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Abstrakt 

Cílem této práce je popsat stávající legislativu předškolní péče, zaměřenou primárně na 

taková zařízení, která nejsou mateřskými školami, a přesto poskytují pravidelnou 

celodenní péči o předškolní děti. Práce zachycuje problémy, které vznikají při zřizování 

a provozu takových zařízení a snaţí se zjistit, zda odhalené problémy můţe řešit návrh 

zákona o dětské skupině.  

Práce zachycuje různé aspekty fungování rozdílných typů nestátních zařízení předškolní 

péče, které dává do kontextu s podmínkami stanovenými věcným záměrem zákona o 

dětské skupině. 

Získané informace odhalují problematickou oblast nestátní neziskové péče o předškolní 

děti mimo školský zákon, která nebyla dosud upravena ţádným konkrétním právním 

předpisem. Tato oblast je upravována v legislativě návrhu zákona o dětské skupině. 

Rozhovory se zřizovateli zařízení předškolní péče odhalily další problém týkající se 

vysokých a nejasně stanovených hygienických nároků na péčové ţivnosti. Tato 

problematika je v nově vznikající legislativě upravena jen pro neziskovou oblast a 

nabízí se tu tedy moţnost pouţití i pro oblast péčových ţivností. 

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to describe the present legislative of pre-school care, 

concentrated on those institutions which aren´t kindergartens, nevertheless, they provide 

periodical all-day care for pre-school children. This work shows the troubles which 

arise during establishing and operating of these institutions, and tries to find out whether 

the revealed problems can be solved by a government bill of children´s group. 



 

 

The gained information exposes the problematic area of nonstate unprofitable pre-

school care out of education law, which hasn’t been yet regulated by any concrete legal 

regulation. This problem is solved by the government bill of children´s group. 

Conversations with establishers of pre-school care institutions showed a second problem 

related to the high and unclear hygienic requirement for the care of self-employment. 

This area is adjusted by arising legislative only for the unprofitable sphere and 

suggesting a possibility of using this legislative there, also for taking care of self-

employment. 
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ÚVOD 

Česká republika se jiţ řadu let potýká s problémem nízké participace ţen s malými 

dětmi na trhu práce. Tento problém je způsoben kombinací řady faktorů, jako je 

nedostatečný počet rodinně přátelských flexibilních forem práce, dlouhá rodičovská 

dovolená a v neposlední řadě nedostačující počet míst v zařízeních předškolní péče.  

Umístit do veřejného zařízení předškolní péče tříleté dítě je v dnešní době často 

velmi komplikovanou záleţitostí, a tak se pečující rodiče mohou jen těţko navrátit do 

pracovního procesu i po ukončení rodičovské dovolené v základní lhůtě, čímţ se 

automaticky ruší povinnost zaměstnavatele drţet jim pracovní místo. 

Umístit do zařízení institucionální péče dítě mladší tří let je dnes nejen kapacitně 

nemoţné, ale podobná zařízení veřejného typu jiţ prakticky neexistují, neboť jesle 

v klasickém slova smyslu byly zákonem zrušeny. 

Můţeme po jistou dobu kalkulovat s předpokladem, ţe vysoký počet 

předškolních dětí je zapříčiněn populační vlnou, která brzy přejde. To je jistě správná 

úvaha, ale problém přetrvává a stále roste, neboť v roce 2010/2011 byl počet 

odmítnutých ţádostí o přijetí do MŠ téměř na hranici 40 000, v roce 2013/2014 to bylo 

jiţ přes 60 000. Přitom počet dětí umístěných v předškolních zařízeních se za tyto 

poslední tři roky zvýšil téměř o 35 000.
1
 (Statistická ročenka školství 2013/2014) 

Takovýto počet předškolních dětí nemohou logicky pojmout pouze veřejné 

školské instituce, a tak zde vzniká pole pro zapojení soukromníků a občanského sektoru, 

které by bylo vhodné náleţitě motivovat, aby ve spolupráci s veřejnými institucemi 

doplnili škálu předškolních zařízení o nové alternativní typy. 

Mým původním záměrem bylo zaměřit se na instituce zřizované zaměstnavateli 

pro děti svých zaměstnanců, tedy tzv. firemní školky. Při hlubším studiu tématu jsem 

ale dospěla k názoru, ţe zvyšující se nedostatek míst v předškolních zařízeních můţe 

pomoci vyřešit zapojení nejen zaměstnavatelů ve firmách, ale rovněţ soukromníků a 

neziskového sektoru. Současně s těmito úvahami se rovněţ objevil návrh zákona o 

dětské skupině, který se mého tématu úzce dotýkal, a proto jsem se rozhodla zajímat se 

o nestátní předškolní zařízení v kontextu návrhu zákona o dětské skupině. 

Takovýchto nestátních zařízení jiţ v dnešní době existuje celá řada, ale existují 

v jakési dostatečně nedefinované zóně. Tento stav mě vedl k zamyšlení, jak tato zařízení 

vlastně fungují a s jakými problémy se potýkají. I kdyţ nejsou tyto typy ještě u nás 

                                                
1 Jedná se pouze o údaje, týkající se akreditovaných školských zařízení. 
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natolik rozšířené, existuje jich poměrně dost na to, aby bylo na místě je detailněji 

prozkoumat.  

Oblast péče o předškolní děti mimo klasické mateřské školy je v současnosti 

konfrontována s poměrně malým veřejným povědomím. Rodiče v podstatě nevědí, co 

od takových zařízení čekat, coţ je můţe rovněţ odradit od úvah umístit tam své děti.  

Má práce si klade za cíl tuto oblast prozkoumat jak legislativně za pomoci studia 

dokumentů, tak i praktickou sondou u několika zařízení nestátní předškolní péče. 

Jelikoţ předškolní zařízení mohou být veřejná (zřizovaná státem, krajem nebo 

obcí), soukromá (zřizovaná fyzickou či právnickou osobou) nebo mohou být zřizována 

v rámci neziskového sektoru, rozhodla jsem se svou práci rozdělit podle toho, jakou 

institucí jsou jednotlivá zařízení primárně regulována.  

Stát v současné době garantuje pouze předškolní vzdělávání v rámci školského 

zákona, a proto mě zaujal rovněţ návrh zákona o dětské skupině, která by právně 

zastřešovala neziskovou oblast předškolní péče mimo školský zákon.  

Stávající zařízení v nedefinované oblasti tak chci prozkoumat a porovnat s nově 

vznikající institucí dětské skupiny, abych zjistila, zda skutečně upravuje nedostatky jak 

legislativně, tak podle názorů zainteresovaných provozovatelů. 

V první části práce se věnuji rozdělení regulátorů lidské činnosti podle Potůčka, 

kterou následně aplikuji na oblast předškolní péče, kde popíši jednotlivé typy předškolní 

péče a jejich práva a povinnosti podle stávající legislativy. Tato část je doplněna 

popisem návrhu zákona o dětské skupině, která by mohla doplnit jiţ existující typy 

předškolních institucí. 

Následující kapitola pojednává o vytyčených cílech mé práce a pouţitých 

metodách. Popíši zde cílovou oblast, výběr respondentů, výzkumné otázky, výzkumný 

nástroj a postup analýzy sebraných dat. Podám zde také krátký obraz jednotlivých 

zařízení, která jsem pro výzkum zvolila. 

V poslední kapitole se pak budu snaţit odpovědět na výzkumné otázky a popsat 

jednotlivá zařízení a jejich problémy v oblasti předškolní péče. Jednotlivé aspekty 

fungování budu porovnávat se záměrem zákona o dětské skupině. 

Poslední částí práce je závěr, kde se pokusím shrnout zjištěné informace a cíle 

práce a předeslat moţná doporučení, kterými bych se mohla zabývat při další práci 

v tomto oboru. 
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1. STÁT, TRH A OBČANSKÝ SEKTOR JAKO 

REGULÁTORY LIDSKÉ ČINNOSTI 
 

Lidské jednání je nutné do jisté míry regulovat, neboť přílišná volnost by vedla 

ke zhroucení systému sociálních, ekonomických i politických institucí.  

Regulace vycházejí z předpokládaných motivů lidského jednání, které se snaţí 

obracet předem určeným směrem, a to buď pomocí zákazů a příkazů nebo pozitivní či 

negativní stimulací.  

Úspěšná regulace lidského jednání je podmíněná schopnými regulátory. Mezi ty 

se řadí stát, trh a občanská společnost, kterou je dále moţno dělit na neformální a 

občanský sektor.  

 

Stát 

 „Stát vytváří obecný rámec fungování společnosti a zároveň zprostředkuje formování a 

výkon politické moci.“ (Potůček 1997: 14) 

Stát je součástí veřejného sektoru, zatímco ziskové organizace patří zpravidla do 

sektoru soukromého. Ve veřejném sektoru se na rozhodování podílí velké mnoţství 

jedinců nebo institucí a rovněţ by se zde neměl sledovat individuální zájem, ale zájem 

veřejný.  Veřejný zájem je ovšem nesnadno vymezitelný pojem, který obecně odkazuje 

k všeobecnému dobru a společenskému blahobytu, liší se však v různých politických 

systémech a přístupech.  „Politika směřuje k uspokojování veřejných zájmů, pokud řeší 

ty sociální problémy, jejichţ řešení není v silách jedinců.“ (Potůček 1997: 17) 

Stát reguluje příslušníky společnosti zejména za pomoci platných právních 

předpisů, za jejichţ neplnění hrozí postih. Vyuţívá ovšem i pozitivních stimulantů 

v rámci systému veřejných sociálních sluţeb. Podle Maxe Webera se státem rozumí 

lidské společenství, které úspěšně vykonává monopol legitimního násilí v rámci 

jednoho teritoria. (Pechová 2001: 468). Tím se rozumí fakt, ţe stát můţe vyuţívat 

vynucovacích mechanismů k dosaţení svých politických představ. 

Role státu v regulaci a organizaci lidských činností je velmi diskutovaným 

tématem. Různé myšlenkové směry jeho úlohu a míru zásahů vnímají různým 

způsobem, tudíţ se podoba funkcí státu a míra jeho působnosti v různých zemích 

navzájem liší.  
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Moderní demokratický stát plní především tyto funkce: 

 funkce práva, pořádku a bezpečí 

 ochrana práv a svobod občanů a dalších právních subjektů 

 zajišťování veřejných sociálních sluţeb (zvláště výchovy, školství a 

zdravotnictví) 

 zabezpečení minimálního ţivotního standardu pro kaţdého občana 

 zásahy do ekonomiky (zásahy k podpoře ekonomické stability a 

hospodářského růstu) 

(Večeřa 2001: 20-21) 

Stát reguluje jednání občanů za pomoci politické moci, coţ je nástroj poměrně 

účinný, je ovšem závislý na míře legitimity daného politického systému.  Tato moc 

ovlivňuje i trh a ustanovování podmínek trţních kontraktů.  

Fukuyama uvaţuje v rámci funkcí státu a politické moci i o jejich moţné 

škodlivosti, neboť mnohé donucovací prostředky slouţící veřejnému blahu mohou 

stejně dobře zneuţívat práv občanů a připravovat je o soukromý majetek. 

 „Stát nemaximalizuje ani veřejné blaho, ani uspokojení sobeckých zájmů. Snaţí 

se o kompromis, o pokojné řešení zájmových konfliktů, zprostředkuje jednání mezi 

jednotlivými zájmovými skupinami, stává se, ţe někdy prosadí i nějaký obecně 

prospěšný politický projekt či inovaci.“ (Streeten 1993: 1290) 

 

Trh 

Trh je samoregulační systém fungující na bázi nabídky a poptávky po směně určitých 

statků. V trţním prostředí se lidé vţdy snaţí o maximalizaci svého zisku při 

minimálních nákladech. Tím podle Adama Smithe maximalizují i celkový výnos 

společnosti, který sestává ze součtu individuálních výnosů. „Neviditelná ruka trhu“ vede 

jedince k podpoře cílů, které nemají ani sami v úmyslu. 

 Princip trhu pozitivně přispívá k ekonomickému růstu. Trţní vztahy je ale nutné 

do jisté míry regulovat, protoţe volná působnost trhu by vedla k maximálním 

nerovnostem, nezaměstnanosti a nadspotřebě. 

