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Abstrakt: 

Vedení FHS UK zvažuje, že by v souvislosti s vybudování nového sídla fakulty založilo 

zařízení péče o předškolní děti. Cílem této práce je zmapovat situaci týkající se právních 

forem péče o předškolní děti, potřeby rodičů z řad zaměstnanců a studentů FHS UK a 

finanční zdroje, ze kterých by bylo možné na zařízení péče o předškolní děti čerpat, a na 

základě těchto zjištění navrhnout řešení vhodné pro FHS UK. Toto řešení má formu 

projektového záměru, jež může být v případě schválení dále rozpracován a realizován. 

Data potřebná pro vytvoření projektového záměru byla získána prostřednictvím analýzy 

dokumentů – právních předpisů a webových stránek, a dotazníku mezi zaměstnanci a 

studenty FHS UK. Dle výsledků provedeného výzkumu by bylo v případě dostatku 

finančních zdrojů ideální zřídit na FHS UK zařízení, které by sestávalo z dvou dětských 

skupin čítajících každá 15 dětí a jednoho dětského koutku s kapacitou 12 dětí. 

Abstract:  

Management of the Faculty of Humanities, Charles University considers opening a pre-

school child care facility in a new seat of the faculty. The intention of this diploma work is 

to map and analyze legal forms of pre-school child care, needs of parents – employees and 

students of the faculty, and financial sources from which such facility could be funded; and 

then on the base of the analysis to design a solution suitable for the faculty. The solution 

has a form of a project plan, which, when approved, could be worked up and realized. Data 

needed for the project plan were gathered via analysis of documents, i.e. legal rules and 

web pages, and a questionnaire among employees and students of the faculty. According to 

the survey and in the case of available sufficient financial coverage, it would be ideal to 

establish at the faculty a facility with two children groups, each consisting of 15 children 

and a special children area of a 12 children capacity.  

 

Klíčová slova / Keywords:  

Projekt / Project 

Projektový cyklus / Project cycle 

Projektový záměr / Project plan 

Zařízení péče o předškolní děti / Pre-school child care facility 
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1. ÚVOD 
Téma své diplomové práce Projekt Trojský koník jsem si nevybrala náhodou. Jako 

matka dvou předškolních dětí a zároveň studentka jsem musela často řešit problém, kam 

své děti umístit, když jsem měla absolvovat výuku či zkoušku. Když Katedra studií 

občanské společnosti zveřejnila možnost vypracovat v rámci diplomové práce záměr 

projektu, jehož cílem by bylo umožnit zaměstnancům a studentům Fakulty humanitních 

studií Univerzity Karlovy (dále FHS UK) v Praze sladit jejich profesní život s péčí o 

předškolní děti, byla jsem ihned rozhodnuta tuto možnost využít. Projekt jsem 

pojmenovala v souvislosti s budoucím sídlem FHS UK v Praze - Troji, kde by mělo 

k realizaci projektu dojít a v souvislosti s představou prostoru, který je na akademické půdě 

vymezen malým raubířům. 

Projekty a projektový management jsou s organizovanou občanskou společností 

v České republice neodmyslitelně spjaty. Organizace občanské společnosti, které chtějí 

čerpat z veřejných rozpočtů – ať už se jedná o rozpočty územních samosprávných celků, 

státní rozpočet České republiky či fondy Evropské unie – musejí předkládat žádosti o 

finanční prostředky ve formě propracovaných projektových záměrů. 

(http://www.praha8.cz/file/HZo1/Zadost-o-grant-2014-volnocasove-organizace.doc [cit. 

2014-12-31], http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-dotacniho-

programu-na-podporu-cinnosti-nestatnich [cit. 2014-12-31], 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/projekty.html [cit. 2014-12-31]). Tuto formu žádostí 

s ní související organizaci činnosti také čím dál více vyžadují podnikatelské subjekty 

spolupracující s organizacemi občanské společnosti (http://www.jnj.cz/spolecenska-

odpovednost/odpovednost-vuci-spolecnosti/podpora-neziskovych-organizaci [cit. 2014-12-

31]). A v neposlední řadě i získávání příspěvků od nadací a nadačních fondů, tedy 

samotných subjektů občanské společnosti, funguje obvykle na tomto principu 

(http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podporene-projekty [cit. 2014-12-31]) 

Téma slaďování pracovního (profesního) a rodinného života v současnosti prorůstá 

všemi sektory společnosti. Zaměstnavatelé si čím dál více uvědomují, že když budou 

vstřícní k potřebě svých zaměstnanců sladit pracovní a rodinný život, udrží si schopné a 
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zkušené zaměstnance, získají jejich loajalitu, a vybudují si dobré jméno a konkurenční 

výhodu na trhu. Prorodinná opatření také propaguje stát, jako dobrý příklad je možno uvést 

projekt Ministerstva práce a sociálních věcí a Národního centra pro rodinu „Audit rodina & 

zaměstnání“, do nějž se zapojily jak soukromé firmy, tak samospráva, tak organizace 

občanské společnosti (http://auditrodina.mpsv.cz/index.php/slaovani-pracovniho-a-

rodinneho-ivota/35-projekty-.html  [cit. 2014-12-31]). Existuje také množství organizací 

občanské společnosti, pro které je slaďování pracovního a rodinného života jedním ze 

stěžejních témat, např. Síť mateřských center, o.s. již od roku 2004 v rámci projektu 

Společnost přátelská rodině mj. oceňuje zaměstnavatele, kteří uplatňují rovné příležitosti a 

zavádějí opatření pro slaďování rodinného a pracovního života (http://www.materska-

centra.cz/kampane-a-projekty/projekty-site-mc/spolecnost-pratelska-rodine/ [cit. 2014-12-

31]). 

Zaměstnavatelé z řad univerzit také pociťují zodpovědnost vůči svým zaměstnancům 

a v současné době, kdy rodiče trápí stálý nedostatek míst ve veřejných zařízeních péče o 

předškolní děti, zakládají mnohé univerzity vlastní mateřské školky či hlídací koutky, které 

jsou k dispozici většinou jak dětem či vnoučatům zaměstnanců, tak dětem studentů (např. 

Univerzitní mateřská škola Quočna a hlídací koutek Koala na Univerzitě Tomáše Bati ve 

Zlíně), nebo využívají služeb externích soukromých školek či jeslí (např. Vesněnka o.p.s. – 

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně). Zjistit a navrhnout, jaké řešení by 

bylo nejvhodnější pro FHS UK a její zaměstnance i studenty, je cílem této diplomové 

práce.  

Tato diplomová práce nemá vzhledem ke své povaze strukturu standardní diplomové 

práce. Její první část představuje zadání projektu, které mi sdělila proděkanka FHS UK pro 

rozvoj Mgr. Ing. Arch. Marie Pětová, Ph. D. během našeho setkání 2. května 2013. Druhá 

část prezentuje základní fakta a postupy z oblasti projektového managementu, které 

následně slouží jako návod při stanovení výzkumných otázek a při vypracování 

projektového záměru, jež je hlavním výstupem této práce. Třetí část práce je 

metodologická, tedy popisuje to, jak probíhal potřebný výzkum, jaké techniky sběru dat 

jsem použila, jak jsem postupovala při výběru vzorku atd. Ve čtvrté části prezentuji a 

analyzuji sebraná data. A na samém konci práce definuji již výše zmíněný projektový 

záměr, který předložím k hodnocení vedení FHS UK. 
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2. ZADÁNÍ PROJEKTU TROJSKÝ KONÍK 
(Zadání projektu mi sdělila proděkanka FHS UK pro rozvoj Mgr. Ing. Arch. Marie Pětová, 

Ph. D. během našeho setkání 2. května 2013.) 

Cíl projektu 

Cílem projektu Trojský koník je umožnit zaměstnancům a studentům FHS UK sladit 

jejich profesní život s péčí o předškolní děti. 

Zdůvodnění cíle 

Současná společnost je zaměřena na výkon a úspěch. Aby nebyly rodiny s malými 

dětmi vytlačovány a na okraj společnosti, je třeba vytvářet takové pracovní a studijní 

prostředí, kde je možné sladit profesní a rodinný život. Na mnoha vysokých školách nebo 

jednotlivých fakultách v České republice s tímto záměrem vznikly dětské koutky, různé 

hlídací služby či dokonce školky. Specifickým případem je dětský koutek na Filosofické 

fakultě Univerzity Karlovy, kde o děti zaměstnanců a studentů pečují v rámci povinné 

praxe studentky z Katedry pedagogiky a Katedry sociální práce. 

Aktuální situace a představy zadavatele 

FHS UK získala budovu bývalé menzy kolejí 17.listopadu v Praze – Troji, která by 

se měla v budoucnu stát novým sídlem fakulty. Vedení fakulty rozhodlo, že by její součástí 

mělo být i nějaké zařízení péče o předškolní děti. Toto zařízení by mohla provozovat buď 

sama FHS UK resp. UK, nebo by mohlo být provozováno organizací občanské společnosti, 

která by za tímto účelem vznikla. Volba zřizovatele i typu zařízení by měla vycházet 

především z analýzy právních norem týkajících se zařízení péče o předškolní děti, analýzy 

potřeb zaměstnanců a studentů FHS UK, a analýzy materiálních a finančních možností. 

Cílová skupina  

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče předškolních dětí z řad zaměstnanců a 

studentů FHS UK. 

Místo realizace projektu 
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Projekt bude realizován v novém sídle FHS UK, budově bývalé menzy kolejí 

17.listopadu v Praze – Troji případně v jeho okolí. V plánech architektů z ateliéru Kuba & 

Pilař, kteří vyhráli architektonickou soutěž na přestavbu budovy bývalé menzy na moderní 

sídlo FHS UK, se mj. nachází prostor s pracovním názvem „pronajímatelný prostor II. – 

fitness“, který by mohl být pro zařízení péče o předškolní děti použit (viz Příloha 1). 

Časové vymezení projektu  

Propracovaný projektový záměr má být dokončen do konce akademického roku 

2014/2015. 

Realizace projektu bude záviset na tom, jak bude postupovat rekonstrukce nové 

budovy FHS UK. Zahájení provozu nové budovy a současně i zařízení péče o předškolní 

děti se nyní jeví jako reálné na začátku akademického roku 2017/2018. 

Financování projektu  

FHS UK nemá v současné době na projekt vyčleněny žádné finanční rezervy. 

Součástí projektového záměru by mělo být i zmapování grantových příležitostí. 
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3. PROJEKT A PROJEKTOVÝ CYKLUS 

3.1. CO JE TO PROJEKT 
Slovo projekt má svůj původ v Latině, latinské sloveso proiacere znamená hodit, 

klást či stavět vpřed (Němec, 2002: 11).  

V současné době se označení projekt používá v mnoha různých významech, v této 

práci se budu věnovat projektu, jak ho vidí obor projektový management neboli řízení 

projektů, tedy jako procesu, který směřuje k určitému cíli. 

Project Management Institute, mezinárodní profesní sdružení firem i jednotlivých 

projektových manažerů, definuje projekt jako „dočasné úsilí vynaložené na vytvoření 

jedinečného produktu, služby nebo výsledku“ (Project Management Institute, 2008: 5; 

překlad vlastní). 

Podle mezinárodní normy pro řízení projektů, ISO 10006, je projekt „jedinečným 

procesem, který se skládá z řady koordinovaných a dozorovaných/řízených činností 

s jasnými daty zahájení a ukončení aktivit, realizovaný za účelem dosažení předem 

stanoveného cíle či cílů; tento proces musí vyhovovat některých specifickým požadavkům, 

zejména omezením determinovaným časem, náklady a zdroji, jimiž lze disponovat“ 

(Cabada, Zíková a kol., 2007: 45). 

Definice projektu v rámci směrnic Evropské unie pro zpracování projektů zní takto: 

„Projekt je série aktivit zaměřených na dosažení jasně stanovených cílů v rámci 

vymezeného časového období a daného rozpočtu“ (European Commission, 2004: 8; 

překlad vlastní). 

Poslední dvě definice poukazují na fakt, který se v různé podobě objevuje u většiny 

odborníků na projektový management (např. Doležal, Máchal, Lacko, 2009, Kerzner , 

2006, Rosenau 2000) tedy, že projekt definuje tzv. „trojimperativ“, požadavek, aby projekt 

dosáhl určitých parametrů provedení, v daném termínu a v rámci určitého rozpočtu (viz 

obr. 1).  

Veličiny obsažené v „trojimperativu“ se vzájemně podmiňují (viz Obr. 1), tedy např. 

dosáhne-li projekt vyšších parametrů věcného provedení, než bylo požadováno, je to 
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obvykle za cenu zpoždění projektu či navýšení rozpočtu, nejčastěji obojího, nebo má-li 

projekt dosáhnout daných parametrů provedení za kratší dobu, musí se počítat s navýšením 

rozpočtu atd. (Rosenau 2000, kap. 2). 

Obrázek 1. „Trojimperativ“ projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: autorka 

3.2. VLASTNOSTI PROJEKTU 
Většina odborníků (Rosenau, 2000; Němec, 2002; Marek, Kantor, 2007 a další) 

zdůrazňuje následující charakteristiky projektů: 

▪ Projekt má svůj účel, smysl, cíl 

Cíl projektu je vždy trojrozměrný, projekt musí dosáhnout určitého věcného 

provedení, a to v rámci časového plánu a v rámci rozpočtu (viz výše „trojimperativ“ 

projektu). 

▪ Projekt je jedinečný 

Projekt není rutinní. Jeho jedinečnost je dána jednak jeho neopakovatelností a 

dočasností, a jednak skupinou lidí, která na něm pracuje. 

▪  Projekt je vymezen časem, prostorem a zdroji 

Projekt má vždy jasně daný začátek a konec. Jeho podoba je závislá na organizaci a 

prostředí, v rámci nějž se realizuje a také na zdrojích, které jsou k dispozici. 
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Dalšími často zmiňovanými vlastnostmi projektu jsou: 

▪  Projekt se skládá z částí 

V rámci projektu probíhá množství aktivit, které jsou vzájemně propojené. Tyto 

aktivity lze členit do určitých etap (viz dále kap. Projektový cyklus). 

▪  Projekt je nástrojem ke změně 

V rámci projektu je třeba definovat, co chceme a můžeme změnit, jak toho chceme 

dosáhnout, a jak ověříme, že jsme byli úspěšní (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2012: 4-5). 

▪ Projekt obsahuje riziko 

„Projekt je pokus o něco nového“ (Palátová, Rathouský, 2008: 16). Vždy když 

tvoříme něco nového, hrozí řada nebezpečí, které mohou náš cíl zhatit. Součástí 

projektového řízení je proto i řízení rizik.  

3.3. TYPY PROJEKTŮ 
 Projekty je možné dělit podle více kritérií např. podle počtu fyzických osob, které 

se na projektu podílejí, na individuální projekty a kolektivní projekty, nebo podle 

potřebnosti - na projekty, které musíme realizovat (Must Projects), projekty, které bychom 

realizovat měli (Should Projects) a projekty, které realizovat můžeme (Could/Can 

Projects). (Cabada, Zíková a kol., 2007: 50-55) 

 Nejčastěji jsou projekty rozlišovány na projekty investiční a neinvestiční. Projekty 

investiční (někdy také označované jako „tvrdé“) se zaměřují primárně na pořízení 

investičního majetku, který dále slouží jako nástroj k naplňování cílů projektu. Projekty 

neinvestiční (někdy také označované jako „měkké“) jsou zaměřeny na podporu realizace 

činností, kde pořizování majetku je pouze podpůrnou záležitostí a je značně omezeno. 

Z toho hlediska je Projekt Trojský koník rozhodně investiční, protože v rámci něj má být 

zbudováno a vybaveno nové zařízení péče o předškolní děti, které bude nadále napomáhat 

ke slaďování pracovního a rodinného života rodičů z řad zaměstnanců a studentů FHS UK. 

(Marek, Kantor, 2007: 62-63) 
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3.4. PROJEKT V RÁMCI ORGANIZACE 
 Každý projekt má svou vlastní strategii, jak dosáhnout cíle či cílů projektu. Tato 

strategie by měla být v souladu a navazovat na plány a strategie organizace, v níž je projekt 

realizován (viz Obr. 2).  

 Mezi dlouhodobé plány organizace patří poslání či mise. Poslání obvykle vyjadřuje 

základní smysl existence organizace, popisuje, jaká chce organizace být a naznačuje směr, 

kam se chce ubírat.  

O něco konkrétnějším plánem organizace je vize, která se obvykle vztahuje 

k časovému horizontu 10-20 let a definuje stav, jehož hodlá organizace v budoucnosti 

dosáhnout a tím své poslání naplnit.  

Jakým způsobem chce organizace své vize dosáhnout, definuje strategie. Strategie 

stanovuje základní cíle organizace v střednědobém časovém horizontu (zhruba 5 let) a 

definuje základní postupy a nástroje k dosažení těchto cílů.  

Pro naplnění strategických cílů bývají v některých případech realizovány programy, 

ty se většinou týkají pouze určité oblasti činnosti organizace.  

Projekty mohou a nemusí být součástí programu, nicméně měly by přispívat 

k naplnění obecného či specifického cíle strategie organizace.  

(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009: 59-61) 

Projekt Trojský koník také není nějakým náhodným nápadem. Souvisí s výstavbou 

nové budovy FHS UK a s péčí o zaměstnance FHS UK, což jsou dva z několika hlavních 

cílů zmíněných v Dlouhodobém záměru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v 

Praze 2011 – 2015, který byl 16.6.2011 schválen Akademickým senátem FHS UK 

(http://fhs.cuni.cz/FHS-589-version1-zamer.pdf [cit. 2014-03-27]).   

 

 

 

 

 



9 

 

Obrázek 2. Projekty v kontextu plánů organizace 

 
Zdroj: autorka 

3.5. PROJEKTOVÝ CYKLUS 
Projektový cyklus je metodickou pomůckou, která definuje základní aktivity, jež se 

musí odehrát v rámci přípravy a řízení projektu (Marek, Kantor, 2007: 64). Projektový 

cyklus popisuje život projektu od počátečního nápadu až k ukončení a zhodnocení 

projektu. 

Počet a pojmenování fází projektového cyklu se v jednotlivých odvětvích i u 

jednotlivých odborníků na projektový management liší 

(http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivotni-cyklus-a-faze-projektu-2865.html [cit. 2014-

01-07]). „Většina autorů se shoduje na tom, že projektový cyklus můžeme dělit do čtyř až 

šesti dílčích fází“ (Cabada, Zíková, 2007: 57). V případě šesti fází - s tímto modelem budu 

pracovat ve své práci - se nejčastěji jedná o identifikaci a formulaci záměru, posouzení a 

schválení, vyjednávání a financování, implementaci a monitoring, a hodnocení (viz Obr. 3) 

(Marek, Kantor 2007: 64-65). 
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Obrázek 3. Projektový cyklus 

 
Zdroj: (Marek, Kantor, 2007: 67), upraveno autorkou. 

3.5.1. Identifikace a formulace záměru 

V první fázi projektového cyklu, což je fáze, kterou u projektu Trojský koník 

zachycuje tato diplomová práce, je třeba nejprve identifikovat problém, který má projekt 

řešit, a dále formulovat projektový záměr, jehož součástí by měly být odpovědi na všechny 

základní otázky spojené s potenciálním projektem: 

Čeho chceme projektem dosáhnout? 

Odpovědí na tuto otázku by měla být definice cíle projektu. Správná definice cíle je 

jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících úspěch či neúspěch projektu. Často používanou 

pomůckou pro definování cíle je technika SMART, podle této techniky by měl být cíl: 

 „S – specifický a specifikovaný (specific) – protože potřebujeme vědět CO?; 

M – měřitelný (measurable) – abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli; 

A – akceptovaný (agreed) – pro jistotu, že všichni relevantní vědí a souhlasí; 

R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; 

T – termínovaný (timed) – protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl.“ 

(Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009: 63) 

Jak budeme projekt realizovat? 
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Zde by mělo být osvětleno, pomocí jakých aktivit bude dosaženo cíle projektu, 

v jakém pořadí budou aktivity probíhat a také pomocí jakých zdrojů (zdrojů vlastních, 

cizích či kombinací).  

Je vhodné si ověřit, zda všechny aktivity vedou k vytyčeným cílům a naopak, zda ke 

všem cílům máme přiřazeny nějaké aktivity.  

Pro koho je projekt určen?  

Tady je na místě vymezení cílové skupiny projektu, tedy skupiny osob či subjektů, 

k nimž budou směřovat výsledky realizace projektu.  

Je vhodné udělat analýzu potřeb budoucích uživatelů a získat tak ucelené a relevantní 

informace o tom, co cílová skupina skutečně potřebuje (a nikoliv co si myslíme, že 

potřebuje). V některých případech můžeme také použít sociální analýzu – definici potřeb, 

podmínek (sociálních, politických a ekonomických) a specifik cílových skupin. 

I v případě projektů neziskového typu je také žádoucí analyzovat konkurenci, tedy 

zjistit, kdo a jak již na stejnou či podobnou cílovou skupinu mířil a jaké služby atp. jim 

nabídl. 

S kým budeme projekt realizovat? 

Zde je třeba se zamyslet, jednak jak bude vypadat realizační tým projektu a jednak 

zda bude naše organizace realizovat projekt sama či v partnerství s jiným případně jakým 

subjektem. Co se týká partnerů, je vhodné formulovat si, co od koho konkrétně očekáváme 

(doplnění odborného zázemí, kofinancování, záštitu atd.). 

Kdy a jak dlouho se bude projekt realizovat? 

