
PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Scénář polostrukturovaného rozhovoru 

 

Můžete mi popsat 

vaše zařízení? Co jste 

za zařízení? 

 

 Vzniklo celodenní hlídání v této instituci až následně? 

Kvůli potřebě zvenčí? 

 Co vás vedlo k založení 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 dováží? 

 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 kroužky, 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 založením 

zařízení? 

 Jak je toto zařízení právně definováno? 

 Řídíte se nějakými zákony či předpisy? Inspiroval/a jste 

se někde? Kde? 

 Jaké požadavky jste musel/a splnit? 

 Setkal/a jste se s dotazy rodičů na téma legislativního 

uchopení a plnění hygienických nebo jiných požadavků? 

Cítíte jako problém 

nedostatečnou právní 
 Je podle vašeho názoru lepší být lépe legislativně 

uchopenou organizací? 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

definovanost vašeho 

zařízení? 
 Pokud byste měl/a možnost, 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 možné DS založit? 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? 

 



   

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 

nejmenších 

dětí (HACCP) 

Dovoz od 

cateringové 

společnosti + 

plná 

spoluúčast 

Dovoz ze ZŠ, 

spoluúčast 

nemožná kvůli 

plnění 

hygienických 

Není předepsaná 

povinnost 

poskytovat stravu 

– možná plná 

spoluúčast rodičů 



   

rodičů požadavků 

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 

 

 

 

 

 