Předností trhu je, ţe dokáţe velmi dobře zjistit, co si lidé přejí získat a pomocí 

cen reguluje přiměřenou nabídku a poptávku. 
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Podle Potůčka se mezi přednosti trhu oproti státu řadí zejména: 

 schopnost maximalizovat ekonomickou efektivnost 

 sklon k inovacím 

 opakování úspěšných experimentů 

 rychlá adaptace na změny podmínek 

 opuštění neúspěšných nebo zbytečných činností 

 vytvoření velkých příleţitostí pro uplatnění tvořivosti a podnikavosti lidí 

(Potůček 2005: 90) 

 

Občanská společnost 

„Občanskou společnost lze stručně charakterizovat jako členitou sociální infrastrukturu 

poskytující široký prostor činnosti dobrovolných lidských společenství, sdruţení, 

organizací, hnutí apod., která představuje určitý protipól státní moci.“  

(Večeřa 2001: 14) 

Jedná se o takové organizace, které fungují na bázi dobrovolného sdruţování 

občanů spolupracujících na společném cíli a vedených jiným neţ ziskovým motivem. 

Občanský sektor není závislý na státu, tudíţ by se dal zařadit do soukromého sektoru. 

Rovněţ ovšem není veden motivem zisku, coţ odpovídá spíše veřejnému sektoru.  Tyto 

okolnosti tedy vedou k tvorbě třetího sektoru, který nejlépe odpovídá specifikám 

občanského sektoru.  

Organizace občanského sektoru mohou mít různý charakter, vyznačují se ale 

několika základními prvky. Jsou do jisté míry institucionalizovány, mají soukromou 

povahu, nerozdělují zisk mezi vedení organizace, jsou autonomní a jsou dobrovolné.  

Tato organizovaná část se tedy označuje jako občanský, neziskový nebo třetí 

sektor.  Do neorganizované sféry pak spadají neformální spolky občanů, různá 

shromáţdění a samotní občané.   

„Analytici vývoje občanského sektoru upozorňují na skutečnost, ţe neziskové 

organizace mají tendenci vznikat právě tam, kde se neuplatňuje dobře ani trh, ani stát.“ 

(Potůček 1997: 22) 

Stát vytváří právní rámec pro fungování občanské společnosti, určuje základní 

práva a zákony pro její bezpečnost, přičemţ těmito úkony do jisté míry motivuje či 

naopak tlumí potenciální participaci občanů.  Občanská společnost pak vůči státu plní 
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funkci zprostředkovatele zájmů a poţadavků občanů, utváří zároveň veřejné mínění a 

kontroluje veřejnou moc.  

Je tedy podstatné do jisté míry motivovat občany, aby tyto organizace zakládali, 

přičemţ minimální motivací je usnadnění zaloţení takových společností z legislativního 

pohledu.  

„Organizace občanské společnosti mohou nabývat různých právních forem 

podle zákonů dané země. Běţnými právními formami těchto organizací 

v postkomunistických zemích střední Evropy jsou občanská sdruţení, nadace, církevní 

organizace a obecně prospěšné společnosti.“ 

(Frič, Bútora 2005: 157) 

 

Spolupráce státu, trhu a občanského sektoru 

Ţádný z výše uvedených regulátorů není schopen správně fungovat bez spolupráce 

s ostatními. Stát, trh i občanská společnost tedy společně vstupují do vzájemných 

kontaktů, podporují se a řada organizací vzniká za kombinované regulace některých 

z nich.  

Stát primárně reguluje právní vztahy, do kterých vstupuje trh i občanský sektor a 

utváří důleţité podmínky pro jejich fungování. Vhodné adepty podporuje a sám rovněţ 

vstupuje na trh s vlastními institucemi. 

Trh rovněţ spolupracuje například s občanským sektorem formou finančních 

podpor nebo dobrovolnických prací.  Důvodů k takovémuto „neziskovému“ chování 

firem je celá řada. Většinou jde ale o nepřímé zvyšování zisku formou prosazování 

určitých pozitivních hodnot.  Firma můţe s organizací občanské společnosti 

spolupracovat i z důvodu zvyšování renomé. „Firma zvýší trţby tím, ţe je spojená 

s důvěryhodnou neziskovou organizací, nezisková organizace zase dostane procento 

prodeje.“ (Skovajsa 2010: 97) 

Organizace občanské společnosti mohou rovněţ vstupovat do trţních vztahů 

formou podnikání. Nesmí ovšem být za tímto účelem zaloţeny, ale podnikání mohou 

provozovat v rámci tzv. vedlejší činnosti. 

„Občanská sdruţení mohou podnikat v plném rozsahu ţivnostenského zákona, 

mohou se neomezeně podílet na podnikání jiných osob. Ţádný zákon nestanoví, jakým 

způsobem má občanské sdruţení se ziskem z podnikání nakládat.“ (Skovajsa 2010: 220)  
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2. LEGISLATIVA PŘEDŠKOLNÍ PÉČE PODLE 

REGULÁTORŮ LIDSKÉ ČINNOSTI 

2.1. Stát jako regulátor předškolní péče 

Stát reguluje jednání členů společnosti především za pomoci platných právních 

předpisů. Oblast předškolní péče o děti se u nás řadí k oblasti vzdělávací, tudíţ spadá 

pod kompetence ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy a řídí se školským 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání. Tento zákon shrnuje všechna základní pravidla fungování školských 

zařízení tj. vzdělávání předškolní, základní, střední, vzdělávání v konzervatoři, vyšší 

odborné, zahraniční, jazykové, umělecké a další vzdělávání ve školách. 

 

2.1.1. Stát zřizovatel 

Stát tedy v oblasti předškolní péče funguje jako regulátor prostřednictvím školského 

zákona, ale můţe rovněţ působit jako poskytovatel předškolní péče ve veřejných 

školkách, tj. školkách zřizovaných státem, obcí, krajem nebo svazem obcí. Tyto školky 

jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a mají nárok na přidělování 

finančních prostředků ze státního rozpočtu.  

Stát částečně financuje školská zařízení zřizovaná krajem nebo obcemi. 

Konkrétně poskytuje finanční prostředky na „platy, náhrady platů, nebo mzdy a 

náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na 

úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních 

a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na výdaje 

podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, 

ţáků a studentů zdravotně postiţených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní 

potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány bezplatně, a rovněţ 

výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí 

s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.“ (zákon č. 561/2004 Sb § 160) 

Dále mohou obce vybírat od rodičů příspěvek na úhradu, který ale nesmí přesáhnout 50 

% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů podle vyhlášky 43/2006 

Sb. "§ 6 
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2.1.2. Školská právnická osoba zřizovaná jinou fyzickou nebo 

právnickou osobou 

Mateřské školy vedené v rejstříku škol a školských zařízení, které spadají pod 

kompetence MŠMT, si mohou zřizovat i jiné právnické (firemní školky) či fyzické 

osoby.  

Jedná se jiţ o provozování soukromých mateřských škol, tudíţ zde dochází ke 

kombinaci státu a trhu, jakoţto regulátorů činnosti v oblasti péče o předškolní děti.  

Tyto školské právnické osoby mohou ţádat krajský úřad o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu, která „se stanoví procentním podílem z normativu jako ročního 

objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících 

na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí.“ (Předpis č. 306/1999 Sb. § 

4) 

Tento podíl činí u mateřských škol 60 % a při podání ţádosti o zvýšení aţ 100 

%, podmínkou je ovšem nadprůměrné hodnocení školské inspekce.  

Další financování z plateb rodičů není zákonem omezeno, tudíţ zde dochází k jiţ 

zmíněnému vstupu do trţního prostředí, neboť fyzické osoby si zakládají mateřské 

školy za účelem dosaţení zisku. Poplatek za docházku dětí do takovéto soukromé školy 

je tudíţ vţdy vyšší, neţ u veřejných mateřských škol zřizovaných státem, obcí nebo 

krajem.  

Ať uţ je školská právnická osoba zřizovaná státem, krajem, obcí nebo jinou 

právnickou či fyzickou osobou, týkají se jí stejné podmínky stanovené školským 

zákonem, jedná se především o hygienické poţadavky
2
 a stavební poţadavky

3
. Odborná 

způsobilost pracovníků mateřské školy je přesně stanovena § 6 zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících. 

Školské právnické osoby rovněţ bez rozdílu pravidelně kontroluje česká školní 

inspekce, a to zejména v oblasti podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, naplňování 

školského vzdělávacího programu, vyuţívání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu. 

  

                                                
2  
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky 343/2009 Sb  

 
3  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
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2.2 Předškolní péče v trţním prostředí 

Poskytováním předškolní péče o děti v rámci soukromého sektoru je jiţ výše zmíněné 

zřizování mateřské školky jinou právnickou či fyzickou osobou. Takováto zařízení se 

ovšem primárně řídí školským zákonem a podléhají státní inspekci. Stát zde tudíţ hraje 

hlavní roli jakoţto regulátor jednání školských právnických osob. 

Podle mého názoru nejčistší formou trţní regulace v oblasti péče o předškolní 

děti je ţivnostenské podnikání v této oblasti, kde stát plní pouze roli regulátora právních 

vztahů. 

Pokud se tedy potenciální provozovatel předškolního zařízení rozhodne zaloţit si 

instituci péče o děti předškolního věku, která nebude primárně zaloţena na vzdělávání, 

nemusí plnit veškeré podmínky spojené se zřizováním MŠ podle školského zákona, ale 

můţe si zaloţit jednu z příslušných ţivností podle zákona č. 455/1991 Sb., 

o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „péčové ţivnosti“). 

Jedná se o podnikatelskou činnost, kde provozovatel můţe generovat zisk, čemuţ 

odpovídá i příslušný poplatek za sluţbu, který vzniká na komerční bázi. Podnikatelé 

v oblasti péče o předškolní děti nemají nárok na dotace ze státního rozpočtu. 

 Zřízení takovéhoto zařízení je pro provozovatele snazší, neboť není nutné plnit 

veškeré podmínky školského zákona. Pro výkon této činnosti je ovšem nutné získat 

povolení od hygienické a poţární správy a stavebního úřadu. Výhodou pro rodiče, kteří 

si zvolí neakreditovanou formu předškolní péče je, ţe neztrácí nárok na čerpání 

rodičovské dovolené, pokud dítě do takovéhoto zařízení umisťují. 

Pro péči o děti od tří let věku se jedná o ţivnost volnou, která nese název 

„Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. 

Pokud se jedná pouze o hlídání dětí v jejich domovech, jedná se o ţivnost „Poskytování 

sluţeb pro rodinu a domácnost“. Tato ţivnost ovšem neodpovídá předpokladům 

institucionální péče, a proto v této práci nebude podrobněji rozebírána. 

Pro péči o děti do tří let věku je nutné ţivnostenské oprávnění pro vázanou 

ţivnost „Péče o děti do tří let věku v denním reţimu.“ 

Je na provozovateli, jaký typ ţivnosti odpovídá charakteru činnosti, kterou se 

chystá provozovat. Náplň jednotlivých ţivností je blíţe specifikována v nařízení vlády 

č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých ţivností. 
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2.2.1. Ţivnost volná – „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti“ 

K zaloţení volné ţivnosti je nutné pouze splnit všeobecné podmínky stanovené 

ţivnostenským zákonem. 

„Všeobecnými podmínkami provozování ţivnosti fyzickými osobami, pokud tento 

zákon nestanoví jinak, jsou 

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného 

zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti58), a 

b) bezúhonnost“ 

(zákon č. 455/1991 Sb. § 6) 

 

2.2.2. Ţivnost vázaná – „Péče o děti do tří let věku v denním reţimu“ 

Tato ţivnost ve své podstatě plně nahrazuje původní instituci jeslí, které byly 

upravovány ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 242/1991 Sb., o soustavě 

zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi. Činnost jeslí byla 

ovšem podle § 124 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních sluţbách a podmínkách jejich 

poskytování, ukončena 1. 4. 2012 a jejich činnost je dále upravena pouze 

ţivnostenským zákonem, konkrétně vázanou ţivností „Péče o děti do tří let věku 

v denním reţimu.“ 

Obsahem této ţivností je „výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním 

nebo v celotýdenním reţimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, 

pohybových, pracovních, hudebních, 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.“(Nařízení vlády č. 278/2008 o 

obsahových náplních ţivností) 

Pro zaloţení vázané ţivnosti je nutné splnit všeobecné podmínky stanovené 

ţivnostenským zákonem. Dále je třeba prokázat odbornou způsobilost pro vykonávání 

daného druhu ţivnosti. Pro péči o děti do tří let věku se jedná o specifický druh odborné 

kvalifikace a to buď: 

a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického 

asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného 

sanitáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo 

b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#f5084394
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sociálních sluţbách podle zvláštního právního předpisu**), nebo 

c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zvláštního 

právního předpisu***), nebo 

d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 

podle zvláštního právního předpisu****), nebo 

e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém postavení (§ 2 a 23 obchodního 

zákoníku) nebo v pracovněprávním vztahu, nebo 

f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu*****)“ 

(zákon č. 455/1991 Sb. příloha č. 2)
 4
 

 

Dále je nutné pro oba typy ţivností splnit základní hygienické a stravovací 

podmínky, řídit se předpisy poţární ochrany, ochrany veřejného zdraví a splnit 

podmínky stanovené stavebním úřadem. 

