je zde ale rozdíl v tom, že ve Francii jsou služby péče o děti poskytovány podle právních předpisů
platných pro „běžné“ typy zařízení denní péče, v ČR jde většinou o dětské koutky doposud působící
podle obecných právních předpisů a často poskytují „pouze“ hlídání dětí.
Příklady praxe - coworkingová centra v ČR
Projekt COWORKING CENTRUM – Brno
Projekt je určen ženám začínajícím podnikání a ženám vykonávajícím samostatnou výdělečnou činnost
v Jihomoravském kraji.
- k dispozici je 5 počítačů, internet, tiskárna
- možnost využití zasedací místnosti – sjednání osobních schůzek
Pro účastnice jsou v projektu realizovány tři základní aktivity:
- vzdělávací kurzy (získání znalostí nutných při zahájení podnikání)
- coworkingové centrum (jedná se o prostor pro práci, k využití je PC, bezdrátová síť Wi Fi, tiskárna,
scanner a pracovní stoly
- poradenství při začátku podnikání (OSVČ, s.r.o.)
- dětský koutek: Je určen pro děti od 18 měsíců, o které se starají čtyři odborně vzdělané pečovatelky.
Program je zaměřen na duševní i fyzický rozvoj dětí a soustředí se i na rozvíjení jejich kreativity. Otevírací doba je
v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin. Při vlastní práci rodiče v coworkingovém centru je hlídání dětí
poskytováno bezplatně po dobu osmi hodin týdně zdarma, při delším pobytu se ceny řídí platným ceníkem.
Zdroj: www.coworkingcentrum.cz
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Viz http://navolnenoze.cz/blog/coworkingy/ (aktualizováno 16. 5. 2014)

218

např. miniškolka při Baby Office v Praze http://www.babyoffice.cz/miniskolka/
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Baby Office, Praha
Kapacita miniškolky je 12 dětí. Zařízení je určeno pro děti od 15 měsíců. Za hodinu hlídání zaplatí pracovník 70
Kč, pokud službu využívá alespoň jednou týdně. Jednorázové hlídání stojí 100 Kč za hodinu. Součástí služeb
Baby Office je i individuální hlídání dětí od 6 do 15 měsíců (200 Kč/hod.) rovněž v prostorách centra. Kapacita
pracovních míst je deset, nicméně realizátoři projektu věří, že uspokojí daleko více zájemců, očekávají, že mnoho
z nich bude potřebovat pracovní místo jen dva nebo tři dny v týdnu. K vile se zázemím pro školku a kanceláře
patří i zahrada a kavárna, která je také uzpůsobena pro pracovní schůzky s možností hlídání dětí.
Zdroj: Pronajímají pracovní stůl i s chůvou – Právo, 28. 2. 2013, http://www.babyoffice.cz
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Atelier Pexeso, Praha,
Samo sebe toto zařízení představuje slovy: „Jsme první pražská sdílená kancelář s hlídáním dětí, v podstatě jde o
firemní školku či jesle, kam však chodí lidé na volné noze, studenti, či zaměstnanci s homeoffice. ... Pexeso
vzniklo jako prostor pro klidnou práci na mateřské a rodičovské dovolené ... Mít možnost pracovat v tempu,
které vyhovuje jak rodičům, tak dětem.“
Pracovní místo se rezervuje e-mailem nebo telefonicky nejlépe 2 dny předem.
Ceny za hlídání dětí jsou stanoveny buď jako hodinová taxa (160 Kč) nebo permanentka na měsíc, obojí
v závislosti na věku dítěte. Vyšší ceny jsou u dětí ve věku 6-18 měsíců oproti starším, obvykle do 4 let (např. za 20
hodin je cena v prvním případě 140 Kč za hodinu, v druhém případě 120 Kč).
Podmínky využití permanentky: mají platnost dva měsíce od data prvního čerpání; termíny docházky si lze
domluvit dva dny předem; v ceně permanentky jsou 2 hodiny týdně pronájmu zasedací místnosti zdarma.
V tzv. happy hour, tj. 9:00-10:00 hodin je poskytována 50% sleva.
Uvedené podmínky platí pro hlídání jednoho dítěte, další dítě za příplatek 20 Kč.
Při využívání více než 80 hodin/měsíc je možná individuální dohoda.
Otevírací doba:
Po-čt 9:00-16:00, Pá 9:00-13:00
Poskytovány jsou i další služby:
- Pronájem pracovního místa s hlídáním dětí
- Hodinová zasedačka
- Hlídání dětí v domácnosti
- Akce a kurzy jak pro rodiče, tak pro děti
Zdroj: http://www.atelierpexeso.cz/pronajem-pracovniho-mista-s-hlidanim/
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5.5 Kombinovaná zařízení sdružující různé formy kolektivní denní
péče o děti s dalšími službami pro rodiny
Zájem o všestranný rozvoj dětí a o podporu rodin v péči o děti se ve Francii projevuje také v tom, že
tato podpora není poskytována pouze „monotematicky“ (v zařízeních s úzkou specializací, např. na
hlídání dětí, na vzdělávání dětí, na poradnu pro rodiče aj.), ale naopak jsou velmi rozšířena tzv.
kombinovaná zařízení (slučující různé formy denní péče o děti) a (kombinovaná) zařízení s širším
zaměřením, propojující služby denní péče o děti s dalšími službami, především pro fungující rodiny.
Posledně jmenovaná působí zejména v těch obcích, kde je rozvinutá explicitní rodinná politika a
pomoc rodinám je chápána jako jeden z hlavních úkolů samosprávy. Ta je většinou zřizovatelem
takových kombinovaných zařízení a koordinuje služby pro rodiny poskytované různými typy
zařízení denní péče a různými dalšími organizacemi v obci. Kvalita zařízení a poskytované péče v
jeho gesci je chápána jako vizitka obce.

