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Seznam použitých zkratek

DS – dětská skupina 

HDP – hrubý domácí produkt

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS Excel – Microsoft Excel

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PFO – podnikající fyzické osoby

CAWI – metoda dotazování (computer-assisted web interviewing)
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1 ÚVOD

1.1 Defi nice dětské skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí od 1. 1. 2016 realizuje projekt Podpora implementace 
dětských skupin, jehož hlavními cíli jsou podpora vzniku a fungování této služby, ukotvení 
systému dětských skupin a jejich kvality, zvýšení dostupnosti informací o dětských skupinách, 
zvýšení důvěry uživatelů k těmto zařízením a pomoc rodičům orientovat se ve službách 
péče o děti předškolního věku. Tento projekt je fi nancován z Evropského sociálního fondu, 
operačního programu Zaměstnanost, a z národních veřejných zdrojů.

Dětskou skupinu můžeme považovat za alternativu a doplňující službu k ofi ciálním 
zařízením předškolního vzdělávání, tedy mateřským školám. Jejich činnost je mnohdy 
podobná, avšak dětská skupina, coby specifi cká oblast péče o dítě předškolního věku, 
není svázána tolika normami a směrnicemi jako mateřské školy. Zatímco mateřské školy, 
stejně jako lesní školky, jsou v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
MŠMT), dětské skupiny spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV). 
Tato zařízení poskytují pravidelnou péči o dítě ve věku již od jednoho roku až do zahájení 
povinné školní docházky. Nezajišťují vzdělávání dítěte, ale je v nich dítěti poskytována 
výchovná péče zaměřená na rozvoj jeho schopností, dovednostía kulturních i hygienických 
návyků přiměřených jeho věku v souladu s konceptem výchovy a péče o dítě. 

Maximální kapacita dětí v dětské skupině je 24. Provozovatel dětské skupiny si sám určí dle 
svých možností a požadavků počet dětí ve svém zařízení, vždy je však zásadní kapacita, 
která je uvedena v závazném stanovisku krajské hygienické stanice. Defi novanou kapacitu 
v žádný moment nesmí překročit. 

Legislativa stanovuje minimální počet pečujících osob v návaznosti na naplněnost dětské 
skupiny. Pro dětskou skupinu do 6 dětí dostačuje jedna pečující osoba, pro skupinu 
7–24 dětí musí být pečující osoby alespoň dvě, a jedná-li se o skupinu 13–24 dětí, v níž 
je alespoň jedno dítě do dvou let věku, musí být pečující osoby tři. Vždy však provozovatel 
při personálním zajišťování dětské skupiny musí zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu 
v dětské skupině a věk dětí, zejména těch mladších dvou let. Délka docházky dítěte 
do dětské skupiny podléhá dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby, avšak dětská 
skupina musí být v provozu minimálně 6 hodin denně. 

Legislativně je provoz dětských skupin ukotven v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, v aktuálním znění. 
Vyhláškami jsou pak vymezeny hygienické podmínky pro prostory, v nichž je provozována 
dětská skupina. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích 
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na prostory a provoz dětských skupin do 12 dětí, a vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých, pro dětské skupiny nad 12 dětí.

Zřizovatelem dětské skupiny mohou být:

l  zaměstnavatel zřizující dětskou skupinu pro děti svých zaměstnanců; zákon také 
umožňuje uzavřít dohodu o spolupráci s dalšími zaměstnavateli a poskytovat 
službu péče o dítě v dětské skupině pro rodiče těchto partnerských organizací; 

l  územní samosprávný celek nebo jím založená i zřízená právnická osoba;

l  nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, ústav 
(poskytování služby musí být v souladu se zakládající listinou nebo zakládající 
smlouvou či stanovami), také nadace nebo nadační fond;

l   vysoká škola;

l  právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích – církve 
a jiné náboženské společnosti (poskytování služby musí být v souladu se zakládající 
listinou nebo zakládající smlouvou).

Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2019 realizovalo aktivity, které měly pomoci 
lépe porozumět fungování dětských skupin v praxi. Na konci roku 2018 a v první polovině 
roku 2019 proběhlo Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli 
i rodiči. Vybrané výsledky tohoto šetření připomíná také tento dokument, který je analytickým 
výstupem navazující Analýzy dopadů na zaměstnanost v regionu.

Předchozí Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči 
mimo jiné ověřovalo obecné povědomí o konceptu dětských skupin u dospělé populace 
České republiky. Z něj je zřejmé, že znalost těchto zařízení, coby jedné z možností služeb 
péče o děti v předškolním věku, je relativně nízká. Podpořená znalost dosahuje na průměru 
populace 33 %, avšak ani v cílové skupině těch, kdo aktuálně jsou na mateřské či rodičovské 
dovolené, nedosahuje ani 50 %. Platí navíc, že znalost dětských skupin bývá zpravidla 
okrajová, bez hlubšího porozumění jejich fungování. Hlavní výhodou dětských skupin je 
očima populace České republiky malý počet dětí ve skupině. Za další velmi významné 
výhody jsou považovány časová fl exibilita dětské skupiny a individuální přístup. Jako 
jediný silný argument proti využití služeb dětské skupiny zaznívá argument cenový.



9

1.2 Cíle studie

Cílem této studie je zpracování analýzy, která popíše a provede rozbor dopadů zřizování 
a provozování dětských skupin na zaměstnanost rodičů s malými dětmi v jednotlivých 
regionech. Analýza má rovněž zahrnout aspekt zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím 
vytváření pracovních pozic pečujících osob v jednotlivých regionech, kde primární oblastí 
zájmu je profesní kvalifi kace pečujících osob a jejich platové ohodnocení. Analýza 
má porovnat jednotlivé regiony z hlediska rozdílů v implementaci dětských skupin 
a v neposlední řadě také zjistit povědomí poskytovatelů o dopadech zavedení dětských 
skupin zejména se zaměřením na návrat na trh práce.

1.3 Popis metodického přístupu

Analýza dopadů na zaměstnanost v regionu byla na základě dohody se zadavatelem 
realizována dvoufázově, a to s respektem k předmětu plnění a všech jeho dílčích cílů. 

Pro bližší porozumění a analýzu situace v jednotlivých regionech České republiky, pokud 
jde o data, která jsou v korektní formě již dostupná v rozličných databázích, bylo využito 
metody sekundární analýzy existujících dat. Pro doplnění analýzy o informace, které 
v sekundárních zdrojích dohledat nelze, ovšem pro komplexní pokrytí předmětu plnění 
jsou nezbytné, byl realizován primární výzkum ve formě dotazníkového šetření.

1.3.1 Sekundární analýza

Sekundární analýza existujících dat probíhala formou dohledávání potřebných informací 
v relevantních online zdrojích. Získaná data byla zapisována do dokumentu ve formátu 
Microsoft Excel (dále jen MS Excel), který je v podobě samostatného dokumentu součástí 
této analýzy a z něhož jsou klíčová data analyzována a uváděna do souvislostí právě 
v tomto dokumentu. Sekundární analýza samostatně uvádí údaje pro jednotlivé kraje 
České republiky, v relevantních případech přitom jde až na úroveň okresů. Všude, kde je 
to možné, byla data zjišťována pro roky 2015 až 2019, aby analýza dokázala popsat 
časový vývoj klíčových ukazatelů.
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Ukazateli sledovanými v rámci sekundární analýzy jsou:

l  počet poskytovatelů dětských skupin

l  počet dětských skupin

l  celková kapacita míst v dětských skupinách

l  právní forma zřizovatelů dětských skupin

l  míra ekonomické aktivity (rovněž v detailu za muže a ženy zvlášť)

l  míra zaměstnanosti (rovněž v detailu za muže a ženy zvlášť)

l  obecná míra nezaměstnanosti (rovněž v detailu za muže a ženy zvlášť)

l  HDP v milionech Kč

l  nejvyšší dosažené vzdělání

l  úhrnná plodnost

l  počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích

l  počet příjemců rodičovského příspěvku

l  průměrná hrubá měsíční mzda

l  typy ekonomických subjektů

l  CZ NACE členění ekonomických subjektů

l  členění ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců

l  počet mateřských škol

l  počet dětí docházejících do mateřských škol

l  struktura vzdělání populace ČR
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Zdroji využitými pro sekundární analýzu jsou:

l  Český statistický úřad; veřejná databáze 

l  Český statistický úřad; výběrové šetření pracovních sil

l  Ministerstvo práce a sociálních věcí; údaje o počtu příjemců rodičovského příspěvku

l  Ministerstvo práce a sociálních věcí; evidence dětských skupin

l  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; statistické ročenky školství

1.3.2 Dotazníkové šetření

Jak již bylo uvedeno dříve v textu, pro účely primárního výzkumu bylo realizováno 
dotazníkové šetření. Samotné dotazování probíhalo na přelomu listopadu a prosince 
roku 2019 online cestou. Využita byla metoda computer-assisted web interviewing (dále 
jen CAWI metoda), která je vhodná pro situace, kdy je k dispozici databáze kontaktů 
na cílovou skupinu, kterou má výzkum zkoumat. A právě to byl případ i tohoto dotazníkového 
šetření, kdy byl k dispozici seznam kontaktů na provozovatele dětských skupin. Agentura 
Ipsostak umožnila všem subjektům z relevantní cílové skupiny dotazník vyplnit a vyjádřit se 
ke zkoumané problematice. 

V praxi metoda CAWI probíhá tak, že jsou na e-mailové adresy z databáze rozeslány 
webové odkazy na dotazník spolu s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku a vysvětlením, 
o jaký výzkum se jedná a jakému účelu může respondent jeho vyplněním přispět. Aby 
agentura Ipsos maximalizovala výtěžnost databáze a získala co možná největší počet 
relevantních reakcí od respondentů, rozhodla se ve druhém kroku zapojit telefonickou 
rekrutaci a motivovat k vyplnění dotazníku také subjekty, které v první fázi na e-mailovou 
výzvu nereagovaly. Jednoduše řečeno těm respondentům, kteří byli osloveni e-mailem, ale 
dotazník nevyplnili a neodmítli svou účast na průzkumu, zatelefonoval zkušený tazatel 
z Ipsos call centra, aby jim ještě blíže popsal účel výzkumu a zdůraznil hodnotnost jejich 
zapojení se do šetření. Takto oslovení respondenti, pakliže měli o vyplnění dotazníku 
zájem, jej vyplnili stejným způsobem jako ti z první fáze sběru dat, tedy využitím webového 
odkazu na online dotazník. 

Výhoda zvolené metody CAWI spočívá především v jednotné situaci vyplňování dotazníku 
a potlačení vlivu tazatele. Tím, že respondenti odpovídají na dotazník sami na základě 
předpřipravených otázek v elektronické formě, se předchází potenciální různé interpretaci 
otázek tazateli, stejně tak jako zadávání odpovědí tazatelem, které může být v případě 
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otevřených otázek strohé či pouze heslovité. V případě CAWI dotazování vyplňují 
respondenti dotazník v místě, na které jsou zvyklí, a v času, který si vyberou oni sami. 
Odpovědi zaznamenávají v takové míře, jakou uznají za vhodné v jejich plném znění. 

Díky kombinaci s efektivní telefonickou rekrutací se podařilo získat z celkem 743 provozovatelů 
dětských skupin v České republice odpovědi od 379, což představuje návratnost dotazníků 
na úrovni 51 %. Těchto 743 poskytovatelů dětských skupin v České republice provozuje 
celkem 965 dětských skupin. Osloveno bylo celkem 100 % poskytovatelů. 

Dotazník svým rozsahem pokrýval informace o základních charakteristikách dětské 
skupiny, včetně detailu na kvalifi kační strukturu a hrubý příjem zaměstnanců dětské skupiny, 
fi nancování provozu dětské skupiny a jako samostatné téma dotazoval také informace 
o fi remních dětských skupinách. Komplexní podobu a znění dotazníku nabízí tento dokument 
ve svých přílohách. 

1.4  Popis realizace projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí a společnost Ipsos, s. r. o., vytvořily společný pracovní 
tým, který zajišťoval celkovou koordinaci jednotlivých fází a částí projektu.

Prvně byl vytvořen návrh dotazníku pro poskytovatele dětských skupin. Tento dotazník byl 
připomínkován a fi nalizován za spolupráce pracovníků MPSV.

Během přípravy dotazníku byla zkontrolována databáze poskytovatelů dětských skupin 
s ohledem na duplicity a platnost kontaktů. Následně bylo realizováno dotazníkové šetření 
tak, jak bylo popsáno již v předchozí kapitole. 

Po ukončení dotazování byla data zkontrolována, zpracována a analyzována.

Souběžně s dotazníkovým šetřením byly započaty práce na sekundární analýze. V tomto 
případě byl v prvé řadě vytvořen dokument, což byl návrh a struktura sekundární analýzy, 
který obsahoval většinu zjišťovaných informací. Následně byly využity volně dostupné 
údaje. Pokud nebylo možné některé informace dohledat, pak byl požádán Český statistický 
úřad či MPSV o doplnění těchto informací. V průběhu práce byly v rámci sekundární 
analýzy doplněny údaje i nad rámec návrhu a struktury sekundární analýzy, tak aby 
společnost Ipsos, s. r. o., byla schopna co nejlépe dosáhnout cílů tohoto projektu. 
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Takto získané informace byly následně zapsány do jednoho datového souboru, který byl 
zkontrolován oproti původním databázím a následně analyzován. 

Výsledky v této studii byly zaokrouhleny na celá čísla či na jedno desetinné místo. Nesoulad 
ve výsledcích součtů, který není přesně 100 %, je způsoben zaokrouhlováním. 

1.5 Struktura této analytické zprávy

Struktura této analytické zprávy se snaží respektovat požadavky zadavatele. 

Kromě úvodní kapitoly věnované formálnímu pozadí a metodice zakázky dokument 
shrnuje hlavní zjištění a klíčová fakta spojená s problematikou dětských skupin tak, aby 
čtenáři umožnila snadné a rychlé nabytí základní představy o tématu.

Dokument dále samostatně analyzuje každý ze čtrnácti krajů České republiky, a to vždy jak 
z pohledu analýzy sekundárních informačních zdrojů, tak z pohledu zjištění realizovaného 
primárního dotazníkového šetření. Analýza dotazníkového šetření jde v každém z regionů 
do takové úrovně detailu, jaký umožňuje velikost dotázaného vzorku defi novaná primárně 
velikostí samotného základního souboru. V regionech, v nichž mají dětské skupiny větší 
tradici a využití, je možná rozsáhlejší analýza než v regionech, kde dětské skupiny obecně 
spíše chybí. Pod kterou z výše uvedených kategorií dané kraje spadají, vyjadřují dílčí 
kapitoly obsahově zaměřené právě na popis jednotlivých regionů. 

Samostatná kapitola je následně věnována tématu fi remních dětských skupin, kdy tuto 
službu provozuje zaměstnavatel jako určitou formu benefi tu pro své zaměstnance. Kapitola 
je zpracována v souhrnu za celou Českou republiku, aby poskytla statisticky relevantní 
obrázek o situaci v tomto typu dětských skupin.

Kapitolou následující po obsáhlém popisu jednotlivých krajů České republiky a situaci 
ve fi remních skupinách je komplexní komparace všech klíčových ukazatelů tak, aby čtenáři 
poskytla přehledný a stručný souhrn situace v České republice. Tato komparativní část 
informuje o srovnání dat získaných ze sekundární analýzy i těch získaných z analýzy 
primárního charakteru, tedy z dotazníkového šetření. 

Závěr dokumentu je pak věnován použitým zdrojům a relevantním přílohám.
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2 SHRNUTÍ HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ
Tento analytický dokument se snaží s respektem k předmětu zakázky nastínit a popsat 
situaci v jednotlivých krajích České republiky s ohledem na veškerá relevantní dostupná 
data k problematice dětských skupin. Studie využívá dat ze sekundární analýzy i primárních 
dat získaných dotazníkovým šetřením na cílové skupině provozovatelů dětských skupin. 
Do analýzy byl zahrnut časový horizont od roku 2015 do roku 2019, případně rok 
2018 tam, kde pro rok 2019 nebyla žádná data v době analýzy k dispozici.