Konkrétní podmínky poskytování péče o děti mimo školský zákon nejsou dále 

upravovány ţádným právním předpisem. 

„V praxi to znamená, ţe ţádný zvláštní právní předpis nestanoví, o kolik dětí 

můţe pečovat jedna pečující osoba, o kolik dětí můţe být pečováno v jednom okamţiku 

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 sluţby je čistě na poskytovateli této sluţby, neboť mu takovou povinnost 

ţádný právní předpis neukládá.“ (MPSV Péče o děti, dětská skupina: 2013) 

 

2.3 Občanský sektor jako poskytovatel předškolní péče 

Předškolní péči je moţné poskytovat i na nekomerční bázi v rámci neziskového sektoru. 

Instituce občanského sektoru nebývá zaloţena primárně za tímto účelem, ale můţe 

například jako vedlejší činnost provozovat ţivnost péče o děti.  

                                                
4
 *) 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 
**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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Současný právní řád nezná jiný způsob zaloţení sluţby péče o děti, neţ je zřízení 

mateřské školy podle školského zákona nebo zaloţení ţivnosti podle zákona 

ţivnostenského. 

„Pokud se nicméně poskytovatel péče o děti rozhodne neposkytovat péči v rámci 

vzdělávacích zařízení typu mateřských škol a zároveň jeho činnost nevykazuje znaky 

podnikání, musí být provozování sluţby péče o děti v souladu s obecně platnými 

předpisy
5
, například v oblasti hygieny a stravování, poţární a stavební oblasti aj. 

Soulad s těmito předpisy poskytovatel konzultuje s místním stavebním úřadem, osobami 

odborně způsobilými v poţární ochraně a orgánem ochrany veřejného zdraví, případně 

s dalšími subjekty.“ (MPSV, Péče o děti, dětská skupina: 2013) 

Protoţe ţádný konkrétní právní předpis neupravuje tuto oblast, musí se 

poskytovatelé obracet na řadu odpovědných orgánů, které mají za úkol posoudit plnění 

hygienických a stavebních poţadavků, poţární ochrany, ochrany památek apod. 

Problémem v této oblasti je zejména fakt, ţe ani pro tyto orgány neexistuje právní 

úprava, podle které by mohly jednotně posuzovat zařízení poskytující sluţby péče o děti 

mimo školský zákon a zákon o ţivnostenském podnikání. Dochází tak tedy k rozdílným 

nárokům na jednotlivá zařízení nebo k aplikování předpisů, které se na ně přímo 

nevztahují. 

 

                                                
5 Těmito předpisy jsou zejména:  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;  

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

předpisů;  

 zákon č. 133/1958 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 

pozdějších předpisů.  
 

Z hlediska potravinového práva  

 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a poţadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin – (jedná se o 

obecné zásady a poţadavky potravinového práva);  

 nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů + komoditní 

vyhlášky k tomuto zákonu;  

 nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách;  

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;  

 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

ve znění pozdějších předpisů  
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2.4 Dětská skupina 

Oblast předškolní péče o děti, která funguje mimo školský zákon a ţivnostenský zákon 

není dostatečně právně upravena v oblasti konkrétních podmínek poskytování této 

sluţby. Provozovatelům se tedy nechává volná ruka ve výběru vhodných pracovníků,  

jejich kvalifikaci a počtu, v počtu dětí i ve výchovném programu. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) tedy přišlo s návrhem 

zákona o dětské skupině (dále jen DS), která by měla slouţit jako alternativní řešení 

nedostatku míst v mateřských školách, a tudíţ podpořit rychlejší návrat pečujících 

rodičů na trh práce. Věcný záměr tohoto návrhu vychází přímo z programového 

prohlášení vlády, která se zavázala podporovat alternativní předškolní zařízení za 

účelem rychlejšího návratu rodičů s malými dětmi na trh práce. DS by neměly fungovat 

jako vzdělávací instituce, ale prioritně by měly slouţit jako jedna z moţných variant, 

které mohou rodiče s malými dětmi vyuţít, aby se mohli vrátit do pracovního procesu. 

Poţadavky na zřízení DS jsou mírnější neţ poţadavky na mateřské školy podle 

školského zákona, jsou ale přesně definované, coţ poskytuje potenciálním zřizovatelům 

návod, jak zařízení zaloţit a rodičům garantuje určitou kvalitu poskytovaných sluţeb, 

neboť dětské skupiny budou spadat pod správu MPSV. Na rozdíl od neakreditovaných 

„péčových ţivností“ budou mít rodiče přesnou představu, co od zařízení očekávat a 

zřizovatelé budou mít přesný návod, jak postupovat.  

Další výhodou je daňová uznatelnost nákladů zaměstnavatelů na zřízení DS, a to 

i „v případě nepeněţního příspěvku zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance 

poskytované jiným subjektem neţ zaměstnavatelem, stane se na straně zaměstnance 

tento příspěvek zdanitelným nepeněţním příjmem.“ (Svobodová 2013) 

Návrh zákona o dětské skupině upravuje oblast poskytování péče o děti, která 

v současné době fungovala jen na základě obecných právních předpisů, tedy mimo 

vzdělávací oblast upravovanou školským zákonem i mimo oblast podnikatelskou 

upravovanou zákonem o ţivnostenském podnikání. Jelikoţ tato oblast není právně 

upravena, brání se tak rozvíjení alternativních typů péče o děti, které by mohly být 

poskytovány rovněţ neziskovým sektorem nebo zaměstnavateli.  

Sluţba hlídání a péče o děti v dětské skupině nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale 

poskytuje výchovnou péči zaměřenou na „rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a 

hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu s konceptem výchovy a péče o 

dítě.“ (Věcný záměr zákona o dětské skupině a změně souvisejících zákonů) 
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Dále uvádím jednotlivé podmínky fungování DS tak, jak jsou uvedeny ve věcném 

záměru návrhu zákona o DS. Tyto podmínky se mohou v průběhu legislativního procesu 

nadále měnit a nejsou tudíţ závazné do chvíle, neţ nabyde zákon účinnosti. Provozovatelé 

předškolních zařízení fungujících pouze v rámci obecných předpisů se ale mohou tímto 

předběţným návodem inspirovat. MPSV podle uvedených podmínek provozuje dětskou 

skupinu jiţ od 1. 7. 2011.  

 

Úhrada sluţby 

Sluţba péče o děti v DS není zaloţena na komerčním základě, tudíţ jejím cílem 

není generování zisku. Tato sluţba bude hrazena platbou rodičů ve výši, kterou stanoví 

poskytovatel sluţby. Maximální výše ovšem musí odpovídat zřizovacím a provozním 

nákladům na sluţbu, včetně mzdových nákladů.  

 

Povinnosti poskytovatele 

Povinností poskytovatele je uzavřít před zahájením poskytování sluţby pojistnou 

smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu trvajícího po celou dobu poskytování sluţby. 

Dále musí poskytovatel zpracovat vnitřní pravidla, která upraví provozní otázky 

poskytování sluţby a koncept výchovy a péče, který vymezuje základní poţadavky a 

podmínky pro péči a výchovu dětí s cílem zajistit kvalitu sluţby a rozvíjet schopnosti 

dítěte a jeho kulturní a hygienické návyky přiměřené věku dítěte. Poskytovatel musí 

uzavřít s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování sluţby a musí vést průběţnou 

evidenci dětí, kterým je sluţba poskytována. 

 

 Osobní způsobilost pečujících osob 

 úplná způsobilost k právním úkonům, 

 zdravotní způsobilost k výkonu práce péče o dítě, 

 bezúhonnost, 

 odborná způsobilost, u které je moţno volit z následujících:  

 vzdělání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, 

ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního 

pracovníka nebo zdravotnického záchranáře podle 

zvláštního právního předpisu
6
, 

                                                
6
 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 
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 vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka 

v sociálních sluţbách podle zvláštního právního 

předpisu
7
, 

 vzdělání učitele mateřské školy nebo učitele prvního 

stupně základní školy podle zvláštního právního 

předpisu
8
, 

 profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné 

školní docházky podle zvláštního právního předpisu
9
, 

 odborná kvalifikace podle zvláštního právního předpisu
10

. 

 

Nejniţší počet pečujících osob v DS 

 o nejvíce 6 dětí současně v dětské skupině pečuje nejméně 1 pečující 

osoba, 

 o 7 aţ 24 dětí současně v dětské skupině pečují nejméně 2 pečující osoby, 

 v případě, ţe se v dětské skupině pečuje o nejméně 13 a nejvíce 24 dětí 

současně a alespoň jedno z těchto dětí je mladší dvou let, pečují v dětské skupině 

nejméně 3 pečující osoby. 

 

Nejvyšší počet dětí v DS 

 současně můţe být v jedné dětské skupině nejvíce 24 dětí 

 poskytovatel má moţnost s ohledem na aktuální i měnící se poptávku 

poskytovat sluţbu hlídání a péče o dítě ve více dětských skupinách (i 

s menším počtem dětí) současně 

 

Hygienické podmínky 

Bude stanoven minimální hygienický standart pro péči o méně neţ 4 děti, 

přičemţ se zvyšujícím počtem dětí se budou nároky zvyšovat. „Sluţba hlídání a péče 

                                                                                                                                          
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních). 
7 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů. 
8 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
9 4)Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 
10 5)Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). 
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o dítě v dětské skupině musí být poskytována v místnostech, kterými se rozumí byt, 

obytná nebo pobytová místnost. Místnosti musí být umístěny tak, aby byla zajištěna 

jejich dostupnost, odpovídající osvětlení a mikroklimatické podmínky. Vybavení musí 

odpovídat poţadavkům a potřebám dětí. Součástí musí být vybavením a věku dětí 

vyhovující hygienické zařízení. Vybavenost místností musí odpovídat věku a počtu dětí a 

musí být uzpůsobena tak, aby se dalo co nejvíce předcházet úrazům a poraněním nebo 

jiným újmám na zdraví. Ve všech místnostech musí být zajištěn odpovídající denní úklid. 

Poskytovatel musí zajistit moţnost pobytu a her dětí na veřejném hřišti či v přírodě. 

K dispozici musí být lékárnička k ošetření drobných poranění.“ 

V případě, ţe je pečováno o 4 aţ 12 dětí, „musí splňovat provozovatel minimální 

standard stanovený v předchozím odstavci, aby k dispozici byla místnost pro pobyt a 

pro odpočinek dětí, odpovídající počet WC a umyvadel přizpůsobených věku dětí a 

rovněţ moţnost osprchování dětí a v případě potřeby prostory k přebalování, kuchyň či 

kuchyňský kout s příslušným vybavením a šatna. Místnosti pro pobyt a pro odpočinek 

musí zahrnovat na dítě plochu minimálně o velikosti 3m
2
.“ 

(MPSV, Péče o děti, dětská skupina: 2013) 

 

Stravování 

Poskytovatel není povinen poskytovat stravování, pokud je tak dohodnuto ve 

smlouvě sepsané s rodičem dítěte. Pokud poskytuje stravu rodič, musí provozovatel 

dbát na správné uskladnění, ohřev a podání stravy podle příslušných předpisů hygieny 

potravin. Pokud zajišťuje stravu provozovatel, týkají se ho stejné podmínky. 

 

2.4.1. Předškolní vzdělávání nebo předškolní péče? 

Návrh zákona o dětské skupině rozvířil debatu o smyslu předškolní péče. Jiţ dlouhou 

dobu se vedou spory, zda se předškolní děti mají v mateřské škole učit či nikoli. 

Odpověď je poměrně snadná, pouze je nutné se na učení dívat jinou optikou, neţ na něj 

pohlíţí klasický vzdělávací systém.  

Jak tvrdí Jana Kropáčková z pedagogické fakulty UK, dítě se učí od narození. 