Odpovědí na tuto otázku by měl být odhad časové náročnosti jednotlivých aktivit i 

celkové délky realizace projektu. Přitom je vhodné stanovit si omezení, jako jsou např. 

prázdniny, závěrky, svátky, sezónnost některých prací atd. 

Za jakou cenu se bude projekt realizovat? 
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Zde je na místě udělat rámcový odhad rozpočtu, který bude obsahovat všechny 

základní rozpočtové položky. Je také třeba zhodnotit, jestli bude mít organizace na 

realizaci dostatečné zdroje – technické a především lidské. Zejména pro malé a středně 

velké organizace může příliš rozsáhlý projekt přinést z tohoto hlediska značné riziko. 

Nábor většího počtu pracovníků, a to jen na dobu realizace projektu, často přináší velkou 

nestabilitu a místo rozvoje organizace může nastat její útlum.  

Kde bude projekt realizován? 

Každý projekt je jedinečný (viz výše) a nelze jej realizovat kdekoli. Odpovědí na tuto 

otázku by mělo být nejen geografické vymezení dopadu projektu, ale také určení, kde 

konkrétně se budou odehrávat projektové aktivity a to včetně řízení a administrativy. Větší 

projekty mohou klást značné nároky na kancelářské prostory a můžou vést k vytvoření 

speciální projektové kanceláře, či k přesídlení celé organizace do větších prostor.  

Proč projekt realizovat? 

Tuto otázku je potřeba zodpovědět především ze dvou hledisek – z hlediska 

společnosti, a z hlediska organizace, která bude projekt realizovat. 

V prvním případě by měl být představen problém, který má projekt řešit, tedy popsán 

stávající nežádoucí stav. 

V druhém případě musí organizace zvážit, jakým způsobem zapadá projekt její 

strategie (viz výše) a co projektem získá. Výstupy projektu by měly z dlouhodobějšího 

hlediska napomoci naplnění střednědobých a dlouhodobých cílů organizace. 

Vhodné je také ptát se po motivaci klíčových osob realizace (nová zkušenost, 

kariéra, touha cestovat, osobně se jich to týká atd.), identifikovat zdroje možných konfliktů 

zájmů, předpokladů splnění očekávání a stanovit priority očekávání. 

(otázky v této kapitole pochází ze zdroje Cabada, Zíková a kol., 2007: 59-63) 

  Zpracovaný projektový záměr slouží organizaci především jako podklad, na 

základě nějž se rozhodne, zda bude na projektu dále pracovat a směřovat k jeho realizaci. 

Je třeba zvážit, jestli podobný projekt už nerealizuje někdo jiný, jestli má projekt šanci 
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získat finanční podporu ze zdrojů mimo organizaci a jestli je vůbec naše organizace 

schopna projekt finančně i organizačně zvládnout. V některých případech může být 

projektový záměr také poskytnut případnému donorovi, který již v této fázi vyřadí 

projekty, které neodpovídají jeho představám. 

V případě projektu Trojský koník bude projektový záměr, který je výsledkem této 

diplomové práce, předložen vedení FHS UK, které rozhodne o vhodnosti realizace 

projektu a určí osobu/osoby, jejichž úkolem bude tento záměr rozpracovat případně i 

projekt později realizovat (viz další kapitoly). 

3.5.2. Příprava projektu a jeho formulace 

Dojde-li ke schválení projektového záměru, je třeba jej rozpracovat do formy 

podrobného návrhu projektu. Hlavním účelem této fáze je potvrdit význam a 

proveditelnost projektu, jak bylo uvedeno v jeho záměru (Marek, Kantor 2007: 65). 

Plán projektu je třeba založit na analýze klíčových determinant projektu, těmi jsou 

především tzv. zainteresované skupiny, problémy, rizika a předpoklady úspěšného řešení 

projektu a dále na analýze dalších významných faktorů ovlivňujících projekt, jak jsou 

faktory sociální, ekonomické, environmentální, politické apod. (Cabada, Zíková a kol., 

2007: 64).  

Analýza zainteresovaných skupin spočívá v identifikování příjemců projektu, tedy 

cílové skupiny či skupin, ale i dalších aktérů, kteří mohou mít vliv na projekt či projekt na 

ně, např. partnerské či konkurenční organizace, státní orgány či místí komunita, a v popisu 

zájmů těchto skupin vzhledem k cílům projektu. V rámci analýzy zainteresovaných skupin 

se posuzuje vliv jednotlivých zainteresovaných skupin na projekt a dopad, jaký na 

zainteresované skupiny bude mít realizace projektu. Na základě výsledků analýzy se 

organizace rozhoduje, které zainteresované skupiny, v jaké fázi a jak do projektu zapojí 

(např. prostřednictvím partnerství, konzultací či informování). (Eberlová, 2003: 8-18)  

Analýza rizik spočívá v identifikaci rizik tedy možných zdrojů nežádoucího vývoje či 

nežádoucích následků pro projekt. Každá aktivita na sebe váže určitá rizika, která se dají 

více či méně předvídat. Rizika je třeba nejen pojmenovat, ale i určit pravděpodobnost 

jejich výskytu a zhodnotit závažnost jejich dopadu na projekt. Na základě této analýzy je 
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třeba stanovit opatření, která budou rizika minimalizovat případně i vytvořit scénáře řešící 

nejpravděpodobnější rizika, která se mohou během projektu objevit a ohrozit úspěšnou 

realizaci projektu. (Cabada, Zíková a kol., 2007: 64) 

Jedním z jednodušších a zároveň účinných a proto velmi populárním analytickým 

nástrojem, které můžeme k analyzování determinant budoucího projektu použít, je tzv. 

SWOT analýza. Jedná se o metodiku strategického plánování, která může řešitelům 

projektu pomoci zejména na počátku projektové přípravy. Akronym SWOT spojuje 

počáteční písmena čtyř anglických termínů: „Strengths – silné stránky, Weaknesses – slabé 

stránky, Opportunities – příležitosti a Threats – rizika“ (Marek, Kantor 2007: 69). 

Zmíněné termíny označují faktory, které mají na projekt vliv, a které je třeba v rámci 

analýzy identifikovat. Analýza se vždy soustředí na dvě širší kategorie – vnitřní a vnější 

faktory, přičemž u každého z nich zkoumá negativní i pozitivní aspekt. 

Mezi vnitřní faktory patří silné a slabé stránky, to znamená ty faktory, které jsme 

schopni posoudit ze stávající situace. Marek a Kantor říkají, že abychom zjistili, jaké jsou 

naše silné a slabé stránky, můžeme si položit např. následující otázky: „Jaké jsou naše 

ne/výhody? či Co ne/funguje dobře“ (Marek, Kantor, 2007: 70). V případě projektu může 

tedy být silnou stránkou např. stálý donor nebo motivovaný projektový tým a slabou 

stránkou např. špatný přístup k cílové skupině či nezkušenost projektového týmu.  

Vnějšími faktory jsou příležitosti a rizika. Analýza těchto faktorů navazuje na 

předchozí vymezení silných a slabých stránek. Příležitosti shrnují možnosti, které by se 

daly využít k tomu, abychom překonali slabé stránky a rozvíjeli rozpoznané silné stránky.  

V případě projektu může být příležitostí např. pozitivní změna legislativy. Rizika jsou 

naproti tomu faktory, které by mohly zabránit žádoucímu postupu. Každý projekt skýtá 

množství rizik, počínaje finančními riziky a konče faktory, které mohou negativně ovlivnit 

implementaci projektu.  

Předmětem SWOT analýzy nemusí být celý projekt, ale i jeho část např. projektový 

tým, předmět analýzy je ale třeba vždy předem a jasně definovat. Cílem SWOT analýzy je 

vytvořit reprezentativní seznamy pro silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika. Tyto 

seznamy se obvykle vpisují do čtyř polí tabulky (viz níže). 
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Tabulka 1. Tabulka SWOT analýzy 

 
+ - 

Vnitřní faktory Silné stránky Slabé stránky 
(současnost) …   … 

    
Vnější faktory Příležitosti Rizika 
(budoucnost)  … …  

    
Zdroj: autorka 

Dalším v současné době pravděpodobně nejčastěji využívaným analytickým 

nástrojem je logický rámcový přístup (Logical Framework Approach - LFA). Logický 

rámcový přístup je doporučován a v některých případech i vyžadován při přípravě 

projektů, které jsou financovány prostřednictvím programů Evropské unie (European 

Commission, 2004: kap. 5.) a prosazuje jej i International Project Management 

Association, mezinárodní organizace zabývající se podporou a šířením projektového 

managementu zejména v Evropě, Asii a Africe (Doležal, Máchal, Lacko a kol., 2009: 64-

69). Logický rámcový přístup umožňuje rozpracovat projektový záměr do formy detailního 

deskriptivního projektového návrhu a především si uvědomit vazby a souvislosti 

v projektu. Finálním výstupem tohoto přístupu je matice logických vazeb tzv. logframe. 

Logický rámcový přístup má dvě základní fáze: analytickou fázi a fázi plánovací. 

Součástí analytické fáze jsou:   

▪ analýza zainteresovaných skupin, jejím cílem je identifikovat potenciální hlavní 

zainteresované skupiny a zhodnotit jejich vliv a zájmy vzhledem k projektu (viz výše); 

▪ analýza problému, která spočívá v identifikaci klíčových problémů, hrozeb a 

příležitostí a ve stanovení příčinných vazeb; 

▪ analýza cílů, která má vést k nalezení řešení identifikovaných problémů a vyloučení 

všech nerealistických cílů 

▪ a analýza strategií, během níž jsou zhodnoceny možné strategie vedoucí k řešení 

problémů a vybrána ta nejvhodnější. 
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(European Commission, 2004: 59-60) 

Poté, co jsou určeny cíle a vybrána nejlepší strategie řešení, je na řadě plánování 

jednotlivých aktivit. V této fázi jsou definovány detailní aktivity směřující k naplnění 

jednotlivých dílčích cílů (Marek, Kantor 2007: 72).   

Po zmíněných pěti krocích můžeme přistoupit k přípravě matice logických vazeb. 

Matice logických vazeb je v podstatě tabulka, jež se skládá z šestnácti částí, ve kterých 

jsou shrnuty všechny klíčové elementy projektového záměru (viz Tab. 2). Hlavním účelem 

matice je propojit cíle projektu se vstupy, procesy a požadovanými výstupy, které jsou 

nezbytné k realizaci projektu (Marek, Kantor 2007: 73). Matice logických vazeb je 

uspořádána podle dvou os – vertikální a horizontální.  

Vertikální osa matice logických vazeb obsahuje obecný cíl, účel projektu (specifický 

cíl), výstupy a aktivity. Obecný cíl je širší záměr, ke kterému projekt přispívá. Účelem 

projektu se míní pozitivní změna, které chceme projektem dosáhnout. Účel projektu je 

často rozčleněn na několik operačních cílů. Výstupy projektu se musí pevně vázat k účelu 

projektu. Jsou to konkrétní výsledky, kterých má projekt dosáhnout prostřednictvím 

plánovaných aktivit. Aktivity jsou jednotlivé činnosti, které budou v rámci projektu 

zrealizovány, a které se vždy vztahují k plánovaným výstupům. 

Horizontální osa matice logických vazeb odráží potřebu detailního plánování a 

monitoringu a to pomocí kategorií: ukazatelů (objektivně měřitelných indikátorů), zdrojů 

ověření, a předpokladů a rizik (Marek, Kantor 2007: 73). 

Ukazatele převádějí cíle projektu na všech úrovních do měřitelné úrovně. Správné 

ukazatele by měly být konkrétní, měřitelné, dosažitelné, reálné a časově zvládnutelné 

(European Commission, 2004: 81). Často je třeba nalézt pro každý cíl dva indikátory, např. 

kvalitativní indikátor doplnit kvantitativním. Zdroji ověření se míní místa kde případně i 

způsoby jak získáme informace týkající se ukazatelů. Předpoklady a rizika jsou vnější 

faktory, které mohou významně pozitivně nebo negativně ovlivnit realizaci projektu na 

jednotlivých úrovních. 
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Do matice je možno vedle aktivit vložit navíc ještě přehled vstupů nutných 

k realizaci aktivit a rozpočet, tedy přehled nákladů nezbytných k zajištění potřebných 

vstupů. 

Tabulka 2. Informace obsažené v matici logických vazeb 

Popis projektu Ukazatele Zdroje ověření Předpoklady 

Obecnýcíl:                 
celkový cíl, k jehož 
naplnění projekt přispěje 

Ukazatele, které změří, 
do jaké míry projekt 
přispěl k obecnému cíli 

Zdroje informací            
o ukazatelích a metody, 
které použijeme 
k získání těchto 
informací  

  

Účel:                        
specifický cíl, jehož má 
projekt na konci 
dosáhnout 

Kvantitativní                    
a kvalitativní ukazatele, 
které nám pomohou 
zodpovědět otázku, zda 
byl účel naplněn 

Zdroje informací            
o ukazatelích a metody, 
které použijeme 
k získání těchto 
informací 

Předpoklady a rizika 
(faktory mimo 
kontrolu projektového 
managementu), které 
mohou ovlivnit vazbu 
mezi naplněním účelu 
a přispěním k 
obecnému cíli projektu 

Výstupy:                        
přímé/hmotné výstupy 
(zboží, služby), které 
projekt vygeneruje 

Kvantitativní a 
kvalitativní ukazatele, 
které nám pomohou 
zodpovědět otázku, jestli 
bylo dosaženo výstupů 

Zdroje informací o 
ukazatelích a metody, 
které použijeme 
k získání těchto 
informací 

Předpoklady a rizika 
(faktory mimo 
kontrolu projektového 
managementu), které 
mohou ovlivnit vazbu 
mezi dosažením 
výstupů a naplněním 
účelu projektu 

Aktivity:                                      
úkoly, které mají být 
splněny, aby bylo 
dosaženo plánovaných 
výstupů 

(přehled vstupů nutných 
k realizaci aktivit) 

(přehled nákladů / 
rozpočet) 

Předpoklady a rizika 
(faktory mimo 
kontrolu projektového 
managementu), která 
mohou ovlivnit vazbu 
mezi zrealizováním 
aktivit a dosažením 
výstupů 

Zdroj: (European Commission, 2004: 73), vlastní překlad 
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Vertikální logická vazba probíhá odspoda nahoru, tedy pokud uskutečníme klíčové 

aktivity, jejich výsledkem budou konkrétní výstupy, pomocí nichž nastolíme požadovanou 

změnu - dosáhneme specifického cíle, který přispívá k naplnění obecného cíle. (Doležal, 

Máchal, Lacko a kol., 2009: 67). 

Horizontální logická vazba vychází od předpokladů a rizik. Pokud naplníme 

předpoklady a vyvarujeme se rizik na všech úrovních, lze očekávat, že budou úspěšně 

naplněny výstupy, účel projektu i obecný cíl (Marek, Kantor 2007: 77). 

Příprava matice logických vazeb je interaktivní proces, při vyplňování tabulky se 

musí postupovat nejprve ve sloupci „popis projektu“ shora dolů, pak ve sloupci 

„předpoklady“ odspoda nahoru a postupně na každé úrovní shora dolů vyplnit ukazatele a 

zdroje ověření (viz Tab. 3) (European Commission, 2004: 73). 

Tabulka 3. Postup při vyplňování matice logických vazeb (jednotlivé kroky jsou označeny 

číslicemi 1 až 13) 

Popis projektu Ukazatele Zdroje ověření Předpoklady 
Obecný cíl        1 8 9 (nevyplňuje se) 
Účel                  2 10 11 7 
Výstupy            3 12 13 6 
Aktivity            4     5 
Zdroj: (European Commission, 2004: 73), vlastní překlad.  

Uplatnění metodiky logického rámce je důležité nejen ve fázi přípravy projektu, ale 

je klíčovým nástrojem i pro jeho implementaci a hodnocení (Ministerstvo pro místní 

rozvoj, 2004: 3).  

3.5.3. Posouzení a schválení 

Cílem této fáze je na základě vypracovaného plánu projektu a všech dosavadních 

analýz případně finální SWOT analýzy rozhodnout, zda je efektivní a smysluplné začít 

projekt realizovat. Pokud se zjistí, že projekt by jen těžko mohl dosáhnout daných cílů, je 

možné jej v této fázi ještě přepracovat nebo na něj dočasně čí úplně rezignovat. (Cabada, 

Zíková a kol., 2007: 71) 

Rozsah a délka posuzovací a schvalovací fáze projektového cyklu se odvíjí od 

skutečnosti, zda je projekt plně realizován z prostředků organizace, v jejímž rámci vznikl, 
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nebo zda je projekt kofinancován partnerem či partnery organizace. Projekty organizací 

občanské společnosti jsou obvykle financovány z více zdrojů, což znamená, že schvalování 

projektu by mělo probíhat u všech partnerů či v interakci s nimi.  

Pokud organizace teprve žádá o financování projektu, je žádost obsahující detailní 

popis projektu včetně finančního plánu a časového plánu schválena nejprve statutárním 

zástupcem organizace a pak předána hodnotitelům donora. Interní či externí hodnotitel 

donora má obvykle možnost žádost předkladatele projektu buď doporučit k podpoře bez 

výhrad, nebo doporučit k podpoře, ale vyslovit výhrady k některým položkám rozpočtu, 

nebo projekt k podpoře nedoporučit. Na základě posudků hodnotitelů pak nejčastěji o 

osudu projektu rozhoduje schvalovací komise, ale to již prostupujeme do další fáze 

projektu. 

3.5.4. Vyjednávání a financování 

V této fázi se organizace finálně rozhoduje ohledně financování projektu, určuje 

podíl vlastních a cizích zdrojů a případných výnosů projektu.   

Předmětem jednání s donory je nejčastěji rozpočet projektu a jeho jednotlivé 

položky, a pak také podoba smlouvy mezi žadatelem o podporu a schvalovatelem podpory. 

„Složitost vyjednávání a finančního řízení je úměrná velikosti a celkové náročnosti 

projektu“ (Marek, Kantor 2007: 65). 

V případě schválení žádosti o podporu je mezi donorem a příjemcem podpory 

uzavřena smlouva, která obsahuje jednak konkrétní finanční částku a jednak podmínky, 

které je příjemce při čerpání podpory povinen dodržet. Teprve na základě smlouvy a při 

dodržení stanovených podmínek jsou příjemci podpory poskytnuty finanční prostředky na 

realizaci projektu. 

3.5.5. Implementace a monitoring 

Účelem implementační fáze je generovat plánované výstupy, naplnit účel projektu a 

přispět tak k obecnému cíli projektu, tedy skutečně zrealizovat projekt. Součástí tohoto 

procesu je efektivní hospodaření s dostupnými zdroji a monitoring neboli průběžná 

kontrola, díky níž lze posoudit, jestli realizace projektu postupuje v souladu s jeho 

původním plánem, a definovat včas případné problémy projektu.  
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Během realizace projektu je třeba držet se cílů, které jsme si stanovili v předchozích 

fázích. To ale neznamená, že nemůže dojít k odchylkám či úpravám, naopak změny jsou 

vzhledem k neočekávaným událostem v projektu nevyhnutelné. „Plány jsou nejlepší 

odhady toho, co se stane v budoucnosti, ale musí být měněny s ohledem na to, co se 

skutečně děje během realizace. Matice logických vazeb, aktivity, přehledy vstupů i nákladů 

musí být proto pravidelně revidovány, vylepšovány a aktualizovány na základě zkušeností. 

To může někdy vyžadovat i změny v smlouvách o financování a související smluvní 

dokumentaci.“ (European Commission, 2004: 41; překlad vlastní)  

3.5.6. Hodnocení 

Projekt by měl být hodnocen a přehodnocován průběžně (viz výše), ale hodnocení 

jakožto poslední fáze projektového cyklu probíhá až po dokončení realizace projektu. 

V rámci tohoto hodnocení zjišťujeme, zda byly naplněny cíle projektu, zda byl projekt 

efektivní a jaký měl dopad. Hodnocení by mělo poskytnout důvěryhodné a užitečné 

informace, které mohou být použity pro poučení řešitelů i donorů a/nebo k formulování 

záměru nového projektu – tím se kruh projektového cyklu uzavře.  

Po závěrečném hodnocení nezbývá než projekt ukončit. „Nejlepším důvodem 

k ukončení projektu je splnění všech dimenzí trojimperativu“ (Rosenau, 2000: 288). 

Součástí ukončení projektu je předání smluvené dokumentace zadavateli či donorovi a 

informování cílové skupiny či dalších zainteresovaných skupin. Je zde také na místě 

poděkovat projektovým pracovníkům a případně oslavit úspěšné dokončení projektu. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, výstupem této diplomové práce má být projektový záměr, 

tedy produkt první fáze projektového cyklu. To, zda se projekt Trojský koník dostane do 

dalších fází projektového cyklu, bude záležet na rozhodnutí vedení FHS UK a vedení UK. 
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4. VÝZKUM A DATA 

4.1. JAKÁ DATA JSOU TŘEBA PRO TVORBU PROJEKTOVÉHO 
ZÁMĚRU PROJEKTU TROJSKÝ KONÍK 

 Na řadu otázek, které nám má zodpovědět projektový záměr (viz podkapitola 3.5.1. 

Identifikace a formulace záměru), nám odpovědělo samotné zadání projektu Trojský koník, 

např. proč, kde nebo kdy projekt realizovat. Řada zásadních otázek ale zůstala 

nezodpovězena: 

Jak projekt realizovat?  

Cílem našeho projektu je vybudování zařízení péče o předškolní děti v nové budově 

FHS UK, ale kdo bude toto zařízení provozovat a jakou bude mít formu a kapacitu? Co 

bude třeba k jeho založení a uvedení do provozu?  