V této logice lze říci, že České republice se v tomto střednědobém horizontu daří dobře 
a většina ukazatelů klíčových nejen pro ekonomické postavení země se v čase zlepšuje. 
Míra ekonomické aktivity, potažmo zaměstnanosti, zůstávala v průběhu let na podobné 
úrovni, případně zaznamenávala velmi drobná zlepšení. Obecná míra nezaměstnanosti 
však rapidně klesala a oproti roku 2015, kdy byla celorepublikově na úrovni 5 %, pak 
v první polovině roku 2019 vykazovala hodnotu 1,9 %. Nejlépe si přitom stojí kraje 
Plzeňský, Středočeský, Pardubický a Královéhradecký. Až za ně se v tomto žebříčku 
řadí hlavní město Praha. Nejhůře si v celorepublikovém srovnání stojí kraj Karlovarský 
následovaný krajem Moravskoslezským.

Pozvolna se také proměňuje vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky, která 
v čase zaznamenává příklon k vyšším úrovním dosaženého vzdělání. Mírně přibývá 
obyvatel s dosaženým vysokoškolským vzděláním a zároveň vzrůstá počet obyvatel 
s maturitou na úkor těch bez ní. Nejvyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel má 
Praha, kde mají dokončenou vysokou školu téměř 4 z 10 obyvatel. S větším odstupem 
za Prahou následuje Jihomoravský kraj. V Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji je přibližně 
pětina obyvatel pouze se základním vzděláním nebo bez vzdělání. 

Finanční situace obyvatel České republiky se s ohledem na výši průměrného hrubého 
měsíčního příjmu každým rokem zlepšovala. Zatímco v roce 2015 činila průměrná měsíční 
mzda v České republice přibližně 25 050 Kč, v roce 2019 to bylo bezmála 31 500 Kč. 
Nejznatelněji přitom rostla mezi lety 2017 a 2019. Žebříčku jednoznačně dominuje Praha se 
svými téměř 42 000 Kč. Naopak nejméně si vydělávají obyvatelé Karlovarského kraje, kde 
je průměrný měsíční příjem obyvatel jen několik málo desítek korun nad hranicí 29 000 Kč. 

V čase roste i ukazatel úhrnné plodnosti. Z 1,58 v roce 2015 se do roku 2018 posunul 
na 1,71. Až do roku 2017 také bylo v České republice každým rokem více novorozených 
dětí. V roce 2018 pak počet novorozenců opět mírně klesl. Zůstává tedy otázkou, jaký 
trend tyto ukazatele naberou v následujících letech.
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Paralelně se vším dosud zmíněným v čase postupně přibývaly dětské skupiny, které napříč 
jednotlivými regiony nabízí rodičům a jejich dětem své služby. V roce 2015 bylo v České 
republice zřízeno 63 dětských skupin, v roce 2016 jejich počet vzrostl čtyřnásobně, 
v roce 2017 dvojnásobně oproti roku 2016, relativně významně pak rostl ještě i v roce 
2018 a v roce 2019 už méně na konečných 965 dětských skupin. Ty provozovalo celkem 
743 subjektů, aritmetickým průměrem tak na jednoho provozovatele připadala 1,3 dětské 
skupiny. Souhrnně všechny dětské skupiny v České republice v roce 2019 nabízely k dispozici 
12 673 míst. Zřizovatelem dětských skupin je napříč všemi kraji zcela dominantně spolek 
(celorepublikově v 64 % případů), následovaný s velkým odstupem obecně prospěšnou 
společností (17 % případů). Další ostatní možní zřizovatelé jsou zastoupeni minoritně. 
Koncept dětských skupin je nejvíce ukotvený v kraji Středočeském, v Praze a v Jihomoravském 
kraji. Nejslabší zastoupení má v kraji Karlovarském a následně v Kraji Vysočina. Relativním 
překvapením je Plzeňský kraj, který na svou velikost a ekonomický status rovněž nedisponuje 
mnoha dětskými skupinami.

Nabízí se otázka, do jaké míry má zakládání a existence dětských skupin v regionech vliv 
na zaměstnanost rodičů s malými dětmi. I na to se tato studie zaměřila. Jednorozměrná 
analýza ukázala, že existuje vztah mezi zaměstnaností žen a počtem míst v dětských 
skupinách (úroveň korelace je 0,56). Kauzalitu ovšem nelze prokázat, tedy nelze říci, zda 
má vliv počet míst v dětských skupinách na zaměstnanost žen nebo naopak. Jednorozměrná 
analýza tedy neposkytuje přesnou odpověď. 

Vícerozměrná analýza, kdy pro lineární regresní model 1) byla využita metoda Stepwise, 
která nechá do modelu vstoupit tu proměnnou, jejíž vliv je nejsilnější, a postupně pak 
přidává další, které signifi kantně zvýší vypovídací schopnost modelu, ukázala, že 
nejdůležitějším aspektem je průměrná měsíční mzda. Přidáním jakékoliv další proměnné se 
již vypovídací schopnost signifi kantně nezvýšila, neboť veškeré relevantní proměnné, které 
byly do vícerozměrné analýzy zařazeny, jsou mezi sebou samy o sobě silně korelovány. 

Za závěr této analýzy lze tedy považovat zjištění, že nelze potvrdit přímý vliv zakládání 
a existence dětských skupin na zaměstnanost rodičů s malými dětmi. Vzhledem ke skutečnosti, 
že jako nejsilnější z realizovaných analýz vychází aspekt průměrné měsíční mzdy, lze tedy 
závěrem předložit také hypotézu, že rozvoj konceptu dětských skupin a jejich úspěch je 
do jisté míry podpořen ekonomickým vývojem země, potažmo jednotlivých krajů. Zůstává 
tedy otázkou, do jaké míry úspěch jejich případného dalšího rozšiřování bude ovlivněn 
tím, jak se bude obecně vyvíjet situace a ekonomická výkonnost země. K předložení této 
závěrečné hypotézy autory analytické zprávy vedla také skutečnost, že koncept dětských 
skupin má objektivně větší zastoupení a využití v takových regionech, které si vedou dobře 

1  Proměnná obecná míra nezaměstnanosti byla vysvětlována proměnnými průměrná mzda, minimální mzda, podíl obyvatelstva 
s vysokoškolským vzděláním, podíl míst v dětských skupinách na počtu dětí ve věku 1–6 let, podíl míst ve školkách na počtu dětí ve věku 
1–6 let. V roce 2018 poskytovaly dětské skupiny kapacitu 11 484 míst. I kdyby se všechny ženy, které využijí dětskou skupinu, jen díky 
tomu staly zaměstnanými, ovlivnilo by to celkovou zaměstnanost žen v roce 2018 o 0,3 %.
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a které jsou dostatečně velké. Naopak v těch regionech, kterým se příliš nedaří, nalézá 
koncept dětských skupin menší uplatnění. Určitou výjimkou je kraj Plzeňský, o němž se 
tento dokument zmiňuje už dříve v této kapitole.

V rámci dotazníkového šetření bylo dotazováno celkem 379 provozovatelů dětských skupin. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že provozovatelé dětských skupin zpravidla provozují 
pouze jednu dětskou skupinu. Rok vzniku jednotlivých dětských skupin se velmi liší, obecně 
však lze říci, že celorepublikově se koncept nejvíce rozvíjel mezi lety 2016 a 2018. V roce 
2015 teprve začínal fungovat v praxi a v roce 2019 už naopak tempo přírůstku dětských 
skupin významně zpomalilo s ohledem na to, že se zároveň mezi lety 2018 a 2019 
zpomalil nárůst průměrného platu a pokles obecné míry nezaměstnanosti. 

Dětské skupiny jsou nejčastěji kapacitně nastaveny na 11 až 15 dětí (68 % případů), část 
jich je však připravená na méně dětí (18 %) a část naopak na více (15 %). Tomu také 
relativně odpovídá počet dětí zapsaných v době dotazování do dětských skupin. Do jedné 
dětské skupiny je ponejvíce zapsáno 11 až 20 dětí (64 %). Je tedy patrné, že dětské 
skupiny zapisují o něco více dětí, než je deklarovaná kapacita dětské skupiny. Je tomu tak 
pravděpodobně z logického důvodu: děti ne vždy navštěvují dětskou skupinu na celý den, 
případně všechny dny v týdnu, a střídají se tak, aby dětská skupina nepřekročila v jeden 
moment maximální stanovenou kapacitu dětí v dané dětské skupině. Tomu nasvědčuje 
také skutečnost, že dotázaní provozovatelé dětských skupin deklarují průměrnou kapacitní 
naplněnost svých dětských skupin v době od září 2019 do termínu dotazování na úrovni 
80 %, čímž rovněž nepřímo potvrzují určitou volnou kapacitu či provozní záležitosti jako 
například nemocnost dětí apod.

Průměrný věk dětí docházejících do dětských skupin jsou 2 roky a 10 měsíců (mediánová 
hodnota je 2,5 roku), to se ale napříč regiony mírně liší. Nejvyšší průměrný věk dětí 
v dětských skupinách vykazují kraje Královéhradecký a Zlínský. Naopak nejnižší průměrný 
věk dětí v dětských skupinách uvádí kraje Liberecký, Moravskoslezský a Praha.

Průměrná dětská skupina v České republice zaměstnává 4–5 zaměstnanců, z nichž tři jsou 
osobami pečujícími. Ty jsou ponejvíce zaměstnané na hlavní pracovní poměr a kvalifi kací 
bývají nejvíce chůvy, případně pedagogický pracovník. Sociální pracovník a zdravotník 
mají v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin minoritní zastoupení. Průměrná hrubá 
měsíční mzda pečujících osob mírně převyšuje částku 21 200 Kč. Nadprůměrná je v tomto 
ohledu dle předpokladů Praha, podprůměrné jsou pak kraje Ústecký a Královéhradecký.
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Poplatek za docházku dětí do dětských skupin je nejčastěji stanoven jako fi xní měsíční sazba 
a činí průměrně přibližně 3 200 Kč (mediánová hodnota je 2 500 Kč). Nejvyšší poplatek 
je v Praze, nejnižší poplatky nalezneme v Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém 
kraji. Stravování dětí je v polovině dětských skupin řešeno dovážkou obědů a přípravou 
svačin přímo v dětské skupině. Dále je ve 23 % dětských skupin řešeno stravování dovozem 
veškerého jídla a v 10 % zajišťuje poskytovatel dovoz obědů a svačiny dětem donášejí 
rodiče. Pouze 8 % provozovatelů dětských skupin disponuje vlastní vývařovnou a v 6 % 
dětských skupin je potřeba, aby dětem veškeré jídlo donášeli rodiče. Průměrný denní 
poplatek za stravu jednoho dítěte v dětské skupině je stanoven ve výši 92 Kč, medián 
je však 65 Kč.
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3  ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH KRAJŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY

3.1 Hlavní město Praha

3.1.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

V hlavním městě Praha má koncept dětských skupin svou tradici již od roku 2015. Hned 
po Středočeském kraji, který je rozlohou i počtem obyvatel největší, je v hlavním městě 
dětem k dispozici nejvíce dětských skupin v České republice a mají také nejpestřejší portfolio 
zřizovatelů. Přestože kapacitní nastavení místních dětských skupin odpovídá nastavení 
v ostatních regionech, naplněnost kapacity dětských skupin je tu podprůměrná, a nabízí 
tak rodičům ještě prostor pro využití těchto služeb. Průměrný věk dětí v místních dětských 
skupinách jsou necelé tři roky. Z hlediska personální struktury těchto služeb se region neliší 
příliš od ostatních, liší se však výší příjmů pečujících osob, které jsou zde nejvyšší. Zároveň 
je nutné dodat, že poplatky za docházku dětí do dětských skupin včetně stravování jsou 
zde nejdražší z celé republiky.

3.1.2 Shrnutí sekundární analýzy

Hlavní město Praha coby samostatný kraj čítalo v roce 2019 celkem 122 poskytovatelů 
dětských skupin, kteří souhrnně provozovali 178 zařízení. Aritmetickým průměrem tak 
v uvedeném regionu připadala na 1 poskytovatele 1,46 dětské skupiny. Celková kapacita 
míst v zařízeních byla 2 488 dětí. Převažující právní formou byl spolek (47 %), významně 
zde však byly zastoupeny také obecně prospěšné společnosti (24 %) následované ve stejné 
míře ústavy (12 %) a územními samosprávnými celky nebo jimi založenými právnickými 
osobami (11 %). Počet dětských skupin zde v čase významně roste. Na zmiňovaných 
178 zařízení se Praha posunula z původních 15 od roku 2015. Nejpatrnější růst je zřejmý 
mezi lety 2017 a 2018, kdy počet dětských skupin meziročně vzrostl na dvojnásobek. 
Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase nabízí graf č. 1.
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Graf č. 1 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet rodičů čerpajících rodičovský příspěvek v roce 2017 mírně vzrostl, ovšem v následujícím 
roce 2018 se jejich podíl dostal opět na přibližně stejnou úroveň, jako tomu bylo v letech 
2015 a 2016. Konkrétně pak v roce 2018 rodičovský příspěvek čerpalo 33 944 Pražanů. 
Za rok 2019 nebyl tento údaj v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Praze meziročně mírně roste. Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak 
v roce 2018 tento ukazatel činil 1,563 dítěte, v roce 2017 potom 1,547 dítěte, v roce 
2016 1,495 a v roce 2015 1,472. V této logice v regionu narůstá také počet malých dětí, 
tedy dětí s potenciálem pro využití služeb dětských skupin. Absolutní počty dětí v jednotlivých 
věkových kategoriích jsou k dispozici v grafu č. 2.
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 Graf č. 2 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

V roce 2019 se na území Prahy nacházelo celkem 427 mateřských škol obsazených celkově 
43 288 dětmi. Jejich počet mezi lety 2015 a 2019 vzrostl celkem o 32. Nejvíce mateřských 
škol na území Prahy však přibylo během let 2017 a 2018, v podobné míře se eviduje 
vzestup i v letech 2015 a 2016, kdy počet mateřských škol vzrostl o 16 a v druhém případě 
o 13 z nich. Celkový nárůst počtu mateřských škol od roku 2015 ukazuje graf č. 3.
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 Graf č. 3 – Vývoj počtu mateřských škol na území Prahy 

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

Vzdělanostní struktura Pražanů se významně liší od zbytku České republiky. V regionu 
významně dominuje vysokoškolské vzdělání a v těsném závěsu za ním středoškolské 
vzdělání s maturitou. Nižší úrovně vzdělání jsou v Praze zastoupeny jen velmi málo. Kromě 
toho mezi lety 2015 a 2018 (pro rok 2019 nebyla v době analýzy data dosud k dispozici) 
docházelo k postupnému posilování vysokoškolského vzdělání na úkor všech ostatních 
úrovní vzdělání včetně středoškolského s maturitou. Zatímco podíl vysokoškolského 
vzdělání se v Praze od roku 2015, kdy činil 33 %, do roku 2018 posunul na úroveň 
38 %, u středoškolského vzdělání s maturitou byl zaznamenán pokles od roku 2015 
do roku 2018 ze 41 % na 37 %, u středoškolského vzdělání bez maturity z 19 % na 17 % 
a u základního vzdělání (nebo zcela bez vzdělání) z 8,2 % na 7,8 %. Kompletní přehled 
vývoje vzdělanostní struktury nabízí tabulka č. 1.
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Tabulka č. 1 – Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let v Praze 

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 7,8 % 7,4 % 7,7 % 8,2 % 

Střední bez maturity 16,6 % 17,9 % 17,9 % 18,5 %

Střední s maturitou 37,2 % 36,9 % 38,8 % 40,7 % 

Vysokoškolské 38,3 % 37,8 % 35,6 % 32,7 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze stejně jako v ostatních krajích České republiky 
od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda 
Pražanů 41 964 Kč, což je o bezmála dva tisíce korun více než v roce 2018. Vývoj tohoto 
údaje v čase nabízí graf č. 4. 