Charakteristické prvky / znaky kombinovaných zařízení:
-

Péče o děti se v celém předškolním období odehrává v jednom objektu
(zařízení), takže je tu výhoda kontinuity kontaktu personálu s rodinou;

-

Ekonomická úspornost díky koncentraci zařízení v jednom objektu a možnosti jeho
flexibilního využívání podle aktuálních potřeb;

-

Snaha vyjít vstříc (měnící se) poptávce v dané lokalitě (příp. i možnost kapacity objektu
využívat střídavě v různých poměrech počtu dětí v jednotlivých zařízeních dle aktuální
poptávky);

-

Jednotlivá zařízení mají vlastní smlouvy s Pokladnou rodinných dávek CAF a s rodiči;

Požadavky na kvalifikaci personálu a kvality prostředí zařízení jsou obdobné jako u jiných typů
zařízení:
-

Péče o děti je v kombinovaných zařízeních zajištěna týmem pod vedením ředitele (s
kvalifikací puéricultrice, což je kombinace pedagogického a zdravotnického vzdělání nebo
lékaře nebo vychovatele malých dětí) a složeným z odborníků (asistent puéricultrice,
vychovatel malých dětí), kteří zajišťují každodenní péči o děti, tzn. přímou péči, stravu,
aktivity, celkové blaho.

-

Vychovatel má na starosti 5 dětí, které ještě nechodí, nebo 8 chodících. Další odborníci
(psychologové atd.) mohou spolupracovat na částečný úvazek, externě apod.

-

Prostory musí odpovídat bezpečnostním předpisům a musí přispívat k celkovému rozvoji
dětí.

Charakteristické prvky / znaky kombinovaných zařízení s rozšířenými službami
-

Kromě denní péče o děti poskytují i další služby pro rodiny, jednak poradenské a sociálně
podpůrné apod. a jednak volnočasové a rozvojové aktivity;

-

Spolupracují s dalšími organizacemi v lokalitě;

-

Spolupracují se samosprávou obce (ta je obvykle zřizovatelem kombinovaného zařízení);

-

Služby denní péče o děti jsou chápány jako otevřené vůči cílové skupině rodin s dětmi
v obci/městě;

Denní péče o děti je chápána jako integrální součást podpory rodin podle jejich potřeb.
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Nároky, problémy:
-

Využití výhod předpokládá promyšlenou kooperaci činnosti jednotlivých
složek („dílčích“ zařízení),

-

Je třeba rozvíjet, podle potřeby, spolupráci s dalšími organizacemi,

-

Je třeba znát a stále sledovat poptávku po návazných službách,

-

Nutno skloubit samostatné financování jednotlivých složek a celého zařízení, některé návazné
aktivity mohou být jak dalším zdrojem příjmů, tak také dalšího zvyšování nákladů,

-

Role obcí při poskytování kombinovaných služeb – nejlépe v roli koordinátora služeb pro
rodiny: zajistit síťování služeb pro rodiny, založené na koncepční rodinné politice obcí, které
přistupují aktivně ke své odpovědnosti za životní podmínky rodin v jejich spádové oblasti.