Takţe učit by se v kaţdém případě mělo, ale jde o to, jaká forma se zvolí. Děti by 

neměly jen sedět u stolečků, ale mělo by se dbát na spontánní a individuální rozvíjení 

potencialit dítěte. (Těthalová 2011) 

Vědět, jakým způsobem podporovat předškolní děti v jejich správném 

individuálním rozvoji, ale vyţaduje určitou míru zkušeností nebo kvalifikace. Pro 
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akreditovaná školská zařízení tedy existuje rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání RVP PV, který určuje všechny podmínky. Tento program ve své podstatě 

rovněţ podporuje rozvoj dětí svázaný s jejich individuálně různými schopnostmi a 

moţnostmi. Rámcovými cíly tohoto programu je „rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, 

osvojení základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost a získání osobní 

samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osoba působící na své 

okolí.“(RVP PV 2004) 

 Odpůrci návrhu zákona o dětské skupině kritizují zejména fakt, ţe DS 

budou poskytovat pouze hlídání, nikoli vzdělávání dětí. DS ovšem vytváří program 

výchovy a péče, který by měl podporovat přirozený vývoj dětí a jejich výchovu. 

Nejedná se tedy o pouhé hlídání dětí.  

Vzhledem k neexistenci jakékoli povinnosti umisťovat dítě do zařízení 

předškolní péče, mohou rodiče pečovat o své dítě doma aţ do započetí povinné školní 

docházky, a také se nebudou řídit vzdělávacím programem. Bude snad dítě pro to špatné 

a nevzdělané? 

Současná ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová 

v rozhovoru pro ČT 24 řekla, ţe vzdělání je pro předškolní děti rozhodně důleţitý 

prvek, ale plán výchovy a péče v dětských skupinách do velké míry vzdělávací program 

nahrazuje. (Marksová 2014) 

DS by navíc neměla být v ţádném případě konkurencí klasickým mateřským 

školám. Jedná se pouze o alternativu, která pomůţe zvýšit nedostatečnou nabídku péče 

o předškolní děti a zaručí jistou míru kvality této sluţby, která by jinak byla 

poskytována v rámci „péčových ţivností“, chův nebo v rodinách.  

Agentura Deloitte zpracovala v souvislosti s dětskou skupinou empirický 

výzkum pro zaměstnance a zaměstnavatele, kde dotázala 886 zaměstnanců z 38 firem. 

Většina dotazovaných by své dítě chtěla umístit do předškolního zařízení ještě do tří let 

věku. Hlavním důvodem, který by respondenty odradil od návratu z rodičovské 

dovolené bylo pro 70% z nich nedostupné předškolní zařízení. 73% dotázaných se 

zajímá o zákon o dětské skupině a více neţ 80% souhlasí se zmírněním podmínek pro 

zřízení DS. Nejčastěji by slevily ze vzdělání pečovatelů, vzdělávacího programu a 

hygienických poţadavků. V případě finanční podpory zaměstnavatele by DS 

upřednostnilo 82% respondentů. Z výzkumu lze vyvodit, ţe většina respondentů nevidí 

v DS problém, ani za předpokladu sníţených podmínek. 
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3. CÍLE A METODY 

Cílem mé práce je popsat stávající formy předškolní péče, problémy, které se při jejich 

zakládání a provozu vyskytují, a zhodnotit, zda by zjištěné problémy mohl řešit zákon o 

dětské skupině. Zajímá mě především, jaké právní předpisy upravují tuto oblast a jakým 

způsobem se v praxi zřizují zařízení typu miniškolka, dětský klub apod., které nejsou 

mateřskými školami, ale přesto poskytují pravidelnou celodenní péči o předškolní děti. 

V praktické části mé práce se budu snaţit zjistit, jakým způsobem jsou tato zařízení 

v mé zkoumané oblasti právně definována, jak fungují a jak se navzájem liší. Důraz 

budu klást na slabé stránky legislativy i celkového provozu, které provozovatelé sami 

identifikují. 

Ve výsledku se pokusím podchytit tyto slabiny současné legislativy v oblasti 

předškolní péče a zároveň poukázat na návrh zákona o dětské skupině, který by mohl 

mít pozitivní vliv na jejich odstranění i na redukování problémů participujících stran. 

Hlavní výzkumné otázky pro mou práci jsou:  

 Jakým způsobem mohou být legislativně ukotvena zařízení, která 

nejsou veřejnými mateřskými školami, a přesto poskytují pravidelnou celodenní 

péči o předškolní děti v ČR? 

 Jak se jednotlivé formy navzájem liší? 

 Jaké problémy identifikují provozovatelé těchto zařízení v legislativě 

a fungování předškolních zařízení? 

 Jaké  problémové oblasti mohou být řešeny návrhem zákona o 

dětské skupině? 

 

Oblast předškolní péče je upravovaná celou řadou zákonů a předpisů a na jejím 

fungování se podílí stát, trh i občanská společnost. Pro teoretické ukotvení své práce 

jsem vyuţila Potůčkovu teorii o rozdělení státu, trhu a občanské společnosti jakoţto 

regulátorů lidské činnosti. První část mé práce tedy popisuje tyto regulátory a jejich 

obecný vliv na fungování společnosti.  

V následující části pak tuto regulaci aplikuji na oblasti předškolní péče. Zde 

jsem se pokusila shrnout nejdůleţitější právní předpisy upravující jednotlivé typy 

zařízení předškolní péče, popsat aspekty jejich fungování a zaměřila jsem se především 

na jejich vzájemné rozdíly a nesrovnalosti v legislativě.  
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Tato teoretická část se snaţí poskytnout alespoň částečný obraz právní úpravy 

předškolní péče v ČR, přičemţ rovněţ odhaluje její slabá místa. Teoretická část je 

doplněna kapitolou o návrhu zákona o dětské skupině, který rovněţ tvoří podklad pro 

praktickou analýzu provedenou v následující části. 

V teoretické části mé práce se tedy opírám především o odborné veřejně-

politické publikace popisující fungování státu, trhu a občanské společnosti a následně o 

studium dokumentů, konkrétně zákonů, vyhlášek a nařízení upravujících oblast 

předškolní péče u nás.  

Praktická část mé práce spočívá v ilustraci několika příkladů předškolní péče 

mimo oblast veřejných mateřských škol, kde se zaměřuji především na jejich právní 

definovanost a na jednotlivé aspekty fungování, které následně srovnávám 

s fungováním DS. 

Výzkumný design mé práce je typem komparativní případové studie s cílem 

kontrastu kontextů. „Usiluje spíše o analýzu zkoumaného souboru případů jako 

takových, neţ o vyvozování teoretických závěrů. Smysl srovnání více případů zde 

spočívá v tom, ţe napomáhá odhalení specifických rysů jednotlivých případů.“ (Karlas 

2008: 67 

 

3.1 Oblast zájmu a výběr respondentů 

Cílovou populací pro můj výzkum jsou zařízení, která se neidentifikují jako veřejné 

mateřské školy, a přesto poskytují pravidelnou celodenní péči o předškolní děti, dále 

mají maximálně 12 dětí a nacházejí se v oblasti Praha-západ. Z odpovídajících zařízení 

jsem vybírala s důrazem na rozmanitost, tj. různé legislativní ukotvení, název, dobu 

provozu apod.  

Jako oblast svého zájmu jsem si zvolila okrajovou část Prahy, konkrétně Prahu-

západ. Důvodem je zejména zvyšující se počet obyvatel v příměstských částech velkých 

měst, kde vznikají nové výstavby a zvyšuje se tak počet mladých lidí v těchto oblastech. 

Ten vede i k nedostatku míst v předškolních zařízeních a vzniku nových, často 

soukromých školek či „péčových ţivností“.  

Prahu jsem nezvolila zejména proto, ţe je jako hlavní město s velkou konkurencí 

ve všech oblastech poměrně vybočující a řada ukazatelů by se zde mohla lišit (cena, 

důvody vzniku zařízení, program) právě kvůli konkurenci.  
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Zařízení do 12 dětí jsem volila z důvodu srovnatelnosti s připravovanou 

legislativou dětské skupiny, kde se na zařízení do 12 dětí vztahují sníţené hygienické 

podmínky. Rovněţ „péčové ţivnosti“ vznikají zpravidla pro menší počet dětí, aby jejich 

provozovatelé byli schopni zajistit potřebné prostory a mohli zároveň věnovat dětem 

náleţitou péči.  

Veřejné mateřské školy zřizované státem, obcí nebo krajem jsem pro svůj 

výzkum nevolila proto, ţe nekorespondují s mým výzkumným záměrem identifikovat 

legislativní úpravu jiných typů předškolních zařízení, neţ je veřejná MŠ, rovněţ nejsou 

srovnatelná s DS zejména kvůli vysoké kapacitě, která ve veřejných školkách můţe 

dosahovat i více neţ 200 dětí. 

 

3.2 Sběr dat a jejich analýza 

Jednotlivá zařízení jsem oslovila e-mailem nebo telefonicky a sběr dat jsem prováděla 

osobně v místě jejich provozu. 

Informace od respondentů jsem získávala pomocí polostruktorovaného 

rozhovoru. Připravila jsem si schéma jednotlivých témat, která vycházejí z výzkumné 

otázky, a ke kaţdému tématu jsem zvolila několik podotázek, které se ovšem mohou 

v praxi poupravit. Tento typ rozhovoru je v podstatě strukturovanou konverzací, kde 

připravený scénář výzkumníkovi pomáhá neodchýlit se od výzkumných otázek, ale 

dává do jisté míry volnost k objevení dalších zajímavých témat. (Švaříček, Šeďová 

2007: 160-162, Hendl 2005: 173-175) 

 V průběhu výzkumu jsem prováděla i krátké pozorování, neboť zařízení bylo po 

dobu rozhovoru v provozu. Seznámila jsem se se zaměstnanci a provozovatelé mě 

provedli prostorami a poskytli mi krátký výklad. 

Respondenty jsem po příchodu do zařízení informovala o mé osobě a cílech 

mého výzkumu. Rovněţ jsem je upozornila, ţe poskytnuté informace budou v mé práci 

anonymizovány, tudíţ nikde nebudu uvádět informace o jménech osob, provozoven, 

místě provozu ani ţádné konkrétní informace, které by vedly ke snadnému odhalení 

totoţnosti respondentů. Zařízení jsem proto označila zkratkami.
11

 

Po prozkoumání on-line nabídky předškolních zařízení jsem vybrala tři zařízení, 

která se navzájem podstatně liší, a plní tak předpoklad variability, nutný pro co nejlepší 

                                                
11

 Přepisy rozhovorů u zařízení A a B budou na vyžádání k dispozici. Provozovatelka zařízení C odmítla 
nahrávání rozhovoru, tudíž jsem zde provedla dotazování s terénními poznámkami. 
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představu fungování jednotlivých typů zařízení. Konečný výběr zařízení tedy vypadal 

takto: 

 

Dětský klub v rámci OS 

Toto zařízení funguje jako občanské sdruţení provozující ţivnost „Péče o děti do 3 let 

v denním reţimu“. Nadchází se ve větším městě nedaleko Prahy. Jeho provozovatel 

současně vede i bazén pro plavání kojenců a batolat, a to jako fyzická osoba ve stejné 

provozovně, a proto můţe obě činnosti účelně propojovat. 

 

Školička pro děti od tří let 

Provozovatel s dlouholetou praxí v předškolní pedagogice vede nové zařízení 

předškolní péče jako volnou ţivnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Zařízení se nachází ve vesnici na Praze-západ 

a potýká se s řadou problémů, zejména kvůli hygienickým poţadavkům. 

 

Akreditovaná miniškolka 

Provozovatel s dlouholetou praxí v předškolní pedagogice, který nejdříve fungoval jako 

fyzická osoba provozující volnou ţivnost, v současnosti funguje jako školská právnická 

osoba a vede akreditovanou miniškolku ve vesnici na Praze-západ. 

 

Scénář rozhovoru jsem si rozdělila podle jednotlivých oblastí mého zájmu, které 

jsem následně analyzovala za pomoci prvků tematické a obsahové analýzy.  

Jedná se o kategorie: 

 zaloţení zařízení, legislativní ukotvení, důvody, plnění poţadavků 

hygieny apod., povinnosti provozovatele) 

 financování 

 způsobilost pečujících osob 

 kapacita zařízení a věkové rozmezí dětí 

 provoz zařízení  

 stravování 

 program zařízení 

 dětská skupina 

Závěrečný blok otázek jsem směřovala na povědomí respondentů o návrhu 

zákona o dětské skupině a poţadavcích na její zřízení a vedení. Respondenty jsem zde 
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vedla k vyjádření názoru na klady a zápory tohoto nového typu institucionální péče o 

předškolní děti a zároveň jsem zjišťovala, zda by si zvolili takovýto typ zařízení, pokud 

by ho legislativa upravovala jiţ v době zakládání jejich provozu, či zda by neuvaţovali 

o přechodu na tuto právní formu i v současnosti.  