Graf č. 4 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Počet obchodních společností a podnikajících fyzických osob v Praze mezi lety 
2015 a 2018 roste. V roce 2015 bylo v Praze celkem 193 914 obchodních společností, 
v roce 2018 tento počet vzrostl na 220 462. Mezi lety 2015 a 2018 se tak jejich počet 
zvýšil o 26 548. Podobný trend můžeme sledovat i v nárůstu podnikajících fyzických osob, 
kterých mezi lety 2015 a 2018 přibylo o 17 484 na celkem 333 570. Vývoj obchodních 
společností a podnikajících fyzických osob ukazuje graf č. 5.

Graf č. 5 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, od roku 2015 do roku 2019 rostla 
při současném poklesu míry nezaměstnanosti. V první polovině roku 2019 byla míra 
ekonomické aktivity na úrovni 65,7 %, míra zaměstnanosti na 64,7 % a obecná míra 
nezaměstnanosti na 1,5 %. Jak konkrétně se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, 
je zřejmé v grafu č. 6.
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Graf č. 6 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Pozitivní trend růstu zaměstnanosti a poklesu nezaměstnanosti v Praze je kopírován 
nárůstem počtu dětských skupin, vývojem průměrné mzdy i počtu obchodních společností 
a podnikajících fyzických osob. Celkově zvyšující se úroveň života obyv atel Prahy 
umožňuje více využívat dětské skupiny a zajistit tak péči o své děti. Nedostatečná kapacita 
mateřských škol a jejich pomalý nárůst v čase nutí část pražské populace hledat alternativy 
ve formě dětských skupin. Dětské skupiny tak mimo jiné umožňují rodičům malých dětí 
dřívější návrat do zaměstnání díky tomu, že přijímají děti nejčastěji od 1. či 2. roku věku, 
dle volby poskytovatele. 

3.1.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Praze bylo z celkem 122 provozovatelů dětských skupin dotázáno 62 respondentů.



27

3.1.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Běžně jeden provozovatel provozuje jednu dětskou skupinu. Nejinak je tomu i v Praze, kde 
jednu dětskou skupinu provozuje 58 % z nich. Dvě dětské skupiny zřizuje 26 % poskytovatelů 
a 16 % provozovatelů tři nebo více dětských skupin. Zřizovatelem provozovaných dětských 
skupin je v Praze ve 42 % případů spolek, následovaný v 15 % případů ústavem a ve 13 % 
případů shodně obecně prospěšnou společností nebo zaměstnavatelem, který danou službu 
poskytuje. Praha se v tomto ohledu do jisté míry liší od ostatních krajů České republiky. 
Přestože je to právě spolek coby zřizovatel dětských skupin, který je v žebříčku poskytovatelů 
na prvním místě, nedominuje v Praze tak významně jako v ostatních regionech. Naproti 
tomu ústavy, obecně prospěšné společnosti i zaměstnavatelé jsou v Praze významně častěji 
zastoupeny než v některých jiných regionech. Lze tedy říci, že portfolio zřizovatelů dětských 
skupin je v Praze nejpestřejší. Jak konkrétně struktura poskytovatelů těchto služeb v Praze 
vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 7.

Graf č. 7 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Prahu = 62
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Ačkoliv je problematika dětských skupin relativně čerstvým fenoménem, v regionálním 
srovnání má právě v Praze největší tradici. Nezanedbatelných 15 % dětských skupin zde 
bylo založeno již v roce 2015, tedy v roce, od něhož téma sledujeme. V roce 2016 
vzniklo 24 % pražských dětských skupin, dalších 23 % v roce 2017. V roce 2018 následně 
bylo založených rekordních 31 %. V době realizace výzkumu deklarovali provozovatelé 
dětských skupin, že v roce 2019 dosud dali vzniknout dalším 8 % dětských skupin. 

3.1.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Praze 12. Tím se Praha neliší od průměru 
všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom kapacitou do 10 dětí 
disponuje 18 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 66 % zařízení a na 16 a více dětí je 
připraveno 16 % z nich. Průměrně je přitom v Praze do jedné dětské skupiny zapsáno 
15 dětí (mediánová hodnota je 14). To je řádově o jedno dítě méně, než činí celorepublikový 
průměr. S ohledem na fakt, že do dětské skupiny zpravidla nechodí děti na celých pět dní 
v týdnu (průměrná docházka do dětské skupiny činí dle Šetření o dětských skupinách, jejich 
nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči z roku 2019 4,1 dne), lze tedy říci, že naplněnost 
dětských skupin zhruba odpovídá jejich kapacitám. Dětské skupiny pravděpodobně dokážou 
v případě potřeby a zájmu ze strany rodičů přijmout k doplnění své kapacity dítě či děti 
navíc, netrpí však rozhodně tím, že by jejich kapacity nebyly vytížené. Na procentuální 
naplněnost se dotazníkové šetření rovněž zaměřovalo, avšak zohledňovalo díky termínu 
sběru dat pouze několik prvních týdnů školního roku 2019/2020, neboť se dotazovalo 
na procentuální naplněnost od září do dne, kdy respondent dotazník vyplňoval. V té době 
tedy provozovatelé pražských dětských skupin deklarovali průměrnou naplněnost jejich 
dětské skupiny 73 % (mediánová hodnota byla 75 %), čímž je Praha oproti průměru všech 
krajů České republiky, který byl 80 %, mírně podprůměrná. K tomuto ukazateli je však třeba 
zohlednit také předpoklad, že v průběhu školního roku mohou děti do dětské skupiny přibývat, 
a procentuální naplněnost tak bude pravděpodobně stoupat. 

Pražským dětem navštěvujícím dětskou skupinu je průměrně mezi dvěma a třemi lety 
(konkrétně pak 2 roky a 8 měsíců; medián je 2,5 roku). Průměrná pražská dětská skupina 
je pak složena ze dvou dětí ve věku do dvou let, sedmi dětí ve věku 2–3 roky, tří dětí 
ve věku 3–4 roky a dvou dětí starších 4 let. Praha se v těchto ohledech nijak nevymyká 
průměru všech krajů České republiky.

3.1.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Pražské dětské skupiny si průměrně vystačí se 4 zaměstnanci, z čehož 3 jsou osobami 
pečujícími. Ty přitom téměř výhradně pro tato zařízení pracují na hlavní pracovní poměr. 
Z dohod bývá upřednostňována dohoda o provedení práce, avšak i ta je využívána velmi 
zřídka. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 1,8 zaměstnance). 
Pedagogickou kvalifi kací disponuje průměrně 0,9 zaměstnance, kvalifi kací sociální pak 



29

0,4 zaměstnance a kvalifi kací zdravotnickou 0,3 zaměstnance. V praxi to znamená, že 
kvalifi kované chůvy nejsou zastoupeny ve 13 % pražských dětských skupin, kvalifi kovaní 
sociální pracovníci v 74 %, zdravotníci v 71 % a pedagogové nejsou ve 47 % těchto 
zařízení. Průměrnou kvalifi kační strukturu pečujícího personálu v Praze naznačuje graf č. 8. 

Graf č. 8 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

D8. Jakou kvalifi kaci mají pečující osoby ve Vaší dětské skupině? Uveďte, prosím, u každé 
kvalifi kace počet pečujících osob s danou kvalifi kací.

D8. Jakou kvalifikaci mají pečující osoby ve Vaší dětské skupině? 
Uveďte, prosím, u každé kvalifikace počet pečujících osob s danou kvalifikací.

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Prahu = 62

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Praze zaměstnává 3,177 pečující osoby.
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Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v pražských dětských 
skupinách 22 400 Kč. Průměrná hodnota dosahuje částky bezmála 22 750 Kč, čímž 
se Praha stává jediným krajem převyšujícím průměr všech krajů České republiky. Ten je 
o přibližně 1 500 Kč nižší. Platí však, že dětské skupiny s maximálně 10 zapsanými dětmi 
mají mzdový průměr nižší než pražské dětské skupiny průměrně. Takové dětské skupiny 
ale také méně často zaměstnávají osoby pečující na hlavní pracovní poměr, čímž může být 
výše jejich odměny taktéž ovlivněna.

3.1.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Praha nijak výrazně neliší od průměru všech regionů. 
Dětské skupiny jsou svými provozovateli primárně vnímané jako možnost dřívějšího návratu 
rodičů po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce. Nesouhlas s tímto tvrzením vyjádřila 
pouhá 2 % respondentů. Stejně silně jsou dětské skupiny vnímané jako příležitost pro 
individuální přístup k dětem. Pouze 5 % provozovatelů dětských skupin nesouhlasí s tvrzením, 
že dětské skupiny podporují částečné a fl exibilní pracovní úvazky rodičů, a 15 % si nemyslí, 
že dětské skupiny doplňují nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí. 

3.1.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Praze stejně jako v ostatních krajích České republiky nejčastěji 
nastaven jako fi xní měsíční sazba (70 % případů). Alternativním řešením případně bývá 
denní sazba. Zaměříme-li se na měsíční poplatek za docházku, který je nejtypičtějším 
způsobem zpoplatnění, mediánová hodnota tohoto poplatku v Praze činí 5 600 Kč. 
Průměrná hodnota je přitom bezmála 5 750 Kč, což Prahu činí jednoznačně nejdražším 
regionem pro využití služeb dětských skupin. To dokládá také fakt, že více než 5 000 Kč 
zde za měsíční docházku dítěte do dětské skupiny zaplatí 52 % rodičů, přičemž průměr 
všech krajů České republiky ukazuje, že takto vysokou částku zaplatí pouze 19 % všech 
rodičů. Jak vypadá distribuce fi xních měsíčních poplatků v Praze oproti celorepublikovému 
průměru, je zobrazeno v grafu č. 9.
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 Graf č. 9 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Prahu = 42

Dle Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči z roku 
2019 dospělá česká populace spíše postrádá představu o fi nanční náročnosti dětských 
skupin. To logicky souvisí s nižším povědomím o dětských skupinách obecně, ovšem není 
bez zajímavosti, že pokud lidé nějakou představu mají, pak dětské skupiny z fi nančního 
hlediska považují více než dvakrát častěji za nedostupné (39 %) než dostupné (15 %). 
V reakci na dotaz ohledně adekvátní výše měsíčního poplatku za docházku do dětské 
skupiny se pro poplatek vyšší než 3 501 Kč vyjádřilo 17 % dospělé české populace. 
Praha tedy vychází jako drahá i na základě tohoto srovnání.

Způsob stravování dětí v dětských skupinách je v Praze řešen poměrně pestře. Nejpočetnějším 
způsobem stravování je, že dětem poskytuje zařízení oběd i svačinu (38 %), přičemž oběd 
bývá dovážen a svačiny jsou chystány přímo na místě. Dále 23 % dětských skupin dováží 
jak obědy, tak i svačiny, 13 % disponuje vývařovnou, a tedy dětem chystá obědy i svačiny 
svépomocí. Ve 13 % veškeré jídlo nosí rodiče. Jiné způsoby zajištění stravování jsou 
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v pražských dětských skupinách spíše výjimečné. Určitý trend lze vysledovat v návaznosti 
na velikost dětské skupiny. Menší dětské skupiny bývají zpravidla schopné si svačiny pro 
děti nachystat samy a obědy nechávají dovážet. Čím je dětská skupina větší, tím spíše 
do přípravy svačiny zapojí rodiče, případně také zajistí dovoz. Pouze tam, kde se to velikostí 
dětské skupiny a dalšími podmínkami vyplatí, je k dispozici vývařovna, která je v přípravě 
stravy soběstačná. Porovnání Prahy s průměrem všech regionů České republiky, pokud jde 
o způsob zajištění stravování dětí v dětských skupinách, nabízí graf č. 10.

Graf č. 10 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Prahu = 60

Že se Praha vymyká, pokud jde o ceny, je patrné i s ohledem na denní poplatek za stravování 
jednoho dítěte. Mediánová hodnota tohoto poplatku činí 83 Kč a průměr je 94 Kč. Zatímco 
celorepublikový průměr říká, že více než 75 Kč zaplatí za stravování dítěte v dětské skupině 
30 % rodičů, v Praze je to téměř dvakrát více, jak demonstruje graf č. 11.
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Graf č. 11 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Prahu = 52
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3.2 Středočeský kraj

3.2.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

Středočeský kraj coby největší a nejlidnatější kraj České republiky nabízí svým obyvatelům 
k využití nejvíce dětských skupin z celé republiky. Nejvýznamněji se přitom koncept 
v regionu rozšiřoval mezi lety 2016 a 2018. Obecná míra nezaměstnanosti je v regionu 
velmi nízká, dokonce druhá nejnižší v České republice, a tak zde služby dětských skupin 
mají bezpochyby velký potenciál. Kromě toho disponují obyvatelé regionu druhým 
nejvyšším průměrným příjmem, hned po Praze. Středočeské dětské skupiny se řadí mezi 
ty, jež svou nabídkou relativně silně naplňují poptávku, neboť jejich kapacitní vytíženost 
se zde řadí mezi ty největší. Region se hlavnímu městu Praha do značné míry podobá 
i nastavením poplatků za služby těchto zařízení, je totiž druhým nejdražším. 

3.2.2 Shrnutí sekundární analýzy

Středočeský kraj čítal v roce 2019 celkem 152 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 189 dětských skupin. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadalo 
na 1 poskytovatele 1,24 dětské skupiny. Celková kapacita míst v těchto zařízeních byla 
2 377 dětí. Zcela dominantní právní formou byl spolek (63 %). Ve 14 % případů dětskou 
skupinu zřizovala obecně prospěšná společnost, ostatní možní zřizovatelé byli zastoupeni 
pouze minoritně. Počet dětských skupin v čase významně roste. Na zmiňovaných 
189 dětských skupin se Středočeský kraj od roku 2015 posunul z tehdejších 6. Nejpatrnější 
růst byl zřejmý mezi lety 2016 a 2018, kdy počet dostupných služeb meziročně 
vzrostl nejprve dvojnásobně z 51 dětských skupin v roce 2016 na 107 zařízení v roce 
2017 a poté v roce 2018 o dalších 65 na 172 dětských skupin. Konkrétní vývoj počtu 
dětských skupin v čase nabízí graf č. 12. 
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Graf č. 12 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku se po mírném poklesu v roce 2016 dostal 
v letech 2017 a 2018 opět na přibližně stejnou úroveň jako v roce 2015. Počet příjemců 
rodičovského příspěvku tak mírně roste. Konkrétně pak v roce 2018 rodičovský příspěvek 
čerpalo 37 705 Středočechů. Za rok 2019 nebyl tento údaj v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost ve Středočeském kraji od roku 2015 do roku 2017 postupně rostla 
a v roce 2018 opět zaznamenala mírný pokles. Nejvíce přitom stoupla mezi lety 
2016 a 2017. Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 
1,74 dítěte, v roce 2017 byl 1,78 dítěte, v roce 2016 dosahoval 1,66 a v roce 2015 byl 
1,63. Z těchto statistik je zřejmé, že v regionu v roce 2018 žilo také o něco méně novorozenců 
než v letech předchozích. Absolutní počty dětí v jednotlivých věkových kategoriích jsou 
k dispozici v grafu č. 13.
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Graf č. 13 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Počet mateřských škol ve Středočeském kraji postupně narůstá. Největší nárůst zaznamenaly 
mezi lety 2017 a 2018, kdy bylo založeno 23 mateřských škol. Během let 2018 a 2019 bylo 
však založeno nejméně z nich, a to pouze 4. V roce 2019 tak ve Středočeském kraji bylo 
789 mateřských škol, které byly celkově obsazeny 50 797 dětmi. Celkový vývoj počtu 
mateřských škol ve Středočeském kraji ukazuje graf č. 14.
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 Graf č. 14 – Vývoj počtu mateřských škol na území ve Středočeském kraji

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

Středočeský kraj se co do podílu občanů s vysokoškolským vzděláním řadí po Praze 
a Jihomoravském kraji na třetí místo. Vysokoškolské vzdělání zde v roce 2018 mělo 
18 % obyvatel (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy k dispozici), což 
je nejvíce od roku 2015, od kdy ukazatel v analýze sledujeme. Nejvíce zastoupené 
je zde od roku 2017 středoškolské vzdělání s maturitou, se středoškolským vzděláním 
bez maturity v těsném závěsu. Do roku 2016 bylo pořadí těchto dvou úrovní vzdělání 
opačné. Obě se však historicky pohybují na úrovni přibližně 35 %. Bez vzdělání nebo 
se základním vzděláním v regionu v roce 2018 bylo 13 % obyvatel. Kompletní přehled 
vývoje vzdělanostní struktury nabízí tabulka č. 2.
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Tabulka č. 2 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
ve Středočeském kraji 

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 13,0 % 12,7 % 13,2 % 12,8 %

Střední bez maturity 32,8 % 34,3 % 35,5 % 35,2 %

Střední s maturitou 36,0 % 35,9 % 34,4 % 34,9 %

Vysokoškolské 18,2 % 17,1 % 16,9 % 17,1 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Středočeském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda Středočechů 34 337 Kč, což je o bezmála dva tisíce korun více než v roce 2018. 
Region se výší hrubého měsíčního příjmu svých občanů řadí na druhé místo za Prahu. 
Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Středočeský kraj nabízí graf č. 15. 