Pro koho je projekt určen?  

Je třeba zjistit, jaké jsou potřeby a představy rodičů předškolních dětí z řad 

zaměstnanců a studentů FHS UK. Jak staré děti budou zařízení navštěvovat, jakou dobu 

tam budou trávit, kolik budou rodiče ochotni za tuto službu zaplatit atd.? 

Jak dlouho a za kolik se bude projekt realizovat? 

FHS UK má v plánu otevřít zařízení péče o předškolní děti v akademickém roce 

2017/2018. Je třeba zhruba vědět, kolik času a peněz bude do té doby na projekt 

potřebovat. Kolik bude stát a jak dlouho bude trvat rekonstrukce prostor, vybavení prostoru 

nábytkem a hračkami, výběrové řízení na ředitelku a zaměstnance zařízení atd.  

S kým budeme projekt realizovat? 

FHS UK nemá v současné době na projekt vyčleněny žádné peníze. Bylo by vhodné 

najít partnera či partnery, kteří by projekt finančně podpořili. 

S ohledem na výše zmíněné jsem definovala následující výzkumné otázky:  

4.2. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 
Jakou právní formu by zařízení péče o předškolní děti na FHS UK mohlo mít? 
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Kdo by mohl být zřizovatelem zařízení péče o předškolní děti na FHS UK? 

Jaké jsou potřeby a představy cílové skupiny tj. rodičů předškolních dětí z řad 

zaměstnanců a studentů FHS UK? 

Jakým postupem, s jakými náklady a za jak dlouho dobu bylo zřízeno podobné 

úspěšné zařízení péče na jiné fakultě či vysoké škole? 

Jaké zdroje by bylo možné využít k financování zařízení péče o předškolní děti na 

FHS UK? 

4.3. VÝZKUM 
K zodpovězení výzkumných otázek jsem provedla aplikovaný výzkum. „Zatímco 

v základním výzkumu jde o rozvoj lidského vědění jako takového, aplikovaný výzkum je 

založen na využití vědecké metodologie k řešení praktických problémů.“ (Hirt, 2012: 27-

28). Aplikovaný výzkum se využívá v situaci, když „víme, co chceme a proč to chceme, 

ale nevíme jak to udělat“ (Vacek, Skalický, Vostracký, Potměšil, 1998: kap. 2.3.2). 

V aplikovaném výzkumu se v zájmu dosažení konkrétního cíle často kombinují různé 

techniky sběru dat, tak to bylo i v mém případě. 

Můj přístup byl převážně kvalitativní, neboť mi šlo o to „do hloubky a kontextuálně 

zakotveně prozkoumat určitý široce definovaný jev a přinést o něm maximální množství 

informací“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 24). Jedinou výjimkou byl dotazník, který jsem 

použila při zjišťování představ a potřeb cílové skupiny. Dotazník je ze své podstaty vždy 

standardizovaný a tím dochází k redukci získaných informací, na druhou stranu – a to byl 

důvod, proč jsem jej použila - je to „vysoce efektivní technika, která může postihnout velký 

počet jedinců při relativně malých nákladech“ (Disman, 2002: 141).  

V následujících podkapitolách popisuji, jak jsem sbírala data pro zodpovězení 

jednotlivých výzkumných otázek. 

4.3.1. Zřizovatel a právní forma zařízení péče o předškolní děti 

Pro zmapování situace týkající se zřizovatele a právní formy zařízení péče o 

předškolní děti jsem použila analýzu dokumentů. Abych byla schopna vybrat výzkumný 

vzorek, musela jsem se nejprve seznámit s výzkumy a odbornou literaturou týkající se péče 
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o předškolní děti v České republice. Tuto literaturu jsem vyhledala pomocí on-line 

katalogu Knihovny Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, databáze Národní 

knihovny ČR a internetového vyhledavače Google Česká republika. Stěžejními se pro mě 

staly publikace Jany Paloncyové a kolektivu Systém denní péče a děti do 6 let ve Francii a 

v České republice, kniha Soukromá a firemní školka od A až do Z Terezie Pemové, Radka 

Ptáčka a kolektivu, a informační materiály občanského sdružení Hyperaktivita vydané 

v rámci vzdělávacího projektu „Budujeme firemní školky v JMK“. 

Do výzkumného vzorku jsem na základě zmíněné literatury vybrala účelově ty 

zákony, které regulují různé formy péče o předškolní děti, které řeší daňové zvýhodnění 

pro zaměstnavatele a které pojednávají o právnických osobách obecně: 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 

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

jiném vzdělávání (školský zákon) 

Zákon č. 306/1999, o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením 

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

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

V dokumentech týkajících se forem zařízení jsem analyzovala následující tematické 

oblasti: zřízení zařízení, věk dětí, počet dětí ve skupině, požadavky na odbornou 

způsobilost, prostorové a hygienické požadavky, požadavky na program, další požadavky a 

pravidla, a financování, protože ty jsou dle výše zmíněné odborné literatury pro volbu 

formy zařízení důležité. 

V dokumentech týkajících se zřizovatelů jsem se zabývala především podstatou a 

účelem právnických osob, způsobem jejich rozhodování, náležitostmi při jejich zakládání, 

a jejich daňovým režimem vzhledem k provozování zařízení péče o předškolní děti. 
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 Během výzkumu se ukázalo, že na vybrané zákony je navázáno ještě několik 

dalších právních předpisů, které jsem tudíž musela také zohlednit: 

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

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

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

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

Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské 

skupiny do 12 dětí 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, kladené na byt, 

obytnou místnost nebo pobytovou místnost 

ČSN 730580-1,2,3 Denní osvětlení budov  

ČSN 360020 Sdružené osvětlení 

4.3.2. Potřeby a představy cílové skupiny 

Potřeby a představy cílové skupiny tedy rodičů předškolních dětí z řad zaměstnanců 

a studentů FHS UK jsem zjišťovala pomocí dotazníkového šetření. Tuto metodu jsem 

zvolila, protože „umožňuje poměrně snadno získat informace od velkého počtu jedinců 

v poměrně krátkém čase a s poměrně malými náklady“ (Disman, 2002: 141). 

Vzhledem k tomu, že neexistoval způsob, jak zjistit, kteří ze zaměstnanců a studentů 

jsou či nejsou rodiči předškolních dětí, tvořili mou populaci všichni zaměstnanci a studenti 

FHS UK. Při tvorbě vzorku jsem zohlednila plánovaný termín realizace (akademický rok 

2017/2018) a do vzorku jsem nezařadila studenty posledních ročníků všech studijních 

programů.  

Dotazník jsem vytvořila v dotazníkovém systému Survio, který je k dispozici on line. 

Dotazník obsahoval celkem 14 otázek, pomocí nichž jsem chtěla zjistit, kolik dětí by 

mohlo zařízení péče o předškolní děti na FHS UK v roce 2017/2018 navštěvovat, jaká by 

byla věková struktura dětí, jakou představu mají rodiče o výši školného, provozní době 

zařízení a vzdělání pečujících osob, jestli by byli případně ochotni se podílet na hlídání dětí 

a jestli mají o zařízení péče nějaké konkrétní představy (viz Příloha 2). Když byl dotazník 
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hotov, provedla jsem na svých kolegyních z oboru předvýzkum, jehož cílem bylo 

otestovat, zda je struktura dotazníku přehledná a otázky srozumitelné. 

Oslovování vybraného vzorku proběhlo na konci června 2014 prostřednictvím e-

mailu. Celkem byl průvodní dopis a odkaz na dotazník rozeslán 1127 osobám (z toho 200 

zaměstnancům a 927 studentům). Na dotazník odpovědělo v průběhu jednoho měsíce 225 

osob (49 zaměstnanců a 176 studentů). Návratnost tedy byla 19,96%. Návratnost okolo 

20% je považována za úspěch v případě průzkumů veřejného mínění, v tomto případě jsem 

očekávala větší zájem, zvláště když jsem si dala záležet na průvodním dopise, kde jsem 

jednak vysvětlila účel výzkumu a potenciální užitečnost pro některé z respondentů a jednak 

se zaštítila jménem FHS UK. Na druhou stranu je možné, že odpovídali pouze ti 

zaměstnanci a studenti FHS UK, kterých se téma zřízení zařízení péče o děti na FHS UK 

aktuálně týká. 

4.3.3. Příklad dobré praxe 

Cílem této části výzkumu bylo získat data o již úspěšně fungujícím zařízení péče o 

předškolní děti. Snažila jsem se tedy najít informačně bohatý případ, který by splňoval 

mou podmínku úspěšnosti, a který bych mohla zkoumat do hloubky, což odpovídá podstatě 

účelového vzorkování. Co se týká strategie výběru vzorku, použila jsem tzv. sněhovou 

kouli. Několik respondentů odpovídajících na dotazník mapující potřeby a představy 

rodičů předškolních dětí z řad zaměstnanců a studentů FHS UK mi jako případ dobré praxe 

doporučilo přírodovědnou školku Rybička, která funguje v rámci Přírodovědecké fakulty 

UK v Praze. Rozhodla jsem se tedy oslovit její ředitelku a ta souhlasila s mou návštěvou a 

rozhovorem. 

Data jsem sbírala s využitím více technik sběru dat. Jednalo se o analýzu dokumentů 

– webových stránek školky Rybička, polostrukturovaný rozhovor s ředitelkou školky Mgr. 

Petrou Černou a zúčastněné pozorování, jehož předmětem byl interiér a exteriér školky. 

Před návštěvou školky Rybička jsem s ohledem na výsledky mého výzkumu týkajícího se 

forem péče o předškolní děti pročetla webové stránky školky a připravila si seznam témat a 

otázek, které jsem chtěla s paní ředitelkou probrat. Šlo o následující témata: forma a 

zřizovatel školky, kapacita školky, věk dětí, pedagogové, provozní doba, program, 

stravování, úklid, školné, financování, pojištění, aktivity, postupy a časové plány při 
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zakládání školky. Při návštěvě školky Rybička 5.9.2014 jsem pak pořídila záznam průběhu 

rozhovoru a také záznam poznatků z pozorování. Následně jsem v průběhu října získala 

další data potřebná ke zpřesnění mých závěrů pomocí dotazování, k čemuž jsem využila e-

mail.  

4.3.4. Zdroje financování 

 Při hledání zdrojů, které by k financování zařízení péče o předškolní děti na FHS 

UK mohl jeho zřizovatel využít, jsem opět použila analýzu dokumentů, tentokrát 

webových stránek různých institucí a organizací. Při výběru vzorku jsem vycházela ze 

seznamu „Kde žádat o grant?“, který je součástí studijních materiálů k předmětu 

Projektový management, jejichž autorkou je má vyučující Mgr. Romana Šloufová. Tento 

seznam obsahuje:  

„Ministerstva Kraje  

Obce  

Nadace, nadační fondy 

Evropské strukturální fondy administrované ČR  

Zahraniční ambasády v ČR 

Státní a místní rozpočty jiných států 

Prostředky z rozpočtu EU administrované EK (Komunitární programy) 

Agentury OSN.“ (Šloufová, 2012: 6) 

Vzhledem k povaze projektu Trojský koník jsem se rozhodla do výzkumného vzorku 

nezařadit zahraniční ambasády, státní a místní rozpočty jiných států, komunitární programy 

a agentury OSN. A v případě nadací a nadačních fondů jsem do vzorku zařadila pouze ty 

organizace, které již v minulosti nějaké zařízení péče o předškolní děti dle zpráv 

zveřejněných na internetu podpořily. 

Můj výzkumný vzorek tvořily webové stránky následujících institucí a organizací: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Magistrát hl. m. Prahy 

Městská část Praha 8 

Strukturální fondy Evropské unie administrované ČR 
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Nadace: Nadace ČEZ, Nadace proměny, Nadace VIA, Photon Energy Foundation, 

Nadace Komerční banky Jistota, Nadace Veronica, Nadace Pražské děti, Nadace 

partnerství, Nadace ANGEL, Nadace Preciosa, Nadace OKD. 

Na zmíněných webových stránkách jsem hledala vyhlašovaná grantová řízení či 

výzvy a porovnávala podmínky podpory se zadáním projektu Trojský koník. Zaměřila 

jsem se především na oblast podpory, podporované aktivity, místo realizace, definici 

oprávněných žadatelů a termín podání žádosti. V případě, že se v těchto parametrech 

zadání našeho projektu a výzvy shodovalo, jsem dále zkoumala termíny výzvy, její 

finanční rámec a další podrobnosti. 

4.3.5. Etika výzkumu 

Během svého výzkumu jsem dodržovala zásady důvěrnosti dat. V e-mailu, kterým 

jsem oslovovala účastníky části výzkumu týkající se potřeb a představ rodičů předškolních 

dětí z řad zaměstnanců a studentů FHS UK jsem skryla adresy příjemců. Přístup do 

počítače, v němž jsem skladovala všechna data z výzkumu, byl chráněn heslem. Zveřejnila 

jsem pouze jméno jednoho účastníka výzkumu, k čemuž jsem získala souhlas. Účastníky 

všech částí výzkumu jsem také informovala o cílech výzkumu a o zpřístupnění výsledků 

výzkumu po odevzdání mé diplomové práce. 

4.3.6. Zajištění kvality výzkumu 

K zajištění důvěryhodnosti výzkumu jsem použila v případě části věnované příkladu 

dobré praxe členské ověřování. „Tato technika znamená, že závěry našeho výzkumu 

ověřujeme přímo u členů zkoumané skupiny“ (Švaříček, Šeďová, 2007: 33). V mém 

případě posoudila závěry zmíněné části výzkumu ředitelka školky, kterou jsem si vybrala 

do výzkumného vzorku. Abych celkově zajistila kvalitu výzkumu, snažila jsem se pečlivě 

zdokumentovat celý výzkumný proces a průběžně ověřovat, zda se držím původních 

výzkumných otázek. 
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5. PREZENTACE A ANALÝZA DAT POTŘEBNÝCH PRO 
TVORBU PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU TROJSKÝ KONÍK 

5.1. PRÁVNÍ FORMA ZAŘÍZENÍ PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
V současné době, tedy v listopadu 2014, má zakladatel zařízení péče o předškolní 

děti možnost vybrat si z pěti legislativních možností: 

▪ provozovna vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“, 

▪ provozovna volné živnosti „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti“, 

▪ provozovna volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ 

▪ mateřská škola a 

▪ dětská skupina. 

 (Paloncyová a kol., 2013) 

Při analýze právních předpisů týkajících se zmíněných právních forem zařízení jsem 

se zaměřila na následující tematické oblasti: věk dětí, postup při zřizování, požadavky na 

odbornou způsobilost, prostorové a hygienické požadavky, požadavky na program, 

případné další požadavky a financování, neboť tyto oblasti jsou dle odborné literatury (viz 

kap. 4.3.1. Zřizovatel a právní forma zařízení péče o předškolní děti) důležité pro 

rozhodnutí ohledně právní formy zařízení péče o předškolní děti. Získaná data jsem pak 

porovnávala se zadáním projektu Trojský koník. 

5.1.1. Provozovna vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ 

Vázaná živnost „Péče o dítě do 3 let věku“ je právní forma, kterou velmi často volili 

provozovatelé jeslí poté, co bylo provozování jeslí jakožto zdravotnických zařízení 

k 31.12.2013 ukončeno (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prohlaseni-

ministerstva-zdravotnictvi-o-provozovani-jesli-jako-zdravotnickych-za_8111_1154_3.html 

[cit. 2014-11-11]). Na tuto živnost se kromě zákona 455/1991 č. Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenského zákona) vztahují i povinnosti vyplývající ze zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
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pozdější předpisů a vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz za řízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Za živnost je dle §2 živnostenského zákona považována „soustavná činnost 

provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení 

zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem“ (Zákon 455/1991, §2). Z toho 

vyplývá, že poskytování péče v režimu živnosti, ať už by ji poskytoval jakýkoli právní typ 

organizace občanské společnosti (dále OOS), by musela být jeho činností vedlejší a ne 

činností hlavní, neboť jak u spolků, tak u ústavů, nadací či nadačních fondů má podnikání 

nebo jiná výdělečná činnost sloužit pouze k podpoře činnosti hlavní, a hlavní činnost nesmí 

být provozována s úmyslem generovat zisk (Zákon 89/2012, §217, §307, §403). Naše OOS 

by tedy musela provozovat ještě jinou neziskovou činnost, která by byla její hlavní 

činností. V případě, že by se zařízení péče o děti na FHS UK v režimu živnosti rozhodla 

zřídit a provozovat Univerzita Karlova, nebylo by to nijak v rozporu s její podstatou, 

ostatně Univerzita Karlova již živnostenské oprávnění pro péči o děti do tří let věku 

v denním režimu má a to pro Mateřskou školku Rybička, která funguje na Přírodovědecké 

fakultě (Živnostenský rejstřík [online] [cit. 2014-03-23]). 

Kdo chce na území České republiky podnikat v režimu živnostenského zákona, musí 

podat ohlášení živnosti živnostenskému úřadu. Podání lze učinit také prostřednictvím 

kontaktního místa veřejné správy – Českého podacího ověřovacího informačního 

národního terminálu – Czech POINT. Ohlášení se podávají na tiskopise vydaném 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

(http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/jak_si_zaridit_mhmp/zivnostnici/jak_si_zaridi

t_mhmp-zivnostnici-jak_ziskat_zivnostenske_opravneni.html [cit. 2014-03-23]) 

Pro vznik živnostenského oprávnění a provozování živnosti je nezbytné splňovat 

podmínky stanovené živnostenským zákonem, a to jednak všeobecné podmínky 

provozování živnosti, kterými jsou plná svéprávnost a bezúhonnost, a jednak zvláštní 

podmínky stanovené pro tu kterou konkrétní živnost (Zákon 455/1991, §6,7).  

Požadavky na odbornou způsobilost 



30 

 

Při provozování živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ musí být 

doložena odborná způsobilost podnikatele a činnost musí být zajišťována odborně 

způsobilými osobami.  

Podnikatel, který chce provozovat zmíněnou živnost, musí mít doložit 

a) odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického 

asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného 

sanitáře podle zákona č. 96/2004 Sb., nebo 

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

sociálních službách podle zákona č. 108/2006, nebo 

c) odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zákona č. 

563/2004 Sb., nebo 

d) profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní 

docházky podle zákona č. 179/2006 Sb. 

(Příloha č. 2 k zákonu  455/1991 Sb.) 

Fyzické osoby, jejichž prostřednictvím je podnikatel povinen zajistit výkon činnosti, 

musí mít  

a) odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnického 

asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo všeobecného 

sanitáře podle zákona č. 96/2004 Sb., nebo 

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

sociálních službách podle zákona č. 108/2006, nebo 

c) odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy podle zákona č. 

563/2004 Sb., nebo 

d) profesní kvalifikaci pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní 

docházky podle zákona č. 179/2006 Sb., 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 zákona č. 18/2004 Sb.  

(Příloha č. 5 k zákonu  455/1991 Sb.)  
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Vzhledem k tomu, že provozovatelem zařízení péče o předškolní děti na FHS UK 

bude každopádně právnická ne fyzická osoba, musela by si ustanovit tzv. odpovědného 

zástupce, který by odbornou způsobilost podnikatele splňoval. Do funkce odpovědného 

zástupce se ustanovuje osoba, která je statutárním orgánem či členem statutárního orgánu 

právnické osoby. Není-li nikdo takový, ustanovuje se zástupce z jiných osob 

(http://www.ipodnikatel.cz/Zalozeni-obchodni-spolecnosti/odpovedny-zastupce-pro-

zivnost-u-pravnicke-osoby-obchodni-spolecnosti.html [cit. 2014-10-06]) 

Podmínky odborné způsobilosti fyzických osob vykonávajících činnost by pak musel 

splnit každý zaměstnanec, ale i případný dobrovolník, který by v našem zařízení pečoval o 

děti. 

Prostorové a hygienické požadavky 

Provozovna vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ musí 

splňovat striktní podmínky dané vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Tato vyhláška reguluje prostorové podmínky, osvětlení, mikroklimatické podmínky, 

zásobování vodou, provozní podmínky, úklid a výměnu lůžkovin. V následujících 

odstavcích zmíním pouze základní podmínky, které jsou zásadní pro výběr prostoru pro 

Provozovnu vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“. 

Nezastavěná plocha pozemku provozovny určená pro pobyt a hry dětí včetně 

travnaté plochy musí činit nejméně 4m2 na 1 dítě, pozemek musí být z důvodu ochrany 

zdraví a zajištění bezpečnosti dětí oplocen. Plocha denní místnosti užívané jako herna a 

ložnice musí činit neméně 4m2, v případě, že je ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně 

oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3m2 na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko 

nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě. (Vyhláška 410/2005, §3,4) 

Provozovna musí být vybavena větranými a osvětlenými šatnami a hygienickým 

zařízením. Záchody a umývárny musí být přístupné z šatny a denních místností, nedělí se 

podle pohlaví. (Vyhláška 410/2005, §4a). Pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská mísa a 

jedno umyvadlo. Počet dětských mís lze z jedné třetiny nahradit dětskými nočníky. 



32 

 

Umyvárna se dále vybavuje podle věku dětí dětskou vaničkou se sprchou nebo sprchovým 

boxem (Vyhláška 410/2005, příloha 1).  

Vnitřní prostory určené k dlouhodobému pobytu dětí, tedy prostory, kde děti 

pobývají více než 4 hodiny denně s frekvencí více než jednou týdně, což by byl určitě náš 

případ, musí mít denní osvětlení odpovídající normovým požadavkům ČSN 730580-1,2,3 

(normy pro denní osvětlení budov obecně, obytných budov a škol). U užívaných staveb je 

výjimečně po předchozím projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví (tzn. 