Při analýze rozhovorů jsem postupovala metodou tematického kódování 

(Švaříček, Šeďová 229-230). Předem jsem si vytvořila tematické kategorie, které jsem 

se pokusila ve výpovědích respondentů vyhledávat. Tomu jsem přizpůsobila jiţ 

zmíněný scénář polostrukturovaného rozhovoru.  

Nekódovala jsem celý text pomocí otevřených kódů (Strauss, Corbinová 1999:  

42-52), ale identifikovala jsem předem stanovené kategorie ve všech částech textu a 

napříč tematickými okruhy. V průběhu dotazování ovšem respondenti sami rozšiřovali 

tematický okruh o další zajímavé okolnosti, které jsem se rovněţ pokusila zařadit nebo 

na ně alespoň upozornit.  

Výsledkem tematického kódování v mé práci je popis jednotlivých kategorií u 

vybraných případů shrnutý v tabulce. (Příloha 2)  

Zajímavé názory respondentů jsou v práci uvedeny pomocí citací nebo popisem 

situace respondenta, které jsou v textu znázorněny tabulkami. Text v tabulkách je 

krátkou formou kazuistiky, tedy popisem „konkrétního případu, jeho aktuálního stavu a 

historie.“ (Jandourek 2007: 121) 
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4. ZÁKLADNÍ ASPEKTY FUNGOVÁNÍ 

PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ U ZKOUMANÉHO 

VZORKU 

 

4.1 Legislativní ukotvení 

Pokud mají rodiče zájem umístit své dítě do zařízení předškolní péče, pravděpodobně 

budou postupovat stejným způsobem, jakým jsem postupovala já při mapování své 

oblasti. Pokud neuspějí s umístěním dítěte ve veřejné školce v místě svého bydliště, 

budou hledat alternativní variantu v přiměřené vzdálenosti pomocí on-line nabídky. 

Zařízení předškolní péče na svých stránkách uvádějí obecné informace ohledně 

počtu přijímaných dětí, programu péče a ceně, ale ve většině případů se nedozvíte, co 

jsou skutečně za zařízení. Rodiče tak mohou jen těţko očekávat plnění nějakých svých 

představ o kvalitě zařízení, pokud nemají představu, o jaké zařízení se jedná a jaké 

povinnosti plní. 

Podle informací MPSV jsem zjistila, ţe neexistují ţádné konkrétní předpisy 

upravující nestátní neziskovou oblast péče o předškolní děti. V praxi ovšem tento 

problém mohou nezisková zařízení vyřešit zaloţením ţivnosti jako vedlejší činnosti. 

Tak tomu bylo i u prvního zařízení, které jsem navštívila. Další zařízení typu „školička“ 

funguje jako volná ţivnost pro péči o děti starší tří let. Poslední „miniškolka“ pak 

funguje jako akreditovaná školská právnická osoba. 

 

 

4.2 Zaloţení zařízení 

Důvodů k zaloţení předškolního zařízení můţe být celá řada. Předpokládala jsem, ţe 

hlavním důvodem bude nedostatečná kapacita stávajících zařízení a následná potřeba 

jejího zvýšení, kterou budou rodiče a obyvatelé v dané oblasti projevovat.  

Důvodem k zaloţení dětského klubu v rámci OS bylo vyuţití volné kapacity 

v provozovně a rovněţ zájem rodičů o celodenní péči. 

Školička pro děti od tří let vznikla jednak z pocitu nedostatečné kapacity 

stávajících zařízení a jednak z touhy poskytovat předškolní péči lépe, neţ je tomu ve 

veřejných školkách. 
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 „Měli jsme pocit, ţe je to taková díra na trhu, protoţe neustále vás média 

masírují v tom, jak nešťastné matky pláčou a nemohou se vrátit do práce, jak prostě 

není místo ve školkách. Trošku jsme zjišťovali tady ten region, jestli tady to tak je a 

třeba loni se nedostalo v (název obce) asi 100 dětí do mateřské školy. Tak jsme si říkali, 

ţe kdyţ nám stačí deset dětí, tak je to ono.“(školička B) 

Akreditovaná miniškolka vznikala také z nedostatku míst pro předškolní děti 

v oblasti a následně přešla na jinou právní formu (akreditovanou školskou právnickou 

osobu), a to na přání rodičů, aby mohli do školky umisťovat i děti v posledním 

předškolním roce.  

 

Při zřizování zařízení předškolní péče je třeba splnit mnoho poţadavků. Získat 

ţivnostenské oprávnění pro volnou ţivnost není problém. Jako osoba je tedy 

provozovatel v pořádku. Musí ovšem získat oprávnění na provozovnu. Jelikoţ jsem 

navštívila zařízení, které svou činnost započalo v nedávné době, dozvěděla jsem se 

podrobnosti o problémech, se kterými se potýkali v začátcích.  

Je nutné získat povolení od stavebního úřadu, hygieny a poţární ochrany.  

ŠKOLIČKA PRO DĚTI OD TŘÍ LET 

Plánovali otevření zařízení v září loňského roku. Postupovali podle vymezených 

legislativních kroků, ale měli velké problémy s hygienou. Provozovatelka pracovala ve 

školství 35 let a nejvíce si stěţovala na fakt, ţe veřejné školky, ve kterých pracovala 

nebo které navštívila, vůbec nesplňovali to, co hygiena nařizovala jí. Zařízení měla 

v podstatě připravené, ale na hygieně jí nařídili ještě doplnit celou řadu věcí, takţe se ve 

výsledku zdrţela o 3 měsíce a otevřela školku aţ v prosinci, coţ pravděpodobně 

zapříčinilo současný nedostatek dětí, které potřebovali rodiče někam umístit uţ od září.  

V souvislosti s hygienickou kontrolou upozorňovala provozovatelka také na 

individuální posuzování, tedy ţe jedna pracovnice poţadovala například výlevku a 

druhá, která stav v místě provozu kontrolovala, ji uţ vidět nechtěla.  

 

Při hygienické kontrole tedy v praxi dochází k tomu, ţe se různí poţadavky na 

jednotlivá zařízení a posuzuje se hodně individuálně. Záleţí na jednotlivém 

pracovníkovi, na co klade důraz a které nedostatky je schopen akceptovat a povolení 

udělit.  
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V dalším zařízení jsem se pak dozvěděla, ţe hygiena a poţárníci měli odlišné 

poţadavky, co se týče prostoru, a nezbývalo neţ se dohodnout, přičemţ jedna strana 

musela ustoupit. 

Zákon přesně vymezuje, jaké poţadavky je nutné splnit pro akreditované 

zařízení předškolní péče, ale jen málo se zde hovoří o „péčových ţivnostech“, tudíţ se 

některé úseky dají vykládat sporně. 

U občanských sdruţení, tedy v neziskovém sektoru, pak jiţ neexistuje vůbec 

ţádný právní předpis a hygiena tedy posuzuje skutečně případ od případu. 

Nejen co se týče hygieny, ale i poţární ochrany apod. neexistuje ţádný přesný 

návod, jak postupovat. Vţdy je snadné následně provozovatele kritizovat, ţe si příslušné 

informace měli zjistit. Jedná se ale o nepřeberné mnoţství vyhlášek a nařízení, které se 

neustále mění, a proto by bylo podle mého názoru více neţ vhodné vytvořit určitý 

jednoduchý manuál, podle kterého by jedinec při zřizování zařízení předškolní péče 

postupoval. 

Alternativní zařízení péče o předškolní děti se ve své podstatě snaţí dbát co 

nejvíce na individuální potřeby dítěte, proto je zde upřednostňován malý kolektiv. Jedná 

se o jakýsi přechod mezi péčí v rodině a péčí v institucionálním zařízení, a tomu by 

podle mého názoru měla odpovídat i hygienická nařízení. Řada z povinností je dosti 

absurdní, vezmeme-li v potaz, ţe zde o 10 dětí pečuje jedna osoba, která musí mít 

v rámci provozovny vlastní toaletu a umyvadlo pro dospělé, šatnu pro zaměstnance a to 

vše i za předpokladu, ţe bydlí ve vrchním patře provozovny. 

Je tedy na místě uvaţovat o zmírnění hygienických poţadavků pro zařízení 

s malým počtem dětí, jak je tomu právě u návrhu zákona o dětské skupině.  

Právní vztah, do kterého vstupují rodiče s provozovatelem, mají předškolní 

zařízení upravena většinou v provozním řádu. Jedná se o nepsanou dohodu, se kterou 

rodič souhlasí ve chvíli, kdy se rozhodne umístit dítě do předškolního zařízení.  

Dětská skupina tuto oblast upravuje konkrétněji sepsáním smlouvy o 

poskytování sluţby, kterou rodič podepisuje, tudíţ je vzájemný vztah jasnější, i kdyţ 

moţná aţ příliš formální. Nedojde alespoň k nedorozuměním, která mohou nastat 

v případě, ţe si například rodič nepřečte vnitřní řád či provozní podmínky. 
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4.3 Financování 

Financování soukromých zařízení předškolní péče probíhá téměř výhradně z plateb 

rodičů za poskytované sluţby. Pokud se jedná o školskou právnickou osobu, můţe ţádat 

o dotace ze státního rozpočtu.  

AKREDITOVANÁ MINIŠKOLKA 

Školská právnická osoba byla první státní inspekcí hodnocena velmi negativně, 

načeţ podala odvolání, které je spolu s inspekční správou dostupné na stránkách školky. 

V prvním roce získala tato školka dotaci, která pokrývala pouhých 27% celkových 

neinvestičních nákladů. V následujícím roce jiţ bylo přiděleno 60% normativu, coţ je 

stanoveno zákonem. Jelikoţ byla inspekční zpráva v řadě ohledů negativní, nemohla 

provozovatelka získat zvýšenou dotaci. Provozovatelka hodnotí přístup inspektorek jako 

neobjektivní a podjatý. Inspekční zpráva z dalšího roku jiţ nezaznamenala větší 

problémy a školská právnická osoba byla hodnocena jako průměrná.  

Dotace ze státního rozpočtu se ovšem vypočítávají podle skutečného počtu dětí 

v zařízení, tudíţ jsou pro provozovatelku miniškolky skutečně velmi nízké, a proto 

uvaţuje převést zařízení opět na „péčovou ţivnost“. 

 

Po přečtení inspekční zprávy musím podotknout, ţe vedení akreditované 

mateřské školky je vskutku náročná činnost. Kontrola se zaměřuje na detaily a je zde 

opět vidět individuální a neobjektivní způsob hodnocení. Vţdy si totiţ inspekce bude 

mít co najít, bude-li chtít. Zároveň je vţdy nutné brát v potaz, ţe inspekce narušuje 

běţný chod zařízení, a proto ho nemůţe objektivně ohodnotit. 

 

Cena sluţeb péče o děti předškolního věku v soukromých zařízeních je tvořena 

na komerčním základu, tudíţ ji nelze ţádným způsobem zobecnit. Je to otázkou 

marketingu a mapování konkurenčního prostředí. Zařízení, které nabízí nadstandardní 

sluţby a nachází se v lokalitě, kde je nedostatečná kapacita, si můţe nastavit vyšší cenu, 

neţ běţné průměrné zařízení v oblasti s vysokou konkurencí.  

Ve sledované oblasti se cena předškolních zařízení pohybuje okolo 6.000 Kč aţ 

10.000 Kč měsíčně za celodenní docházku jednoho dítěte. Ve většině případů se cena za 

stravu počítá zvlášť, protoţe zařízení nabízejí i půldenní nebo hodinový provoz, a tak 

cenu za stravu přičítají pouze za dobu strávenou v zařízení. Za stravu je tedy nutné 

k ceně přičíst řádově 1.000 aţ 1.500 Kč. 
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Dalším způsobem dofinancování jsou, zvláště u neziskového sektoru, 

sponzorské dary. Dětský klub A také získává určité pomůcky nebo finance z darů a 

zároveň majitel velmi promyšleně skloubil dva vzájemně se podporující provozy 

v jedné provozovně, coţ mu umoţňuje sníţit cenu pro rodiče. 

DĚTSKÝ KLUB V RÁMCI OS 

Provozovatel si zřídil ve vlastní nemovitosti malý bazén pro plavání kojenců a 

batolat, tudíţ celý prostor byl nucen uzpůsobit pro pobyt dětí od 6 měsíců. Následně se 

rozhodl vyuţít i zbylé prostory. Uvaţoval o pronájmu části budovy, nakonec se ale 

rozhodl zaloţit občanské sdruţení, které bude zaměřeno na aktivity předškolních dětí a 

rovněţ bude jako vedlejší činnost provozovat zařízení předškolní péče. Prostory 

v nemovitosti tedy víceméně pronajal sám sobě a OS mu přináší peníze pouze na 

vlastní provoz a na část splátek hypotéky. Zbylé finance a částečně i zisk pak získává 

z podnikání FO – plavání kojenců a batolat. 

