DĚTSKÉ SKUPINY
Podpora implementace dětských skupin
Reg. č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

PROJEKT PODPORA IMPLEMENTACE DĚTSKÝCH
SKUPIN
 Operační program Zaměstnanost, prioritní osa Rovnost žen a mužů
 Realizace projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Cíle projektu:

 podpora vzniku a fungování dětských skupin – komplexní
poradenství a vzdělávání
 zakotvení systému dětských skupin a jejich kvality – standardy,
značka a audity kvality
 zvýšení dostupnosti informací o dětských skupinách – webové
stránky, kampaň

 zvýšení důvěry uživatelů k dětským skupinám
 pomoc rodičům orientovat se ve službách péče o předškolní děti
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KRAJŠTÍ METODICI
Projekt má celorepublikovou působnost, krajští metodici působí v sedmi
městech. Krajští metodici:
 hlavní kontaktní osoby projektu
 praktická realizace projektu

 navázání osobních kontaktů, znalost regionu.
Aktuálně je v České republice 3 375 míst v 252 dětských skupinách.
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DĚTSKÁ SKUPINA
 nový typ služby péče o dítě předškolního věku
(od 1 roku do zahájení povinné školní docházky)
 mimo domov, v kolektivu dětí
 zajištění potřeb dětí, výchova, rozvoj schopností, kulturních a
hygienických návyků
 maximálně 24 dětí (možnost sdílení míst)
 na neziskové bázi – finančně dostupná
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VÝHODY PRO ZŘIZOVATELE
 jasná legislativa a pravidla
 umožňuje vytváření nových pracovních míst, dřívější návrat z RD
 široké spektrum zřizovatelů
 vhodné i pro mladší děti či menší počet dětí
 podpora ze systémového projektu MPSV Podpora implementace
dětských skupin
 evidence MPSV – záruky kvality
 náklady na provoz lze odečíst z daní
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VÝHODY PRO RODIČE
 příležitost k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života,
rychlejší návrat z RD, udržení kontaktu se zaměstnáním
 menší skupinky dětí umožňující individuální péči
 evidence MPSV – záruky kvality

 plán výchovy a péče dle potřeb dětí
 flexibilita
 finančně dostupné, neziskové
 za každé dítě sleva na dani
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DS PRO VEŘEJNOST X PODNIKOVÁ DS
 dětské skupiny otevřené veřejnosti – velká většina
 podnikové dětské skupiny:
- zřizovatelem je zaměstnanec rodiče
- může uzavřít dohodu se zaměstnavatelem dalších rodičů
- významný zaměstnanecký benefit
- obsazení pracovních míst, vytvoření nových, umožnění
dřívějšího návratu RD
- komunitní rozměr – propojení rodičů a dětí, stírání sociálních
rozdílů v rámci zaměstnání
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KDO MŮŽE BÝT POSKYTOVATELEM
 fyzická nebo právnická osoba, pokud je zaměstnavatelem rodiče
pokud není zaměstnavatelem rodiče:
 územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba
 vysoká škola
 církev
 nestátní neziskové organizace (ústav, obecně prospěšná
společnost, nadace nebo nadační fond, spolek)
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OTÁZKY PŘED ZŘÍZENÍM DĚTSKÉ SKUPINY
 Je dostatečná poptávka po službě v daném místě?
 Mám k dispozici vhodné prostory?
 Můžu nabídnout službu za přijatelnou cenu?
 Jaké věkové rozpětí dětí si mohu dovolit?
 Jak přesně budu postupovat při zřizování (časový plán)?
 Vím, kde najdu kvalitní zaměstnance – pečující osoby?
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ZÁKON O POSKYTOVÁNÍ PÉČE V DĚTSKÉ
SKUPINĚ
zákon 247/2014 Sb.
Upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v DS, a
podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby.
 poskytování služby: poskytovatel, pečující osoba, povinnost vést
evidenci dětí, mít vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, stravování,
smlouva o poskytování péče
 technické požadavky na stavby a hygienické požadavky na prostory
a provoz

 vznik, změnu a zánik oprávnění a evidence poskytovatelů
 kontrola
 správní delikty
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OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ
 správní řízení – lhůta 30 dní + případná prodloužení
 právo poskytovat službu péče o dítě v DS vzniká datem zápisu do
evidence
 povinné dokumenty:
 žádost – ke stažení na webu MPSV
 pojistná smlouva
 stanovisko krajské hygienické stanice
 doklad o vlastnických či jiných právech k objektu (oprávnění
využívat prostory pro DS)
 http://www.mpsv.cz/cs/20302
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HYGIENICKÉ POŽADAVKY
Pro dětské skupiny do 12 dětí upravuje hygienické požadavky vyhláška
o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12
dětí – 281/2014 Sb.
 venkovní prostory
 místnost pro denní pobyt a odpočinek, šatnu
 hygienická zařízení