Ministerstvem zdravotnictví či krajské hygienické stanice) možno použít celkové sdružené 

osvětlení (spojení denního a umělého světla), které splňuje legislativní požadavky normy 

pro sdružené osvětlení ČSN 360020-1. (Vyhláška 410/2005, §12). 

V prostoru, který je pro realizaci projektu Trojský koník v budoucím sídle FHS UK k 

dispozici, by bylo možné upravit šatny a hygienické zařízení dle požadavků vyhlášky č. 

410/2005 Sb. a podle rozměrů denní místnosti určit počet dětí, které by zařízení mohly 

navštěvovat, ale tento prostor bohužel neodpovídá požadavkům norem pro denní osvětlení 

budov a v některých částech dokonce ani normě pro sdružené osvětlení, neboť nemá žádná 

okna, pouze zhruba čtvrtina obvodu místnosti je tvořena prosklenou stěnou a tuto stěnu 

navíc z části kryje postupně se zvedající rampa vedoucí na plato spojující budovu FHS UK 

s budovou kolejí (viz Příloha 1. Výkres půdorysu 1.PP – přestavba objektu bývalé menzy 

Kolejí 17.listopadu v Praze 8 pro potřeby FHS UK). Ve zmíněném prostoru tedy není 

možné zřídit provozovnu živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ ani jinou 

právní formu zařízení péče o předškolní děti, pro kterou by platila vyhláška č. 410/2005 

Sb.  

Požadavky na program 

Obsahem živnosti „péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ je „výchovná péče o 

svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj 

rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, 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 278/2008, příloha 2). Z obsahu živnosti tedy vyplývá, že zde 
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nejde pouze o hlídání dětí, ale i vzdělávání a výchovu, nicméně žádný další předpis 

nestanoví povinnost vytvořit výchovný program či program činnosti a tím pádem ani obsah 

těchto programů. 

Vzdělávací programy jsou dnes považovány za standart a záruku kvality zařízení 

péče o předškolní děti, ať už jsou zřizovány na jakékoli bázi (Rozhovor 1). Myslím si, že 

by tedy bylo i v tomto případě vhodné program vytvořit, ale drobnou výhodou by bylo, že 

by se nemusel přesně řídit Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT). 

Další požadavky a pravidla 

Kromě požadavků na způsobilost zřizovatele a pečujících osob, a hygienických 

požadavků nejsou další konkrétní požadavky pro zařízení provozovaná v rámci živnosti 

„péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ zákonem stanoveny. Není zde určen ani 

maximální počet dětí ve skupině, ani poměr pečujících osob vzhledem k počtu dětí. 

Zřizovatel není povinen uzavřít smlouvu s rodiči dítěte, vést evidenci dětí a dokonce ani 

uzavřít smlouvu odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku.  

Financování 

Zařízení péče o předškolní děti zřízené na základě vázané živnosti „Péče o dítě do 3 

let věku v denním režimu“ nemají nárok na žádnou státní podporu (Zákon 455/1991). 

Jejich provoz je tedy hrazen plně z rozpočtu zřizovatele a poplatků od rodičů dětí zde 

umístěných. 

5.1.2. Provozovna volné živnosti „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání 
kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ 

Obsahem volné živnosti „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti“ je především „výchova dětí nad tři roky věku v předškolních 

zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, 

pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení“, dále ale také jiná 

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání dětských táborů a jiných akcí, dohled nad 

dětmi, výuka jazyků, hudby apod.  (Nařízení vlády 278/2008, příloha 4) 
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Postup získání živnostenského oprávnění je u volné živnosti stejný jako u vázané 

živnosti.  

Požadavky na odbornou způsobilost 

Pro provozování volných živností živnostenský zákon nevyžaduje prokazování 

odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění musí být splněny pouze 

všeobecné podmínky, tedy plná svéprávnost a bezúhonnost (Zákon 455/1991, §5). 

Odborná způsobilost není v tomto případě vyžadována ani u pečujících osob.  

Prostorové a hygienické požadavky 

Na provozovnu, kde je volná živnost „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti“ provozována, se vztahují stejné hygienické, provozní a 

prostorové požadavky dané Vyhláškou č. 410/2005, které jsem rozebírala v podkapitole 

věnované provozovně vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“. Pro 

tuto formu zařízení by tedy prostor, který by měla FHS UK ve své budově k dispozici, také 

nebylo možné použít.  

Další požadavky a pravidla 

K provozovně volné živnosti „Mimoškolní výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti“ se nevztahují žádná pravidla stanovující maximální počet dětí ve 

skupině, ani počet dětí na pečující osobu, provozovatel nemá povinnost vést evidenci dětí 

či upravit výchovný program a kvalita péče o děti není nijak kontrolována.   

Financování 

Zařízení provozované na základě volné živnosti „Mimoškolní výchova a činnost, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ nesmí být zařazeno do Rejstříku škol a 

školských zařízení (Nařízení vlády 278/2008, příloha 4) a tím pádem nemá nárok na 

finanční podporu od státu. Náklady na jeho provoz musí tedy stejně jako u výše zmíněné 

vázané živnosti pokrýt zřizovatel z vlastních zdrojů a ze školného, které platí rodiče dětí 

zde umístěných. 
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5.1.3. Provozovna volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ 

Volná živnost „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ je primárně zaměřena 

na péči o domácnost, jako jsou úklid, nákupy, vaření, praní, žehlení, péče o zahradu atd. a 

individuální péči o osoby, zejména děti nad tři roky věku v rodinách, na jejím základě lze 

ale také poskytovat služby „příležitostného krátkodobého hlídání dětí (včetně dětí do tří let 

věku)“. Živnostenské oprávnění k této živnosti se nevztahuje na pravidelnou denní péči o 

děti do tří let, pouze o děti nad touto věkovou hranicí. (Nařízení vlády 278/2008, příloha 4) 

Postup získání živnostenského oprávnění je u této živnosti stejný jako u dvou výše 

zmíněných živností. 

Požadavky na odbornou způsobilost 

Pro provozování volných živností, jak bylo již výše řečeno, živnostenský zákon 

nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění 

musí být splněny pouze všeobecné podmínky, tedy plná svéprávnost a bezúhonnost (Zákon 

455/1991, §5). Odborná způsobilost není v tomto případě vyžadována ani u pečujících 

osob.  

Prostorové a hygienické požadavky 

Provozovna volné živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ má oproti 

předchozím dvěma živnostem velkou výhodu v tom, že nemusí naplňovat přísné 

požadavky hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb. a nepodléhá příslušným kontrolám (Zákon 

258/2000, § 7). Při zřizování provozovny této živnosti je nicméně třeba požádat o 

stanovisko několik státních orgánů, které posuzují každý případ jednotlivě. Hygienické 

požadavky na provoz stanoví buď příslušná krajská hygienická stanice – v našem případě 

Hygienická stanice Hl. m. Prahy - nebo Odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva 

zdravotnictví. Ohledně stavebně-technických požadavků se vyjadřuje místně příslušný 

stavební odbor obecního či městského úřadu – v našem případě odbor výstavby městské 

části Praha 8. Ve věci požární ochrany se zřizovatel obrací na příslušný Hasičský 

záchranný sbor – v našem případě Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR nebo na Ministerstvo vnitra ČR. 

(Paloncyová a kol., 2013, s. 154) 
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Další požadavky a pravidla 

Konkrétní podmínky poskytování služeb v provozovně volné živnosti „Poskytování 

služeb pro rodinu a domácnost“ si stanovuje zřizovatel sám. Zákonem není stanoveno, o 

kolik dětí v jakém věku může pečovat jedna pečující osoba, kolik děti maximálně může být 

ve skupině či zda se má péče o děti řídit nějakým programem. 

Financování 

Provozovna živnosti „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ nemá stejně jako 

provozovny výše zmíněných živností nárok na žádnou státní podporu, její zřízení a provoz musí 

tedy zřizovatel pokrýt z poplatků, které platí rodiče dětí zde umístěných dětí, případně 

z vlastních zdrojů. 

5.1.4. Mateřská škola 

Mateřské školy jsou zařízení, která v České republice jednoznačně dominují v péči o 

děti od 3 do 6 let. Jejich fungování se řídí především zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského 

zákona) a spadají tím do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Mateřské školy lze zřizovat s celodenním, polodenním (péče max. 6,5 hod. denně) 

nebo internátním (celodenní i noční péče) provozem (Vyhláška 14/2005, §1). Nicméně 

vzhledem k tomu, že výuka na FHS UK probíhá ve dne, nevidím důvod ke zřízení 

internátní mateřské školy.   

Školní rok v mateřské škole začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího 

kalendářního roku. Ředitel může po dohodě se zřizovatelem stanovit, že bude provoz školy 

červenci nebo srpnu případně v obou měsících omezen (Vyhláška 14/2005, §1, 3). Toto 

omezení provozu by se v našem případě mělo stanovit s ohledem na potřeby rodičů, jejichž 

děti by školu navštěvovaly. 

Obecnou podmínkou získání statutu mateřské školy je zápis školského zařízení nebo 

právnické osoby do rejstříku škol a školských zařízení. Tento rejstřík vede v případě 

běžných mateřských škol Krajský úřad, ten pak předává údaje z něj MŠMT (Zákon 

561/2004, §143). Žádost o zápis školy do rejstříku pro následující školní rok se podává u 

krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude činnost školy 
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vykonávat, do 30. září (Zákon 561/2004, §146). Žádost musí být v souladu s dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a současně příslušného kraje, musí 

obsahovat předpoklady pro řádnou činnost školy po stránce personální, materiální a 

finanční, a musí obsahovat pravdivé údaje (Zákon 561/2004, §148). Součástí žádosti musí 

být např. stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (v našem případě 

Hygienická stanice hlavního města Prahy) a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že 

příslušné prostory lze užívat pro účely mateřské školy, včetně údaje o maximálním počtu 

dětí, které se zde mohou vzdělávat, doklad o vlastnickém či užívacím právu k prostorám, 

kde bude škola fungovat či doklad o založení právnické osoby, která bude činnost školy 

vykonávat (Zákon 561/2004, §147) 

Požadavky na odbornou způsobilost 

Předpoklady pro výkon činnosti učitele a ředitele mateřské školy (stejně jako jiných 

typů škol a školských zařízení) upravuje samostatný zákon, zákon č. 563/2004 Sb., 

 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Dle tohoto zákona musí 

pedagogický pracovník obecně splňovat následující předpoklady: 

„a)     je plně způsobilý k právním úkonům,  

b)     má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,  

c)     je bezúhonný,  

d)     je zdravotně způsobilý a  

e)     prokázal znalost českého jazyka.“ (Zákon 563/2004, §3) 

Odbornou kvalifikaci získá učitel mateřské školy 

„a)       vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy,  

b)      vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně 

základní školy nebo vychovatelství nebo pedagogiku volného času nebo studijního oboru 

pedagogika a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,  
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c)       vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské 

školy,  

d)      vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a 

vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy,  

e)       středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské 

školy,  

f)       středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a 

vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové 

části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku, nebo  

 (Zákon 563/2004, §6) 

Ředitel mateřské školy musí splňovat stejné předpoklady jako pedagogický 

pracovník a navíc musí mít praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v 

činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v 

řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 3 roky. (Zákon 563/2004, §5) 

Zákon o pedagogických pracovnících také stanovuje povinnost dalšího vzdělávání, 

kterým si učitelé obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci, což ale není z hlediska 

zřizovatele zásadní nevýhoda, neboť toto další vzdělávání nemusí probíhat pouze ve 

vzdělávacích institucích, ale i samostudiem. (Zákon 563/2004, § 24)  

Prostorové a hygienické požadavky 

Prostorové a hygienické požadavky na provoz mateřských škol stanovuje stejně jako 

u obou výše zmíněných živností vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, což 

mj. opět znamená, že prostor, který by měla FHS UK ve svém sídle k dispozici, by 

mateřská škola nemohla využít.   
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Stravování v mateřské škole se musí uskutečňovat podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování. Tato vyhláška reguluje organizaci školního stravování, zařízení 

školního stravování a jeho provoz, rozsah školního stravování i úplatu za stravování. Pro 

zřízení zařízení péče o děti na FHS UK považuji za důležité zmínit, že školka může mít 

buď svou vlastní jídelnu, kde se jídla připravují i vydávají, nebo výdejnu, kde se pouze 

vydávají jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb. Vlastní jídelna 

znamená další oddělený soubor místností, další zaměstnance a další organizační nároky, 

tudíž dle mého názoru se pro zařízení péče o děti menšího rozsahu nevyplatí. 

Požadavky na program 

Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. 

Školní vzdělávací program vydává ředitel/ka mateřské školy a musí být vytvořen v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který vydává MŠMT 

(Zákon 561/2004, §4). Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v mateřských školách jsou 

kontrolovány a hodnoceny Českou školní inspekcí (Zákon 561/2004, §174). 

Další požadavky a pravidla 

Právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol musí uzavřít pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 

zaměstnanců (Zákon 262/2006, §365). Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou na 

věcech, životě a zdraví dětí se právnické osoby mohou, ale nemusí pojistit, nicméně 

MŠMT to doporučuje (Informace MŠMT školám ve věci odpovědnosti právnické osoby 

vykonávající činnost školy nebo školského zařízení -za škodu způsobenou dětem, žákům či 

studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti. 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-msmt-skolam-ve-veci-

odpovednosti-pravnicke-osoby-vykonavajici-cinnost-skoly-nebo-skolskeho-zarizeni-za-

skodu-zpusobenou-detem-zakum-ci-studentum-vcetne-zpusobu-pojisteni-teto-odpovednosti 

[cit. 2014-03-27]) 

Mateřské školy musí vést značné množství dokumentace, např. evidenci dětí, vlastní 

hodnocení, knihu úrazů dětí apod. (Zákon 561/2004, §12). 
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Počet dětí ve třídě, byla-li by mateřská škola zřízena v Praze, tedy v obci, kde fungují 

ještě další mateřské školy, by měl být minimálně 15 a maximálně 24 dětí, při zařazení dětí 

se zdravotním postižením by měl být tento počet omezen na 12 až 19 dětí (Vyhláška 

14/2005, § 2). Podle § 23 školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku ze 

zmíněného nejvyššího počtu dětí, a to do počtu 4 dětí, ale pouze za předpokladu, že to není 

na úkor kvality vzdělávání či bezpečnosti (Zákon 561/2004, §23), tím se může maximální 

počet dětí ve třídě vyšplhat na 28. 

V areálu mateřské školy stačí, když o třídu pečuje jeden pedagogický pracovník, 

mimo toto místo stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby 

na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 

dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Výjimečně může ředitel 

mateřské školy zvýšit tyto počty o maximálně 8 dětí v případě běžných tříd a o maximálně 

11 dětí v případě tříd se zdravotně postiženými dětmi. (Vyhláška 14/2005, § 5) 

Financování 

Účinností zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické osobě, 

která vykonává činnost mateřské školy, nejen právo poskytovat vzdělávání a školské 

služby v rozsahu zápisu, ale současně i nárok na přidělování finančních prostředků ze 

státního rozpočtu (Zákon 561/2004, §142).  

Právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, která není zřizována státem, 

krajem, obcí, církví nebo náboženskou společností, tedy náš případ, musí předložit žádost 

o poskytnutí dotace krajskému úřadu a následně s ním uzavřít smlouvu. Dotace se u těchto 

právnických osob se v prvním roce provozu stanoví procentním podílem 60% z normativu 

jako ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů 

připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí, a v následujících 

letech, splní-li právnická osoba určité podmínky, se podíl zvýší na 100% (Zákon 306/1999, 

§1-5). Pro představu o možné výši dotace dodávám, že zmíněný normativ pro mateřskou 

školu s celodenním provozem do 15 dětí (včetně) byl MŠMT na kalendářní rok 2014 

stanoven ve výši 42.389,- Kč na jedno dítě (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/ekonomika-skolstvi/normativy-soukromych-skol-na-rok-



41 

 

2014?highlightWords=normativy+pro+soukrom%C3%A9+%C5%A1koly [cit. 2014-04-

16]). 

5.1.5. Dětská skupina  

Dětská skupina je nejmladší právní formou péče o děti předškolního věku. Zákon o 

poskytování služby péče v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů byl vyhlášen ve 

Sbírce zákonů ČR a tedy nabyl platnosti teprve 14.11.2014. Podle tohoto zákona spočívá 

služba péče o dítě v dětské skupině v „hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku 

věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte 

v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj 

schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte“ (Zákon 247/2014, §2). Účelem 

poskytování této služby není generování zisku, je poskytována buď zdarma nebo za 

částečnou či plnou náhradu nákladů (náklady se v tomto případě míní jak zřizovací, tak 

provozní) (Zákon 247/2014, §6). Výše úhrady musí být spolu s dalšími náležitostmi, jako 

jsou např. doba pobytu dítěte či způsob stravování uvedena v písemné smlouvě mezi 

poskytovatelem služby a rodičem dítěte. (Zákon 247/2014, §13) 

Službu péče o dítě v dětské skupině mohou poskytovat fyzické nebo právnické 

osoby, které jsou zaměstnavateli rodičů dětí zde umístěných, a bez podmínky, že by byly 

zaměstnavateli rodičů dětí zde umístěných, ústavy, církve a náboženské společnosti, 

obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, vysoké školy a spolky (Zákon 

247/2014, §2). K poskytování služby je nutné získat oprávnění, které vzniká dnem zápisu 

do evidence poskytovatelů vedené Ministerstvem práce a sociální věcí (Zákon 247/2014, 

§4). Podmínkami zápisu do evidence poskytovatelů jsou bezúhonnost osoby poskytující 

službu, vlastnické či jiné právo k užívání prostor, v nichž bude služba péče o dítě 

poskytována, zajištění technických a hygienických požadavků na tyto prostory a splnění 

požadavků týkajících se pečujících osob (Zákon 247/2014, §5). Poskytovatel má po získání 

oprávnění možnost s ohledem na aktuální i měnící se poptávku poskytovat službu péče 

o dítě ve více dětských skupinách současně.  

Požadavky na odbornou způsobilost 

Osoba pečující o děti v dětské skupině musí být plnoletá, plně svéprávná, bezúhonná, 

zdravotně způsobilá a mít  
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a) odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického 

asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, 

zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovanou způsobilost 

k výkonu povolání klinického psychologa podle zákona č. 96/2004 Sb., nebo 

b) odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo 

pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., nebo  

c) odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní 

školy nebo vychovatele podle zákona č. 563/2004 Sb., nebo  

d) profesní kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky 

podle zákona č. 179/2006 Sb., a nebo  

e) odbornou způsobilost k výkonu povolání lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb. 

(Zákon 247/2014, §5)   

Prostorové a hygienické požadavky 

Prostory, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována, musí splňovat 

technické požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

kladené na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost (Zákon 247/2014, §14).  

Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny se různí podle velikosti 

dětské skupiny. Až prostory pro dětskou skupinu čítající více než 12 dětí se musí řídit 

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

zákonů a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, které jsou závazné pro 

mateřské školy a provozovny živností „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ a 

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

(Zákon 247/2014, §15).  

Požadavky na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí stanoví nová, méně 

přísná hygienická vyhláška. Tato vyhláška rozlišuje mezi dětskou skupinou čítající nejvýše 

4 děti a dětskou skupinou od 5 do 12 dětí. Nyní zmíním základní požadavky vztahující se 

na skupinu od 5 do 12 dětí, neboť nepředpokládám, že by byl o zařízení péče o předškolní 

děti na FHS UK tak malý zájem. Podle vyhlášky 281/2014 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí je možné zajistit pobyt dětí 
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venku i na veřejném hřišti či v přírodě, není tedy potřeba mít vlastní oplocený pozemek 

(Vyhláška 281/2014, §1). Plocha místnosti pro denní pobyt a odpočinek musí činit 

nejméně 3 m2 na jedno dítě (Vyhláška 281/2014, §2). Prostor, kde se děti převlékají a 

přezouvají, nesmí být součástí denní místnosti a musí být vybaven šatním nábytkem 

(Vyhláška 281/2014, §3). Hygienické zařízení pro skupinu 5 až 12 dětí musí být vybaveno 

2 dětskými záchody, 2 umyvadly a 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo 1 sprchovým 

boxem, jsou-li ve skupině děti mladší 3 let, tak odpovídajícím počtem dětských nočníků, 

přebalovacím pultem a odpadkovým košem s vložkou na jedno použití (Vyhláška 

281/2014, §4). Hygienické zařízení pro pečující osoby, které sestává z 1 záchodu, 1 

umyvadla, musí být od dětského hygienického zařízení odděleno (Vyhláška 281/2014, §4). 

Součástí prostoru pro dětskou skupinu nad 5 dětí musí být také místnost s výlevkou, anebo 

může být výlevka umístěna v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby 

(Vyhláška 281/2014, §4). 

V dětské skupině může a nemusí být zajišťováno stravování - záleží by na smlouvě, 

kterou poskytovatel s rodiči dětí uzavře. V případě, že do skupiny donášejí stravu rodiče, je 

poskytovatel povinen zajistit její uchování a případný ohřev v souladu s požadavky 

správné hygienické praxe dané Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

852/2004, hygieně potravin a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. Pokud dětem zajišťuje 

stravu poskytovatel služby, vztahují se na výrobu, uchovávání a podávání stravy právní 

předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné, tzn. Zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění 

pozdějších předpisů.  