 

Financování dětské skupiny je uzpůsobeno předpokladu, ţe se má jednat o 

neziskovou oblast. Platby rodičů za sluţbu tedy mohou dosahovat maximálně výše 

zřizovacích a provozních nákladů. Stát pro DS nenabízí moţnost dotací ze státního 

rozpočtu, pracuje zde ovšem s dotacemi z fondů EU a daňovým zvýhodněním jak na 

straně provozovatele, tak na straně rodičů, coţ přišlo nejvíce zajímavé dotazovaným 

subjektům v mém výzkumu.  

Provozovatel dětského klubu v rámci OS, jehoţ profil nejvíce odpovídá 

charakteristikám DS, se vyjádřil takto: 

„To by bylo samozřejmě úţasný. Samozřejmě bych měl zájem. Protoţe drtivá 

většina našich zákazníků jsou v zaměstnaneckém poměru a tam ty daně platí, ţivnostník 

si to umí udělat, ale kdyţ jste v ZP tak to vidíte na výplatní pásce a kdyby to tam těm 

maminkám a tatínkům přiskočilo zase něco, zase by byl zájem ještě větší. Já bych to 

nejraděj dělal zadarmo, kdyby to šlo. Prostě tak, aby to zaplatilo to, co si to vezme. Já si 

z toho nepotřebuju vzít peníze a koupit si auto, já auto mám, já mám všechno, co 

potřebuju.“ 

  

U školičky pro děti od tří let byl větší problém, co se týče financování DS, nebo 

obecně zařízení v neziskovém sektoru. Provozovatelka sice v současné době zisk 

nevytváří, ale za předpokladu plné obsazenosti by po nějakém čase její zařízení ziskové 

bylo, coţ je její ambicí, a tudíţ by právě z důvodu financování pravděpodobně DS 
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nezvolila. V ostatních aspektech se jí návrh zákona zdá prospěšný a vyuţitelný i pro její 

zařízení. 

4.4 Způsobilost pečujících osob 

V akreditovaném předškolním zařízení musí mít pečující osoby předepsané odborné 

vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících. V akreditované miniškolce 

ovšem jedna z pečovatelek odpovídající vzdělání nemá, coţ bylo rovněţ opětovně 

vytýkáno školskou inspekcí v inspekčních zprávách. Ředitelka zařízení má vzdělání 

odpovídající a rovněţ mnohaletou praxi.  

Obdobně tomu bylo i u dvou dalších zařízení, kde odborná způsobilost nebyla 

vyţadována. Pro „péčovou ţivnost“ pro děti od 3 let není vyţadováno vůbec ţádné 

odborné vzdělání ani praxe. Přesto předpokládám, ţe člověk bez vztahu k dětem by 

neměl ambice podobné zařízení si zakládat. Provozovatelka školičky pro děti od tří let 

má vystudovanou pedagogickou fakultu, obor předškolní výchova, má aprobaci pro 

první stupeň a k tomu 35 let praxe v mateřské a základní škole. Právě zkušenosti 

v oboru jí vedly k zaloţení vlastního zařízení. Nezaměstnává v současné době ţádné 

další pracovníky. 

Provozovatel dětského klubu v rámci OS má rovněţ pedagogické vzdělání. Co 

se týče poţadavků na zaměstnance, ale nepreferuje vzdělání nebo praxi. Upřednostňuje 

vztah konkrétní osoby k dětem, jeho tvořivost a nápaditost, coţ často nejde ruku v ruce 

s vysokoškolským diplomem.  

„Vţdy tu musí být někdo, kdo má alespoň nějaké pedagogické minimum. 

Pečovatelka 1 nemá úplně dokončené pedagogické vzdělání, má rozdělanou 

rekvalifikaci. Pečovatelka 2, která tu je, má základní pedagogické vzdělání.  My bychom 

to v podstatě mít nemuseli. Stanovuju si to sám. Buď musím vidět reálně schopnosti toho 

člověka, mám tady vynikající paní, která má vynikající vztah k dětem a má skvělé 

nápady, co se týče výtvarných činností, a přesto nikdy tady v té pedagogické činnosti 

nepracovala, a přitom je výborná. Tak jsem si jí vyzkoušel, pracovala tu na zkušební 

dobu první dva měsíce a viděl jsem a po konzultaci s ostatními jsem jí přijal.“ 

Odborná způsobilost pečovatelů v DS je upravena v návrhu zákona (viz 

kapitola 1.4 Dětská skupina).  Je zde voleno širší spektrum oborů vhodné pro odborné 

vzdělání pečujících osob, je zde moţno zvolit i vzdělání zdravotní nebo vzdělání 

sociálního pracovníka či profesní kvalifikace chůvy. Na rozdíl od zákona o 

pedagogických pracovnících, kde je přípustné pouze vysoké, vyšší odborné nebo střední 
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vzdělání pro učitele MŠ, je tedy DS flexibilnější a poţadavky na vzdělání jsou snáze 

splnitelné. 

 

Podle mého názoru je legislativní nutnost pedagogického vzdělání v této oblasti 

velmi svazující a můţe být často kontraproduktivní. Řada lidí můţe mít výborný vztah 

k dětem a bude s nimi pracovat mnohem lépe neţ vystudovaný pedagog. V oblasti 

předškolní péče bych tedy upřednostnila pedagogické zkušenosti provozovatele, který 

vytvoří vzdělávací program a sám podle vlastních zkušeností a schopností adekvátně 

zhodnotí předpoklady, které musí splňovat jeho zaměstnanci. Zákon zde můţe zbytečně 

bránit v uplatnění schopným lidem a upřednostňovat lidi studované, ale v praxi málo 

vhodné. 

 

4.5 Kapacita zařízení a věkové rozmezí dětí 

Ve všech třech zkoumaných zařízeních je optimální kapacita nastavena na 10 dětí. Při 

celkovém zkoumání oblasti tento počet poměrně odpovídá ve většině jednotřídních 

zařízení alternativního typu. Zatímco ve veřejných mateřských školkách je ve třídě aţ 

25 dětí, zvolili provozovatelé méně dětí zejména z důvodu zkvalitnění péče a lepšího 

vztahu k dětem a jejich potřebám.  

„Nabízíme rodinnou péči. Je to v podstatě ideální přechod mezi domácí péčí, 

kdyţ to dítě je do 3 let doma, a potom nástupem do státní mateřské školy.  Tady je těch 

dětí málo a my se jim můţeme věnovat, vycházet z individualit toho dítěte a hlavně 

z potřeb toho dítěte. Kdeţto kdyţ paní učitelka v mateřské škole akreditované, státní má 

28 tříletých dětí, tak nemůţe dělat to, co můţeme dělat tady my. Matky nás vyhledávají 

z těchto důvodů, ţe prostě nejsme jako mateřská školka.“ (školička pro děti od tří let) 

Dětská skupina je rovněţ primárně koncipovaná jako menší zařízení pro 

maximálně 24 dětí. Jednotlivé podmínky jsou ovšem rozděleny podle počtu dětí, 

přičemţ do 12 dětí jsou niţší hygienické podmínky apod.  

 

Věkové rozmezí dětí ve zkoumaných zařízeních se lišilo podle druhu zařízení. 

Dětský klub v rámci OS mohou navštěvovat děti od 10 měsíců aţ do předškolního věku. 

V současné době ale mají pouze děti do 3 let, protoţe v okolí není takový nedostatek 

míst ve veřejných školkách. 
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Ve školičce pro děti od tří let přijímají děti od tří let do předškolního věku, 

předškoláka ovšem v současné době ţádného nemají. Podobně je tomu i u akreditované 

miniškolky, která změnila své legislativní ukotvení kvůli předškolnímu roku, přesto 

však mají děti pouze od tří do čtyř let. Umoţňuje ovšem navštěvovat zařízení dětem jiţ 

od dvou let. 

V případě dětské skupiny se věkové rozmezí pohybuje od šesti měsíců do 

zahájení povinné školní docházky, coţ opět nejvíce odpovídá profilu zařízení A.  

V tomto ohledu se rovněţ objevovala řada kritik DS, a to zejména kvůli věkově 

heterogenním skupinám. Provozovatelka školičky pro děti od tří let se rovněţ setkala 

s negativními ohlasy rodičů. 

  „Rodiče zajímá věková skladba. Jsou tu děti taky čtyřleté a matky pak nechtějí 

mít svoje čtyřleté dítě třeba s dítětem rok a půl starým. Protoţe je mezi nimi obrovský 

rozdíl, v jeho potřebách, v tom co dovede, co se s ním má a nemá dělat a ty maminky 

mají pocit, ţe by se to jejich starší dítě nevyvíjelo, ţe by se mu nevěnovala taková péče. 

V okamţiku, kdy tu budu mít homogenní skupinu od tří do pěti let, tak s nimi můţu dělat 

určité věci, a kdyţ tu budu mít do toho dvě děti rok a půl staré, tak to nepůjde. 

 Tohle byl právě názor maminky, která má doma rok a půl staré dítě a právě 

čtyřleté, takţe ona to vidí a nepotřebuje, aby se ten starší od toho mladšího učil být 

ohleduplný a pomáhat, ale vidí, ţe ho to brzdí ve vývoji, protoţe se musí starat o to 

mladší, protoţe potřebuje přebalit, nakrmit a toho staršího jakoby strčí na vedlejší 

kolej.“ 

 

Důleţitým aspektem je rovněţ počet pečovatelů na určitý počet dětí. Ve 

školičce pro děti od tří let provozovatelka garantuje vţdy jednu pečující osobu na 

maximálně pět dětí. V dětském klubu v rámci OS se počet osob upravuje podle 

konkrétních podmínek situace. Při pobytu mimo zařízení doprovází více neţ pět dětí jiţ 

dvě pečovatelky. Pokud zařízení navštěvují menší děti, je také přítomno více 

pečovatelů, ale konkrétní počet není nikde striktně upraven. V akreditované miniškolce 

jsou garantovány dvě paní učitelky na 10 dětí, tudíţ je stav ve všech zařízeních ve 

výsledku velmi podobný. 

Dětská skupina je o něco málo benevolentnější. 1 pečující osoba se můţe starat 

o nejvíce 6 dětí. Pro 7 – 24 jsou pak nutné 2 pečující osoby. 
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4.6 Provoz zařízení 

Provozní doba zařízení závisí na potřebách rodičů, které se provozovatel snaţí 

uspokojit. Zatímco veřejné mateřské školky mají provozní dobu přibliţně od 7-8 hodin 

do 16-17 hodin s upraveným prázdninovým provozem zpravidla v jednom měsíci, 

soukromá zařízení se snaţí vycházet rodičům vstříc jak prodlouţenou pracovní dobou 

bez letních prázdnin, tak i nabídkou individuálního hlídání po večerech či o víkendech. 

V dětském klubu B nabízejí individuální hlídání kaţdý den v týdnu 24 hodin 

denně. V dětském klubu A pak mají prodlouţenou provozní dobu od 6:30 do 17:30. Ve 

všech třech zařízení funguje prázdninový provoz. 

Provozní doba u DS není nijak pevně stanovena, takţe předpokládám, ţe bude 

koncipována podobným způsobem. 

 

4.7 Stravování 

Stravování se v předškolních zařízeních řídí obecnými zásadami potravinového 

práva a zákonem o hygieně potravin. Ve veřejných mateřských školách se často 

nachází vývařovna přímo v prostorách MŠ, neboť zde bývá kapacita i přes 200 dětí a 

často je mateřská škola spojena i se základní školou. 

U alternativních menších zařízení by takovýto způsob nebyl výhodný, a proto si 

stravu většinou nechají dováţet z jiných zařízení.  

Dětský klub v rámci OS dováţí stravu z blízké základní školy, kde jim připravují 

menší porce a méně solené a kořeněné jídlo vhodné pro předškolní děti. Jelikoţ zařízení 

navštěvují i děti do 1 roku, které se nestravují běţným způsobem, mohou se v takovém 

případě rodiče spolupodílet na stravování a dávat dítěti jídlo sebou. Podmínkou ovšem 

je, aby z hygienických důvodu byla veškerá strava uzavřená a balená v originálním 

balení. Rodiče tedy nemohou dát do krabičky dítěti doma vařené jídlo, ale mohou 

zakoupit přesnídávku nebo jinou stravu podobného typu, kterou mu v dětském klubu 

ohřejí a podají.  