Graf č. 15 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Ve Středočeském kraji vzrůstá počet obchodních společností a podnikajících fyzických 
osob pozvolna. V roce 2019 ve Středočeském kraji bylo celkem 272 156 podnikajících 
fyzických osob, o 4 513 více než v předchozím roce. Obchodních společností pak bylo 
ve Středočeském kraji 38 531, o 1 238 více než v roce 2017. Vývoj obchodních společností 
a podnikajících fyzických osob ukazuje graf č. 16.

Graf č. 16 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, se od roku 2015 do roku 2019 držela 
na stejné úrovni, případně mírně stoupala. Obecná míra nezaměstnanosti přitom postupně 
znatelně klesala z 3,5 % v roce 2015 na 1,2 % v první polovině roku 2019. Jak konkrétně 
se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 17.
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Graf č. 17 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Stejně jako v regionu Prahy, tak i ve Středočeském kraji vidíme pozitivní trend poklesu 
nezaměstnanosti a růstu zaměstnanosti, který do značné míry kopíruje vývoj počtu 
dětských skupin. Největší pokles nezaměstnanosti během let 2016 a 2017 kopíruje nárůst 
dětských skupin v letech 2016 a 2018. Nárůst dětských skupin svým působením umožňuje 
poskytnout péči o děti většímu počtu rodičů, čímž pozitivně působí na jejich dřívější návrat 
do práce. 

Údaje pro jednotlivé okresy Středočeského kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze 
ve formátu MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.2.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

Ve Středočeském kraji bylo z celkem 152 provozovatelů dětských skupin dotázáno 
70 respondentů.

3.2.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 70 %, provozovatelů dětských skupin ve Středočeském kraji provozuje jednu 
dětskou skupinu, 20 % provozuje dětské skupiny dvě a 10 % tři nebo více. Zřizovatelem 
provozovaných služeb je ve Středočeském kraji v 59 % případů spolek, následovaný 
ve 13 % územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou. Středočeský 
kraj se ve struktuře zřizovatelů dětských skupin nijak významně neliší od průměru všech regionů 
České republiky. Jak konkrétně struktura zřizovatelů dětských skupin ve Středočeském kraji 
vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 18.

Graf č. 18 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Středočeský kraj = 70
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Nejvýznamněji se koncept dětských skupin etabloval v regionu v roce 2016, kdy bylo 
založeno 36 % všech dosud založených zařízení. Ve svých prvopočátcích v roce 2015 bylo 
ve Středočeském kraji založeno 6 % dětských skupin, následně pak v roce 2017 20 %, v roce 
2018 posléze 31 %. V roce 2019 v době realizace výzkumu provozovatelé dětských skupin 
deklarovali, že dosud dali vzniknout dalším 7 % dětských skupin. 

3.2.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je ve Středočeském kraji 12. Tím se region 
neliší od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom 
kapacitou do 10 dětí disponuje 24 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 63 % zařízení 
a na 16 a více dětí je připraveno 13 % z nich. Průměrně je přitom ve Středočeském kraji 
do jedné dětské skupiny zapsáno 16 dětí (stejná je i mediánová hodnota). To je přibližně 
stejná hodnota, jakou vykazuje celorepublikový průměr. Podle dotazníkového šetření, 
které však zohledňovalo díky termínu sběru dat pouze několik prvních týdnů školního 
roku 2019/2020, byla průměrná naplněnost dětské skupiny 84 % (mediánová hodnota 
byla 86 %). Středočeský kraj se tak staví zhruba na úroveň průměru všech krajů České 
republiky. K tomuto ukazateli je však třeba zohlednit také předpoklad, že v průběhu 
školního roku mohou děti do dětské skupiny ještě přibývat, a procentuální naplněnost tak 
bude pravděpodobně stoupat. 

Středočeským dětem navštěvujícím dětskou skupinu jsou průměrně necelé tři roky 
(konkrétně 2 roky a 11 měsíců; mediánová hodnota je přibližně o 1,5 měsíce méně). 
Průměrná středočeská dětská skupina je pak složena ze dvou dětí ve věku do dvou let, 
osmi dětí ve věku 2–3 roky, čtyř dětí ve věku 3–4 roky a tří dětí starších 4 let. Středočeský 
kraj se v těchto ohledech nijak nevymyká průměru všech krajů České republiky.

3.2.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Středočeské dětské skupiny si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 4 jsou pečující 
osoby. Průměrně tři z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní poměr a jedna 
na dohodu o provedení práce. Ostatní formy spolupráce jsou velmi výjimečné. Osoby pečující 
bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 2,1 zaměstnance). Pedagogickou kvalifi kací 
disponuje průměrně 0,9 zaměstnance, kvalifi kací zdravotnickou pak 0,5 a kvalifi kací sociální 
0,2 zaměstnance. Středočeský kraj je jediným krajem s podprůměrným zastoupením sociální 
kvalifi kace v České republice. Chůvy mají v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin 
silné zastoupení, chybí pouze v 7 % středočeských dětských skupin. Sociální pracovníci nejsou 
zastoupení v 80 %, zdravotníci v 61 % a pedagogové ve 40 % těchto zařízení. Průměrnou 
kvalifi kační strukturu pečujícího personálu ve Středočeském kraji naznačuje graf č. 19.
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Graf č. 19 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Středočeský kraj = 70

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina ve Středočeském kraji zaměstnává 4,594 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí ve středočeských 
dětských skupinách 22 000 Kč. Průměrná hodnota dosahuje částky bezmála 21 900 Kč, 
čímž je region na průměru všech krajů České republiky. 

3.2.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Středočeský kraj nijak výrazně neliší od průměru všech 
regionů. Dětské skupiny jsou jejich provozovateli primárně vnímané jako příležitost pro 
individuální přístup k dětem. Nesouhlasit s tímto tvrzením se nerozhodl nikdo z oslovených 
respondentů. Stejně silně jsou dětské skupiny vnímané jako podpora částečných 
a fl exibilních pracovních úvazků rodičů, kde rovněž žádný z respondentů neshledal 
důvod s tímto tvrzením nesouhlasit. Tato zařízení také představují možnost dřívějšího 
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návratu rodičů po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce. Nesouhlas s tímto tvrzením 
vyjádřilo pouhé 1 % respondentů. S výrokem, že dětské skupiny doplňují nedostatečnou 
kapacitu mateřských škol v okolí, nesouhlasí 13 % provozovatelů dětských skupin.

3.2.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je ve Středočeském kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (71 % případů). Alternativním řešením případně 
bývá denní sazba. Zaměříme-li se na měsíční poplatek za docházku, který je nejtypičtějším 
způsobem zpoplatnění, mediánová hodnota tohoto poplatku ve Středočeském kraji činí 
3 100 Kč. Průměrná hodnota je bezmála 3 600 Kč, což region staví hned za Prahou, 
která je nejdražší, do pozice spíše dražších regionů. Zatímco v průměru všech krajů České 
republiky zaplatí více než 3 000 Kč za měsíční docházku do dětské skupiny 40 % rodičů, 
ve Středočeském kraji je to 49 %. Jak vypadá distribuce fi xních měsíčních poplatků v tomto 
regionu oproti celorepublikovému průměru, je zobrazeno v grafu č. 20.

Graf č. 20 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Středočeský kraj = 49
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Středočeský kraj je optikou měsíčních poplatků za docházku do dětské skupiny spíše 
dražší i na základě výsledků z Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání 
poskytovateli i rodiči z roku 2019. V reakci na dotaz ohledně adekvátní výše měsíčního 
poplatku za docházku do dětské skupiny se pro poplatek vyšší než 3 501 Kč vyjádřilo 
17 % dospělé české populace. Realita ve Středočeském kraji je, jak již bylo naznačeno 
dříve v této kapitole, odlišná.

Způsob stravování dětí v dětských skupinách je ve Středočeském kraji řešen poměrně pestře. 
Dětské skupiny poskytují dětem oběd i svačinu, přičemž 55 % z nich dováží oběd a svačiny 
chystá přímo na místě. Další nejčastější typ stravování – u 16 % zařízení – je celkový dovoz 
stravy, kdy se dováží jak obědy, tak i svačiny. Ve 14 % dětských skupin je zajištěn dovoz 
obědů, avšak svačiny musí dětem donášet rodiče, a 7 % disponuje vlastní vývařovnou. Jiné 
způsoby zajištění stravování jsou ve středočeských dětských skupinách spíše výjimečné. 
Porovnání Středočeského kraje s průměrem všech regionů České republiky, pokud jde 
o způsob zajištění stravování dětí v dětských skupinách, nabízí graf č. 21.

Graf č. 21 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Středočeský kraj = 69
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Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí ve Středočeském 
kraji 70 Kč a průměr je 79 Kč. Porovnání výše tohoto poplatku pro Středočeský kraj 
s celorepublikovým průměrem demonstruje graf č. 22.

Graf č. 22 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Středočeský kraj = 68
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3.3 Jihočeský kraj

3.3.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

Jihočeský kraj se řadí mezi ty, v nichž koncept dětských skupin nemá tak silné zastoupení. 
Platí však, že nejsilnějšími roky pro rozvoj tohoto konceptu v regionu, bylo období od roku 
2016 do roku 2018. Obyvatelé regionu disponují spíše nižším průměrným měsíčním 
příjmem a obecná míra nezaměstnanosti je zde spíše průměrná. Kapacitní naplněnost 
těchto služeb je zde poměrně nižší, a nabízí tak ještě prostor pro využití. Personální 
zajištění dětských skupin se významně neliší od průměru všech regionů a neliší se příliš 
ani měsíční odměna pro pečující osoby. Rodiče zde za docházku dětí do dětských skupin 
zaplatí relativně průměrný poplatek, za stravování pak zaplatí spíše o něco méně, než činí 
průměr všech regionů.

3.3.2 Shrnutí sekundární analýzy

Jihočeský kraj čítal v roce 2019 celkem 33 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 44 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,33 dětské skupiny. Celková kapacita míst v těchto službách byla 
499 dětí. Dominující právní formou byl spolek (52 %). Ve 30 % případů dětskou skupinu 
zřizovala obecně prospěšná společnost, ostatní možní zřizovatelé byli zastoupeni 
pouze minoritně. Počet dětských skupin zde v čase postupně roste. Na zmiňovaných 
44 dětských skupin se Jihočeský kraj od roku 2015 posunul z tehdejších 3. Nejpatrnější 
růst je zřejmý mezi lety 2016 a 2018, kdy počet dětských skupin meziročně vzrostl nejprve 
téměř dvojnásobně ze 14 dětských skupin v roce 2016 na 23 dětských skupin v roce 
2017 a poté v roce 2018 o dalších 16 na 39 dětských skupin. Konkrétní vývoj počtu 
dětských skupin v čase nabízí graf č. 23.



50

Graf č. 23 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku se po mírném poklesu v roce 2016 dostal v letech 
2017 a 2018 opět na mírně vyšší úroveň a předčil tak o něco i čísla z roku 2015. Konkrétně 
pak v roce 2018 rodičovský příspěvek čerpalo 16 742 Jihočechů. Za rok 2019 nebyl 
tento údaj v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Jihočeském kraji od roku 2015 do roku 2017 postupně rostla a v roce 
2018 opět zaznamenala mírný pokles. Nejvíce přitom stoupla mezi lety 2016 a 2017. 
Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 1,739 dítěte, 
v roce 2017 dosahoval 1,749 dítěte, v roce 2016 byl 1,666 a v roce 2015 jej evidujeme 
na 1,66. Jak jsou v regionu zastoupeny věkové kategorie dětí v průběhu let 2015 až 
2018, nabízí graf č. 24.



51

 Graf č. 24 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

V Jihočeském kraji se v roce 2019 nacházelo celkem 321 mateřských škol, které poskytovaly 
své služby rodičům 23 060 dětí. Počet těchto zařízení mezi lety 2015 až 2019 pozvolna 
narůstá v průměru každý rok o 2 mateřské školy. Nejvyšší nárůst mateřských škol byl mezi 
lety 2015 až 2019, kdy počet mateřských škol vzrostl o 5. Celkový vývoj počtu mateřských 
škol mezi lety 2015 a 2019 lze vidět na grafu č. 25.
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Graf č. 25 – Vývoj počtu mateřských škol na území Jihočeského kraje 

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

V Jihočeském kraji žilo v roce 2018 nejvíce občanů se středoškolským vzděláním bez 
maturity, konkrétně pak 37 % (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy 
k dispozici). Středoškolským vzděláním s maturitou přitom disponovalo 34 % Jihočechů. 
Podíl vysokoškolsky vzdělaných je na úrovni 16 % a naopak lidí s pouze základním 
vzděláním či zcela bez vzdělání žilo v roce 2018 v regionu 14 %. Vzdělanostní struktura 
obyvatel Jihočeského kraje se přitom od roku 2015, od kdy ukazatel sledujeme, výrazně 
nemění. Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury dává k dispozici tabulka č. 3.
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Tabulka č. 3 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Jihočeském kraji

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 13,8 % 13,7 % 14,3 % 14,5 %

Střední bez maturity 36,6 % 35,7 % 35,9 % 37,0 %

Střední s maturitou 34,0 % 35,1 % 35,2 % 33,5 %

Vysokoškolské 15,7 % 15,5 % 14,6 % 15,0 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihočeském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda Jihočechů 29 965 Kč, což je o přibližně 1 100 Kč více než v roce 2018. Region se výší 
hrubého měsíčního příjmu svých občanů řadí do té poloviny regionů České republiky, kde 
jsou příjmy nižší, a je na tom podobně jako kraje Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský, 
Zlínský nebo Kraj Vysočina. Vývoj tohoto údaje v čase nabízí graf č. 26. 

Graf č. 26 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Počet obchodních společností a podnikajících fyzických osob v letech 2015 až 2018 pomalu 
roste. V roce 2015 bylo v Jihočeském kraji celkem 15 344 obchodních společností, v roce 
2018 tento počet vzrostl na 17 154. Mezi lety 2015 a 2018 se tak počet obchodních 
společností zvýšil o 1 810. Podobný trend můžeme sledovat i v nárůstu podnikajících 
fyzických osob, kterých během let 2015 až 2018 přibylo 2 006 na celkem 130 864. Vývoj 
obchodních společností a podnikajících fyzických osob ukazuje graf č. 27.

Graf č. 27 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, se od roku 2015 do roku 2018 držela 
na stejné úrovni, případně mírně stoupala. Za první polovinu roku 2019 pak opět velmi 
mírně klesla. Obecná míra nezaměstnanosti postupně znatelně klesala ze 4 % v roce 
2015 na 1,4 % v roce 2018 a v první polovině roku 2019 opět mírně stoupla na úroveň 
1,7 %. Jak konkrétně se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 28.
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Graf č. 28 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Růst počtu dětských skupin v Jihočeském kraji byl nejvyšší mezi lety 2015 až 2018, kdy 
míra nezaměstnanosti v tomto kraji klesala. V roce 2019 počet přibývajících dětských 
skupin zpomalil. Stejně tak vzrostla nezaměstnanost. I přes zpomalení však vidíme pozitivní 
nárůst dětských skupin, které pomáhají rodičům s dětmi v dřívějším nástupu do práce. 