 úklid a nakládání s ložním prádlem
Pro dětské skupiny nad 12 dětí pak vyhláška o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých – 410/2005 Sb.
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DOTAČNÍ VÝZVA Č. 132
 loňské výzvy č. 35 a 36 byly z důvodu obrovského zájmu ukončeny
předčasně
 zveřejněna 30. 11. 2016, žádosti přijímány od 1. 2. 2017, 8.00
 350 milionů Kč – zhruba 100 projektů

 ČR bez hlavního města Prahy
 týká se pouze nových DS – vybudování + provoz, transformace +
provoz
 povinná konzultace zaměřená na budování DS s krajskými metodiky
 pouze hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí
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KONTAKTY
Metodička pro Jihomoravský a Olomoucký kraj:
Bc. Lenka Pejchalová
e-mail: lenka.pejchalova@mpsv.cz
tel: 778 427 885
Hlavní metodička projektu a metodička pro Prahu:
Mgr. Michaela Hadravová
email: michaela.hadravova@mpsv.cz
tel.: 778 427 888
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PÉČE O DĚTI V MIKROJESLÍCH

Oddělení koncepce rodinné politiky (MPSV)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SYSTÉMOVÉM
PROJEKTU MIKROJESLE
 Název projektu: Podpora implementace služby péče o děti od šesti
měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby

 Zahájení projektu: 1. 1. 2016
 Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Projekt se zaměřuje na tři základní oblasti:

 pilotní ověření služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v
mikrojeslích a následné zpracování komplexního návrhu nového
typu služby mikrojeslí
 analýza možností garance místa dětí od jednoho roku věku
v předškolních zařízeních
 revize standardů vzdělávání pečujících osob pro děti do
zahájení povinné školní docházky

CO TO JSOU MIKROJESLE?

 Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která
nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do
čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.
 Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu minimálně 8 hodin
denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a
poskytovatelem služby.
 Péče o dítě v mikrojeslích je doplňkem péče rodinné, není její
náhradou a odpovídá individuálním potřebám dítěte.
 Mikrojesle mají v ČR dlouhou tradici. Podobná zařízení se
nacházejí v Rakousku, Německu, Francii i Švédsku.

PROČ MIKROJESLE?
 kopírují rodinné prostředí (malý kolektiv dětí; až polovina dětí
mohou být vlastní děti pečující osoby; provoz možný v soukromém
bytě)
 jsou finančně i místně dostupné (cílí na péči o děti v místě jejich
bydliště)
 jsou koncipovány jako veřejná služba
 nabízí řešení pro uspokojení poptávky rodičů na umísťování dětí
mladších tří let do mateřských škol

 zřizují se snadněji než běžné školky (mohou být zřízeny v bytě
pečující osoby, proto je velmi jednoduché je zřídit a ukončit jejich
provoz)

POŽADAVKY NA PROSTORY A VZDĚLÁNÍ
PEČUJÍCÍCH OSOB


Hygienické prostory, požadavky na prostory

 požadavky na byt, obytnou a pobytovou místnost dle vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 specifické hygienické požadavky a požadavky na provozovnu dány
dále výzvou č. 126 a č. 127 z OPZ
 Kvalifikace pečující osoby


- předepsaná odborná způsobilost pedagogická, zdravotní či
sociální kvalifikace, profesní kvalifikace Chůvy pro děti do zahájení
povinné školní docházky (69-017-M)

DOTACE NA VYBUDOVÁNÍ MIKROJESLÍ

 MPSV vyčlenilo pro žadatele z Prahy na základě výzvy č. 127
40 milionů korun a pro ostatní regiony v ČR v rámci výzvy č. 126
100 milionů korun.
 Na podzim 2016 výzva č. 126 navýšena na 120 miliónů korun.

 Finanční podpora je poskytována na vybudování a provoz
mikrojeslí a rovněž na vzdělávání, v rámci kterého mohou
pečovatelky získat profesní kvalifikaci Chůvy.
 Projekty na vznik a provoz mikrojeslí by měly být realizovány buď
přímo obcí, nebo ve spolupráci s obcí.
 O dotaci mohly žádat: obce, jejich příspěvkové organizace,
neziskové organizace a školská zařízení v partnerství s obcí.

ZŘIZOVATELÉ MIKROJESLÍ DLE KRAJŮ

Kraj
Jihočeský kraj

Počet podaných žádostí

Počet příjemců dotace
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1

19

10

Karlovarský kraj

1

1

Kraj Vysočina

3

2

Královéhradecký kraj

4

3

Liberecký kraj

2

0

Moravskoslezský kraj

5

5

Olomoucký kraj

10

5

Pardubický kraj

5

3

Plzeňský kraj

3

1

21

11

Ústecký kraj

9

6

Zlínský kraj

20

17

105

65

18

7

Jihomoravský kraj

Středočeský kraj

Celkový součet v ČR bez Prahy
Praha

KONTAKT

Odborná garantka projektu:
Mgr. Veronika Dubová
email: veronika.dubova@mpsv.cz
tel.: 950 192 842
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