
 

 
 

Vyjádření Sítě pro rodinu, z.s.  
k novele zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  

 

Síť pro rodinu, z.s. patří k iniciátorům vzniku zákona o dětské skupině. Řada členských mateřských center, 
která Síť zastřešuje, provozuje v současné době téměř 100 dětských skupin, tedy v podstatě 10 % 
z celkového počtu dětských skupin v České republice.  

Navržená novela zákona pro nás není přijatelná, protože nereflektuje reálné potřeby řady 
rodičů a dětí: 

1. Nový model péče o malé děti v podobě dětské skupiny vznikl jak za účelem pokrytí nedostatku míst 
v mateřských školách, tak zároveň i z důvodů potřeby rozšířit péči o děti o novou formu, která svojí 
flexibilitou a kvalitou bude reagovat na potřeby rodičů i dětí. 

2. Šestiletá existence dětských skupin potvrdila naplnění výše uvedeného záměru. Dětské skupiny začaly 
vznikat tam, kde se péče o malé děti nedostávalo. Pomohly tedy rodičům, kteří se absencí péče o děti 
často dostávali do neřešitelných situací. Péči o své dítě v dětské skupině začali vyhledávat především 
rodiče, kteří z nejrůznějších důvodů nemohli nebo nechtěli dávat své dítě do mateřské školy, 
popřípadě potřebovali umístit své dítě do zařízení péče před dovršením tří let.  

3. Propracovaný Audit značky kvality se stal zárukou kvality a umožňuje rodičům volbu plnohodnotné 
a flexibilní péče o děti. Návrat k modelu z dob totalitního systému, a sice péče o děti do tří let v jeslích 
a od tří let v mateřské škole volbu rodičů zcela ruší. A to zejména těch rodičů, jejichž děti z důvodů 
různých handicapů v mateřské škole nemohou přijmout. 

4. Návrh na změnu současné profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, 
která je už nyní pokrývá celé spektrum péče o děti 0 – 7 let, na Chůvu pro děti v jeslích klade důraz na 
zdravotnické vzdělání a nerespektuje tak potřeby dětí mladších tří let ani v oblasti výchovy, ani 
rozvoje schopností i dovedností. Krom toho omezení škály odbornosti pečujících osob snižuje možnost 
pokrytí pozice chův, protože mimo jiné zdravotní personál chybí i ve zdravotnictví.  

5. Novela přistupuje zcela nehospodárně k investici Evropského sociálního fondu, díky které se 
podařilo vybudovat síť dětských skupin v celé ČR. Mnohé ze stávajících dětských skupin totiž přestanou 
existovat. A to nejen z důvodů uvedených v následujícím bodě, ale také proto, že novela zákona klade 
další nové požadavky na úpravu prostor provozovny péče o děti. Investice z ESF do rekonstrukce 
a vybavení prostor tak přijde vniveč.  

6. Stávající podmínky dětských skupin umožňují kvalitní a systematickou péči o dítě a spolupráci 
s rodiči, a to ve prospěch rozvoje schopností a dovedností dítěte a jeho přípravu na povinnou 
školní docházku. Návrh, který padnul při projednávání u kulatého stolu na MPSV, a sice transformovat 
část dětských skupin na jesle a část na mateřskou školu, nedává smysl.  

Proto navrhujeme: 

1. Schválit normativ na dítě a umožnit rodičům volbu, kam umístí své dítě. Tedy zařadit 
dětské skupiny mezi služby péče o děti vedle mateřských škol. 

2. To znamená nerušit  zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  
3. Je-li potřeba, navrhnout nový zákon o jeslích, které budou rozšiřovat škálu péče o malé děti.  
4. Zachovat stávající profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.  
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