Údaje pro jednotlivé okresy Jihočeského kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze ve formátu 
MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.3.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Jihočeském kraji bylo z celkem 33 provozovatelů dětských skupin dotázáno 15 respondentů.
Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování velmi dobrá, není to z pohledu 
statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro dosažení optimální míry přesnosti 
výsledků, a proto tato kapitola spíše jen stručně nastiňuje situaci provozovatelů v regionu.

3.3.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 73 %, provozovatelů dětských skupin v Jihočeském kraji provozuje jednu dětskou 
skupinu, 7 % provozuje dvě a 20 % tři dětské skupiny nebo více. Zřizovatelem provozovaných 
dětských skupin je v Jihočeském kraji v 60 % případů spolek, následovaný ve 13 % případů 
územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou. Jak konkrétně 
struktura zřizovatelů dětských skupin v Jihočeském kraji vypadá oproti celorepublikovému 
průměru, nabízí graf č. 29.

Graf č. 29 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Jihočeský kraj = 15
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Nejvýznamněji se koncept dětských skupin etabloval v regionu až v roce 2018, kdy bylo 
zřízeno 40 % všech dosud založených zařízení. Ve svých prvopočátcích v roce 2015 bylo 
v Jihočeském kraji založeno 7 % dětských skupin, následně pak v roce 2016 registrujeme 
nárůst na 20 %, v roce 2017 evidujeme zvýšení 27 % a poté pro rok 2019 v době realizace 
výzkumu provozovatelé dětských skupin deklarovali, že dosud dali vzniknout dalším 
7 % dětských skupin. 

3.3.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Jihočeském kraji 12. Tím se region neliší 
od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom kapacitou 
do 10 dětí disponuje 13 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 67 % zařízení a na 16 a více 
dětí je připraveno 20 % z nich. Průměrně je přitom v Jihočeském kraji do jedné dětské 
skupiny zapsáno 18 dětí (mediánová hodnota je 19). Podle dotazníkového šetření, které 
však zohledňovalo díky termínu sběru dat pouze několik prvních týdnů školního roku 
2019/2020, byla průměrná naplněnost dětské skupiny 76 % (mediánová hodnota byla 
78 %). U tohoto ukazatele je však třeba zohlednit také předpoklad, že v průběhu školního 
roku mohou další děti do dětské skupiny ještě přibývat, a procentuální naplněnost tak bude 
pravděpodobně stoupat. 

Jihočeským dětem navštěvujícím tato zařízení je průměrně dva a tři čtvrtě roku (medián 
je 2 roky a 11 měsíců). Průměrná jihočeská dětská skupina je pak složena ze dvou dětí 
ve věku do dvou let, sedmi dětí ve věku 2–3 roky, čtyř dětí ve věku 3–4 roky a pěti dětí 
starších 4 let. Jihočeský kraj se v těchto ohledech nijak nevymyká průměru všech krajů 
České republiky.

3.3.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Jihočeské dětské skupiny si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 4 jsou osobami 
pečujícími. Průměrně tři z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní poměr, jedna 
na dohodu o provedení práce a jedna na dohodu o pracovní činnosti. Osoby pečující 
bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 2 zaměstnanci). Pedagogickou kvalifi kací 
disponuje průměrně 0,9 zaměstnance, kvalifi kací sociální pak 0,6 zaměstnance a kvalifi kací 
zdravotnickou 0,3 zaměstnance. Chůvy v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin mají 
silné zastoupení, chybí pouze v 7 % z nich. Zdravotníci nejsou zastoupeni v 73 % dětských 
skupin, sociální pracovníci v 53 % a pedagogové ve 47 % těchto zařízení. Průměrnou 
kvalifi kační strukturu pečujícího personálu v Jihočeském kraji naznačuje graf č. 30.
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Graf č. 30 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Jihočeský kraj = 15

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Jihočeském kraji zaměstnává 3,6 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu pečující osoby činí v jihočeských dětských 
skupinách 22 000 Kč. Průměrná hodnota dosahuje částky bezmála 22 400 Kč.
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3.3.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Jihočeský kraj nijak výrazně neliší od průměru všech 
regionů. Dětské skupiny jsou svými provozovateli primárně vnímané jako příležitost pro 
individuální přístup k dětem. Dalšími velmi silnými argumenty pro dětskou skupinu jsou 
podle provozovatelů možnost pro rodiče dříve se vrátit po mateřské/rodičovské dovolené 
zpět na trh práce a skutečnost, že existence dětských skupin podporuje částečné a fl exibilní 
pracovní úvazky rodičů. Relativně silně jsou také provozovatelé přesvědčeni o tom, že 
dětské skupiny doplňují nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí. 

3.3.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Jihočeském kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (87 % případů). Zaměříme-li se tedy právě 
na měsíční poplatek za docházku, mediánová hodnota tohoto poplatku v Jihočeském kraji 
činí 2 400 Kč. Průměrná hodnota je bezmála 2 850 Kč. Jihočeský kraj je tak v tomto 
ohledu relativně na úrovni celorepublikového průměru.

Způsob stravování dětí v dětských skupinách je v Jihočeském kraji řešen poměrně pestře. 
Dětské skupiny poskytují dětem oběd i svačinu, přičemž 53 % z nich oběd nechává 
dovážet a svačiny jsou chystány přímo na místě. Další nejčastější způsob zajištění stravy je 
pro 20 % zařízení dovoz jídla, a to, jak dovoz obědů, tak i svačin, dále je ve 13 % zajištěn 
dovoz obědů, avšak svačiny musí dětem donášet rodiče. Podobně jsou zastoupeny i dětské 
skupiny, které disponují vlastní vývařovnou,a ty, kde se o stravování dětí starají plně rodiče, 
obě tyto varianty dosahují 7 %. Porovnání Jihočeského kraje s průměrem všech regionů 
České republiky, pokud jde o způsob zajištění stravování dětí v dětských skupinách, nabízí 
graf č. 31.
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Graf č. 31 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem 

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; Jihočeský kraj = 15

Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí v Jihočeském 
kraji 65 Kč a průměr je 61 Kč, čímž se region řadí spíše mezi cenově podprůměrné 
kraje. Porovnání výše tohoto poplatku pro Jihočeský kraj s celorepublikovým průměrem 
demonstruje graf č. 32.
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Graf č. 32 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

F4. Kolik činí ve Vaší dětské skupině denní poplatek za stravu jednoho dítěte? 

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Jihočeský kraj = 14
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3.4 Plzeňský kraj

3.4.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

S ohledem na velikost Plzeňského kraje, který je třetím největším v republice jak rozlohou, 
tak počtem obyvatel, zde koncept dětských skupin zatím své místo příliš nenašel. Co 
do počtu dětských skupin je region spolu s krajem Libereckým na třetím místě od konce. 
Region je přitom úspěšný jak z pohledu obecné míry nezaměstnanosti, která zde za první 
pololetí roku 2019 byla nejnižší z celé republiky, tak optikou průměrného měsíčního příjmu 
obyvatel, který Plzeňský kraj řadí na třetí místo po kraji Středočeském a hlavním městě 
Praha. Dětské skupiny zde nemají natolik silné postavení jako v jiných krajích zejména 
díky dostatečnému pokrytí služeb mateřskými školami, které v současnosti pokrývají 
téměř naprostou poptávku po těchto službách. Od roku 2018 se navíc mateřské školy 
v Plzeňském kraji aktivně připravují na přijetí dětí od 2 let. 

3.4.2 Shrnutí sekundární analýzy

Plzeňský kraj čítal v roce 2019 celkem 25 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 32 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala na 
1 poskytovatele 1,28 dětské skupiny. Celková kapacita míst ve službách byla 385 dětí. 
Dominující právní formou byl spolek (78 %). Ostatní možní zřizovatelé se v regionu 
vyskytují pouze minoritně nebo vůbec. Počet dětských skupin zde do roku 2018 postupně 
rostl, když se z prvotních tří zařízení v roce 2015 posunul na celkem 33 dětských skupin 
v roce 2018. V roce 2019 pak bylo v Plzeňském kraji provozováno o jednu skupinu méně. 
Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase nabízí graf č. 33. 
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Graf č. 33 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku byl v regionu v letech 2015 a 2016 téměř stejný 
a poté v roce 2017 zaznamenal nárůst o přibližně 300 příjemců. Na podobné úrovni jako 
v roce 2017 pak zůstal i v roce 2018, kdy rodičovský příspěvek čerpalo 14 548 obyvatel 
Plzeňského kraje. Za rok 2019 nebyl tento údaj v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Plzeňském kraji od roku 2015 do roku 2018 postupně rostla. Za rok 
2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 1,702 dítěte, v roce 
2017 pouze 1,681 dítěte, v roce 2016 byl 1,616 a v roce 2015 tento údaj evidujeme 
na 1,552 dítěte. Proti rostoucímu trendu v úhrnné plodnosti jde skutečnost, že v roce 
2018 nebylo v regionu více novorozenců než v roce 2017. Jak konkrétně jsou v Plzeňském 
kraji zastoupeny věkové kategorie dětí v průběhu let 2015 až 2018, nabízí graf č. 34.
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Graf č. 34 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Počet mateřských škol na území Plzeňského kraje se během let 2015 a 2017 pohyboval 
okolo 272. Od roku 2017 v Plzni byly založeny 4 mateřské školy. V roce 2019 je tak 
na území Plzeňského kraje 276 těchto zařízení. V roce 2019 mateřské školy pojmuly 
na 18 863 dětí. Počet dětí v těchto institucích se však pozvolna snižuje. V roce 2015 bylo 
v mateřských školách celkem 19 650 dětí. Celkový vývoj počtu mateřských škol na území 
Plzeňského kraje zobrazuje graf č. 35.
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Graf č. 35 – Vývoj počtu mateřských škol na území Plzeňského kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

V Plzeňském kraji žilo v roce 2018 nejvíce občanů se středoškolským vzděláním bez maturity, 
konkrétně pak 36 % (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy k dispozici). 
Středoškolským vzděláním s maturitou přitom disponovalo 34 % obyvatel Plzeňského 
kraje. Podíl vysokoškolsky vzdělaných je na úrovni 17 % a naopak lidí s pouze základním 
vzděláním či zcela bez vzdělání žilo v roce 2018 v regionu 13 %. Vzdělanostní struktura 
obyvatel Plzeňského kraje se přitom od roku 2015, od kdy ukazatel sledujeme, výrazně 
nemění. Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury dává k dispozici tabulka č. 4.
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Tabulka č. 4. –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Plzeňském kraji 

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 12,8 % 13,5 % 13,7 % 13,9 %

Střední bez maturity 36,4 % 37,2 % 36,4 % 36,5 %

Střední s maturitou 33,8 % 32,7 % 34,1 % 34,2 %

Vysokoškolské 17,0 % 16,7 % 15,8 % 15,4 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Plzeňském kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda obyvatel 
tohoto regionu 32 165 Kč, což je o přibližně 1 100 Kč více než v roce 2018. Region se výší 
hrubého měsíčního příjmu svých občanů řadí na třetí místo po Praze a Středočeském kraji. 
Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Plzeňský kraj nabízí graf č. 36. 

Graf č. 36 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase 

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Počet obchodních společností a podnikajících fyzických osob v Plzeňském kraji mezi lety 
2015 a 2018 roste podobně jako v předchozích krajích. V roce 2015 bylo v Plzeňském 
kraji celkem 15 690 obchodních společností, v roce 2018 jich je 17 288. Podnikajících 
fyzických osob zde působilo v 2018 celkem 113 129. Vývoj počtu obchodních společností 
a podnikajících fyzických osob ukazuje podrobně graf č. 37.

Graf č. 37 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, se od roku 2015 do první poloviny 
roku 2019 držela na přibližně stejné úrovni. Obecná míra nezaměstnanosti přitom 
postupně klesala z 3,8 % v roce 2015 na 1,1 % v roce 2019. Plzeňský kraj se tak dostal 
na první místo s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Jak konkrétně se tyto makroekonomické 
údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 38. 
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Graf č. 38 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Počet dětských skupin reagoval na pozitivní trend poklesu nezaměstnanosti, kdy vzrostl 
mezi lety 2015 a 2018 z 5 dětských skupin na celkem 33. Mezi lety 2018 a 2019 počet 
dětských skupin stagnuje v návaznosti na saturovanost v oblasti potřeby mateřských škol. 
Mateřské školy v Plzeňském kraji pokrývají téměř naprostou poptávku mezi obyvateli 
Plzeňského kraje a od roku 2018 se připravují na poskytnutí služeb dětem starším 2 let. 

Údaje pro jednotlivé okresy Plzeňského kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze ve formátu 
MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.4.3 hrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Plzeňském kraji bylo z celkem 25 provozovatelů dětských skupin dotázáno 10 respondentů. 
Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování dobrá, není to z pohledu 
statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro kvantifi kaci, proto Plzeňský kraj 
v této analytické zprávě řadíme mezi tři regiony, pro které v důsledku velmi nízké velikosti 
vzorku nezpracováváme detailní analýzu dat získaných dotazníkovým šetřením. Odpovědi 
od zmiňovaných 10 respondentů z Plzeňského kraje jsou však zahrnuty v celorepublikovém 
průměru, o kterém se na mnoha místech tento dokument zmiňuje, a také jsou součástí 
srovnávacích tabulek v komparativní části tohoto analytického dokumentu, vždy však 
s upozorněním na nedostatečnou velikost vzorku.
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3.5 Karlovarský kraj

3.5.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

Karlovarský kraj je podle dostupných zdrojů regionem s nejnižším potenciálem pro využití 
služeb dětských skupin. Region je sice počtem obyvatel nejmenší v republice, i tak ale 
pouhých pět dětských skupin, kterými kraj disponuje, nedosahuje zdaleka ani počtu dětských 
skupin v dalších spíše menších regionech. Karlovarskému kraji se v celorepublikovém 
srovnání obecně příliš nedaří, a tak je zde významnější šíření konceptu dětských skupin 
pravděpodobně relativně neopodstatněné. Kraj je druhý nejhorší co do podílu obyvatel 
bez vzdělání nebo s pouhým základním vzděláním. Je vůbec nejhorší úrovní obecné míry 
nezaměstnanosti, která za první polovinu roku 2019 dosahovala úrovně 4,3 %, navíc 
nezaměstnaných tu bylo více žen než mužů. V neposlední řadě obyvatelé regionu disponují 
celorepublikově nejnižším průměrným měsíčním příjmem, a dětské skupiny pro ně tak jsou 
méně atraktivní kvůli jejich fi nanční náročnosti. 

3.5.2 Shrnutí sekundární analýzy

Karlovarský kraj čítal v roce 2019 celkem 5 poskytovatelů dětských skupin, každý z nich 
provozoval jednu dětskou skupinu. Celková kapacita míst v dětských skupinách byla 
72 dětí. Spolek zřizoval 4 z 5 dětských skupin v regionu, jednu dětskou skupinu zřídila 
obecně prospěšná společnost. Od roku 2015 do roku 2018 zde každým rokem přibyla 
alespoň jedna dětská skupina, v roce 2019 zůstal jejich počet stejný jako v roce 2018. 
Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase nabízí graf č. 39. 
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Graf č. 39 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku v Karlovarském kraji od roku 2015 spíše pomalu 
klesá. Pouze mezi lety 2016 a 2017 relativně stagnoval. Postupně tak od roku 2015 do roku 
2018 (za rok 2019 nebyl tento údaj v době analýzy k dispozici) klesl počet příjemců 
rodičovského příspěvku o přibližně 300 na celkových 6 852 v roce 2018. 