 Ve školičce pro děti od tří let si jídlo rovněţ dováţejí, ale umoţňují rovněţ 

rodičům spolupodílet se na stravě libovolným způsobem. Provozovatelka uvádí, ţe 

hlavním důvodem k tomuto kroku je fakt, ţe mnoho dětí má nějaký dietetický problém 

(diabetici, celiatici) a nestravuje se běţným způsobem. Ona se takto snaţí vyjít rodičům 

vstříc, aby její zařízení nezavrhovali, a je tudíţ ochotná podávat dětem speciální stravu, 

kterou si přinesou z domu. 
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V akreditované miniškolce si pro obědy jezdí sama paní ředitelka a svačinky 

dětem připravují sami z okolních zdrojů, tedy čerstvé pečivo, jogurty ovoce apod. 

V dětské skupině není striktně dána povinnost provozovatele poskytovat stravu. 

Pokud to bude zaznamenáno ve smlouvě s rodičem, můţe stravu zajišťovat výhradně 

rodič dítěte a provozovatel je pouze povinen dbát na správné uskladnění a ohřev. 

Rovněţ je poskytovatel povinen dbát na dodrţování pitného reţimu dítěte. 

 

4.8 Program zařízení 

Většina předškolních zařízení uveřejňuje na svých stránkách denní program, aby měly 

rodiče představu, jak bude jejich potomek trávit den ve školce.  

Akreditovaná předškolní zařízení musí při sestavování programu dbát na 

povinnosti stanovené školským zákonem a rovněţ jsou povinni naplňovat vzdělávací 

funkci plněním rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP), coţ je předmětem 

kontroly školské inspekce. 

Povinnost plnit RVP má z vybraných zařízení pouze akreditovaná miniškolka, 

která se setkala s negativním hodnocením inspekce právě v oblasti jeho plnění. 

Ředitelka si vytvořila vlastní vzdělávací program, který podle ní splňoval prvky RVP. 

Vlastní program odmítla zveřejnit i mi ho poskytnout k nahlédnutí, neboť se obává, ţe 

by její nápady mohl někdo převzít. 

RVP upravuje vhodné pomůcky a postupy pro rozvoj jednotlivých oblastí a 

následně deklaruje očekávané výstupy v jednotlivých oblastech. 

Ve spojení s podmínkami školského zákona tedy předepisuje pedagogům přesný 

postup, jak s dítětem pracovat, a to včetně přesného časového rozvrţení. Zákon 

stanovuje, jak dlouhá musí být přestávka mezi jídlem a další aktivitou, jakým způsobem 

má pedagog dítě stimulovat k jednotlivým úkonům a je na školské inspekci následně 

pak vše zhodnotit. 

Podle mého názoru všeho moc škodí a v tomto případě je jiţ předepsáno příliš 

mnoho poţadavků a podmínek, které v praxi nejsou dítěti ku prospěchu, ale právě 

naopak. 

V zařízení předškolní péče by se mělo dítě prioritně socializovat, rozmluvit se, 

naučit se fungovat v kolektivu apod. Prostor by měl být dán kreativitě a mělo by se dbát 

na individualitu a potřeby dětí. Z toho vychází i názory a postupy provozovatelů 

alternativních zařízení. 



  

34 

 

 

„My máme základní rámcový vzdělávací program. Bývalá paní majitelka ho 

vystavila. Ona učila x let v mateřských školkách, takţe věděla, a je vzdělaný pedagog, 

vytvořila mi základ a já jsem se inspirovala tím, co ona napsala, něco jsem si z toho 

vzala, něco jsem udělala podle svého a udělala jsem si měsíční plány, kdy jsme kaţdý 

měsíc probírali nějaké téma, co se zrovna ten měsíc hodilo. Ale je to tak, ţe kdyţ to ten 

den zrovna nejde, tak se nic neděje, protoţe tady jsou ty děti věkově nakombinované a 

nechci je všechny nutit teď hned k malování nějakého obrázku, protoţe to je v plánu. 

Takţe u nás je to bonus navíc, ţe i kdyţ nemusíme, tak se řídíme tím plánem, ale 

nemáme ho jako prvotní, jen jako doplňkový program k tomu ostatnímu.“ (dětský klub 

v rámci OS) 

U zařízení předškolní péče, která nabízí péči pro poslední předškolní rok, se 

můţeme setkat s různou kvalitou přípravy u akreditovaných MŠ a soukromých 

„péčových ţivností“. Proto se také uvaţuje o povinném posledním předškolním roce. 

Nemusí to být ovšem vţdy tak, ţe v neakreditovaném zařízení se dítě na základní školní 

docházku nepřipravuje. 

„ Máme vlastní vzdělávací program. My předškoláka ţádného nemáme, jsme tu 

krátce. Já to mám na stránkách taky, ţe jsem učila na základní škole na prvním stupni, 

takţe přesně vím, co by to dítě, který nastupuje do první třídy, co by mělo umět a co by 

mělo znát. Takţe já se svými zkušenostmi můţu garantovat, ţe to dítě na tu školu 

připravím. 

Já jsem dělala rámcový vzdělávací program pro první třídu. Ještě jsem dělala na 

fakultní základní škole, takţe my jsme vytvářeli ty programy, kdyţ se tím ostatní školy 

ani nezabývaly, takţe já s tím mám dlouholeté zkušenosti.“ (Školička pro děti od tří let) 

 

Dětská skupina negarantuje ţádný vzdělávací program, protoţe se prioritně nejedná o 

vzdělávací zařízení. Poskytovatel péče o děti v DS musí vytvořit program výchovy a 

péče, který se v podstatě rovná vzdělávacímu programu, který si v současnosti vytvářejí 

alternativní zařízení, na která se nevztahuje povinnost RVP. 

Odpůrci DS stavějí svou kritiku zejména na problému potlačení vzdělávací funkce 

v předškolních zařízeních. 

„Já si myslím, ţe se potlačuje vzdělávací funkce v těch státních zařízeních, protoţe kdyţ 

je tam jedna učitelka na to dopoledne s 28 dětmi, tak nemá šanci tam jakoukoli 

vzdělávací činnost dělat. Akorát si můţe posadit děti na ţidličky, před ně si stoupne a 
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řekne: „tak a teď si všichni zazpíváme“. A to ţe ten nechce zpívat, tomu se stýská po 

mamince, tomu se chce čůrat, to se nedá stíhat. 

A proto je to předškolní zařízení, aby se ty děti socializovaly natolik, aby byly 

schopný jít do školy. A jestli to dítě bude líp nebo hůř kreslit, to je ve výsledku jedno, 

protoţe od toho je tu ta škola, aby je to naučila. To dítě musí jít mentálně a sociálně 

připravené do té školy a jestli bude drţet tuţku jako kopyto nebo úplně vzorně, od toho 

je tu první třída.“(školička pro děti od tří let) 

„Měli jsme tu děti s mentálními dysfunkcemi, děti, které nešly adaptovat 

v prostředí státní školky, tak se tady v té malé skupině rozmluvily, adaptovaly, takţe ta 

práce s dětmi tady je.“ (akreditovaná miniškolka) 

 

Podle mého názoru ustoupení od striktně definovaného vzdělávacího programu 

do detailu kontrolovaného inspekcí nemusí v ţádném případě znamenat, ţe se děti 

budou v zařízení předškolní péče méně vzdělávat. Právě opak je pravdou. Budou se 

vzdělávat způsobem pro ně adekvátním, metodou pro ně vhodnou a zejména s důrazem 

na individuality kaţdého jednotlivce. Ţádné dítě nebude hodnoceno jako neodpovídající 

nějakým poţadavkům, neboť kaţdé dítě je jiné a vyvíjí se různým způsobem. Pokud 

jedno dítě neumí nakreslit čtvereček, můţe být naopak nadané třeba tělesně či hudebně. 

 

4.9 Přechod na dětskou skupinu 

Celkové povědomí respondentů o návrhu zákona o dětské skupině bylo poměrně nízké. 

Všichni věděli, ţe takový návrh proběhl, jelikoţ se o tom hodně zmiňovala média. Ve 

všech třech zařízeních se domnívali, ţe DS klade v podstatě nulové nároky na prostor, 

hygienické podmínky a podobně a spojovali DS s hlídáním dětí v bytě panelového 

domu pečovatelem bez jakéhokoli vzdělání. 

„Jsou tam stanovená minimální pravidla a trošičku se moţná bojím toho, ţe to je 

příliš benevolentní a uţ vidím x lidí v paneláku třeba ve 2+1 jak si zakládají DS. Ale na 

druhou stranu, jestli tam to dítě bude někdo chtít dát za nějaký peníz, tak proč ne.“ 

(dětský klub v rámci OS) 

DS typově nejblíţe bylo právě dětský klub v rámci OS, zejména kvůli tomu, ţe 

se jedná o občanské sdruţení, tudíţ neziskovou instituci. Dále pak i věkové rozmezí dětí 

odpovídá nejlépe DS, neboť nabízí sluţbu pro děti od 10 měsíců aţ do povinné školní 
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docházky. Podmínkám DS neodpovídá u tohoto zařízení pouze vzdělání jedné 

pracovnice. Naopak nadstavbou je zde stravování, které DS prioritně zajišťovat nemusí.  

Školička pro děti od tří let se od dětské skupiny liší v mnohém. 

Nejproblematičtější oblast zde tvoří komerční základ tohoto podnikání, neboť 

provozovatelka by ráda dosahovala zisku. Neprovozuje rovněţ zařízení s tak širokým 

věkovým rozmezím a dokonce věkově heterogenní skupiny dětí nepreferuje. 

Z legislativy DS by ocenila pouze niţší hygienické nároky na provozovnu. 

Akreditovaná miniškolka v tuto chvíli nejméně odpovídá podstatě DS, neboť 

prioritně plní vzdělávací funkci podle školského zákona. Ředitelka ovšem uvaţuje o 

opětovném navrácení k podnikání. Zde by byl rovněţ problém se ziskem, neboť 

soukromá osoba by většinou ráda na svém podnikání alespoň trochu vydělala. Sama 

ředitelka DS nijak zvlášť neřešila, neboť, jak jsem jiţ zmínila, se v současnosti jedná o 

naprosto jiný druh sluţby, neţ který poskytuje. 

 

4.9.1. Dětská skupina jako moţné řešení 

Legislativa dětské skupiny upravuje nejméně právně definovanou oblast předškolní 

péče, tedy oblast nestátní neziskové péče o předškolní děti. Dosavadní stav vedl 

neziskové subjekty k zaloţení ţivnosti, coţ příliš nekoresponduje s jejich nekomerčním 

základem. 

Dětská skupina umoţňuje zaloţit si neziskové zařízení předškolní péče i pro 

fyzické či právnické osoby, coţ v současné době moţné není. Pokud si FO nebo PO 

chtějí zaloţit takovéto zařízení, musí zvolit buď variantu ţivnostenského podnikání 

nebo školské právnické osoby. Pokud ovšem chtějí zařízení neziskové a zároveň mimo 

školský zákon, je zde DS garantující kvalitu, poskytující daňové výhody a zastřešená 

MPSV. 

DS je krok správným směrem, krok k podpoře iniciativ občanské společnosti 

k řešení problému nedostatečné kapacity předškolních zařízení. Je to motivace ze strany 

státu, která tu chyběla. 

DS ovšem neřeší celou oblast předškolní péče u nás. Oblast „péčových ţivností“ 

by si rovněţ zaslouţila jistou míru pozornosti. Zde by postačila úleva z hygienických 

poţadavků na zařízení pro děti starší tří let. Soukromá zařízení, která by měla do 12 

dětí, a nebyla by upravována školským zákonem, by tak mohla vyuţívat sníţené 

hygienické poţadavky upravované návrhem zákona o DS. Rovněţ by pro tuto oblast 

bylo vhodné vytvoření metodiky postupu při zakládání zařízení předškolní péče. Podle 
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mého názoru by ovšem i zde mohla poslouţit legislativa DS jako určitý návod, neboť 

péčové ţivnosti jsou ve své podstatě velmi podobnou institucí jako DS. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo popsat oblast předškolní péče v ČR a zjistit, jaké různé právní 

formy instituce péče o předškolní děti u nás existují. 

Oblast předškolní péče je primárně upravena školským zákonem, který se 

vztahuje na veškerá akreditovaná zařízení předškolní péče zapsaná v rejstříku škol a 

školských zařízení. Tato zařízení mohou být zřizována jako veřejná (zřizovaná státem, 

krajem nebo obcí) nebo jako soukromá (zřizovaná fyzickou či právnickou osobou nebo 

neziskovým subjektem). Na všechna tato zařízení se vztahují stejná práva a podmínky 

upravená školským zákonem. 