(Zákon 247/2014, §8) 

 Plnění hygienických požadavků na provoz a prostory i na stravování kontrolují 

krajské hygienické stanice (Zákon 247/2014, §21) 

Požadavky na program 
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V dětské skupině není zajišťováno vzdělávání ve smyslu školského zákona, ale 

poskytovatel musí zpracovat „pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině“ a „plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických 

návyků dítěte“a těmi se řídit (Zákon 247/2014, §10).  

Zpracování a dodržování zmíněných pravidel a plánu jakož i další podmínky 

poskytování služby (kromě prostorových a hygienických požadavků) kontroluje Státní 

úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (Zákon 247/2014, §21) 

Další požadavky a pravidla 

Dětská skupina může čítat maximálně 24 dětí. O skupinu do 6 dětí musí pečovat 

minimálně 1 osoba, o skupinu mezi 7 a 24 dětmi by musí pečovat minimálně 2 osoby a o 

skupinu od 13 do 24 dětí, kde je alespoň 1 dítě mladší 2 let, musí pečovat minimálně 3 

osoby. (Zákon 247/2014, §7) 

Poskytovatel péče o dítě v dětské skupině má povinnost vést evidenci dětí a uzavřít 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině. (Zákon 247/2014, §11-12) 

5.1.6. Právní forma zařízení péče o předškolní děti – závěr  

Provozovny živností „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ a „Mimoškolní 

výchova a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ nepovažuji za 

vhodné řešení pro Projekt Trojský koník. Jejich podstatou je – ostatně jako všech živností - 

generování zisku a to by nebylo účelem zařízení na FHS UK, ať už by ho provozovala 

Univerzita Karlova či nějaká právní forma OOS. Kromě toho se na obě zmíněné 

provozovny vztahují stejně přísné prostorové a hygienické požadavky jako na mateřskou 

školu a přitom na rozdíl od ní nemají zmíněné provozovny garantovanou žádnou finanční 

podporu od státu. 

Provozovna živnosti „Poskytování služeb pro domácnost a rodinu“ by sice také měla 

být zřizována za účelem generování zisku, ale pokud by šetření potřeb cílové skupiny 

ukázalo, že by FHS UK mělo vzniknout zařízení poskytující pouze služby příležitostného 

hlídání, byla by ideální právní formou. Lze zde totiž pečovat krátkodobě a příležitostně o 

děti jakéhokoli věku a na prostor a vybavení provozovny jsou kladeny menší nároky než na 
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všechny ostatní právní formy. Pro zařízení denní péče by se ale naopak tato forma 

nehodila.   

Hlavní výhodou mateřské školy je podpora ze strany státu (viz Tabulka 4. Právní 

formy péče o předškolní děti – srovnání). Nicméně se statutem mateřské školy je spojeno 

také velké množství podmínek a pravidel, jejichž naplnění může být značně nákladné, a tak 

je otázka, zda by se v našem případě registrace zařízení do rejstříku škol a školských 

zařízení vyplatila. Občanské sdružení Firemní školky, o.s., které se věnuje poradenství a 

vzdělávání v oblasti zakládání a provozování firemních školek, doporučuje na základě 

svých zkušenosti registraci zařízení od počtu cca 35 dětí (http://www.firemni-

skolky.cz/268–dotazy_a_odpovedi [cit. 2014-04-16]), takže bude záležet na tom, jaký bude 

o služby zařízení péče o děti na FHS UK zájem. 

Dětská skupina se jeví pro náš projekt jako vhodné řešení v případě, že by mělo jít o 

zařízení denní péče pro menší počet než zmíněných 35 dětí, neboť není zakládána za 

účelem zisku a podmínky poskytování této služby nejsou tak přísné jako v případě 

mateřské školy. Navíc může být v zařízení tohoto typu pečováno o děti již od jednoho 

roku, zatímco do mateřských škol jsou přijímány pouze děti, které v daném školním roce 

dovrší minimálně tří let.   

Každopádně ať už by byla v rámci projektu Trojský koník zřízena mateřská škola či 

dětská skupina, nebylo by možné pro ni využít prostor, který bude v nové budově FHS UK 

k dispozici, neboť nesplňuje příslušné normy pro osvětlení. FHS UK by tedy musela hledat 

nájemní prostor odpovídající požadavkům jednotlivých právních forem uvedených 

v příslušných právních předpisech. V případě zřizování provozovny živnosti „Poskytování 

služeb pro domácnost a rodinu“ by bylo nutné nechat prostor, který bude mít FHS UK 

v nové budově k dispozici, předem posoudit příslušným státním orgánům. 
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Tabulka 4. Právní formy péče o předškolní děti – srovnání 
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5.2. ZŘIZOVATEL ZAŘÍZENÍ PÉČE O PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
V zadání projektu Trojský koník zaznělo, že zřizovatelem zařízení péče o předškolní 

děti na FHS UK by mohla být buď UK, anebo nějaká OOS, která by byla za tímto účelem 

založena. Cílem části výzkumu týkající se zřizovatele zařízení péče o předškolní děti tedy 

bylo jednak určit, která z právnických osob OOS by vzhledem k zadání projektu Trojský 

koník byla nejvhodnější, a jednak posoudit, zda by jako zřizovatel zařízení péče o 

předškolní děti byla vhodnější vybraná OOS či UK. Nejprve jsem se zaměřila na právnické 

osoby OOS, jejich zakládání, účel, způsob rozhodování a nakládání s majetkem, což jsou 

oblasti, které považuji z hlediska výběru právnické osoby OOS za stěžejní. Dále jsem se 

snažila najít a zhodnotit rozdíly mezi UK a OOS vzhledem k poskytování služeb péče o 

předškolní děti.    

5.2.1. OOS  

Když chce někdo v současné době založit novou OOS, může si vybrat 

z následujících možností:  

▪ spolek,  

▪ nadace,  

▪ nadační fond a  

▪ ústav. 

(Zákon 89/2012) 

5.2.1.1. Spolek 

Spolek je jedinou právnickou osobou patřící mezi korporace, tedy společenství osob. 

To, čím se spolek zásadně odlišuje od všech následujících právnických osob, jsou jeho 

členové. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů. Mohou ho založit minimálně 

tři osoby vedené společným zájmem. Zakladatelem i členem spolku může být fyzická i 

právnická osoba. Jedná-li se o právnickou osobu, zastupuje ji statutární orgán či jí určený 

zástupce. Pro založení spolku není třeba žádný vklad. Členové spolku mají svá práva a 
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povinnosti dané stanovami spolku a neručí za dluhy spolku. (Zákon 89/2012, §214, 215, 

218, 232) 

„Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana zájmu, k jejichž 

naplňování je spolek založen.“  Tato činnost může být jak vzájemně, tak obecně prospěšná. 

V rámci vedlejší činnosti může spolek podnikat či vyvíjet jinou výdělečnou činnost. 

Podnikání spolku není nijak omezeno, může dokonce i založit společnost s ručením 

omezeným, ale zisk musí být použit pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

(Zákon 89/2012, §217) 

Spolek musí mít vždy statutární a nejvyšší orgán. Tyto orgány mohou být ve 

stanovách pojmenovány libovolně, pokud jejich název není klamavý. Stanovy určují, zda 

bude statutární orgán kolektivní (např. výbor) nebo individuální (např. předseda). 

Nejvyšším orgánem, který určuje směřování spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje 

výsledek hospodaření spolku, volí a odvolává členy statutárního orgánu a hodnotí jejich 

činnost, je členská schůze, neurčí-li stanovy jinak. (Zákon 89/2012, §243, 244, 247) 

Poskytování služeb péče o předškolní děti není v rozporu s podstatou spolku. Sama 

UK by ale spolek založit nemohla, musely by se k ní přidat ještě minimálně dvě právnické 

či fyzické osoby. Jednou z variant by bylo, že by spolek (společně nebo bez UK) založili 

rodiče předškolních dětí z řad zaměstnanců a studentů FHS UK, provozování zařízení péče 

o děti by pak bylo jejich společným zájmem. Nevýhodou z hlediska zadavatele projektu 

tedy FHS UK by bylo, že by na rozhodování týkající se zařízení péče o předškolní děti 

neměl zásadní vliv, přestože by fungovalo na jeho půdě a zřejmě by jím bylo i finančně 

podporováno. I kdyby se totiž UK stala jedním ze zakládajících členů, měla by pouze jeden 

hlas stejně jako každý z dalších členů. Nicméně tento problém by pravděpodobně bylo 

možné řešit např. podmínkami nájemní smlouvy, pokud by zařízení fungovalo v prostorách 

UK, či podmínkami finanční podpory ze strany UK. Demokratickou správu lze z jiného 

pohledu hodnotit i jako výhodu, neboť tato správa skýtá větší kapacitu pro nápady a řešení 

než správa hierarchická. Výhodou spolku je z dále také fakt, že při jeho založení není 

vyžadován žádný vklad. 
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5.2.1.2. Nadace 

Nadace je hlavním typem fundací, tedy právnických osob „vytvořených majetkem 

vyčleněným k určitému účelu“, jejichž činnost se váže na účel, k němuž byly zřízeny 

(Zákon 89/2012, §303). Zakladatel nadace, kterým může být jak fyzická, tak právnická 

osoba, může budoucí podobu a fungování nadace značně ovlivnit prostřednictvím nadační 

listiny (Zákon 89/2012, §310). 

Nadace má trvale sloužit společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Účel 

nadace může být buď veřejně prospěšný, pokud spočívá v podpoře obecného blaha, nebo 

dobročinný, pokud spočívá v podpoře pouze určitého okruhu osob určených jednotlivě či 

jinak. (Zákon 89/2012, §306) 

Nadace může podnikat, ale pouze v rámci vedlejší činnosti, navíc slouží-li zisk 

z podnikání k podpoře jejího účelu, a nevyloučil-li to zakladatel v zakládací listině. Nadace 

může za stejných podmínek převzít i vedení obchodní společnosti, ale nesmí být 

neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. (Zákon 89/2012, §307) 

Orgány nadace jsou správní rada (statutární orgán) a dozorčí rada či revizor 

(kontrolní a revizní orgán). První členy správní a dozorčí rady jmenuje zakladatel, dále své 

členy volí a odvolává ta která rada sama, neurčí-li nadační listina jinak. (Zákon 89/2012, § 

362, 365, 368, 372) 

Pro vznik nadace je třeba vklad minimálně ve výši 500.000,- Kč. Majetek nadace je 

tvořen nadační jistinou a ostatním majetkem. K naplnění cílů nadace jsou užívány výnosy 

z nadační jistiny a ostatní majetek. Hodnota nadační jistiny nesmí klesnout pod 500.000,- 

Kč. Co tvoří nadační jistinu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu, výjimkou je 

použití pro zajištění plynulého provozu vlastního obchodního závodu. (Zákon 89/2012, 

§330, 335-339)  

Nadace poskytuje nadační příspěvky, jejich dlouhodobé neposkytování může vést až 

ke zrušení nadace. Nadační příspěvky nelze udělovat členům orgánů či zaměstnancům 

nadace a kromě výjimečných situací také zakladateli nadace, ani osobám jim blízkým. 

(Zákon 89/2012, §377, 353)   
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Poskytování služeb péče o předškolní děti není v rozporu s účelem nadace. Kdyby 

ovšem UK založila nadaci, musela by do ní vložit minimálně půl milionu korun, které by 

pak nemohla jinak použít. To považuji vzhledem k tomu, že FHS UK nemá na zřízení a 

provoz zařízení péče o děti prozatím vyčleněny žádné peníze (viz kap. 2. Zadání projektu 

Trojský koník), za velkou nevýhodu.  Navíc by vzniklá nadace kromě poskytování služeb 

péče o předškolní děti musela stejně jako všechny nadace také poskytovat nadační 

příspěvky, což není v souladu s hlavním cílem projektu Trojský koník. Výhodu nadace 

vidím z pohledu zadavatele projektu Trojský koník v tom, že by ji UK mohla založit sama 

a jakožto zakladatel by měla značný vliv na její činnost. 

5.2.1.3. Nadační fond 

Nadační fond také patří mezi fundace a je stejně jako nadace zakládán k účelu 

užitečnému společensky nebo hospodářsky, ale na rozdíl od nadace u něj není požadavek 

trvalosti. Nadační fondy jsou tedy považovány za útvary dočasného charakteru. (Zákon 

89/2012, §394) Zakladatelem nadačního fondu může být jak fyzická, tak právnická osoba.  

Občanský zákoník neuvádí pro nadační fond minimální povinnou výši vkladu. 

Majetek nadačního fondu je také na rozdíl od nadace jednosložkový (tedy nedělí se na 

nadační jistinu a ostatní majetek) a lze ho zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního 

fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou. Nelze jej však zastavit, ani 

jinak použít k zajištění dluhu.  (Zákon 89/2012, §397) 

Poskytování služeb péče o předškolní děti není v rozporu s účelem nadačního fondu. 

Výhodou nadačního fondu je, že by jej mohla UK založit sama, nepotřebovala by k tomu 

žádný vklad, a měla by na jeho fungování vzhledem k hierarchickému rozhodování značný 

vliv. Nevýhodu respektive nesoulad s projektem Trojský koník vidím v tom, že nadační 

fond je právnickou osobou tvořenou majetkem tedy založenou na majetku, a v projektu 

Trojský koník nejde o přerozdělování majetku, ale o poskytování služeb. 

5.2.1.4. Ústav 

Ústav je právnická osoba, jejímž účelem je provozování činnosti užitečné 

společensky nebo hospodářsky. K naplnění svého účelu využívá osobní a majetkovou 

složku. Výsledky činnosti ústavu musí být dle zákona rovnocenně dostupné za předem 

stanovených podmínek. Podmínky musí stanovit příslušný orgán ústavu před začátkem 
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realizace činnosti. (Zákon 89/2012, §402) Zakladatelem ústavu může být jak fyzická, tak 

právnická osoba. Občanský zákoník nestanoví pro ústav minimální výši vkladu. 

Hlavní činností ústavu může být jak poskytování služeb, tak činnosti, jež nemají 

konkrétního odběratele jako např. výzkum či osvěta. V rámci vedlejší činnosti může ústav 

provozovat obchodní závod či jinak podnikat, rovněž se i podílet na podnikání jiných osob. 

Vedlejší činnost nesmí ohrožovat jakost, rozsah a dostupnost služeb provozovaných 

v rámci hlavní činnosti. A zisk z vedlejší činnosti musí sloužit k podpoře hlavní činnosti či 

úhradě nákladů na vlastní správu. (Zákon 89/2012, §403) 

Ústav může navíc stejně jako nadace poskytovat nadační příspěvky (podpory, 

stipendia atp.) a spravovat přidružený fond, tedy používat smlouvou svěřený majetek 

k ujednanému účelu, souvisí-li to s jeho posláním. (Zákon 89/2012, §418) 

Statutárním orgánem ústavu je ředitel, nejvyšším orgánem je správní rada a 

kontrolním orgánem dozorčí rada či revizor. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni 

zakladatelem, pokud to není možné, přebírá tento úkol dozorčí rada, je-li zřízena, a 

poslední možností je samovolba. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele. První členy 

dozorčí rady jmenuje zakladatel a dále si je volí či odvolává dozorčí rada sama. Revizora 

volí a odvolává správní rada. (Zákon 89/2012, §408, 409, 410, 418) 

Podstata projektu Trojský koník, tedy poskytování služeb péče o předškolní děti 

přesně odpovídá podstatě ústavu - provozování určité společensky prospěšné činnosti. 

Ústav kombinuje majetkovou složku typickou pro fundace, kterou by v našem případě byly 

peníze získané od UK a případných dalších donorů zařízení péče o předškolní děti na FHS 

UK, a osobní složku, kterou by představovaly zaměstnanci zmíněného zařízení. V ústavu 

se stejně jako v nadaci a nadačním fondu rozhoduje na principu hierarchickém, což také 

shledávám jako výhodu (viz argumentace výše). Dalšími výhodami ústavu jsou také 

nulová vkladová povinnost při zakládání a možnost nakládat s celým majetkem případně 

ho i spotřebovat. 

5.2.1.5. OOS – srovnání 

Co se týká vkladu při zakládání, lze právnické osoby OOS rozdělit do tří kategorií: 1. 

Neexistuje vkladová povinnost – spolek, 2. Počítá se se vkladem, protože jde o majetkové 
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právnické osoby, ale není stanovena minimální výše vkladu – nadační fond, ústav, 3. Je 

stanovena minimální vkladová povinnost 500.000,- Kč – nadace.  

Co se týká účelu právnické osoby, jde u spolku o uspokojování zájmu členů spolku, 

nicméně spolková činnost může být prospěšná nejen členům, ale i zbytku společnosti. 

Nadace a nadační fond jsou zřizovány ke službě společensky nebo hospodářsky 

užitečnému účelu, mohou buď podporovat obecné blaho nebo pouze jednu určenou osobu 

či skupinu osob. U ústavu účelem je provozování činnosti užitečné společensky nebo 

hospodářsky.  

Co se týká hlavní činnosti lze říci, že se od ostatních právnických osob OOS výrazně 

odlišuje nadace, která musí poskytovat příspěvky, jinak by byla zrušena. U nadace jako 

jediné je také rozdělen majetek na dvě části, přičemž nakládání s nadační jistinou 

v minimální výši 500.000,- Kč je mnohem více omezeno než nakládání s jejím ostatním 

majetkem. Spolek, nadační fond, i ústav mohou - samozřejmě s ohledem na účel - 

vykonávat zhruba tutéž činnost. 

V rámci vedlejší činnosti mohou všechny právnické osoby OOS podnikat, ale zisk 

z podnikání musí být použit k naplňování účelu organizace včetně její správy. U ústavu 

existuje navíc podmínka, aby podnikání jakožto i jiná vedlejší činnost neohrožovalo jakost, 

rozsah a dostupnost služeb provozovaných v rámci hlavní činnosti. U nadací a nadačních 

fondů může být podnikání vyloučeno v nadační listině, v opačném případě mohou 

podnikat, pouze nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. 

Co se týká způsobu rozhodování, liší se od ostatních právnických osob OOS spolek. 

Je to organizace členská, v níž se rozhoduje na principu demokratickém. Obecnou 

nevýhodou demokratické správy je organizační i časová náročnost, výhodou zase více 

kapacit pro nápady a řešení. V nadaci, nadačním fondu i ústavu se rozhoduje na principu 

hierarchickém, přičemž u nadace se vliv zakladatele realizuje prostřednictvím 

zakladatelského dokumentu a u ústavu navíc prostřednictvím pravidelné volby členů 

správní rady. 



53 

 

5.2.2. OOS vs. UK 

Nenalezla jsem mnoho rozdílů mezi tím, kdyby zařízení na FHS UK zřídila a 

provozovala UK nebo nějaká OOS.  

Varianta, že by zřizovatelem zařízení péče o předškolní děti na FHS UK byla OOS, 

by měla z hlediska zadavatele projektu tedy FHS UK tu výhodu, že by byla pro něj byla 

méně organizačně náročná. Vyžadovala by kvalitní zpracování zakladatelského dokumentu 

OOS a případné zastoupení UK v orgánu či orgánech OOS. 

UK jakožto zřizovatel zařízení péče o předškolní děti by měla na druhou stranu 

oproti OOS výhodu v tom, že zařízení by pravděpodobně alespoň z velké části sloužilo 

jeho zaměstnancům, a takovéto aktivity zaměstnavatelů jsou podporovány ze strany 

Evropské unie i České republiky.  

Z prostředků operačních programů Praha adaptabilita a Lidské zdroje a zaměstnanost 

bylo v minulém programovém období podpořeno mnoho projektů, v rámci nichž 

zaměstnavatelé zakládali či rozvíjeli služby péče o předškolní děti svých zaměstnanců. A 

dle webových stráněk Evropského sociálního fondu v ČR lze podobné zaměření podpory 

očekávat i následujícím období. (http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr [cit. 

2014-11-08]) Na tuto podporu by ovšem OOS nedosáhla. 

Právní řád ČR podporoval do 3.11.2014 z daňového hlediska pouze ty 

zaměstnavatele, kteří sami provozovali vlastní mateřskou školu. §24 zákona o daních 

z příjmů č. 568/1992 Sb., v tehdejším znění říkal, že daňově uznatelné jsou „výdaje 

(náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku 

zaměstnanců vynaložené na (…) provoz vlastních vzdělávacích zařízení“ Pro daňové účely 

byly však za vzdělávací zařízení považovány pouze mateřské školy zřízené dle školského 

zákona, nikoli zařízení péče o předškolní děti jiných právních forem. Společně s návrhem 

zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině byla 4.11.2014 schválena i 

novela zákona o daních z příjmů, která zavedla pro zaměstnavatele daňovou uznatelnost 

nákladů „v podobě výdajů na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku, 

nebo příspěvku na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými 

subjekty pro děti jeho zaměstnanců“ (Zákon 586/1992, §24 j). Tato novela tedy jednak 

postavila pro daňové účely na roveň všechny právní formy péče o předškolní děti, ale také 
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znamená to, že už není pro zaměstnavatele daňově výhodnější zařízení péče o děti sám 

provozovat, ale může tento úkol delegovat na nějakou OOS či firmu. 

5.2.3. Zřizovatel zařízení péče o předškolní děti – závěr 

Pokud by zřizovatelem zařízení péče o předškolní děti na FHS UK měla být OOS, 

volila bych jednoznačně právnickou osobu ústav. Vzhledem k tomu, že její vznik by 

iniciovala a na její fungování přispívala FHS UK, nezdá se mi vhodné, aby fungovala na 

členské bázi a byla spravována svými členy, z toho důvodu jsem vyřadila spolek. 