Úhrnná plodnost v Karlovarském kraji nejvíce rostla mezi lety 2015 a 2016, mírně rostoucí 
tendenci však měla až do roku 2018. Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 
2018 tento ukazatel činil 1,597 dítěte, v roce 2017 dosahoval 1,549 dítěte, v roce 2016 jej 
evidujeme na 1,548 a v roce 2015 na 1,452. Důkazem, že byl rok 2016 v rámci sledovaného 
období z tohoto pohledu nejsilnější, je i skutečnost, že právě v roce 2016 bylo v kraji nejvíce 
novorozenců. V letech 2015, 2017 a 2018 pak byl počet novorozených dětí téměř totožný. 
Konkrétní data, jak jsou v Karlovarském kraji zastoupeny věkové kategorie dětí v průběhu 
let 2015 až 2018, nabízí graf č. 40.
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 Graf č. 40 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Situaci s počtem dětí v Karlovarském kraji refl ektuje i vývoj počtu mateřských škol, který 
od roku 2015 vzrostl o pouhé 3. V roce 2019 v Karlovarském kraji je celkem 124 mateřských 
škol, které poskytovaly služby rodičům 8 954 dětí. Celkový vývoj počtu mateřských škol 
od roku 2015 ukazuje graf č. 41.  Graf č. 41 – Vývoj počtu mateřských škol na území 
Karlovarského kraje 
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 Graf č. 41 – Vývoj počtu mateřských škol na území Karlovarského kraje 

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

Z hlediska dosažené úrovně vzdělání se Karlovarský kraj řadí hned po Ústeckém kraji 
na nelichotivé druhé místo co do podílu obyvatel bez vzdělání nebo s pouhým základním 
vzděláním. V roce 2018 (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy k dispozici) 
měl takových obyvatel region bezmála pětinu. Nejsilněji zastoupené je v Karlovarském 
kraji středoškolské vzdělání bez maturity (37 %), následované středoškolským vzděláním 
s maturitou (32 %). Podíl vysokoškolsky vzdělaných je na úrovni 12 %. Vzdělanostní struktura 
obyvatel Karlovarského kraje od roku 2015, od kdy ukazatel sledujeme, nezaznamenává 
výrazné změny. Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury udává tabulka č. 5.



76

Tabulka č. 5 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Karlovarském kraji

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 19,1 % 20,0 % 20,2 % 20,3 %

Střední bez maturity 36,6 % 37,6 % 36,5 % 37,7 %

Střední s maturitou 31,9 % 30,9 % 31,9 % 31,6 %

Vysokoškolské 12,4 % 11,5 % 11,4 % 10,4 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda obyvatel tohoto regionu 29 031 Kč, což je o přibližně 1 050 Kč více než v roce 2018. 
Karlovarský kraj je však i s ohledem na tento ukazatel posledním v pořadí všech regionů České 
republiky. Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Karlovarský kraj nabízí graf č. 42. 

Graf č. 42 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Vývoj počtu obchodních společností a fyzických osob v Karlovarském kraji se významně liší 
od průměru České republiky. Počet obchodních společností mezi lety 2015 a 2019 roste jen 
mírně, spíše stagnuje. V roce 2019 bylo v Karlovarském kraji celkem 10 263 obchodních 
společností. Oproti tomu počet fyzických podnikajících osob v čase klesá. V průběhu let 
2015 až 2019 v Karlovarském kraji ubylo celkem 1 328 fyzických podnikajících osob. 
V roce 2019 jich tak v Karlovarském kraji bylo 55 772. Vývoj počtu obchodních společností 
a podnikajících osob v Karlovarském kraji ukazuje graf č. 43.

Graf č. 43 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, měla od roku 2015 do roku 2018 rostoucí 
tendenci a v první polovině roku 2019 spíše stagnovala. Na druhou stranu obecná míra 
nezaměstnanosti i přes svůj velmi slibně se vyvíjející trend až do zmiňovaného roku 2018, 
kdy byla na úrovni 2,9 %, zaznamenala v roce 2019 opět značný nárůst (na 4,3 %), přičemž 
vyšší mírou nezaměstnanosti zde byly dotčené ženy než muži. Obecná míra nezaměstnanosti 
na úrovni 4,3 % je celorepublikově nejhorším výsledkem. Špatně je na tom také Moravskoslezský 
kraj se svými 3,5 %, avšak všechny ostatní kraje České republiky se pohybují nejhůře okolo 
2 %. Jak konkrétně se v Karlovarském kraji tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je 
zřejmé v grafu č. 44.
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Graf č. 44 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Nezaměstnanost v Karlovarském kraji klesala v průběhu let 2015 až 2018. V polovině roku 
2019 však opět začala stoupat. Jelikož dětské skupiny nejsou v Karlovarském kraji příliš 
zastoupené, můžeme sledovat jejich vztah společně s nezaměstnaností pouze v omezené 
míře. Nárůst dětských skupin můžeme i přesto zaznamenat zejména v průběhu let 
2015 až 2018, kdy již zmíněná nezaměstnanost klesala. V roce 2019 již počet dětských 
skupin stagnuje, zatímco nezaměstnanost narůstá.

Údaje pro jednotlivé okresy Karlovarského kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze 
ve formátu MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.5.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Karlovarském kraji byli z celkem 5 provozovatelů dětských skupin dotázáni 2 respondenti. 
Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování dobrá, není to z pohledu 
statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro kvantifi kaci, proto Karlovarský 
kraj v této analytické zprávě řadíme mezi tři regiony, pro které v důsledku velmi nízké 
velikosti vzorku nezpracováváme detailní analýzu dat získaných dotazníkovým šetřením. 
Odpovědi od zmiňovaných 2 respondentů z Karlovarského kraje jsou však zahrnuty 
v celorepublikovém průměru, o kterém se na mnoha místech tento dokument zmiňuje, a také 
jsou součástí srovnávacích tabulek v komparativní části tohoto analytického dokumentu, 
vždy však s upozorněním na nedostatečnou velikost vzorku.
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3.6 Ústecký kraj

3.6.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

V Ústeckém kraji mají dětské skupiny své využití. Není jich zde mnoho, vytížené jsou však 
relativně průměrně, a tak pravděpodobně nabídka pokrývá poptávku. Dětské skupiny 
v Ústeckém kraji jsou poměrně výhradně koncipované pro 11 až 15 dětí, přičemž průměrný 
věk dětí jsou tři roky. Pečující osoby zde pobírají podprůměrný příjem, což přispívá k tomu, 
že pro rodiče jsou služby těchto zařízení dostupnější. Oproti celorepublikovému průměru 
platí málo jak za docházku dětí do dětské skupiny, tak za jejich stravování. Jejich průměrný 
měsíční příjem se však řadí do té poloviny regionů, kde jsou příjmy spíše lepší. Od roku 
2018 ovšem region zaznamenává mírně negativní trend v úhrnné plodnosti, obecné míře 
nezaměstnanosti a disponuje celorepublikově nejvyšším podílem obyvatel bez vzdělání 
nebo s pouhým základním vzděláním. 

3.6.2 Shrnutí sekundární analýzy

Ústecký kraj čítal v roce 2019 celkem 43 poskytovatelů dětských skupin,kteří souhrnně 
provozovali 52 těchto zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,21 dětské skupiny. Celková kapacita míst v dětských skupinách byla 
683 dětí. Zcela dominantní právní formou byl spolek (79 %). Ostatní typy zřizovatelů 
byly zastoupeny pouze minoritně nebo vůbec. Počet dětských skupin zde v čase 
významně rostl až do roku 2018. Mezi lety 2018 a 2019 dětských skupin přibylo podstatně 
méně než v předchozích letech. Na zmiňovaných 52 dětských skupin se Ústecký kraj 
od roku 2015 posunul z tehdejší jedné. Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase 
nabízí graf č. 45. 
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Graf č. 45 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku v Ústeckém kraji v čase relativně kolísá, žádný trend 
v něm vysledovat nelze. Co je však zřejmé, je skutečnost, že v roce 2018 (za rok 2019 nebyl 
tento údaj v době analýzy k dispozici) bylo příjemců rodičovského příspěvku v regionu 
nejméně od roku 2015, od kdy údaj sledujeme. Konkrétně pak v roce 2018 rodičovský 
příspěvek čerpalo 20 777 obyvatel Ústeckého kraje. 

Úhrnná plodnost v Ústeckém kraji od roku 2015 do roku 2017 postupně rostla a v roce 
2018 opět zaznamenala mírný pokles. Nejvíce přitom stoupla mezi lety 2016 a 2017. 
Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 1,689 dítěte, 
v roce 2017 jej evidujeme na 1,721 dítěte, v roce 2016 byl 1,645 a v roce 2015 dosahoval 
1,605. V této logice žilo v regionu v roce 2018 také o něco méně novorozenců než v letech 
předchozích. Absolutní počty dětí v jednotlivých věkových kategoriích jsou k dispozici 
v grafu č. 46.
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Graf č. 46 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Ústecký kraj má své prvenství v rámci celé České republiky co do podílu obyvatel bez 
vzdělání, případně pouze se vzděláním základním. Takových lidí v regionu žije pětina. 
Nejčastější nejvyšší úrovní dosaženého vzdělání je v regionu vzdělání středoškolské bez 
maturity (36 %), následované středoškolským vzděláním s maturitou (33 %). Dokončené 
vysokoškolské vzdělání má v Ústeckém kraji 11 % obyvatel. Od roku 2015 se vzdělanostní 
struktura obyvatel tohoto regionu významně neměnila. Kompletní přehled vývoje 
vzdělanostní struktury nabízí tabulka č. 6.
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Tabulka č. 6. –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Ústeckém kraji 

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 20,3 % 18,9 % 19,4 % 20,0 %

Střední bez maturity 35,5 % 36,7 % 37,2 % 37,0 %

Střední s maturitou 32,9 % 32,2 % 31,7 % 31,6 %

Vysokoškolské 11,3 % 12,3 % 11,7 % 11,4 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

V roce 2019 se v Ústeckém kraji nacházelo celkem 359 mateřských škol, které navštěvovalo 
25 122 dětí. V daném regionu bylo nejvíce mateřských škol v roce 2016, kdy došlo k nárůstu 
o 3 mateřské školy oproti předchozímu roku 2015 z 357 na 360. Následně v letech 
2017 až 2018 došlo k opětovnému propadu na 357. Celkový vývoj počtu mateřských škol 
v čase zachycuje graf č. 47.

Graf č. 47 – Vývoj počtu mateřských škol na území Ústeckého kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019
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Průměrná hrubá měsíční mzda v Ústeckém kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda obyvatel Ústeckého kraje 30 529 Kč, což je o bezmála 1 250 Kč více než v roce 
2018. Region se výší hrubého měsíčního příjmu svých občanů těsně dostává do té poloviny 
krajů, kde jsou příjmy spíše lepší. Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Ústecký kraj 
nabízí graf č. 48.

Graf č. 48 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019

Počet obchodních společností a fyzických podnikajících osob v Ústeckém kraji během let 
2015 až 2018 pozvolna rost l. V roce 2015 bylo v Ústeckém kraji 19 047 obchodních 
společností a 135 976 fyzických podnikajících osob. Od roku 2015 do roku 2018 přibylo 
na 1 417 obchodních společností a 327 fyzických podnikajících osob. Vývoji počtu obchodních 
společností a podnikajících fyzických osob v regionu se věnuje detailněji graf č. 49.
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Graf č. 49 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, mezi lety 2015 až 2017 spíše mírně 
rostla, aby pak v roce 2018 stagnovala a následně v první polovině roku 2019 zase o něco 
klesla. Obecná míra nezaměstnanosti měla klesající tendenci rovněž mezi lety 2015 a 2017, 
v roce 2018 se pak držela na stejné úrovni jako rok předtím a v roce 2019 opět klesla 
na úroveň 2,3 %, což je pro region pozitivní situace. Jak konkrétně se tyto makroekonomické 
údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 50.
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Graf č. 50 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Stejně jako klesá míra nezaměstnanosti, vzrůstá počet dětských skupin. Největší nárůst 
dětských skupin nastal mezi lety 2017 a 2018. Dětské skupiny jsou v Ústeckém kraji 
podpořeny především nižšími poplatky za docházku oproti celorepublikovému průměru. 
Větší dostupnost dětských skupin tak umožňuje rodičům rychlejší nástup do zaměstnání. 
Nicméně od roku 2018 Ústecký kraj zaznamenává negativní trend v úhrnné plodnosti 
a obecné míře nezaměstnanosti. Společně s tím se v roce 2019 snížil počet vznikajících 
nových dětských skupin. 

Údaje pro jednotlivé okresy Ústeckého kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze ve formátu 
MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.6.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Ústeckém kraji bylo z celkem 43 provozovatelů dětských skupin dotázáno 33 respondentů.

3.6.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 70 %, provozovatelů dětských skupin v Ústeckém kraji provozuje jednu dětskou 
skupinu, 18 % provozuje dvě zařízení a 12 % tři nebo více. Zřizovatelem provozovaných 
dětských skupin je v Ústeckém kraji v 82 % případů spolek, v čemž je region jako jediný 
nadprůměrný. Jak konkrétně struktura zřizovatelů dětských skupin v Ústeckém kraji vypadá 
oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 51.

Graf č. 51 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Ústecký kraj = 33
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Nejvýznamněji se koncept dětských skupin etabloval v regionu mezi lety 2017 a 2018, 
kdy bylo každý rok založeno 33 % všech dosud založených dětských skupin. Ve svých 
prvopočátcích v roce 2015 bylo v Ústeckém kraji založeno 6 % dětských skupin, následně 
pak v roce 2016 21 % a pro rok 2019 v době realizace výzkumu provozovatelé dětských 
skupin deklarovali, že dosud dali vzniknout dalším 6 % dětských skupin. 

3.6.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Ústeckém kraji 12. Tím se region neliší 
od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom kapacitou 
do 10 dětí disponuje 6 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 85 % dětských skupin 
a na 16 a více dětí je připraveno 9 % dětských skupin. Spolu s dětskými skupinami 
v Pardubickém kraji jsou tak ty v kraji Ústeckém téměř výhradně koncipovány pro 11 až 
15 dětí. Průměrně je zde přitom do jedné dětské skupiny zapsáno 17 dětí (mediánová 
hodnota je 14). Podle dotazníkového šetření, které však zohledňovalo díky termínu sběru 
dat pouze několik prvních týdnů školního roku 2019/2020, byla průměrná naplněnost 
dětské skupiny 82 % (mediánová hodnota byla 80 %). Ústecký kraj se tak staví zhruba 
na úroveň průměru všech krajů České republiky. U tohoto ukazatele je však třeba zohlednit 
také předpoklad, že v průběhu školního roku mohou děti do dětské skupiny ještě přibývat, 
a procentuální naplněnost tak bude pravděpodobně stoupat. 

Dětem z Ústeckého kraje navštěvujícím dětskou skupinu jsou průměrně tři roky (stejná je 
i mediánová hodnota). Průměrná dětská skupina v Ústeckém kraji je pak složena ze tří 
dětí ve věku do dvou let, sedmi dětí ve věku 2–3 roky, tří dětí ve věku 3–4 roky a čtyř dětí 
starších 4 let. 

3.6.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny v Ústeckém kraji si průměrně vystačí se 4 zaměstnanci, z čehož 3 jsou 
osobami pečujícími. Průměrně tři z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní 
poměr a jedna na dohodu o provedení práce. Ostatní formy spolupráce jsou velmi 
výjimečné. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 1,8 zaměstnance). 
Pedagogickou kvalifi kací disponuje průměrně 0,9 zaměstnance, kvalifi kací sociální pak 
0,5 zaměstnance a kvalifi kací zdravotnickou 0,2 zaměstnance. Ústecký kraj je jediným 
krajem s podprůměrným zastoupením zdravotnické kvalifi kace v České republice. Chůvy 
v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin mají silné zastoupení, chybí v 21 % z nich, 
kvalifi kovaní zdravotníci chybí v 79 % a sociální pracovníci v 67 % dětských skupin. Pečující 
osoby s pedagogickou kvalifi kací nejsou zastoupeny ve 30 % těchto zařízení. Průměrnou 
kvalifi kační strukturu pečujícího personálu v Ústeckém kraji naznačuje graf č. 52.
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Graf č. 52 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Ústecký kraj = 33

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Ústeckém kraji zaměstnává 3,333 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v dětských skupinách 
v Ústeckém kraji 18 780 Kč. Průměrná hodnota dosahuje částky bezmála 19 150 Kč, 
čímž se region v celorepublikovém srovnání řadí pod průměr.