Inspirace z Francie:
Kombinované zařízení ve městě Martigues (Multi accueil familial /MAF/)
Základem je rodinné kombinované zařízení, které sdružuje tři typy francouzských zařízení denní péče – jesle,
dětskou zahradu a středisko mateřských asistentek (chův)219. Zařízení intenzivně spolupracuje s radnicí, která
má rozpracovanou rodinnou politiku a prosazuje aktivní přístup k rodinám ve městě. Podstatou je
poskytování škály služeb pro rodiny podle jejich různých potřeb a podněcování aktivity samotných rodin.
Zařízení provozuje velkou škálu volnočasových aktivit (v oblasti sportu, kultury, umění, ochrany přírody),
které jsou pojímány jako dobrý způsob, jak podchytit zájmy dětí už v útlém věku a navázat dlouhodobý vztah
s rodiči. V tomto zařízení spolupracuje s řadou dalších institucí ve městě.
Důraz je kladen na otevřenost zařízení vůči všem klientům i dalším rodinám ve městě. Zařízení tak částečně
plní veřejnou funkci (např. jím pořádaný karneval je událostí pro celé město a odehrává se v jeho centru),
činnosti dětí nezůstávají uzavřeny za dveřmi zařízení.
Financování:
30 % spoluúčast rodičů
40 % účast Pokladny rodinných dávek (CAF)
2 % účast departmentu (kraje)
28 % - obec
Samospráva města Martigues podporuje rodiny od narození jejich dětí. V případě zájmu rodičů o umístění
dítěte do zařízení denní péče se postupuje tak, že se rodiče registrují u departementálního (krajského) úřadu a
na radnici obce. Ta jim nabídne výběr z dostupné škály zařízení kolektivní a individuální péče – přednostní
zájem je skoro vždy o kolektivní péči, ale často nejsou dostatečné kapacity – pak je rodičům nabízena
alternativa individuální péče. Město dál udržuje registr rodin a jejich potřeb i způsobů uspokojení potřeb.
Město trvale usiluje o vyrovnávání poptávky po zařízení denní péče s vlastními požadavky na úroveň kvality.
Město usiluje o zařazování postižených dětí do kolektivní výchovy podle přání rodičů, umísťovány jsou spíše
do kolektivní péče; personál je pak posílen o asistenta – pobyt v kolektivním zařízení usnadňuje dětem
přechod do mateřské, pak základní školy; zaměstnanci zařízení i zainteresovaných úřadů si navíc mezi sebou
mohou předávat informace o práci s daným dítětem. V Martigues (47 000 obyvatel) jsou všechny instituce
podílející se na realizaci rodinné politiky města situovány v jedné lokalitě.

Zdroj: návštěva zařízení v rámci výzkumné cesty

219

Podrobně o francouzském systému denní péče o děti viz: Paloncyová a kol., 2013
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Možnosti využití francouzského příkladu kombinace zařízení denní péče o děti a
služeb pro rodiny v České republice
V současné době již mnohá zřízení denní péče a výchovy poskytují více než jednu službu péče o děti.
Nemálo je i těch, která poskytují i služby jiného charakteru v návaznosti na pečovatelské a výchovněvzdělávací aktivity.
V České republice se zařízení denní péče s rozšířenými službami pro rodiny vyvinuly zejména ze
služeb mateřských center a v menším množství z "klasických" zařízení denní péče – jeslí a mateřských
škol. Tato zařízení jsou motivována k nabízení širší škály služeb jak snahou vyhovět deklarovaným
potřebám a zájmům rodičů, tak změněnými podmínkami činnosti těchto zařízení, které je z
ekonomických a organizačních důvodů nutí k získávání "vedlejších" příjmů nebo hospodárnějšímu
využívání vlastněných či využívaných prostor. Napojování dalších aktivit na poskytování služeb
denní péče může mít i ekonomický přínos, kdy výnosy z pronájmu prostor či z poplatků za účast na
akcích, pořádaných zařízením, je možné využít na financování péče o děti v „základní“ (původně
poskytované) formě.220
Mezi organizacemi, které poskytují služby denní péče o děti v kombinaci s dalšími službami nebo
aktivitami, můžeme rozlišit zařízení, kde se služby denní péče o děti vyvinuly z jinak orientovaného
zaměření, což jsou kromě mateřských a rodinných center221 také charitativní organizace. Na druhé
straně existují taková, v nichž se původní zaměření „pouze“ na služby denní péče o děti postupně
podle potřeb rodičů rozšiřovalo o další služby nebo činnosti. Jedná se hlavně o „klasická“ zařízení
denní péče o děti, tedy jesle a MŠ222.
Přístupy k poskytování služeb denní péče v širším kontextu analogické s francouzskými
kombinovanými zařízeními existují i v ČR.
Francouzský vzor může inspirovat např. úzkou kooperací samosprávy s neziskovými organizacemi,
jejím podílem na zřizování a financování takových zařízení a významným postavením zařízení denní
péče ve společenském životě obce.