Vzhledem k tomu, že FHS UK v současné době nedisponuje ani finančními prostředky na 

zřízení zařízení péče o předškolní děti, zdá se mi nesmyslné, aby zakládala nadaci, do níž 

musí hned zpočátku vložit minimálně půl milionu, které navíc lze v budoucnu jen velmi 

omezeně použít. A především naše zařízení by mělo naplňovat svůj účel prostřednictvím 

poskytování služeb, což je typické právě pro ústav. 

Vzhledem k tomu, že z daňového hlediska je jedno, jestli by zařízení provozovala 

UK či OOS a vzhledem k tomu, že nelze s jistotou říct, že projekty zaměstnavatelů, kteří 

zakládají zařízení péče o předškolní děti, budou v době realizace projektu Trojský koník 

z evropských fondů podporovány, nejsem schopna rozhodnout, zda by byl pro roli 

zřizovatele vhodnější ústav či UK. Doporučuji realizačnímu týmu projektu rozhodnout se 

na základě aktuálních grantových příležitostí.   

5.3. Potřeby a představy cílové skupiny – rodičů předškolních dětí 
z řad zaměstnanců a studentů FHS UK 

Cílem této části výzkumu bylo získat od rodičů předškolních dětí z řad zaměstnanců 

a studentů FHS UK data, která bych mohla porovnat s daty týkajícími se právních forem 

zařízení péče o předškolní děti a na základě tohoto srovnání pak vybrat formu či formy, 

která/které by byla/byly pro projekt Trojský koník nejvhodnější. Data jsem sbírala pomocí 

on-line dotazníkového šetření. V této části výzkumu jsem se zaměřila na následující 

tematické oblasti: počet dětí navštěvujících zařízení, jejich věk, provozní doba, vzdělání 

pečujících osob, úplata za službu péče o děti, svépomocné hlídání a další představy či 

požadavky.  
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5.3.1.  Počet dětí 

 Otázka č. 3 dotazníku se ptala přímo na to, kolik dětí by zaměstnanci a studenti FHS 

UK chtěli do zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Tróji umístit 

v případě, že by začalo fungovat v akademickém roce 2017/2018. Výsledkem bylo, že 

současní zaměstnanci by chtěli do zařízení v roce plánovaného zahájení provozu nové 

budovy umístit 25 dětí a studenti 39, celkem tedy 64 dětí.  

Odpovědi na otázky č. 4 až 7, jejichž cílem bylo zjistit věk dětí, které by zaměstnanci 

a studenti chtěli do zařízení umístit, nicméně ukázaly, že zaměstnanci i studenti plánují 

ještě další potomky, které zřejmě do odpovědi na otázku č. 3 nezahrnuli. Podle odpovědí 

na tyto otázky by byl počet dětí současných zaměstnanců a studentů, které by mělo 

zařízení péče v akademickém roce 2017/2018 pojmout, až 99 (děti zaměstnanců: 39, děti 

studentů: 60). Navíc je třeba si uvědomit, že do akademického roku 2017/2018 ještě 

přibudou další zájemci. 

Výše uvedené počty znamenají jednak, že projekt Trojský koník má smysl realizovat 

a jednak, že pokud bude mít FHS UK k dispozici dostatek finančních zdrojů a dostatečný 

prostor, nemělo by se jednat o malý projekt typu dětského koutku. 

5.3.2. Věk dětí 

Dle výsledků dotazníku pokrývají děti, které by chtěli rodiče v akademickém roce 

2017/2018 umístit do zařízení péče o předškolní děti na FHS UK, celou škálu předškolního 

věku, tedy 0-6 let. Z toho vyplývá, že by nebylo vhodné zřídit na FHS UK samotnou 

mateřskou školu, protože tam mohou být přijaty jen děti, které dosáhnou v příslušném 

školním roce 3 let věku. FHS UK by měla zvolit jinou právní formu zařízení péče o 

předškolní děti, která může přijímat mladší děti (viz Tabulka 4), anebo zřídit mateřskou 

školu a současně i zařízení jiné právní formy, aby se, co se týká věku dětí, vzájemně 

doplňovaly. 

Rodiče z řad zaměstnanců a studentů FHS UK by chtěli v akademickém roce 

2017/2018 umístit do zařízení péče o předškolní děti na FHS UK 26 dětí ve věku 3-6 let 

(10 dětí zaměstnanců, 16 dětí studentů). Tuto věkovou skupinu považuji pro projekt 

Trojský koník za stěžejní, neboť tyto děti jsou dnes již na světě, a tak je jejich počet 

prakticky jistý.  
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Počet dětí, které by v akademickém roce 2017/2018 měly dle jejich rodičů dosáhnout 

0-2 let a které by jejich rodiče chtěli v tomtéž roce umístit do zařízení péče o předškolní 

děti na FHS UK, byl dle výsledků dotazníku 73 (23 dětí zaměstnanců, 50 dětí studentů), 

ale je nutné ho brát vzhledem ke značnému časovému odstupu s rezervou. 

5.3.3. Provozní doba 

Co se týká provozní doby zařízení péče o předškolní děti na FHS UK se dle mého 

očekávání představy rodičů – zaměstnanců a rodičů – studentů lišily (viz Tabulka 5, 6, 7).  

Zatímco většina studentů by preferovala služby příležitostného hlídání, většina 

zaměstnanců by preferovala zařízení s celodenním provozem. Ke shodě došlo pouze 

v prostřední kategorii – zařízení s polodenním provozem, tu by zvolilo 30,77% z obou 

skupin. 

 
Tabulka 5. Výsledky otázky č. 8 - celkem 
V případě zřízení zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Praze Troji 
bych měl/a zájem o zařízení 
Odpověď Odpovědi Podíl 
poskytující služby příležitostného hlídání. 19 26,23% 
s polodenním provozem. 20 30,77% 
s celodenním provozem. 26 40,00% 

Tabulka 6. Výsledky otázky č. 8 - zaměstnanci FHS UK 
V případě zřízení zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Praze Troji 
bych měl/a zájem o zařízení 
Odpověď Odpovědi  Podíl 
poskytující služby příležitostného hlídání. 3 11,54% 
s polodenním provozem. 8 30,77% 
s celodenním provozem. 15 57,69% 

Tabulka 7. Výsledky otázky č. 8 - studenti FHS UK 
V případě zřízení zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Praze Troji 
bych měl/a zájem o zařízení 
Odpověď Odpovědi Podíl 
poskytující služby příležitostného hlídání. 16 41,03% 
s polodenním provozem. 12 30,77% 
s celodenním provozem. 11 28,21% 
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Výsledky dotazníku týkající se provozní doby nemluví jednoznačně pro jednu právní 

formu zařízení péče o předškolní děti na FHS UK, ale říkají, že pokud by FHS UK chtěla 

vyhovět jak svým zaměstnancům, tak studentům, musela by zřídit zařízení dvě – jedno 

s celodenním provozem a jedno poskytující služby příležitostného hlídání. Zájem o 

polodenní provoz by bylo možné naplnit buď sdílenými místy v zařízení s celodenním 

provozem, nebo delším pobytem dětí v zařízení poskytujícím služby příležitostného 

hlídání.  

K provozní době zařízení se respondenti vyjadřovali také v poslední otázce 

dotazníku, která nechávala prostor pro jejich náměty. Šlo jim většinou o to, aby zařízení 

péče o předškolní děti na FHS UK bylo flexibilní, aby děti měly možnost navštěvovat jej 

jen některé dny, půldny, hodiny atd.  Dle mého názoru by bylo za tímto účelem vhodné 

vytvořit on-line systém, kde by rodiče mohli místa pro své děti v požadovanou dobu 

rezervovat. 

5.3.4. Vzdělání pečujících osob 

Většina rodičů z řad zaměstnanců a studentů FHS UK se dle výsledků dotazníku 

shodla na tom, že by jim stačilo, kdyby vedoucím zařízení péče o předškolní děti na FHS 

UK byl profesionální pedagogický pracovník a ostatní pracovníci by byli laici, případně 

další rodiče (viz Tabulka 8).  

Vzhledem k možné variantě, že by v rámci projektu Trojský koník vznikly na FHS 

UK dvě různá zařízení s rozdílným provozem, považuji za důležité zmínit, že názory 

rodičů – zaměstnanců a rodičů – studentů na extrémní možnosti vzdělání pečujících osob 

se lišily. Většinu těch, kteří by umístili do zařízení péče o předškolní děti na FHS UK 

pouze, pokud by tam pracovali profesionální pedagogičtí pracovníci, tvořili rodiče – 

zaměstnanci, zatímco většinu těch, kteří by děti svěřili i pouze laickým pečujícím osobám, 

případně dalším rodičům, tvořili rodiče – studenti (viz Tabulka 9 a10). Z toho vyplývá, že 

v případě dvou zařízení na FHS UK s rozdílným provozem by zařízení s celodenním 

provozem mohlo mít větší požadavky na vzdělání pečujících osob než zařízení poskytující 

služby příležitostného hlídání. Na příležitostném hlídání by se mohli v případě zájmu 

podílet případně i rodiče. 
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Tabulka 8. Výsledky otázky č. 9 – celkem 
Zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Troji bych využil/a  
Odpověď Odpovědi Podíl 
pouze, kdyby tam pracovali profesionální pedagogičtí pracovníci. 12 18,46% 
i v případě, že by byl vedoucím profesionální pedagogický 
pracovník a ostatní byli laičtí pracovníci, případně další rodiče. 34 52,31% 
i v případě, kdyby péči zajišťovali pouze laičtí pracovníci, případně 
další rodiče. 19 29,23% 

Tabulka 9. Výsledky otázky č. 9 - zaměstnanci  
Zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Troji bych využil/a  
Odpověď Odpovědi  Podíl 
pouze, kdyby tam pracovali profesionální pedagogičtí pracovníci. 8 30,77% 
i v případě, že by byl vedoucím profesionální pedagogický 
pracovník a ostatní byli laičtí pracovníci, případně další rodiče. 13 50,00% 
i v případě, kdyby péči zajišťovali pouze laičtí pracovníci, případně 
další rodiče. 5 19,23% 

Tabulka 10. Výsledky otázky č. 9 – studenti 
Zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Troji bych využil/a  
Odpověď Odpovědi Podíl 
pouze, kdyby tam pracovali profesionální pedagogičtí pracovníci. 4 10,26% 
i v případě, že by byl vedoucím profesionální pedagogický 
pracovník a ostatní byli laičtí pracovníci, případně další rodiče. 21 53,85% 
i v případě, kdyby péči zajišťovali pouze laičtí pracovníci, případně 
další rodiče. 14 35,90% 
  

Každopádně požadavky rodičů z řad zaměstnanců a studentů FHS UK na vzdělání 

pečujících osob nevylučují žádnou z právních forem zařízení, neboť tam kde zákon 

odbornou způsobilost nevyžaduje (viz Tabulka 4), může ji vyžadovat zřizovatel zařízení. 

5.3.5. Úhrada za službu péče o předškolní děti 

Většina rodičů z řad zaměstnanců a studentů FHS UK by byla dle výsledků 

dotazníku ochotna přispívat na pobyt svého dítě v zařízení péče o předškolní děti na FHS 

UK s celodenním provozem maximálně 2.000,- až 3,000- Kč za měsíc, na pobyt v zařízení 

s polodenním provozem maximálně 1.000,- až 1.500,- Kč na měsíc, a na pobyt v zařízení 

poskytující služby příležitostného hlídání 50,- až 100,- Kč za hodinu (viz Tabulka x – y). 

Obecně lze říci, že studenti by byli ochotni na pobyt svých dětí v zařízení péče o 

předškolní děti přispívat o něco méně než zaměstnanci, což je vzhledem k jejich statutu 

logické. 
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Tabulka 11. Výsledky otázky č. 10 - celkem 
Pokud by mělo zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Troji celodenní 
provoz, jsem ochoten/ochotna přispívat měsíčně na pobyt dítěte maximálně 
Odpověď Odpovědi Podíl 
1.000,- Kč. 5 8,06% 
2.000,- Kč. 20 32,26% 
3.000,- Kč. 23 37,10% 
5.000,- Kč. 13 20,97% 
7.000,- Kč. 1 1,61% 

Tabulka 12. Výsledky otázky č. 11 – celkem 
Pokud by mělo zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Troji polodenní 
provoz, jsem ochoten/ochotna přispívat měsíčně na pobyt dítěte maximálně 
Odpověď Odpovědi  Podíl 
500,- Kč. 7 11,11% 
1.000,- Kč. 18 28,57% 
1.500,- Kč. 19 30,16% 
2.500,- Kč. 16 25,40% 
3.500,- Kč. 3 4,76% 

Tabulka 13. Výsledky otázky č. 12 – celkem 
Pokud by zařízení péče o předškolní děti v nové budově FHS UK v Troji poskytovalo 
služby příležitostného hlídání, jsem ochoten/ochotna přispívat za hodinu pobytu dítěte 
maximálně 
Odpověď Odpovědi Podíl 
30,- Kč. 10 17,24% 
50,- Kč. 31 53,45% 
100,- Kč. 13 22,41% 
150,- Kč. 4 6,90% 
 

Dle odborníků na služby péče o děti se měsíční náklady na provoz jedné skupiny pro 

12 dětí pohybují okolo 6.100,- Kč na jedno dítě (Pemová, Ptáček a kol., 2013: 94), dle 

informací zveřejněných různými poskytovateli služeb péče o předškolní děti na internetu 

mohou být i dvojnásobně vyšší, záleží na poměru dětí a pečujících osob, vybavení, 

službách, stravování. Z toho vyplývá, že pokud by FHS UK chtěla vyjít vstříc přáním 

cílové skupiny, musela by na jeho provoz zařízení péče o předškolní děti přispívat 

minimálně stejnou částkou jako rodiče dětí zde umístěných. 
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Výše úhrady za služby péče o předškolní děti, kterou by rodiče pracující či studující 

na FHS UK preferovali vzhledem k tomu, že představuje méně než polovinu provozních 

nákladů, nevylučuje žádnou právní formu zařízení péče o předškolní děti. Maximální výše 

úhrady za služby péče o dítě je stanovena totiž pouze u dětské skupiny, kde se jedná o 

plnou náhradu nákladů. 

5.3.6. Svépomocné hlídání 

V poslední uzavřené otázce dotazníku jsem se ptala, zda by byli rodiče z řad 

zaměstnanců a studentů FHS UK ochotni se podílet na provozu zařízení péče o předškolní 

děti na FHS UK formou hlídání dětí v případě, že by zařízení poskytovalo služby 

příležitostného hlídání. 59,68% respondentů odpovědělo ne, a 40,32% respondentů ano. 

Skupina, která by byla ochotna zapojit se do hlídání děti, čítala 25 osob a 19 z nich byli 

studenti, což opět mluví pro dvě zařízení - jedno „zaměstnanecké“ a jedno „studentské“.  

K tématu svépomocného hlídání se vraceli respondenti i v prostoru pro jejich náměry 

a zdůrazňovali především, že pokud by se rodiče zapojili byť jen z části do hlídání, snížilo 

by to náklady na provoz zařízení. To je jistě pádný argument, proč případně rodiče do 

hlídání zapojit. 

5.3.7. Další představy a požadavky cílové skupiny 

V části dotazníku věnované námětům rodičů z řad zaměstnanců a studentů UK 

nejčastěji respondenti vyslovovali podporu myšlence založit zařízení o předškolní děti na 

FHS UK a jmenovali příklady zařízení péče o předškolní děti, které považují za úspěšné. 

Jednou se jednalo o Akademické centrum pro předškolní děti - Lvíček a vícekrát o 

Přírodovědnou školku Rybička, kterou jsem se na základě toho rozhodla navštívit. 

V souvislosti s příklady dobré praxe, ale i v jiných souvislostech respondenti zmiňovali, že 

by bylo dobré, kdyby mělo zařízení péče o předškolní děti nějakou osobitou podobu a 

prosazovalo určité hodnoty, což by dle mého názoru mělo být důležitým námětem pro 

realizační tým projektu respektive budoucí vedoucí/ho zařízení péče o předškolní děti.  

5.3.8. Potřeby a představy cílové skupiny – závěr 

Výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi zaměstnanci a studenty FHS UK 

ukázaly, že o zařízení péče o předškolní děti na FHS UK je mezi oběma skupinami velký 

zájem a že tedy má smysl projekt Trojský koník realizovat. V akademickém roce 
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2017/2018 by mohlo zařízení péče o předškolní děti na FHS UK navštěvovat 30 až 100 

děti ve věku od 0 do 6 let. V otázkách provozní doby, vzdělání pečujících osob, úplaty za 

službu péče o děti a svépomocného hlídání se představy zaměstnanců a studentů FHS UK 

lišily. Ukázalo se, že nejvhodnější variantou z hlediska cílové skupiny by bylo zřídit 

zařízení, které by mělo dvě odlišné části: větší část zařízení s celodenním provozem (a 

sdílenými místy), profesionálním personálem a tím pádem vyšší úhradou za službu péče o 

děti, která by sloužila především zaměstnancům FHS UK, a menší část zařízení poskytující 

služby příležitostného hlídání, s laickým personálem případně na zcela svépomocné bázi a 

nižší úhradou za službu péče o děti, které by sloužilo především studentům FHS UK. 

„Zaměstnanecké“ zařízení by vzhledem k denní péči a pedagogickému vzdělání personálu 

muselo mít buď právní formu školky, nebo jedné a více dětských skupin. „Studentské“ 

zařízení by vzhledem ke službě občasného hlídání a nižšímu vzdělání pečujících osob 

případně svépomoci muselo mít formu provozovny živnosti „Mimoškolní výchova a 

činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. 

5.4. Příklad dobré praxe: Přírodovědná školka Rybička 
Přírodovědnou školku Rybička mi jako příklad dobré praxe doporučili rodiče z řad 

zaměstnanců a studentů FHS UK, mezi nimiž jakožto cílovou skupinou projektu Trojský 

koník jsem prováděla dotazníkové šetření. Když jsem realizovala tuto část výzkumu, 

kladla jsem si otázku, jak je možné doposud zjištěné informace a pravidla týkající se 

různých zařízení péče o předškolní děti uvést do praxe. V první fázi této části výzkumu 

jsem zajišťovala data týkající se fungování vybrané školky, která bych mohla porovnat se 

závěry částí mého výzkumu týkající se právní formy zařízení, zřizovatele, představ a 

požadavků cílové skupiny, a v druhé fázi jsem zajišťovala data týkající se zřízení této 

školky. Zajímalo mě, kolik času a peněž bylo ke zřízení školy třeba, jak její realizační tým 

postupoval a co zpětně považuje pří zřízení školy za nejdůležitější, což mi mělo pomoci při 

definování projektového záměru Trojský koník. Data jsem získávala prostřednictvím 

analýzy webových stránek školky, rozhovoru s její ředitelkou Mgr. Petrou Černou (a 

následným dotazováním pomocí e-mailu) a zúčastněným pozorováním, jehož předmětem 

byl interiér a exteriér školky. 
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5.4.1. Právní forma a zřizovatel 

Školka Rybička se nachází v areálu Botanické zahrady Na Slupi, Benátská 4, Praha 

2. Byla otevřena 4. března 2013. Jejím zřizovatelem je UK a funguje na základě dvou 

živnostenských oprávnění - je provozovnou živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním 

režimu a provozovnou živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti. Školka je primárně učena dětem (popř. vnoučatům) 

rodičů (prarodičů) zaměstnanců a studentů Přírodovědecké fakulty UK (dále PřF UK), při 

volné kapacitě ji mohou navštěvovat i děti zaměstnanců a studentů celé UK. 

(http://www.skolkarybicka.cz/provoz [cit. 2014-11-23]; rozhovor 1, sekce 1, 2)  

5.4.2. Počet dětí a jejich věk 

Školka Rybička je určena dětem od 2,5  do 6 případně 7 let věku. Přijetí dítěte 

mladšího 3 let je podmíněno mírou jeho sebeobsluhy. Ve školce jsou dvě třídy – každá po 

12 dětech, což odpovídá střední dětské skupině. Na jednu třídu připadají dvě učitelky, čím 

je každému dítěti garantován individuální přístup. Na začátku školního roku 2014/2015 je 

kapacita školky zcela naplněna, 3 uchazeči o místo museli být z kapacitních důvodů 

odmítnuti. Vzhledem k tomu, že ve školce fungují tzv. sdílená místa (viz níže), navštěvuje 

školku v této době 34 dětí.  

(http://www.skolkarybicka.cz/provoz [cit. 2014-11-23]; rozhovor 1, sekce 7, 8, 11)  

5.4.3. Vzdělání pečujících osob 

Všechny učitelky působící ve školce Rybička mají vysokoškolské vzdělání. Dvě 

z nich jsou učitelky MŠ, dvě učitelky ZŠ a SŠ – obor biologie, a jedna je lektorka 

environmentálních výukových programů.   

(Rozhovor 1, sekce 5).  

5.4.4. Provozní doba 

Školka Rybička funguje po celý školní rok (kromě svátků a prázdnin) a také během 

části letních prázdnin. Provozní doba školky je pondělí až pátek 8 - 17 hodin. Děti mohou 

školku navštěvovat každodenně a celodenně, nebo pouze v některé dny, nebo pouze 

dopoledne. Fungují zde tzv. sdílená místa, kdy jedno dítě navštěvuje školku 2 konkrétní 

dny v týdnu, a jiné dítě ostatní 3 dny v týdnu. To, kdy bude dítě školku navštěvovat, je 

předem ujednáno v tzv. Dohodě o docházce dítěte a zaznamenáno do rezervačního systému 

školky. V případě, že nějaké dítě onemocní či se nemůže z jiných důvodů do školky 
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dostavit, je jeho místo nabídnuto prostřednictvím rezervačního systému dětem, které 

obvykle v tuto dobu školku nenavštěvují a jejichž rodiče potřebují mimořádně pohlídat. 

