
 

 
Síť mateřských center o. s. 

Poštovní adresa: Klimentská 34, 110 00 Praha 1, tel.: 224 826 585, E-mail: info@materska-centra.cz,  www.materska-centra.cz 
Fakturační údaje: 

Adresa sídla sdružení: Široká 15, 110 00 Praha IČO: 26545136, DIČ: CZ26545136, Číslo účtu: 51- 0888700287/0100  
 

 

Pohled prezidia Sítě mateřských center  

na zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

Historický nástin – první záměr zákona byl představen v roce 2008, v době, kdy stoupala křivka porodnosti a kdy se 

rozbíhala vícerychlostní rodičovská dovolená a otevřela se možnost dřívějšího návratu do zaměstnání při rodičovské 

dovolené. Bylo jasné, že je potřeba pokrýt nedostatek míst v mateřských školách (MŠ) a zároveň rozšířit služby péče 

o dítě o nové flexibilní formy.  

Už tehdy se otevřela velká veřejná diskuze kolem kvality péče, zejména z řad vedení MŠ se ozývaly hlasy, že bude 

narušena „tradiční“ kvalita péče, protože tu dokážou nabídnout a zaručují jedině MŠ. I proto zpracování záměru zákona do 

paragrafového znění trvalo nesmírně dlouho.  

Výsledek vznikal na základě velmi složitého vyjednávání jak ministerstev (zejména zdravotnictví, MŠMT, MPSV, průmyslu 

a obchodu), tak i dalších subjektů. Síť MC sledovala vznik a vývoj zákona od prvního záměru a využila možnosti zákon 

několikrát připomínkovat, stejně jako hygienickou vyhlášku.  

Se střídáním vlády a následně s předčasnými volbami se schvalovací proces velmi pozdržel. Mezitím se změnilo 

společenské prostředí – natalitní křivka opět klesá a problém nedostatku míst v MŠ se přesouvá do základních škol. 

 

Znění zákona v podobě, která nyní čeká na hlasování v Poslanecké sněmovně PČR, rozhodně není ideální, přesto by 

bylo víc než přínosné, aby byl zákon konečně schválen. Kolem znění zákona panují základní nedorozumění: 

1. Zákon zlikviduje mateřská centra – zákon se týká pouze typu služeb péče o děti, který je alternativou jeslím a MŠ. 

Zákon se vůbec netýká klasických programů MC na rozvíjení schopností a dovedností dětí (nejrůznější dílny či 

kroužky), jak mylně bývá v diskuzích a peticích uváděno. MPSV pro tuto činnost nepožaduje žádnou evidenci. 

Obdobně tomu tak je u dalších NNO zaměřených na práci s dětmi a rodinou. 

2. Zákon zlikviduje lesní MŠ – lesní MŠ sdružené v Asociaci LMŠ směřuje k registraci do školského rejstříku, zákon se 

jich týkat též nebude. Obavy, že k tomu nemusí dojít v průběhu následujícího roku, snižují veřejné závazky jak MŠMT, 

tak i dalších osob z politických řad.  

3. Zákon požaduje vysoké nároky na stavební úpravy – hygienická vyhláška není součástí zákona a stále je ještě 

otevřená k úpravám podmínek, které však v současné podobě už nejsou tak dramatické, jak se tvrdí.  

Prostorem služeb péče o děti v dětské skupině může být byt nebo nebytový prostor: kancelářská místnost, suterénní 

místnost i jiná pobytová místnost a podobně. Požadavky na prostor a vybavení: 

  Dětská skupina do 4 dětí: standardní 1 hygienické zařízení (umyvadlo, záchod) 

 Pro dětskou skupinu 4 – 6 dětí: 1 dětské hygienické zařízení (umyvadlo a záchod) a oddělené hygienické zařízení 

pro pečující osobu a sprchu (může být ruční „záchodová“) 

 Pro dětskou skupinu 6 – 12 dětí: 2 dětská hygienická zařízení (umyvadlo a záchod) a vlastní hygienické zařízení pro 

pečující osoby 

 Na 1 dítě 3 m2 – není stanoven žádný požadavek speciální místnost pro spaní, kuchyňku, jídelna – vše v rámci denní 

místnosti 

 Není požadována ani oddělená šatna, jen vyhrazený prostor pro odkládání obuvi a oblečení. 

 Není požadována zahrada, ani jiný vlastní venkovní prostor, je možné využívat veřejných hřišť a parků. 

V současné době probíhá jednání o dětských záchodech a oddělených záchodech, aby i tento požadavek se změnil, 

protože kvalita péče o děti nestojí na jednom chybějícím záchodku.    

Přínos zákona spatřujeme: 

 v rozšíření nabídky dostupných flexibilních forem péče o děti a zároveň v rozšíření možností pro volbu rodičů, jakou 

zvolí péči o své dítě 

 příležitost pro MC ke spolupráci s firmami v oblasti služeb péče o děti předškolního roku 

 v otevření diskuze, která povede k systematizaci péče o děti předškolního věku 

Zákon i přes jeho nedostatky podporujeme. Jeho neschválení se vší pravděpodobností bude znamenat ukončení snah 

rozšíření služeb péče o děti a jejich systémového nastavení, protože nedostatek míst v MŠ s klesající natalitou přestane 

být problémem a vládní priority se změní.  
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