220

Na kulatých stolech pořádaných v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v ČR“ o tom informovali zúčastnění
zástupci kolektivních zařízení denní péče, např. v MŠ Sbíhavá, MŠ Praha 9, v MC Matýsek Brandýs n/L.

221

Z těch, se kterými jsme se setkali lze jmenovat Denní centrum pro děti Vesněnka, Klub K2

222

Takových je řada, v našem projektu jsme se s tím setkali např. u Zdravotnického zařízení Praha 4, Jeslí Praha 9

132

Příklady zařízení a organizací poskytujících denní péči o děti jako součást
kombinovaných služeb a aplikujících inovativní přístupy podle individuálních
potřeb dětí a rodičů v ČR:
Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 – nabídka služeb:
Celoměsíční jesle - základ činnosti ZZ MČ P4
•

péče o děti je zajištěna dětskými zdravotními sestrami a pečovatelkami

Hlídací služba (zejména pro rodiče dětí do 2 let věku, aby neztratili nárok na rodičovský příspěvek)
•

krátkodobé i dlouhodobé hlídání

•

bez ohledu na trvalé bydliště

•

na oddělení jeslí

Firemní jesle (do čtyř let věku) pro zaměstnance MČ Praha 4
•

projekt realizován MČ P4

•

financován z ESF v rámci OPPA

Projekty ZZ MČ Praha 4
•

Služba Domácí hlídání: službu lze využívat pravidelně, nebo jen nárazově (v případě nemoci dítěte,
občasného hlídání ve večerních hodinách); chůvy mohou dítě nejen pohlídat v domácím prostředí, ale v
případě potřeby zajistit jeho odvod z jeslí či školky domů, případně doprovodit dítě na odpolední zájmový
kroužek.

•

Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve věku 0-6
let - cíle: pomoci rodičům s dětmi předškolního věku (0-6 let) lépe sladit svůj rodinný život s návratem na trh
práce; podpora rodičů na RD/MD spadajících mezi skupinu sociálně znevýhodněných skupin obyvatel nebo
samoživitelů, kteří pečují o své děti a chtějí se zapojit zpět do pracovního procesu; zvyšování odbornosti pro
zájemce o oblast péče o děti (profesi chůvy) z řad samotných rodičů na RD/MD - vzdělávací kurz pro chůvy.
Pro vzdělávací účely byla vytvořena metodika vzdělávacích kurzů pro chůvy z řad rodičů.

•

Péče o děti jako mezigenerační most - cíl: připravit inovativní vzdělávací program Asistentka v předškolní
péči; cílovou skupinou projektu jsou ženy ve věku 50+ a ženy po RD.

Zdroj: příspěvek na konferenci „Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii – inspirace pro Českou republiku“, konané
v říjnu 2013, http://www.vupsv.cz/index.php?p=conference&site=default; webové stránky ZZ MČ Praha 4
http://www.zzpraha4.cz/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Denní centrum pro děti Vesněnka, o.p.s.
Z vystoupení ředitelky na setkání v prosinci 2013: „navazujeme na historii vlastně našeho zřizovatele, což je... což
byl ženský vzdělávací spolek Vesna, který měl ve svých osnovách tzv. cvičnou školu mateřskou“.
Dnes toto zařízení poskytuje „pestrou škálu služeb, které zahrnují péči o děti přímo v denním centru, denní
hlídání v domácnosti, firemní školku při Fakultě informatiky MU, kreativní kurzy, pobyty pro rodiny a také
akreditované vzdělávací a rekvalifikační programy pro dospělé a odbornou veřejnost 223
Zdroje: zápis jednání kulatého stolu organizovaného v prosinci 2013 jako součást projektu „Nové formy denní péče o děti;
záznam o workshopu projektu Společně dětem, konaného v červnu 2013, http://spolecnedetem.cz/?p=534, a webových stránek
Vesněnky, http://www.vesnenka.eu/ ).