3.6.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Ústecký kraj nijak výrazně neliší od průměru všech regionů. 
Dětské skupiny jsou svými provozovateli primárně vnímané jako příležitost pro individuální 
přístup k dětem a možnost dřívějšího návratu rodičů na trh práce po mateřské/rodičovské 
dovolené. Nesouhlasit s těmito tvrzeními se nerozhodl nikdo z oslovených respondentů. 
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Dětské skupiny také podle většiny provozovatelů podporují částečné a fl exibilní pracovní 
úvazky rodičů. Celkem 9 % provozovatelů dětských skupin si nemyslí, že tato zařízení doplňují 
nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí. 

3.6.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Ústeckém kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (79 % případů). Zaměříme-li se tedy právě 
na měsíční poplatek za docházku, mediánová hodnota tohoto poplatku v Ústeckém kraji 
činí 1 500 Kč a téměř stejný je v tomto případě i průměr. Region je tak v tomto ohledu 
jedním z nejlevnějších. Zatímco v průměru všech krajů České republiky zaplatí více než 
3 000 Kč za měsíční docházku do dětské skupiny 40 % rodičů, v Ústeckém kraji jsou to 
pouhá 4 %. Naprostá většina rodičů se tu skutečně s poplatkem vejde do 2 000 Kč. Jak 
vypadá distribuce fi xních měsíčních poplatků v tomto regionu oproti celorepublikovému 
průměru, je zobrazeno v grafu č. 53.

Graf č. 53 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Ústecký kraj = 26
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Způsob stravování dětí v dětských skupinách je v Ústeckém kraji řešen ponejvíce dovážkou 
obědů a chystáním svačin přímo na místě (64 % případů). Celkem 15 % zařízení má 
zajištěn kompletní dovoz jídel, do 12 % dětských skupin musí veškeré jídlo dětem donášet 
rodiče a ostatní formy stravování jsou zastoupené již jen minoritně.

Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí v Ústeckém kraji 
50 Kč, což rovněž dokládá cenovou přívětivost nastavení dětských skupin v regionu. 
Porovnání výše tohoto poplatku pro Ústecký kraj s celorepublikovým průměrem demonstruje 
graf č. 54.

Graf č. 54 –  Porovnání výše poplatku za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Ústecký kraj = 29
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3.7 Liberecký kraj

3.7.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

Liberecký kraj je druhým nejmenším regionem co do počtu obyvatel. Přesto však v porovnání 
s krajem Karlovarským, kde je dětských skupin jen pět, nabízí služby péče o děti v dětské 
skupině ve 32 zařízeních. Regionu se daří relativně průměrně. Úhrnná plodnost má spíše 
pozitivní trend, obecná míra nezaměstnanosti je na celorepublikovém průměru a průměrný 
měsíční příjem obyvatel je zde spíše lepší. Vytíženost kapacity dětských skupin je průměrná 
a dochází sem děti o průměrném věku 2,5 roku. Pro rodiče by služby dětských skupin 
v regionu měly být relativně dostupné. Zaměstnané pečující osoby zde totiž pobírají 
průměrný nebo mírně podprůměrný příjem a ceny za docházku i stravování jsou zde nižší, 
než kolik je celorepublikový průměr. 

3.7.2 Shrnutí sekundární analýzy

Liberecký kraj čítal v roce 2019 celkem 27 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 32 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala na 
1 poskytovatele 1,19 dětské skupiny. Celková kapacita míst v nich byla 469 dětí. 
Významně dominující právní formou byl spolek (78 %). Ostatní možní zřizovatelé byli 
zastoupeni pouze minoritně nebo vůbec. Počet dětských skupin v čase postupně roste. 
Nejvýznamněji přitom vzrostl mezi lety 2017 a 2018, kdy jich přibylo dvojnásobně, pak už 
ale v roce 2019 přibyla jen jedna. Na zmiňovaných 32 dětských skupin se Liberecký kraj 
od roku 2015 posunul z tehdejších 3. Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase nabízí 
graf č. 55. 
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Graf č. 55 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku mezi lety 2015 a 2017 postupně rostl, aby pak 
v roce 2018 opět zaznamenal určitý pokles. Konkrétně pak v roce 2018 rodičovský 
příspěvek čerpalo 11 759 obyvatel Libereckého kraje. Za rok 2019 nebyl tento údaj 
v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Libereckém kraji mezi lety 2015 a 2016 zaznamenala výrazný nárůst, 
v roce 2017 pak opět klesla a v roce 2018 opět mírně vzrostla a přiblížila se tak rekordnímu 
číslu z roku 2016. Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento ukazatel 
činil 1,747 dítěte, v roce 2017 byl 1,726 dítěte, v roce 2016 dosahoval 1,769 a v roce 
2015 jej evidujeme na 1,617. Rok 2016 byl v Libereckém kraji rekordním i optikou počtu 
novorozenců, kdy se jich narodilo o 400 více než v předchozím roce. Jak jsou v regionu 
zastoupeny věkové kategorie dětí v průběhu let 2015 až 2018, nabízí graf č. 56.
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Graf č. 56 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Na rozdíl od předchozích krajů je vývoj mateřských škol na území Libereckého kraje 
negativní. Od roku 2017 do roku 2019 v Libereckém kraji počet mateřských škol klesl 
o 3 na celkový počet 235 mateřských škol. V roce 2019 do nich docházelo celkově 
15 078 dětí. Pokles počtu mateřských škol od roku 2015 na území Libereckého kraje 
ukazuje graf č. 57.
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Graf č. 57 – Vývoj počtu mateřských škol na území Libereckého kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

V Libereckém kraji žilo v roce 2018 nejvíce občanů se středoškolským vzděláním bez 
maturity, konkrétně pak 36 % (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy 
k dispozici). Středoškolským vzděláním s maturitou přitom disponovalo 33 % obyvatel. 
Podíl vysokoškolsky vzdělaných je na úrovni 15 % a naopak lidí s pouze základním 
vzděláním či zcela bez vzdělání žilo v roce 2018 v regionu 16,5 %. Vzdělanostní struktura 
obyvatel Libereckého kraje se přitom od roku 2015, od kdy ukazatel sledujeme, výrazně 
nemění. Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury dává k dispozici tabulka č. 7.
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Tabulka č. 7. –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Libereckém kraji

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 16,5 % 15,9 % 15,4 % 16,5 %

Střední bez maturity 36,1 % 37,0 % 38,3 % 37,9 %

Střední s maturitou 32,6 % 32,3 % 31,4 % 32,3 %

Vysokoškolské 14,8 % 14,7 % 15,0 % 13,3 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Libereckém kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda obyvatel 30 890 Kč, což je o přibližně 1 200 Kč více než v roce 2018. Region se výší 
hrubého měsíčního příjmu svých občanů řadí do té poloviny regionů České republiky, kde jsou 
příjmy spíše vyšší. Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Liberecký kraj nabízí graf č. 58. 

Graf č. 58 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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V Libereckém kraji v roce 2018 bylo celkem 94 703 podnikajících fyzických osob 
a 12 869 obchodních společností. Tyto údaje mezi lety pozvolna stoupají. V roce 2015 bylo 
v Libereckém kraji celkem 94 172 podnikajících fyzických osob a 11 416 obchodních 
společností. Konkrétní vývoj obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
ukazuje graf č. 59.

Graf č. 59 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, mírně vzrostla mezi lety 2015 a 2016, 
pak ale začala opět spíše klesat. Obecná míra nezaměstnanosti přitom klesala až do roku 
2018 a poté v první polovině roku 2019 zůstala na úrovni předchozího roku, konkrétně 
pak na 1,9 %. Jak konkrétně se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé 
v grafu č. 60.
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Graf č. 60 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Nejvyšší pokles v zaměstnanosti v Libereckém kraji můžeme vidět během let 2017 a 2018, 
kdy taktéž došlo k nejvyššímu nárůstu dětských skupin. V první polovině roku 2019 míra 
nezaměstnanosti již stagnuje a stejně tak – až na jednu – nevznikají nové dětské skupiny. 
Během let 2017 až 2018 taktéž skokově narostla hrubá měsíční mzda, která umožnila vyšší 
dostupnost dětských skupin, které jsou jinak pro část populace fi nančně hůře dostupné. 

Údaje pro jednotlivé okresy Libereckého kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze ve formátu 
MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.

3.7.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Libereckém kraji bylo z celkem 27 provozovatelů dětských skupin dotázáno 
18 respondentů. Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování velmi 
dobrá, není to z pohledu statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro dosažení 
optimální míry přesnosti výsledků, a proto tato kapitola spíše jen stručně nastiňuje situaci 
provozovatelů dětských skupin v regionu.
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3.7.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 78 %, provozovatelů dětských skupin v Libereckém kraji provozuje jednu 
dětskou skupinu, 17 % provozuje dvě a 6 % tři nebo více těchto zařízení. Zřizovatelem 
provozovaných dětských skupin je v Libereckém kraji v 78 % případů spolek, ostatní možní 
zřizovatelé jsou zastoupeni výjimečně. Jak konkrétně struktura zřizovatelů těchto služeb 
v Libereckém kraji vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 61.

Graf č. 61 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu oproti 
celorepublikovému průměru

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Liberecký kraj = 18

Provozovatelé dětských skupin v tomto regionu uvádí nejčastěji rok založení jejich zařízení 
2017 (39 % případů). V roce 2018 bylo založeno 22 % dětských skupin, 17 % v roce 
2016, 11 % v roce 2015 a pro rok 2019 v době realizace výzkumu provozovatelé 
dětských skupin deklarovali, že dosud dali vzniknout dalším 11 % dětských skupin. 



102

3.7.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Libereckém kraji 12. Tím se region neliší 
od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom kapacitou 
do 10 dětí disponuje 11 % zařízení, 11–15 dětí pojme 78 % dětských skupin a na 16 a více 
dětí je připraveno 11 % služeb. Průměrně je přitom v Libereckém kraji do jedné dětské 
skupiny zapsáno 16 dětí (stejná je i mediánová hodnota). Podle dotazníkového šetření, 
které však zohledňovalo kvůli termínu sběru dat pouze několik prvních týdnů školního 
roku 2019/2020, byla průměrná naplněnost dětské skupiny 82 % (mediánová hodnota 
byla 83 %). U tohoto ukazatele je však třeba zohlednit také předpoklad, že v průběhu 
školního roku mohou děti v dětské skupině ještě přibývat, a procentuální naplněnost tak 
bude pravděpodobně stoupat. 

Dětem z Libereckého kraje navštěvujícím tato zařízení je průměrně dva a půl roku (stejná 
je i mediánová hodnota). Průměrná dětská skupina je pak v Libereckém kraji složena ze 
čtyř dětí ve věku do dvou let, sedmi dětí ve věku 2–3 roky, tří dětí ve věku 3–4 roky a dvou 
dětí starších 4 let. 

3.7.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny z Libereckého kraje si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 4 jsou 
osobami pečujícími. Průměrně tři z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní 
poměr, jedna na dohodu o provedení práce a jedna na dohodu o pracovní činnosti. 
Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 2,9 zaměstnance). Liberecký 
kraj je přitom jediným krajem s nadprůměrným podílem chův v dětských skupinách. 
Pedagogickou kvalifi kací zde disponuje průměrně 0,9 zaměstnance, kvalifi kací sociální 
pak 0,4 zaměstnance a kvalifi kací zdravotnickou 0,2 zaměstnance. Chůvy v kvalifi kační 
struktuře personálu dětských skupin mají silné zastoupení, chybí pouze v 6 % z nich. 
Kvalifi kovaní zdravotníci nejsou zastoupení v 89 % těchto zařízení, sociální pracovníci 
v 78 % a pedagogové nejsou ve 44 % dětských skupin. Průměrnou kvalifi kační strukturu 
pečujícího personálu v Libereckém kraji naznačuje graf č. 62.
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Graf č. 62 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Liberecký kraj = 18

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Libereckém kraji zaměstnává 4 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v dětských skupinách 
v Libereckém kraji 19 900 Kč. Průměrná hodnota mírně převyšuje částku 19 800 Kč.

3.7.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Liberecký kraj nijak výrazně neliší od průměru všech 
regionů. Dětské skupiny jsou svými provozovateli primárně vnímané jako příležitost pro 
individuální přístup k dětem a možnost pro rodiče vrátit se po mateřské/rodičovské dovolené 
dříve zpět na trh práce. Nesouhlasit s těmito tvrzeními se nerozhodl žádný z respondentů 
v Libereckém kraji. Pouhých 6 % dotázaných nevyjádřilo souhlas s tím, že dětské skupiny 
podporují částečné a fl exibilní úvazky rodičů a stejně tak si 6 % provozovatelů v regionu 
nemyslí, že by dětské skupiny doplňovaly nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí. 
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3.7.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Libereckém kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (89 % případů). Zaměříme-li se tedy právě 
na měsíční poplatek za docházku, mediánová hodnota tohoto poplatku v Libereckém 
kraji činí 2 200 Kč. Průměrná hodnota je 2 440 Kč. Liberecký kraj je tak v tomto ohledu 
indikativně mírně pod celorepublikovým průměrem. Jak vypadá distribuce fi xních měsíčních 
poplatků v Libereckém kraji oproti celorepublikovému průměru, je zobrazeno v grafu č. 63.

Graf č. 63 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Liberecký kraj = 16
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Stravování dětí v dětských skupinách v Libereckém kraji je nejčastěji řešeno dovážkou obědů 
a přípravou svačin přímo na místě (56 % případů). Druhou nejčastější variantou, přesněji 
28 % dotázaných provozovatelů dětských skupin uvádí, že se u nich dováží veškeré jídlo 
pro děti. Ostatní způsoby stravování jsou v regionu velmi výjimečné. Porovnání Libereckého 
kraje s průměrem všech regionů České republiky, pokud jde o způsob zajištění stravování 
dětí v dětských skupinách, nabízí graf č. 64.

Graf č. 64 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Liberecký kraj = 18

Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí v Libereckém 
kraji 58 Kč, čímž se region řadí mezi ty cenově spíše podprůměrné kraje. Porovnání výše 
tohoto poplatku pro Liberecký kraj s celorepublikovým průměrem demonstruje graf č. 65.
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Graf č. 65 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Liberecký kraj = 18
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3.8 Královéhradecký kraj

3.8.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

V Královéhradeckém kraji mají dětské skupiny své dané místo. Mimo jiné pravděpodobně 
také proto, že kraji se daří poměrně dobře. Úhrnná plodnost v kraji v čase roste, obecná 
míra nezaměstnanosti je zde v poslední době oproti celorepublikovému průměru nižší. 
Optikou nejvyšší dosažené úrovně vzdělání se Královéhradecký kraj řadí mezi ty nejlepší 
a velmi dobře je na tom i z pohledu průměrného měsíčního příjmu obyvatel. Dětské skupiny 
v regionu jsou kapacitně vytížené průměrně a dochází sem děti o průměrném věku tři 
roky. Oproti celorepublikovému průměru do místních zařízení tedy dochází o něco starší 
děti. Využívání služeb dětských skupin je pro rodiče v tomto regionu relativně výhodné. 
Pečující osoby zde pobírají průměrný nebo mírně podprůměrný příjem a cenové nastavení 
docházky i stravování je rovněž průměrné až lehce podprůměrné.