(http://www.skolkarybicka.cz/provoz [cit. 2014-11-23]; rozhovor 1, sekce 11)  

5.4.5. Program 

Ředitelka školky Rybička vytvořila, i když to není vzhledem k právní formě této 

školky povinné, vzdělávací program podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání MŠMT s přírodovědnou nadstavbou, kterým se vzdělávání ve školce 

Rybička řídí. Základní filosofií školky je „vytváření a prohlubování láskyplného vztahu 

dětí k přírodě a k její ochraně, k druhým lidem i k sobě 

samým“(http://www.skolkarybicka.cz/program-skolky [cit. 2014-11-23]). Školka je 

výjimečná svým přírodovědným zaměřením. Děti provádějí pokusy v přírodovědné dílně, 

pečují o zvířata v zookoutku, starají se o vlastní zahrádku, dělají pravidelné vycházky do 

botanické zahrady a jejích skleníků. Nadstandardní součástí školky Rybička je také 

keramická dílna. 

(http://www.skolkarybicka.cz/program-skolky [cit. 2014-11-23]; rozhovor 1, sekce 4) 

5.4.6. Prostředí školky 

Školka Rybička se nachází v areálu Botanické zahrady. Venkovní prostor školky 

tvoří posezení, hřiště s vodními prvky, zahrádka a voliéra pro zakrslé slepičky. Vnitřní 

prostor školky tvoří dvě třídy s vlastním hygienickým zařízením a šatnami, přírodovědná 

dílna, zookoutek, keramická dílna, přípravna jídla, hygienické zázemí pro učitelky, 

ředitelna a úklidová místnost – vše dle příslušné hygienické vyhlášky. Interiér školky je 

vybaven kvalitním nábytkem s nápaditým designem z převážně přírodních materiálů, totéž 

platí i pro další vybavení školky (viz. Obr. 4, 5) 

(Pozorování 1) 
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Obrázek 4. Interiér Přírodovědné školky Rybička – třída koníci 

 
Zdroj: http://www.skolkarybicka.cz/fotogalerie 

 

Obrázek 5. Interiér Přírodovědné školky Rybička – třída žabky 

 
Zdroj: http://www.skolkarybicka.cz/fotogalerie 
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5.4.7. Stravování 

Vzhledem k nedostatku prostoru jsou obědy a svačiny do školky Rybička dováženy 

externí firmou (ERTUS s.r.o.) a školka má pouze přípravnu jídel. Příležitostně dětem 

školka obohacuje jídelníček o kvalitní šťávy, ovoce a zeleninu v biokvalitě. 

(http://www.skolkarybicka.cz/provoz [cit. 2014-11-23]; rozhovor 1, sekce 17) 

5.4.8. Úhrada za služby péče o děti 

Školné ve školce Rybička je pro školní rok 2014/2015 stanoveno na 4.500,- Kč 

/měsíc při každodenním a celodenním pobytu (za dva dny v týdnu se platí polovina 

základního školného, za tři dny v týdnu dvě třetiny školného). Rodiče dále platí stravné 

55,64 Kč/den, a jednorázové úrazové pojištění ve výši 690,- Kč/rok, což školka vyžaduje 

především kvůli manipulaci se zvířaty v zookoutku. 

(http://www.skolkarybicka.cz/provoz [cit. 2014-11-23]; rozhovor 1, sekce 3,15) 

5.4.9. Financování školky 

Školka Rybička byla zřízena na náklady UK respektive PřF UK, konkrétní výši 

zřizovacích nákladů bohužel není možné zveřejnit. Některé vybavení, pracovní pomůcky a 

veškeré mzdy personálu školky v prvním roce provozu byly hrazeny z Operačního 

programu Praha Adaptabilita (tedy z Evropského sociálního fondu, rozpočtu hl.m. Prahy a 

státního rozpočtu ČR). Z toho důvodu také rodiče dětí od zahájení provozu školky do 

31.5.2014 nemuseli platit školné. V současné době je školka financována z 3/10 z 

z Operačního programu Praha Adaptabilita, z 3/10 rozpočtu PřF UK, z 2/10 z 

Institucionálního plánu PřF UK, a z 2/10 ze školného a výdělků z dětských táborů, které se 

ve školce konají v době prázdnin. Měsíční provozní náklady na každodenní celodenní 

pobyt jednoho dítěte školy činí dle slov její ředitelky mezi 13.500,- a 14.500,- Kč, o 

některá místa se ale dělí více dětí (viz 5.4.2. Počet dětí a jejich věk). 

(Rozhovor 1, sekce 12, 13, 14; Černá, 2014) 

5.4.10. Zakládání školky 

Nápad založit školku Rybička vznikl na v dubnu 2011. V červnu 2011 byla sepsána 

projektová žádost OPPA a v prosinci 2011 obdržela UK informaci o poskytnutí dotace. 

1.7.2012 začala realizace projektu, 1.10.2012 byla zahájena rekonstrukce objektu a 

4.3.2013 byl zahájen provoz školky. Tedy od identifikace problému k implementaci 
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projektu školky Rybička uběhly téměř dva roky, od schválení projektového záměru 

k otevření školky to trvalo zhruba 15 měsíců.  

Od počátečních příprav byla koordinátorkou projektu současná ředitelka školky, 

vymyslela celkovou koncepci školky a byla de facto i jediným členem realizačního týmu. 

Spolupracovala ale během příprav s mnoha odborníky: architekty, designérem, výtvarnicí, 

IT specialisty, právníky, ředitelkami úspěšných zařízení péče o předškolní děti a firmou, 

která jí pomáhala se zpracováním monitorovacích zpráv grantové dotace. 

Během zmíněných dvou let se koordinátorka projektu/ředitelka školky zabývala 

návrhy rekonstrukce budovy, návrhy interiérů, návrhy venkovního hřiště a zahrádky, 

vybírala budoucí učitelky, hospodářku, úklidovou firmu, dodavatele stravy, hračky a 

pomůcky, podílela se na tvorbě webových stránek a rezervačního systému, vytvořila 

všechny potřebné dokumenty (vzdělávací program, smlouva o poskytování předškolního 

vzdělávání, dohoda o docházce dítěte, kritéria přijímání dětí a další) a oslovovala rodiče 

předškolních dětí na PřF UK prostřednictvím různých médií i osobně.  

V průběhu budování školky Rybička se vyskytly dva velké problémy: Prvním 

problémem bylo pozdržení vydání stavebního povolení s ním související tříměsíční 

zpoždění rekonstrukce budovy, a druhým byla špatně fungující spolupráce s firmou, která 

pomáhala se zpracováním monitorovacích zpráv OPPA. 

Při zakládání zařízení péče o předškolní je dle ředitelky školky Rybička zásadní najít 

na pozici ředitele/ředitelky „nadšence zapáleného pro věc, který bude mít vizi a základní 

cíl vytvořit co nejkvalitnější školkové prostředí a co nejkvalitnější výchovu a vzdělávání 

především pro děti, které pro něj budou na prvním místě, …nikoli člověka hledajícího 

pouze job“ (Černá, 2014). Ředitelka školky Rybička také na základě svých zkušeností i 

zkušeností ředitelek jiných zařízení péče o děti doporučuje, aby se stejně jako v jejím 

případě účastnil/a budoucí ředitel/ka zařízení projektu už od prvopočátku, aby zařízení 

sám/sama vybudoval/a a tím pádem se s ním mohl/a ztotožnit.  

(Černá, 2014) 
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5.4.11. Příklad dobré praxe – závěr 

Přírodovědná školka Rybička je neobyčejné zařízení péče o předškolní děti a dle 

cílové skupiny projektu Trojský koník i dle mého názoru je skvělým vzorem pro zařízení, 

které by mělo vzniknout na FHS UK. Školka Rybička je výjimečná svým prostředím, 

programem i poměrem mezi počtem dětí a počtem pečujících osob. Tato školka dokazuje, 

že zařízení péče o předškolní děti, i když není zřizováno za účelem zisku, může mít formu 

provozovny živnosti. I když koordinátorka projektu zvolila pro školku Rybička tuto formu 

resp. tyto formy, měla vyšší nároky na vzdělání pečujících osob, vytvořila vzdělávací 

program a podnikla v zájmu poskytování co nejkvalitnější služby péče o děti i další kroky, 

které jí zákon neukládal. Jedinou nevýhodou tohoto zařízení z pohledu zřizovatele 

případně i uživatelů jsou logicky vyšší náklady na jeho provoz než u běžných zařízení péče 

o předškolní děti. Pokud by měl projekt Trojský koník omezený rozpočet, musel by jeho 

realizační tým řešit dilema, zda poskytovat standardní služby a uspokojit více zájemců či 

poskytovat nadstandardní služby a uspokojit pouze určitou část zájemců (to se týká 

především poměru dětí a pečujících osob, který je ve veřejných mateřských školách 1-2 

učitelky na 24-28 dětí, dále pak vybavení – zookoutek či keramická dílna nebývají běžnou 

součástí veřejných mateřských škol).  

Soudě podle školky Rybička je proces zřízení zařízení péče o předškolní děti 

organizačně, časově i finančně náročný a klíčovou roli zde hraje osoba ředitele/ředitelky, 

která by měla být pečlivě vybrána a angažována v co nejranější fázi projektu. Tato osoba 

musí vymyslet celkovou koncepci zařízení, zajistit rekonstrukci vnitřních i venkovních 

prostor pro účely poskytování služeb péče o děti, vybrat pečující osoby, učební pomůcky, 

hračky a jiné vybavení, spolupodílet se na tvorbě rezervačního systému a propagaci 

zařízení. Co se týká časové náročnosti, je třeba pro zřízení zařízení péče o předškolní děti 

počítat minimálně s 15 měsíci. Data týkající se finanční náročnosti zřízení zařízení se mi 

bohužel nepodařilo získat. 

5.5. ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
V této části výzkumu jsem analyzovala webové stránky Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátu hl. m. 

Prahy, Městské části Praha 8, Strukturálních fondů EU administrované ČR a několika 
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vybraných nadací. Na zmíněných stránkách jsem vyhledávala vyhlašovaná grantová řízení 

či výzvy a porovnávala podmínky jejich podpory se zadáním projektu Trojský koník 

v následujících parametrech: oblasti podpory, podporované aktivity, místo realizace, 

definice oprávněných žadatelů a termín podání žádosti. 

5.5.1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále MPSV) jsem nenašla 

žádnou aktuální výzvu, jejíž parametry by odpovídaly zadání projektu Trojský koník.   

MPSV poskytuje pravidelně dotace nestátním neziskovým organizacím v rámci 

programu Rodina a ochrana práv dětí, v rámci toho programu jsou ale podporovány 

především aktivity dětí s rodiči, a hlídání děti je podporováno pouze jako doprovodná 

služba k hlavním aktivitám.  

(http://www.mpsv.cz/cs/19046 [cit. 2014-10-27]) 

 Na stránkách MPSV jsem dále nalezla Výzvu pro předkládání projektů zařízení 

péče o děti v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Evropský sociální 

fond), v rámci níž byla poskytována podpora na vznik nových zařízení péče o předškolní 

děti a na prvních 18 měsíců jejich provozu, ale tato výzva byla určena mimopražským 

žadatelům a byla otevřena pouze do 15.2.2013.  

(http://www.mpsv.cz/cs/14024 [cit. 2014-10-27])  

5.5.2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT)  jsem 

nenalezla žádnou aktuální výzvu, jejíž parametry by odpovídaly zadání projektu Trojský 

koník. 

Nalezla jsem dvě grantové příležitosti týkající se mateřských škol. První byla výzva 

vyhlášená v rámci Fondu rozvoje kapacit mateřských a základních škol, ta se týkala mimo 

jiné i výstavby nových prostor mateřských škol, ale byla určena obcím a svazkům obcí. 

Druhý byl Dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací 

působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého 

vzdělávání v roce 2015, ten byl ale určen pro již fungující zařízení a především uzávěrka 

podávaných žádostí byla stanovena na 31.10.2014. 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/dotace-a-granty [cit. 2014-10-27]) 
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Kromě toho jsem na stránkách MŠMT nalezla informace o dotacích poskytovaných 

na základě žádosti všem soukromým mateřským školám, které jsou zapsané v rejstříku 

škol a školských zařízení, o nichž jsem již psala v podkapitole Mateřská škola. 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolky-zakladni-

informace?highlightWords=firemn%C3%AD+%C5%A1kolky [cit. 2014-10-27]) 

5.5.3. Magistrát hlavního města Prahy  

Na stránkách Magistrátu hlavního města Prahy (dále Magistrát) jsem nenašla žádnou 

aktuální výzvu, jejíž parametry by odpovídaly zadání projektu Trojský koník. 

Magistrát vyhlašuje každoročně tzv. Celoměstské programy podpory v různých 

oblastech, ale žádná z nich nezahrnuje žádnou formu zařízení péče o předškolní děti. 

(http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/index.html [cit. 2014-10-

27]) 

Na stránkách Magistrátu jsem dále nalezla 7. výzvu v rámci Operačního programu 

Praha – Adaptabilita (Evropský sociální fond), v rámci níž bude mj. podpořen rozvoj 

služeb péče o děti do 10 let, jejichž zřizovateli jsou pražské nestátní neziskové organizace, 

veřejné instituce či podnikatelé. Tato výzva se tedy zaprvé netýká zakládání nových služeb 

péče o předškolní děti a zadruhé termín pro předkládání žádostí byl do 9.10.2014. 

(http://www.prahafondy.eu/cz/oppa/vyzvy/1217_vyhlaseni-7.-vyzvy-oppa-k-predkladani-

projektovych-zadosti.htm [cit. 2014-10-27]) 

5.5.4.  Městská část Praha 8 

Na stránkách Městské části Praha 8 jsem nenalezla žádnou možnost financování pro 

Projekt Trojský koník. 

Městská část uděluje každoročně granty v několika oblastech, ale žádná z těchto 

oblastí nezahrnuje žádnou formu zařízení péče o předškolní děti 

(http://www.praha8.cz/Granty-a-dotace [cit. 2014-10-27]). 

Vzhledem k tomu, že jsem dále zjistila, že městská část je sama zřizovatelem 24 

mateřských škol ve svém obvodě a v současné době buduje další, nezdá se mi 

pravděpodobné, že by projekt Trojský koník podpořila ani v budoucnu.  
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5.5.5. Strukturální fondy Evropské unie administrované ČR 

Na stránkách Strukturálních fondů jsou zveřejněny výzvy až do konce roku 2015. 

Nicméně žádné další výzvy týkající se zařízení péče o předškolní děti kromě těch, které 

jsem našla na stránkách MPSV a Magistrátu hl. m. Prahy a jejichž parametry projektu 

Trojský koník neodpovídaly, zde nebyly.  

(http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-

akci.aspx?t=2&searchtext=&searchmode=anyword&op=4 [cit. 2014-10-28]) 

Každopádně pro nadcházející programové období 2014 – 2020 jsou na úrovni ČR i 

na úrovni EU připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských 

strukturálních fondů. Dle informaci zveřejněných na stránkách Strukturálních fondů bych 

viděla příležitost pro financování zařízení péče o předškolních děti na FHS UK 

v Operačním programu Zaměstnanost, který bude řízen MPSV a zaměřen mj. na podporu 

rovných příležitostí žen a mužů, a v Operačním programu Praha – pól růstu ČR, který bude 

řízen Magistrátem hl. m. Prahy a bude mj. zaměřen na podporu vzdělávání a rovných 

příležitostí.  

(https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy [cit. 

2014-10-29]. 

5.5.6. Nadace 

Na stránkách vybraných nadací jsem našla jednu aktuální výzvu, jejíž parametry 

odpovídají zadání projektu Trojský koník. Jedná se o grantové řízení Nadace ČEZ 

Oranžové hřiště, které „je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce 

dětských, sportovních, dětských a sportovních a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná 

přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních 

zařízení.“ V rámci tohoto grantového řízení mohou být žadateli všechny právnické osoby 

v ČR, žádostí jsou přijímány průběžně, spoluúčast žadatele není vyžadována a maximální 

výše příspěvku není stanovena.  

(http://www.nadacecez.cz/edee/content/file-other/nadace/granty/oranzove-hriste-

2014/podminky-grantoveho-rizeni-oranzove-hriste.pdf [cit. 2014-10-29]) 

Vzhledem k tomu, že venkovní prostor určený dětem je povinnou součástí jak 

mateřských škol, tak provozoven živností týkajících se péče o děti, tak i navrhované dětské 
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skupiny nad 12 dětí (viz analýza forem zařízení péče o předškolní děti), znamenala by pro 

zřizovatele zařízení péče o děti na FHS UK výstavba hřiště z grantu nadace ČEZ značnou 

úsporu. 

Na podporu vybudování či rekonstrukci školních zahrad je zaměřen také program 

Zahrada hrou Nadace Proměny. V rámci tohoto programu sice není aktuálně vyhlášena 

žádná grantová výzva, ale dle informací zveřejněných na stránkách nadace se s ní počítá na 

přelom roku 2015 a 2016.  

(http://www.nadace-promeny.cz/cz/granty/program-zahrada-hrou.html [cit. 2014-10-29]) 

Na stránkách Nadace Veronica jsem nenašla žádnou aktuální výzvu týkající se 

zařízení péče o předškolní děti. Tato nadace obecně podporuje projekty zaměřené na 

ochranu přírody, krajiny a životního prostředí, v minulosti např. podpořila školky, které si 

chtěly vybudovat vlastní bylinkovou či jinou zahrádku. 

http://nadace.veronica.cz/page/granty-a-podpora/podporene-projekty.php [cit. 2014-10-

29]) V této fázi projektu Trojský koník nicméně považuji takovéto aktivity projektu za 

doplňkové.  

Photon Energy Foundation nemá na svých stránkách zveřejněny žádné grantové 

výzvy, ale nedávno darovala mateřské škole v Horních Počernicích střešní solární 

elektrárnu a zdá se, že možnost zažádat o pomoc tohoto typu trvá 

(http://www.photonenergyoperations.cz/column0/17357376/tz_photon_energy_sol_01101

4.pdf [cit. 2014-10-29]). Ale vzhledem k tomu, že projekt Trojský koník má být realizován 

v nové budově FHS UK, není pravděpodobné, že by tento typ pomoci byl potřeba. 

 Na stránkách Nadace Via jsem nenalezla žádné výzvy týkající se zařízení péče o 

předškolní děti a vzhledem ke zveřejněným oblastem podpory této nadace – „podpora 

místních iniciativ, rozvoj NNO, rozvoj filantropie“, to není pravděpodobné ani do 

budoucna.  

(http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora [cit. 2014-10-29]) 

Nadace (Komerční banky) Jistota, Nadace Preciosa a Nadace OKD sice dříve 

podpořily zařízení péče o předškolní děti, ale jak jsem z jejich stránek zjistila, podmínkou 

zde bylo, aby se jednalo o zařízení pracující se zdravotně či mentálně postiženými, či 
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sociálně znevýhodněnými dětmi, a tato podmínka, kterou Trojský koník nesplňuje, platí i 

nadále.   

(http://www.nadacejistota.cz/oblasti-pomoci/zakladni-informace/ [cit. 2014-10-31]; 

http://www.preciosa.com/cs/firma/nadace-preciosa/granty.html [cit. 2014-10-31]; 

http://www.nadaceokd.cz/cs/granty/grantove-programy [cit. 2014-10-31]) 

5.5.7. Zdroje financování – závěr 

Během svého výzkumu zdrojů, které by zřizovatel k financování zařízení na FHS UK 

mohl využít, jsem našla pouze jednu aktuální výzvu odpovídající parametrům zadání 

projektu Trojský koník, a to Oranžové hřiště Nadace ČEZ (podrobnosti viz výše). Nicméně 

vzhledem k tomu, že realizace projektu Trojský koník je plánována na akademický rok 

2017/2018, není jisté, že tato grantová příležitost bude ještě platná. Na druhou stranu je 

pravděpodobné, že se do realizace projektu objeví ještě mnoho jiných grantových 

příležitostí. Vzhledem k tomu bych realizačnímu týmu projektu Trojský koník doporučila 

sledovat kromě zmíněné výzvy především stránky Strukturálních fondů EU, Magistrátu 

hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR, a případně pro celkový přehled také grantové kalendáře jako 

jsou neziskovky.cz či ecconet.cz. 
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6. PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

     6.1. Název projektu  
(případně název budoucího zařízení péče o předškolní děti na FHS UK): Trojský koník 

6.2. Logo projektu  
(případně logo budoucího zařízení péče o předškolní děti na FHS UK): 

 

6.3. Organizace  
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií 

6.4. Cíl projektu 
(Čeho chceme projektem dosáhnout?) 

Cílem projektu je umožnit zaměstnancům a studentům FHS UK sladit jejich profesní 

život s péčí o předškolní děti prostřednictvím vybudování zařízení péče o předškolní děti, 

které by mělo začít fungovat současně s otevřením nové budovy FHS UK v Praze – Troji. 

Zřizovatelem zařízení péče o předškolní děti bude UK a zařízení bude mít dvě části.  