223

Tyto programy zahrnují:


zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M (akreditace MPSV)



zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky 69-018-M (akreditace MPSV)



rekvalifikační kurz Lektor volnočasových aktivit (akreditace MŠMT)



Další vzdělávaní pedagogických pracovníků (akreditace MŠMT)
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Rodinné centrum Routa, o.s.
Bylo založené v roce 2008, postupně rozšiřovalo svou činnost a nyní se stále více zaměřuje na široké pojetí
slaďování práce a rodiny, vzdělávání, rovné příležitosti žen a mužů a řešení dalších problémů na lokální úrovni a
realizuje mj. inovativní služby péče o děti.
V prostorách Mateřského centra Čelákovice je poskytována „pravidelná“ péče o děti, která „nenahrazuje
mateřskou školu ani jiné vzdělávací zařízení, umožní však klientkám snadnější návrat na trh práce a sníží obavy
z dojíždění do zaměstnání“ http://www.rc-routa.cz/.
Další službou je tzv. „Odpolední útočiště“, které je otevřeno od pondělí do pátku 15:30 – 19:00 hod. pro děti,
které po skončení provozu mateřské nebo základní školy potřebují počkat na návrat rodičů ze zaměstnání.
Zajištěn je i převod dětí ze školy do útočiště.
Sdružení poskytuje i nepravidelné krátkodobé hlídání dětí: pro účely pracovních pohovorů, schůzek na úřadech
nebo využití služeb Infocentra mohou rodiče využít bezplatného hlídání dětí každou středu 7:30 – 15:00 hod.
Doprovodná služba hlídání dětí je nabízena při individuálních poradách nebo vzdělávacích aktivitách.
Aktuálně Rodinné centrum Routa uskutečňuje projekt „Podporujme podnikatelky Polabí!“
Zdroj: webové stránky http://www.podnikatelky-polabi.cz/rc-routa/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
MC Ovečka, Praha 7
Mateřské centrum Ovečka je občanské sdružení, nabízející programy pro předškolní děti a jejich rodiče. Hlavní
činností sdružení jsou „školičky“ a zájmové kroužky pro předškolní děti (3-6 let). Nabízena je také služba hlídání
dětí a herna pro maminky s malými dětmi.
„Školičky Ovečka“ jsou dopolední a odpolední programy pro děti ve věku 3–6 let. Probíhají od pondělí do pátku
v čase od 7.30 do 15.00, s možností dalšího prodloužení až do 18 hodin.
Náplní školiček je obvyklá předškolní výchova vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (výtvarná, hudební, tělesná, rozumová, dramatická a další), výuka angličtiny a spontánní i řízená hra.
Zvláštní pozornost je věnována předškolní přípravě dětí, které půjdou do první třídy. Školičky jsou vedeny
křesťany a využívají je děti z věřících i nevěřících rodin.
Děti docházejí do školičky podle zájmu a kapacitních možností centra pravidelně 1-5x týdně. Stravování je možné
objednat v Ovečce nebo si děti nosí jídlo vlastní.
V čase 15.00-16.30 mohou děti trávit čas v tzv. prodloužené školičce a v případě potřeby mohou rodiče využít
ještě službu hlídání až do 18.00. Mezi 15.00 – 16.00 probíhají zájmové kroužky. Prodloužené školičky, kroužky i
hlídání mohou využívat i děti, které chodí do školičky v jiné dny nebo děti, které do školiček nechodí vůbec.
Skupině maximálně 12 dětí se ve školičce věnuje vždy jedna stálá pedagogická pracovnice. Rodiče mají možnost
zůstat se svým dítětem ze začátku jeho docházky ve školičce, pokud to vyžaduje adaptace dítěte nebo pokud o to
mají zájem z jiného důvodu.
Zdroj: webové stránky MC Ovečka http://mcovecka.cz/skolicky-pro-deti-v-ovecce/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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Mateřská škola Sbíhavá
Tato MŠ má široký sortiment dalších služeb a aktivit, prosazuje otevřenost rodinám a potřebám dětí.
Z jejích webových stránek vybíráme z řady akcí a aktivit:
1) MŠ umožňuje pobyt maminek s dětmi buď za účelem poznání zařízení, kam by dítě perspektivně mohlo
docházet nebo jako součást adaptace na počátku docházky do kolektivního zařízení (2 hodiny v jednom
dni v týdnu si mohou přijít do MŠ pohrát děti, které do ní nejsou zapsány),
2) MŠ nabízí pronájem svých prostor pro oslavy dětských narozenin,
3) MŠ pořádá prázdninové příměstské tábory,
4) MŠ rozvíjí u dětí vztah k výpočetní technice - děti mají na výuku k dispozici PC pro děti, tři interaktivní
tabule a tablety,
5) MŠ pořádá akce pro rodiče a pro rodiče s dětmi,
6) MŠ se účastní programu Comenius,
7) MŠ plánuje otevřít jednu lesní třídu.

Zdroj: http://www.sbihava.cz/
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