Oblast předškolní péče mimo školský zákon je upravena zákonem o 

ţivnostenském podnikání v rámci volné ţivnosti pro děti od tří let věku a vázané 

ţivnosti pro děti do tří let věku. Tato oblast se potýká s větším mnoţstvím problémů, 

jelikoţ práva a povinnosti poskytovatelů nejsou dostatečně upraveny. V rámci 

ţivnostenského podnikání se provozovatel musí řídit pouze některými paragrafy 

hygienické vyhlášky, splnit poţadavky ţivnostenského zákona pro udělení ţivnosti a 

mít schválný objekt, kde ţivnost provozuje od stavebního úřadu, poţární ochrany a 

hygieny. 

Oblast předškolní péče, která se nezaměřuje na vzdělávání dětí podle školského 

zákona ani není zaloţena za účelem zisku, není upravena ţádným konkrétním právním 

předpisem, a tak se na ni vztahují pouze obecně platné předpisy o ochraně veřejného 

zdraví apod. 

Tuto nejméně právně upravenou oblast pokrývá návrh zákona o dětské skupině, 

kterou si můţe zřídit jakýkoli subjekt při splnění základních hygienických podmínek, 

pokud má zájem o zařízení předškolní péče mimo školský zákon zřízené na 

nekomerčním základě. 

Dětská skupina upravuje hygienické poţadavky, vzdělání pečovatelů, počet dětí 

a počet pečovatelů, poţadavky na prostory, právní úpravu smluvního vztahu mezi 

provozovatelem sluţby a rodičem a stravování. Poskytuje tak provozovateli podrobný 

návod ke zřízení sluţby s niţšími poţadavky, neţ které uvádí školský zákon. Zároveň je 

dětská skupina pod správou MPSV, které schvaluje plnění poţadavků jednotlivých 

skupin a tudíţ garantuje určitou kvalitu poskytovaných sluţeb. 
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Současný stav v nedefinované oblasti předškolní péče jsem zkoumala u třech 

zařízení různé právní formy. Jednotlivá zařízení jsem popsala z pohledu předem 

definovaných tematických oblastí a porovnala je mezi sebou a s dětskou skupinou.  

Popisovaná zařízení se nejvíce liší právě kvůli vybranému legislativnímu 

ukotvení, které vyţaduje plnění konkrétních poţadavků. Vzdělávací zařízení není téměř 

srovnatelné s DS jak z pohledu hygieny, programu, stravy, tak celkové organizace. 

Nejbliţší DS by mohlo být zařízení v rámci vázané ţivnosti pro děti do tří let, neboť zde 

není nutné plnit vzdělávací poţadavky a rovněţ je zde moţné umisťovat děti od raného 

věku, stejně jako v DS. U této ţivnosti je ovšem vyţadováno plnění vyšších 

hygienických poţadavků například v hygieně potravin, které neumoţňují rodičům 

spolupodílet se na stravě svých dětí. 

Nejproblematičtějšími oblastmi je plnění hygienických poţadavků, financování 

zařízení, systém vzdělávání a problém špatné organizace státních intervencí do 

předškolní oblasti. Dětská skupina podchycuje problémy v nestátní neziskové sféře, 

ovšem její organizace není v podstatě uplatnitelná pro soukromý ziskový sektor. Ideální 

by podle mého názoru bylo uplatnit sníţené hygienické poţadavky v návrhu zákona o 

DS i na „péčové ţivnosti“ do 12 dětí.  

Ţe budou „péčové ţivnosti“ draţší sluţbou neţ nezisková péče je pochopitelné, 

ale stát při zřízení DS nabídne provozovatelům moţnost fungovat za niţší cenu spolu 

s daňovými výhodami a moţnými dotacemi z fondů EU. 

MŠMT by podle mého názoru nemělo mít monopol na poli předškolní péče, 

neboť řada rodičů upřednostní individuální péči o své děti v menší skupině před 

hromadným vzděláváním, které jejich potomky čeká v následujících letech. Intervence 

MPSV, jakoţto regulátora předškolní péče, je tak více neţ pozitivním krokem k tomu, 

aby se zvětšila škála moţných provozovatelů péče o předškolní děti s důrazem na 

minimální kvalitu těchto sluţeb. 

Celá práce je vystavěna na předpokladu, ţe veřejná zařízení předškolní péče jsou 

kapacitně nedostačující a ţe stát není schopen a v podstatě ani ochoten ji dostatečně 

rychle zvýšit, neboť to s sebou nese velké investiční náklady, které se nemusí vrátit 

zpět. Z tohoto důvodu je tedy na místě co nejlépe motivovat soukromé osoby a 

neziskový sektor k tvorbě nových alternativních typů předškolních zařízení. Dostatečná 

legislativní úprava této oblasti a nepřemrštěné nároky na provozovny jsou podle mého 

prvotním bodem pro naplnění tohoto cíle, přičemţ DS můţe být krok správným 

směrem.
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

Můţete mi popsat 

vaše zařízení? Co jste 

za zařízení? 

 

 Vzniklo celodenní hlídání v této instituci aţ následně? 

Kvůli potřebě zvenčí? 

 Co vás vedlo k zaloţení tohoto zařízení? 

Jakým způsobem je 

toto zařízení 

financováno? 

 

 Probíhá financování zcela jen z plateb rodičů? 

 Kolik rodiče platí za celodenní pravidelné hlídání? 

 Je cena včetně stravy? 

 Je zařízení ve vašem osobním vlastnictví nebo musíte 

platit pronájem budovy? 

 Na co vše jdou finance od rodičů? 

 Nakolik se rodiče spolupodílejí na chodu zařízení (co vše 

se s sebou dítě musí do školky nosit) 

Jak probíhá provoz 

zařízení? 
 Jaká je provozní doba zařízení? 

 Má toto zařízení někdy prázdniny? 

 Spolupracujete s jinými zařízeními v případě prázdnin? 

  

Jaká je kapacita 

zařízení? 
 Jaký je maximální počet dětí na celodenní péči? 

  

Jaké je věkové 

rozmezí? 
 Od kolika do kolika let mohou děti navštěvovat vaše 

zařízení? 

 Máte speciální pedagogy pro práci s děti do 1 roku věku? 

Jak probíhá 

stravování? 
 Máte zajištěno celodenní stravování? 

 Vaří se přímo v zařízení nebo se jídlo dováţí? 

 Mohou rodiče spolupracovat na stravě, pokud o to mají 

zájem? (svačiny, obědy v krabičkách apod. ) 

Jaký program má vaše 

zařízení? 
 Provádíte výchovné nebo vzdělávací programy? 

 Inspirujete se někde při jejich vytváření? Kde? 

 Nabízíte dětem i aktivity mimo provozní dobu hlídání ve 

školce? Zájmové krouţky, kulturní akce, výlety? 

Jakým způsobem jste 

vybíral/a vhodné 

zaměstnance? 

 Jaké nároky si kladete na pečovatelky?  

 Jaké musí mít vzdělání, praxi? 

 Upřednostňujete pedagogické nebo zdravotní vzdělání? 

Jakým způsobem jste 

toto zařízení 

zakládal/a? 

 Na jaké instituce jste se obracel/a před zaloţením 

zařízení? 

 Jak je toto zařízení právně definováno? 

 Řídíte se nějakými zákony či předpisy? Inspiroval/a jste 

se někde? Kde? 

 Jaké poţadavky jste musel/a splnit? 

 Setkal/a jste se s dotazy rodičů na téma legislativního 

uchopení a plnění hygienických nebo jiných poţadavků? 

Cítíte jako problém 

nedostatečnou právní 
 Je podle vašeho názoru lepší být lépe legislativně 

uchopenou organizací? 



  

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definovanost vašeho 

zařízení? 
 Pokud byste měl/a moţnost, zvolila byste 

předdefinovanou variantu předškolní péče? 

 Byla pro vás realizace vašeho zařízení z tohoto pohledu 

náročná? 

 Cítil/a jste nedostatek informací v této oblasti? 

 

Co víte o novém 

návrhu zákona o 

dětské skupině? 

 Víte, jaké hygienické, pedagogické podmínky určuje? – Je 

to podle vás adekvátní? Dobré, špatné? 

 Víte, jakým způsobem je moţné DS zaloţit? Jaký je na to 

váš názor? 

 Víte, jaké jsou kladeny nároky na vzdělání zaměstnanců, 

věk dětí, financování apod? Váš názor? 

Je podle vašeho názoru 

dětská skupina řešením 

v této oblasti? 

 Kdybyste, s příhlédnutím k vašim zkušenostem, nyní 

zakládal/a předškolní zařízení, zvolil/a byste tuto variantu? 

 Upravuje podle vás DS všechny problematické oblasti se 

kterými jste se potýkal/a vy? pokud ne, co doplnit? 
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Příloha č. 2: Tabulka jednotlivých kategorií u vybraných případů 

 Dětský klub 
v rámci OS 

Školička pro 
děti od 3 let 
 

Akreditovaná 
miniškolka 

Dětská skupina 

Legislativní 
ukotvení 

OS provozující 
vázanou 
živnost 

Volná živnost Školská právnická 
osoba 

Dětská skupina 

Důvod 
založení 

Využití 
kapacity 
provozovny 

Nedostatečná 
kapacita 
předškolních 
zařízení 

Nedostatečná 
kapacita + 
garantovaný 
předškolní rok 

Nedostatečná 
kapacita 
předškolních 
zařízení 

Plnění 
podmínek 

Splňovali již 
dříve – bez 
problémů 

Rozdílné 
posuzování 
jednotlivých 
pracovníků 
hygieny 

Odlišné 
požadavky 
hygienické a 
požární ochrany 

Nižší nároky na 
hygienu a 
prostory 

Financování Spojení 
podnikání FO a 
OS + dary 

Financování 
zcela z plateb 
rodičů 

Financování 
z plateb rodičů + 
dotace 

Z plateb rodičů 
do výše 
zřizovacích a 
provozních 
nákladů + daňové 
úlevy 

Cena 6600 Kč 
měsíčně + 
strava 

7500 Kč 
měsíčně + 
strava 

6800 Kč měsíčně 
+ strava 

x 

Způsobilost 
pečujících 
osob 

Upřednostňuje 
vztah k dětem 
před 
vzděláním 

Pedagogické 
vzdělání 
ředitelky + 
zkušenosti v 
oboru 

Pedagogické 
vzdělání ředitelky, 
jedna pečovatelka 
bez ped. vzdělání 

Požadované 
vzdělání -  širší 
spektrum oborů 

Kapacita 
zařízení 

10 dětí 10 – 15 dětí 10 dětí 24 dětí (do 12 
dětí mírnější 
podmínky) 

Věkové 
rozmezí 

10 měsíců – 6 
let 

3 – 6 let 2 – 6 let 6 měsíců – 6 let 

Počet 
pečovatelů 
na počet 
dětí 

Počet osob 
podle 
konkrétních 
podmínek 

1 pečující 
osoba na max. 
5 dětí 

2 učitelky na 10 
dětí 

1 osoba pro max. 
6 dětí 

Provozní 
doba 

6:30 – 17:30 i 
o prázdninách 

7:30 – 17:30 
(možná 
domluva) i o 
prázdninách 

7:00 – 17:00, i o 
prázdninách 

Záleží na 
konkrétním 
provozovateli 

Stravování Dovoz ze ZŠ + 
spoluúčast 
rodičů 

Dovoz od 
cateringové 
společnosti + 

Dovoz ze ZŠ, 
spoluúčast 
nemožná kvůli 

Není předepsaná 
povinnost 
poskytovat 
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nejmenších 
dětí (HACCP) 

plná 
spoluúčast 
rodičů 

plnění 
hygienických 
požadavků 

stravu – možná 
plná spoluúčast 
rodičů 

Cena stravy 1200 Kč 
měsíčně 

1400 Kč 
měsíčně 

1020 Kč měsíčně x 

Program 
zařízení 

Vlastní RVP, 
není závazný 

Vlastní RVP Povinný RVP, 
kontrola školskou 
inspekcí 

Nemá RVP, ale 
program výchovy 
a péče 

Povědomí o 
DS 

Zkreslené 
informace + 
vysoký zájem 
o přechod k DS 

Zkreslené 
informace + 
nemá zájem o 
přechod kvůli 
zisku 

Nízké povědomí + 
nemá zájem kvůli 
typu svého 
zařízení 

 
x 

 

 

 

 