První část budou tvořit dvě dětské skupiny pro děti každá čítající 15 dětí. V dětských 

skupinách bude pravidelně v denním případně polodenním režimu pečováno o děti od 1 

roku a bude zde možnost sdílených míst. O každou skupinu budou pečovat 2 pečující 

osoby. Pokud budou v jedné skupině děti mladší 2let, bude třeba pro tuto skupinu zajistit 3 

pečující osoby. Druhou část bude tvořit dětský koutek s kapacitou 12 dětí, který bude 

poskytovat služby příležitostného, krátkodobého hlídání (max. 4 hodiny denně). Tento 

koutek bude fungovat na základě živnostenského oprávnění pro volnou živnost 
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„Poskytování služeb péče o rodinu a domácnost“. Hlídání zde bude zajišťováno 1 

zaměstnancem/zaměstnankyní zařízení a 1 rodičem některého z dětí.  

6.5. Zdůvodnění projektu 
(Proč projekt realizovat?) 

Současná společnost je zaměřena na výkon a úspěch. Aby nebyly rodiny s malými 

dětmi vytlačovány na okraj společnosti, je třeba vytvářet takové pracovní a studijní 

prostředí, kde je možné sladit profesní a rodinný život.  

Podle statistik MŠMT bylo pro školní rok 2013/2014 v ČR neúspěšně vyřízeno 

60.289 žádostí o přijetí dítěte do mateřských škol 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zakladni-udaje-o-skolach-

v-regionalnim-skolstvi-za-obdobi [cit. 2014-12-06]). Vzhledem k tomu, že jesle je možné 

od roku 2014 provozovat na základě více právních forem, neexistuje pro ně podobná 

souhrnná statistika, ale o jejich nedostatku se ve společnosti v souvislosti se zaměstnaností 

v ČR také často mluví.   

Na FHS UK studovalo v roce 2013 dle Výroční zprávy o činnosti UK 2.780 studentů 

(Univerzita Karlova, 2014: 120), dle mých informací měla FHS UK v téže době zhruba 

200 zaměstnanců (Vaněk, 2014). V nové budově FHS UK, kde budou pohromadě všechny 

studijní programy FHS UK, by tedy mělo pracovat či studovat zhruba 3.000 osob. 

V současné době nelze určit, jaký podíl z tohoto počtu, budou tvořit rodiče předškolních 

děti. Podle dotazníkového šetření, které jsem provedla v červnu a červenci 2014, by ale o 

služby zařízení péče o předškolní děti mělo v akademickém roce 2017/2018 zájem 74 

rodičů z řad současných zaměstnanců a studentů FHS UK. Jistou roli v potřebnosti 

projektu Trojský koník hraje také poloha nového sídla FHS UK, které je mimo centrum 

města a hůře dostupné městskou hromadnou dopravou. 

Z hlediska UK jakožto zaměstnavatele části rodičů, jejichž děti budou zařízení 

navštěvovat, existuje hned několik důvodů ke zřízení zařízení péče o předškolní děti:  

zvýší se tím identifikace zaměstnanců s UK a jejich loajalita,  

sníží se náklady na opakované výběry a zapracování zaměstnanců a  
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UK bude moci pružněji organizovat pracovní dobu zaměstnanců, aniž by jim to 

narušilo jejich rodičovské povinnosti.  

Zřízení zařízení péče jak pro zaměstnance, tak pro studenty je také nahlíženo jako 

společensky odpovědné chování, což by mělo zvýšit i prestiž UK. 

6.6. Cílová skupina  
(Pro koho je projekt určen?) 

Cílovou skupinou projektu Trojský koník jsou rodiče předškolních dětí z řad 

zaměstnanců a studentů FHS UK.  

Z výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi cílovou skupinou v červnu a 

červenci 2014 vyplývá, že by zařízení péče o předškolní děti mohlo v akademickém roce 

2017/2018 (což je plánovaný rok otevření nové budovy FHS UK v Tróji) navštěvovat 30 

až 100 dětí ve věku od 0 do 6 let.  

Rodiče z řad zaměstnanců mají zájem většinou o zařízení s polodenním či 

celodenním provozem, kde budou o děti pečovat odborně vzdělané osoby. Rodiče – 

zaměstnanci FHS UK jsou ochotni za měsíční péči o děti v denním režimu zaplatit 2.000,- 

až 5.000,- Kč, a nejsou ochotni případně schopni se na péči o děti podílet. 

Rodiče z řad studentů mají zájem většinou o zařízení s polodenním provozem či 

zařízení poskytující služby příležitostného hlídání, kladou menší nároky na vzdělání 

pečujících osob, jsou ochotni většinou za měsíční péči zaplatit mezi 2.000,- a 3.000,- Kč a 

za hodinu hlídání 50,- Kč, a 25 z nich je ochotno se na hlídání dětí podílet. 

Vzhledem k výše zmíněnému bude mít zařízení vybudované v rámci projektu 

Trojský koník dvě rozdílné části: 2 dětské skupiny a hlídací koutek (viz kap. 6.4. Cíl 

projektu).  

6.7. Počet účastníků projektu 
30 – 60 dětí umístěných denně v dětských skupinách  

(maximální počet platí při střídání dětí po půldnech) 

12 – 48 dětí umístěných denně v dětském koutku 
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 (maximální počet platí při pobytu každého dítěte v koutku 2 hodiny denně při 

osmihodinovém provozu) 

6.8. Místo realizace 
(Kde budeme projekt realizovat?) 

Vzhledem k tomu, že prostor, který bude dle vedení FHS UK v nové budově 

k dispozici (viz Příloha 1), není z hlediska osvětlení vhodný pro dlouhodobý pobyt dětí 

(viz kapitola 5.1. Právní forma zařízení péče o předškolní děti), je třeba najít jiný prostor 

v nejbližším okolí budovy. Tento prostor by měl splňovat následující parametry: 

Vnitřní část prostoru by měla mít rozlohu cca 300 m2 (záleží na architektonickém 

řešení) a venkovní část prostoru by měla mít rozlohu minimálně 168 m2 (4 m2 na 1 dítě při 

plné kapacitě zařízení). 

Pro dvě dětské skupiny o 15 dětech bude potřeba dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých ve vnitřním prostoru vybudovat: 

2 x denní místnost o minimální rozloze 60 m2 (4m2 na 1 dítě), 

2 x šatnu, 

2 x hygienické zařízení pro děti přístupné z šatny a denní místnosti se 3 dětskými 

záchody, 3 umyvadly a 1 sprchovým boxem, 

2 x hygienické zařízení pro pečující osoby s 1 záchodem a 1 umyvadlem, 

1 x výdejnu jídla a  

1 x úklidovou místnost s 1 výlevkou.  

Na dětský koutek zřízený na základě živnosti „Poskytování služeb péče o rodinu a 

domácnost“ se nevztahují žádné konkrétní hygienické požadavky, ale v zájmu zachování 

kvality péče a vzhledem k tomu, že vhodnost prostoru bude hodnotit hygienická stanice, 

navrhuji řídit se vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz dětské skupiny do 12 dětí. V tom případě by bylo třeba pro dětský koutek pro 12 

dětí ve vnitřním prostoru vybudovat: 

1 x denní místnost o minimální rozloze 36 m2 (3 m2 na 1 dítě) 
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1 x šatnu 

1 x hygienické zařízení pro děti se 2 dětskými záchody, 2 umyvadly a 1 dětskou 

vaničkou se sprchou nebo 1 sprchovým boxem 

1 x hygienické zařízení pro pečující osoby s 1 záchodem, 1 umyvadlem a 1 

výlevkou.  

Pokud by se nepodařilo najít prostory zmíněných parametrů v nejbližším okolí nové 

budovy FHS UK, bylo by potřeba znovu projekt přehodnotit, např. zmenšit počet dětí 

v dětských skupinách na 12 (v tom případě by pak zařízení nemuselo mít vlastní venkovní 

prostor, což by jistě zjednodušilo hledání prostoru), nebo zúžit projekt pouze na dětský 

koutek poskytující služby příležitostného a krátkodobého hlídání, který by možná 

hygienická stanice v původním volném prostoru nové budovy FHS UK povolila. 

6.9. Aktivity projektu 
(Jak budeme projekt realizovat?) 

1. Řízení projektu 

Projekt bude řídit a koordinovat jedna osoba, ideálně budoucí ředitel/ka zařízení 

péče o předškolní děti, v součinnosti s Děkanátem FHS UK. K tomu bude potřebovat 

kancelář, notebook, mobilní telefon a další administrativní vybavení. Nejprve bude 

možné projekt řídit odjinud, tedy např. z Děkanátu FHS UK či z domova, po nalezení 

prostor pro zařízení by bylo vhodné vybudovat kancelář zde. 

2. Zajištění adekvátního prostoru pro fungování zařízení péče o předškolní děti 

2.1. Vyhledání vhodného prostoru 

2.2. Vytvoření architektonického návrhu vnitřního prostoru zařízení 

2.3. Vytvoření architektonického návrhu venkovního prostoru zařízení  

2.4. Vytvoření návrhu interiéru (nábytek, svítidla, textilie) 

2.5. Provedení stavebních prací ve vnitřních prostorách 

2.6. Zbudování venkovního prostoru (hřiště případně také zahrádka) 
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2.7. Montáž nábytku, svítidel, techniky atd. 

2.8. Výběr a nákup administrativního vybavení pro personál (stoly, kancelářské 

úložné prostory, PC, tiskárna/kopírka) 

2.9. Výběr a nákup zařízení výdejny jídel (nádobí, kuchyňská linka, lednice, myčka 

na nádobí, mikrovlnná trouba případně sporák) 

2.10. Výběr a nákup hraček, didaktických pomůcek, audiovizuální techniky 

2.11. Výběr a nákup lehátek a lůžkovin 

2.12. Výběr a nákup bezpečnostního vybavení (pojistky dveří, záslepky 

elektrických zásuvek, ochrana rohů atp.)  

3. Výběr personálu zařízení 

 3.1. Výběr ředitele/ředitelky zařízení 

Tato osoba je pro úspěšnost projektu klíčová, v ideálním případě by měla být již od 

počátku koordinátorkou projektu. Na ředitele/ředitelku by měly být kladeny následující 

požadavky: měla by být plnoletá, plně svéprávná, bezúhonná, zdravotně způsobilá, 

odborně způsobilá dle § 5 Zákona č. 247/2014, o poskytování služeb péče o dítě v dětské 

skupině, a měla by mít zkušenosti s prací v zařízení péče o předškolní děti případně s jeho 

vedením.  

Úkolem ředitelky bude vytvořit celkovou koncepci zařízení, vybírat a vést pečující 

osoby i další personál, tvořit potřebné dokumenty dle § 10 Zákona č. 247/2014, o 

poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině a další dokumenty jako např. evidenci dětí 

či kritéria přijímání, a nést odpovědnost za hospodaření zařízení. 

3.2. Výběr pečujících osob (4-5 osob – dle věku dětí - pro dětské skupiny, 1 osoba 

pro dětský koutek) 

Všechny pečující osoby musí splňovat následující požadavky: musí být plnoleté, plně 

svéprávné, bezúhonné a zdravotně způsobilé. Osoby pečující o děti v dětských skupinách 

musí mít odbornou způsobilost dle § 5 Zákona č. 247/2014, o poskytování služeb péče o 
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dítě v dětské skupině. Na osoby pečující o děti v dětském koutku zřízeném na základě 

živnosti „Poskytování služeb péče o rodinu a domácnost“ nejsou ze zákona kladeny žádné 

požadavky na odbornou způsobilost, což je dobré vzhledem k případnému podílu rodičů na 

hlídání. Nicméně v zájmu zajištění kvality péče bych doporučovala vybírat pečující osobu, 

která bude v koutku na stálo zaměstnána, podle stejných kritérií jako u dětských skupin.  

3.3. Výběr hospodáře/hospodářky 

Hospodářka bude vést účetnictví zařízení, poskytovat rodičům informace o výši 

poplatků za péči a o výši stravného pro aktuální školní rok, informace o stavu plateb atp. 

Vzhledem k náplni práce by bylo vhodné, aby měla středoškolské vzdělání ekonomického 

směru. 

3.4. Výběr pomocného personálu (1 osoba) 

Úkolem pomocného personálu bude pomoc při vydávání obědů a svačin a úklid 

prostor případně pomoc při hlídání v dětském koutku.  

4. Zajištění oprávnění k poskytování služeb péče o předškolní děti 

4.1. Uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině (dle § 12 Zákona č. 247/2014, o poskytování služeb péče o 

dítě v dětské skupině) 

4.2. Získání oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině 

UK podá žádost o zápis do evidence poskytovatelů na MPSV, přičemž musí doložit 

bezúhonnost právnické osoby (výpisem z evidence Rejstříku trestů), vlastnické nebo jiné 

právo k užívání prostor, v nichž bude dětská skupina provozována (výpisem z katastru 

nemovitostí či nájemní smlouvou), zajištění technických a hygienických požadavků na tyto 

prostory a splnění požadavků týkajících se pečujících osob (dle § 5 Zákona č. 247/2014, o 

poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině). 

4.3. Získání živnostenského oprávnění pro „Poskytování služeb pro rodinu a 

domácnost“ 
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UK podá ohlášení živnosti živnostenskému úřadu. Podání lze učinit také 

prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Českého podacího ověřovacího 

informačního národního terminálu – Czech POINT. Pro „Poskytování služeb pro rodinu a 

domácnost“ stejně jako pro provozování ostatních volných živností nevyžaduje 

živnostenský zákon prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského 

oprávnění musí být doložena pouze plná svéprávnost a bezúhonnost (Zákon 455/1991, §5).  

5. Zajištění provozu zařízení 

5.1. Tvorba rezervačního systému 

Rezervační systém bude mít tři části podle oddělení zařízení – jednu pro dětský 

koutek, která bude na bázi hodin, a dvě pro první a druhou dětskou skupinu, které budou 

fungovat na bázi půldnů (dopoledne, odpoledne). 

5.2. Výběr firmy dodávající stravu 

  Stravování bude poskytováno pouze v dětských skupinách, a tak by se nevyplatilo 

zřídit vlastní vývařovnu. Při výběru dodavatele stravy se realizační tým zaměří se na firmy, 

které už s přípravou jídla pro zařízení péče o předškolní děti mají zkušenosti, případně je 

možné řídit se doporučením jiného již fungujícího zařízení péče o předškolní děti (např. v 

Přírodovědné školce Rybička na PřF UK a v Univerzitní mateřské škole Lvíčata zajišťuje 

stravu firma ERTUS – školní jídelny, spol. s r.o.).  

6. Propagace zařízení 

6.1. Tvorba webových stránek zařízení 

 6.2. Oslovení studentů a zaměstnanců FHS UK e-mailem (informace o zařízení a 

možnosti zapojení do hlídání) 

 6.3. Zveřejnění informací o zařízení na webových stránkách a facebooku FHS UK 

6.4. Zveřejnění informací o zařízení ve Fakultním newsletteru FHS UK  

 6.5. Zveřejnění informací o zařízení v Humanitní revue HUMR 
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6.6. Tvorba a distribuce informačních letáků na studijní oddělení a personální a 

mzdové oddělení FHS UK 

 6.7. Tvorba a rozeslání tiskové zprávy o zařízení mediím 

7. Zápis do zařízení 

8. Týmová příprava na provoz zařízení (ředitelka, hospodářka, pečující osoby) 

9.  Zahájení provozu zařízení 

6.10. Partneři projektu 
(S kým budeme projekt realizovat?) 

Koordinátor/ka projektu bude své představy a postupy konzultovat s odborníkem na 

zařízení péče o předškolní děti (ideálně ředitel/ka fungujícího univerzitního zařízení péče o 

předškolní děti) a s odborníky jednotlivých profesí, které se budou na vybudování zařízení 

péče na FHS UK podílet (architekti, designéři, architekty, designéry, grafiky, IT 

specialisty). 

UK bude usilovat o zajištění partnera na kofinancování projektu. Z výzkumu 

možných zdrojů financování provedeného v říjnu 2014 vyplývá, že v současné době by 

mohla za tímto účelem oslovit pouze Nadaci ČEZ, která v rámci grantového řízení 

Oranžové hřiště financuje výstavbu dětských hřišť. Lze nicméně očekávat, že se objeví 

další grantové příležitosti, zejména v oblasti Strukturálních fondů EU (více viz kap. 5.5.). 

6.11. Rámcový časový harmonogram 
(Kdy a jak dlouho se bude projekt realizovat?) 

Zařízení péče o předškolní děti na FHS UK by mělo být otevřeno současně se 

zahájením provozu nové budovy FHS UK. Podle mých informací z října 2014 se zahájení 

provozu budovy odhaduje na začátek akademického roku 2017/2018, proto následující 

rámcový harmonogram směřuje k datu 1.9.2017.  
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Tabulka 14. Rámcový časový harmonogram 
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6.12. Rámcový odhad rozpočtu 
(Za jakou cenu se bude projekt realizovat?) 

Během svého výzkumu jsem nezískala informace o přibližných cenách jednotlivých 

položek, a tak zde uvádím pouze položky rámcového rozpočtu: 

Tabulka 15. Položky rámcového rozpočtu 
Materiálové náklady Cena 
notebook, mobilní telefon, kancelářské potřeby pro koordinátorku   
materiál na přestavbu vnitřního prostoru zařízení   
materiál na vybudování venkovního prostoru zařízení (hřiště případně také 
zahrádky)   
hračky, didaktické pomůcky, audiovizuální technika, výtvarné potřeby atp.   
nábytek, svítidla, textilie pro dětské šatny a denní místnosti   
nábytek do kanceláře zařízení, PC, tiskárna/kopírka, přenosný telefon na pevnou 
linku, kancelářské potřeby   
kuchyňská linka, lednice, myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, pračka, nádobí   
lehátka, lůžkoviny, povlečení pro 24 dětí z dětských skupin   
bezpečnostní vybavení (pojistky dveří, záslepky elektrických zásuvek, ochrana 
rohů)   
Nemateriálové náklady   
architektonický návrh vnitřního prostoru zařízení - přestavba budovy   
architektonický návrh venkovního prostoru zařízení - vybudování hřiště 
případně také zahrádky   
návrh interiéru zařízení (nábytek, svítidla, textilie)   
stavební práce ve vnitřních prostorách zařízení   
stavební práce ve venkovním prostoru zařízení   
montáž nábytku, svítidel, textilií   
inzeráty na internetových portálech pro hledání personálu   
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině   
poplatek za ohlášení živnosti   
rezervační systém zařízení   
webové stránky zařízení   
tvorba a tisk propagačních letáků zařízení   
Osobní náklady   
mzdové náklady koordinátora/koordinátorky projektu na 18 měsíců   
mzdové náklady ředitelky zařízení, pečujících osob a hospodářky na 1 měsíc 
(týmová příprava na zahájení provozu)   
Cena celkem   
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Pro představu o možné celkové ceně projektu přidávám svůj nekvalifikovaný odhad: 

Odhad celkové ceny:      8.651.988,- Kč (včetně 21% DPH)   

Tento odhad byl sestaven z následujících položek:      

Náklady na koordinátora/koordinátorku projektu:            665.580,- Kč 

(plat na 18 měsíců + odvody zaměstnavatele, notebook vč. softwaru, mobil, paušál na 

mobil vč. dat na 18 měsíců:  

18 x 34.710,- = 624.780,-; 25.000,-; 5.000,-; 18 x 600,- =10.800,- - vlastní odhad) 

Náklady na stavební práce ve vnitřních prostorách vč. projektových prací:    6.094.408,- Kč 

(900 m3 nové budovy pro výuku a výchovu – dle propočtu nákladů investora 

Constimator.com/cz) 

Náklady na stavební práce ve venkovním prostoru včetně projektových prací: 750.000,- Kč  

(odhad dle Přírodovědné školky Rybička) 

Náklady na vybavení zařízení kromě stavebních prací:       1.050.000,- Kč   

(42 x 25.000,- Kč na 1 dítě dle příručky Soukromá a firemní školka od A až do Z Terezie 

Pemové, Radka Ptáčka a kolektivu)  

Další náklady:                  92.000,- Kč 

(webové stránky, rezervační systém, propagační letáky, inzeráty pro hledání personálu, 

poplatek za ohlášení živnosti: 

35.000,- Kč; 25.000,- Kč; 6.000,- Kč; 25.000,-; 1.000,- Kč - odhad dle Přírodovědné 

školky Rybička) 

6.13. Udržitelnost projektu 
Zásadní pro udržitelnost projektu Trojský koník je zajištění jeho financování. 

Současně s hodnocením tohoto projektového záměru by vedení FHS UK mělo vzít v 

úvahu, že zařízení denní péče o předškolní děti má poměrně vysoké náklady na provoz – 

dle mých informací 6.000,- až 15.000,- Kč měsíčně na 1 celodenní pobyt dítěte, jejichž 
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základními součástmi jsou mzdové náklady personálu, provozní náklady (úklid a údržba 

zařízení, praní prádla, zajištění venkovního prostoru, pojištění personálu i dětí, průběžné 

vzdělávání personálu) a průběžný nákup pomůcek a potřeb. U hlídacího koutku by mohly 

náklady při zapojení rodičů do hlídání nižší. Ale i tak bude provoz zařízení péče o 

předškolní děti vzhledem k tomu, že většina rodičů z řad zaměstnanců a studentů FHS UK 

je dle dotazníkového šetření ochotna za celodenní péči o dítě mezi 2.000,- a 3.000,- Kč 

měsíčně, znamenat pro FHS UK resp. UK značnou finanční zátěž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovětek 
Závěrem této diplomové práce bych chtěla projektu Trojský koník popřát, ať je 

realizován, ať už v mnou navrženém či menším rozsahu, neboť jak psali respondenti mého 

dotazníku, je to „dobrý nápad“, „skvělý nápad“, „vynikajúci nápad“! 
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