3.8.2 Shrnutí sekundární analýzy

Královéhradecký kraj čítal v roce 2019 celkem 43 poskytovatelů dětských skupin, kteří 
souhrnně provozovali 46 těchto zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu 
připadala na 1 poskytovatele 1,07 dětské skupiny. Celková kapacita míst v dětských 
skupinách byla 507 dětí. Významně dominující právní formou byl spolek (78 %). Ostatní 
možní zřizovatelé byli zastoupeni pouze minoritně nebo vůbec. Počet dětských skupin 
zde v čase postupně roste. Nejvýznamněji přitom vzrostl mezi lety 2016 a 2018, v roce 
2019 poté přibylo už jen jedno zařízení. Od roku 2015 se počet dětských skupin 
v Královéhradeckém kraji navýšil ze 2 na zmiňovaných 46 zařízení. Konkrétní vývoj počtu 
těchto služeb v čase nabízí graf č. 66.
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Graf č. 66 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku od roku 2015 v regionu kolísá a pohybuje se stále 
okolo 14 tisíc. Konkrétně pak v roce 2018 rodičovský příspěvek čerpalo 13 980 obyvatel 
Královéhradeckého kraje. Za rok 2019 nebyl tento údaj v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Královéhradeckém kraji během let 2015 až 2018 postupně rostla. 
Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 1,746 dítěte, 
v roce 2017 jej evidujeme na 1,724 dítěte, v roce 2016 byl 1,647 a v roce 2015 dosahoval 
1,605. Navzdory rostoucí úrovni úhrnné plodnosti počet novorozenců v roce 2018 oproti 
roku 2017 zaznamenal velmi mírný pokles. Jak jsou v regionu rozloženy věkové kategorie 
dětí v průběhu let 2015 až 2018, nabízí graf č. 67.
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Graf č. 67 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

V roce 2019 se na území Královéhradeckého kraje nacházelo 314 mateřských škol 
obsazených celkem 19 009 dětmi. Počet mateřských škol zůstal stejný i v roce 2018, kdy se 
ovšem navýšila docházka celkem na 19 222 dětí. Počet těchto předškolních zařízení na území 
Královéhradeckého kraje vzrůstal od roku 2015 do roku 2018 z původních 307 mateřských 
škol. Celkový vývoj počtu mateřských škol od roku 2015 ukazuje graf č. 68. 
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Graf č. 68 – Vývoj počtu mateřských škol na území Královéhradeckého kraje 

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

V Královéhradeckém kraji žilo v roce 2018 nejvíce občanů se středoškolským vzděláním 
s maturitou, konkrétně pak 36 % (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy 
k dispozici). Středoškolským vzděláním bez maturity pak disponovalo 33 % obyvatel. Podíl 
vysokoškolsky vzdělaných byl na úrovni 18 %, podíl lidí se základním vzděláním či zcela bez 
vzdělání byl 13 %. Královéhradecký kraj se podílem obyvatel s vysokoškolským vzděláním 
řadí celorepublikově na čtvrté místo po Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Podíl 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel má pomalu vzrůstající tendenci. Kompletní přehled 
vývoje vzdělanostní struktury dává k dispozici tabulka č. 8.
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Tabulka č. 8 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Královéhradeckém kraji 

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 12,8 % 13,6 % 14,0 % 13,8 %

Střední bez maturity 33,1 % 33,9 % 36,2 % 36,7 %

Střední s maturitou 36,2 % 36,1 % 34,3 % 34,8 %

Vysokoškolské 17,9 % 16,3 % 15,4 % 14,8 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Královéhradeckém kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda obyvatel tohoto kraje 31 300 Kč, což je o přibližně 1 700 Kč více než v roce 2018. 
Region je výší hrubého měsíčního příjmu svých občanů v celorepublikovém srovnání pátý 
v pořadí. Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Královéhradecký kraj nabízí graf č. 69. 

Graf č. 69 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019



113

Počet obchodních společností a podnikajících fyzických osob v Královéhradeckém kraji mezi 
lety 2015 a 2018 rostl. Od roku 2015 přibylo v Královéhradeckém kraji 1 572 obchodních 
společností a 1 687 fyzicky podnikajících osob. V roce 2018 tak v Královéhradeckém kraji 
podnikalo celkem 111 532 fyzických osob a 14 658 obchodních společností. Konkrétní 
vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob ukazuje graf č. 70.

Graf č. 70 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, od roku 2015 do roku 2017 mírně 
stoupala a poté v roce 2018 a za první polovinu roku 2019 spíše stagnovala. Obecná 
míra nezaměstnanosti v regionu však v čase klesá a z 5,6 % v roce 2015 se v roce 
2019 snížila na úroveň 1,4 %. Jak konkrétně se tyto makroekonomické údaje vyvíjely 
v čase, je zřejmé v grafu č. 71.
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Graf č. 71 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Nezaměstnanost mezi lety 2015 a 2019 v Královéhradeckém kraji klesá. Největší pokles 
jsme zaznamenali mezi lety 2016 a 2017, kdy taktéž začaly zásadně přibývat dětské 
skupiny v regionu Královéhradeckého kraje. Tento pozitivní trend vidíme i v celkovém 
nárůstu úrovně života obyvatel Královéhradeckého kraje. Díky tomu se dětské skupiny 
stávají dostupnější a umožňují rodičům dřívější nástup do práce. 

Údaje pro jednotlivé okresy Královéhradeckého kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze 
ve formátu MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.

3.8.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Královéhradeckém kraji bylo z celkem 43 provozovatelů dětských skupin dotázáno 
19 respondentů. Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování dobrá, 
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není to z pohledu statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro dosažení 
optimální míry přesnosti výsledků, a proto tato kapitola spíše jen stručně nastiňuje situaci 
provozovatelů dětských skupin v regionu.

3.8.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 74 %, provozovatelů dětských skupin v Královéhradeckém kraji provozuje jednu 
dětskou skupinu, 16 % provozuje dvě a 11 % tři nebo více. Zřizovatelem provozovaných služeb 
je v Královéhradeckém kraji v 78 % případů spolek, ostatní možní zřizovatelé jsou zastoupeni 
výjimečně. Jak konkrétně struktura zřizovatelů dětských skupin v Královéhradeckém kraji 
vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 72.

Graf č. 72 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Královéhradecký kraj = 19
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Koncept dětských skupin se v Královéhradeckém kraji nejvíce etabloval v roce 2017, kdy 
bylo na základě deklarace dotázaných poskytovatelů této služby založeno 58 % zařízení. 
V roce 2018 jich bylo založeno 32 % a 11 % v roce 2016. V letech 2015 a 2019 nedeklaruje 
založení dětské skupiny žádný z dotázaných respondentů. 

3.8.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Královéhradeckém kraji 12. Tím se region 
neliší od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom kapacitou 
do 10 dětí disponuje 32 % zařízení, 11–15 dětí pojme 63 % těchto služeb a na 16 a více 
dětí je připraveno 5 % dětských skupin. Průměrně je přitom v Královéhradeckém kraji 
do jedné skupiny zapsáno 13 dětí (mediánová hodnota je 12), čímž je region jako jediný 
podprůměrný. Podle dotazníkového šetření, které však zohledňovalo kvůli termínu sběru 
dat pouze několik prvních týdnů školního roku 2019/2020, byla průměrná naplněnost 
dětské skupiny 80 % (mediánová hodnota byla 85 %). U tohoto ukazatele je však třeba 
zohlednit také předpoklad, že v průběhu školního roku mohou děti do dětské skupiny ještě 
přibývat, a procentuální naplněnost tak bude pravděpodobně stoupat. 

Dětem z Královéhradeckého kraje navštěvujícím dětskou skupinu jsou průměrně tři roky 
(stejná je i mediánová hodnota). Průměrná dětská skupina je pak v Královéhradeckém 
kraji složena z jednoho dítěte ve věku do dvou let, čtyř (což je méně než průměr) dětí 
ve věku 2–3 roky, dvou (což je také méně než průměr) dětí ve věku 3–4 roky a pěti (což 
je naopak více než průměr) dětí starších 4 let. 

3.8.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny z Královéhradeckého kraje si průměrně vystačí se 4 zaměstnanci, z čehož 
3 jsou osobami pečujícími. Počtem zaměstnanců v dětských skupinách je region spíše 
podprůměrný, což ale kopíruje skutečnost, že zde bývá méně zapsaných dětí. Průměrně dvě 
z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní poměr a jedna na dohodu o provedení 
práce. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 1,7 zaměstnance). 
Pedagogickou kvalifi kací zde disponuje průměrně 0,7 zaměstnance a vzděláním sociálním 
a zdravotnickým pak shodně v obou případech 0,4 zaměstnance. Chůvy v kvalifi kační 
struktuře personálu dětských skupin mají silné zastoupení. Chůvy chybí v 16 % dětských 
skupin v Královéhradeckém kraji, kvalifi kovaní sociální pracovníci v 74 %, zdravotníci 
v 68 % a pedagogové ve 42 % těchto zařízení. Průměrnou kvalifi kační strukturu pečujícího 
personálu v Královéhradeckém kraji naznačuje graf č. 73.
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Graf č. 73 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Královéhradecký kraj = 19

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Královéhradeckém kraji zaměstnává 2,842 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu pečujících osob činí v dětských skupinách 
v Královéhradeckém kraji 20 000 Kč. Průměrná hodnota činí bezmála 19 650 Kč. 

3.8.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Královéhradecký kraj nijak výrazně neliší od průměru 
všech regionů. Dětské skupiny jsou svými provozovateli primárně vnímané jako příležitost 
pro individuální přístup k dětem. Podporují také částečné a fl exibilní úvazky rodičů 
a zároveň rodičům dávají možnost dřívějšího návratu rodičům po mateřské/rodičovské 
dovolené na trh práce. Přesvědčení, že by dětské skupiny doplňovaly nedostatečnou 
kapacitu mateřských škol v okolí, již tak silné není. 
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3.8.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Královéhradeckém kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (61 % případů). Zaměříme-li se 
tedy právě na měsíční poplatek za docházku, mediánová hodnota tohoto poplatku 
v Královéhradeckém kraji činí 1 500 Kč. Průměrná hodnota mírně převyšuje 2 100 Kč a je 
spíše pod celorepublikovým průměrem. Porovnání Královéhradeckého kraje s průměrem 
všech regionů České republiky nabízí graf č. 74.

Graf č. 74 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Královéhradecký kraj = 11

Stravování dětí v dětských skupinách v Královéhradeckém kraji je téměř výhradně řešeno 
dovážkou obědů a přípravou svačin přímo na místě (72 % případů). Ostatní způsoby 
stravování jsou v těchto zařízeních zastoupené výrazně méně. Mediánová hodnota denního 
poplatku za stravování jednoho dítěte činí v Královéhradeckém kraji 63 Kč a průměr 
je 80 Kč. Porovnání výše tohoto poplatku pro tento kraj s celorepublikovým průměrem 
demonstruje graf č. 75.
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Graf č. 75 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Královéhradecký kraj = 17
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3.9 Pardubický kraj

3.9.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

V Pardubickém kraji mají dětské skupiny rovněž své dané místo. Roste zde v čase úhrnná 
plodnost a také počet příjemců rodičovského příspěvku. Obecná míra nezaměstnanosti 
je celorepublikově podprůměrná a od roku 2015 kraj zaznamenává mírnou proměnu 
ve vzdělanostní struktuře obyvatel, kdy přibývá občanů s maturitou na úkor těch vyučených 
bez maturity. Obyvatelům Pardubického kraje se však příliš nedaří optikou průměrného 
měsíčního příjmu, který zde patří k nejnižším. Dětské skupiny v regionu jsou téměř výhradně 
koncipované na kapacitu 11 až 15 dětí a dochází sem děti o průměrném věku necelé tři 
roky. V souvislosti s relativně nižšími příjmy místních obyvatel jsou služby dětských skupin 
velmi vhodně zpoplatněny. Rodiče zde v celorepublikovém srovnání zaplatí podprůměrnou 
částku za docházku a vůbec nejnižší částku v republice za stravování.

3.9.2 Shrnutí sekundární analýzy

Pardubický kraj čítal v roce 2019 celkem 36 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 45 těchto zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,25 dětské skupiny. Celková kapacita míst ve službách péče 
o dítě v dětské skupině byla 614 dětí. Významně dominující právní formou byl spolek 
(78 %). Ostatní možní zřizovatelé byli zastoupeni pouze minoritně nebo vůbec. Počet 
dětských skupin zde v čase postupně roste. Na zmiňovaných 45 zařízení se Pardubický 
kraj od roku 2015 posunul z tehdejší jedné. Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase 
nabízí graf č. 76. 
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Graf č. 76 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku v regionu mírně rostl od roku 2016 až do roku 
2018 (pro rok 2019 v době analýzy nebyl tento údaj k dispozici), nejvíce přitom stoupal 
během let 2016 a 2017. V roce 2018 rodičovský příspěvek čerpalo konkrétně 13 613 obyvatel 
Pardubického kraje. 

Úhrnná plodnost v Pardubickém kraji se od roku 2015 do roku 2018 taktéž zvýšila. Mezi 
lety 2015 a 2016 stoupla, poté v roce 2017 stagnovala, aby pak v roce 2018 opět narostla. 
Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 1,747 dítěte, 
v roce 2017 byl 1,68 dítěte, v roce 2016 jej evidujeme na 1,683 a v roce 2015 dosahoval 
1,575 dítěte. Trendu v úhrnné plodnosti přibližně odpovídá také trend v počtu novorozených 
dětí v regionu v jednotlivých letech. Jak jsou v regionu zastoupeny věkové kategorie dětí 
v průběhu let 2015 až 2018, nabízí graf č. 77.
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Graf č. 77 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Počet mateřských škol v Pardubickém kraji se během let pohybuje mezi 316 až 318. V roce 
2019 byly služby poskytovány rodičům celkem 18 398 dětí. Během let se počet dětí 
v mateřských školách v Pardubickém kraji příliš nemění. Celkový vývoj počtu mateřských 
škol od roku 2015 ukazuje graf č. 78.
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Graf č. 78 – Vývoj počtu mateřských škol na území Pardubického kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

V Pardubickém kraji žil v roce 2018 (pro rok 2019 údaje o vzdělání nebyly v době analýzy 
k dispozici) přibližně stejný podíl obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou 
(35 %) a bez ní (36 %). Podíl vysokoškolsky vzdělaných je na úrovni 15 % a naopak lidí 
s pouze základním vzděláním či zcela bez vzdělání žilo v roce 2018 v regionu 13 %. 
Pohledem na vzdělanostní strukturu obyvatel Pardubického kraje v letech předchozích 
je patrné, že v čase postupně ubývalo obyvatel bez maturity, a naopak těch s maturitou 
přibývalo. Podíl občanů bez maturity, případně s pouze základním vzděláním, stejně 
jako podíl těch se vzděláním vysokoškolským, zůstává od roku 2015 relativně stabilní. 
Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury dává k dispozici tabulka č. 9.
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Tabulka č. 9 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Pardubickém kraji

Rok 2018 2017 2016 2015
Základní vzdělání a bez vzdělání 13,5 % 13,3 % 14,1 % 13,7 %
Střední bez maturity 35,8 % 35,7 % 36,8 % 38,0 %
Střední s maturitou 35,3 % 34,8 % 33,7 % 32,9 %
Vysokoškolské 15,5 % 16,3 % 15,5 % 15,3 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Pardubickém kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda obyvatel tohoto kraje 29 579 Kč, což je o přibližně 900 Kč více než v roce 2018. 
Region je výší hrubého měsíčního příjmu svých občanů v celorepublikovém srovnání třetí 
od konce, hůře jsou na tom pouze kraje Karlovarský a Zlínský. Konkrétní meziroční vývoj 
tohoto údaje pro Pardubický kraj nabízí graf č. 79. 

Graf č. 79 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Podobně jako v Královéhradeckém kraji, tak i v Pardubickém kraji vidíme pozvolný 
nárůst podnikajících fyzických osob a obchodních společností. V roce 2018 působilo 
v Pardubickém kraji celkem 96 098 podnikajících fyzických osob a 13 101 obchodních 
společností. Oproti roku 2015 se jednalo o nárůst celkem 2 076 podnikajících fyzických 
osob a 1 809 obchodních společností. Podrobný vývoj počtu obchodních společností 
a podnikajících fyzických osob ukazuje graf č. 80.

Graf č. 80 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, byla v Pardubickém kraji od roku 
2015 do první poloviny roku 2019 relativně stabilní. Obecná míra nezaměstnanosti se 
však po celou dobu vyvíjela pozitivně a v roce 2019 byla na úrovni 1,3 %. Jak konkrétně 
se zde tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 81.
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Graf č. 81 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

I v Pardubickém kraji můžeme sledovat klesající nezaměstnanost, kterou podobně kopíruje 
narůstající počet dětských skupin. Nejvyšší pokles nezaměstnanosti byl patrný mezi lety 
2016 až 2018, kdy taktéž vznikalo nejvíce dětských skupin. Na rozdíl od jiných regionů 
v Pardubickém kraji můžeme zaznamenat vzrůstající počet dětských skupin i v roce 2019. 
Stejně tak v roce 2019 klesá i samotná nezaměstnanost v regionu. Dostupnosti dětských 
skupin v regionu taktéž pomáhá nižší nákladnost dětských skupin pro rodiče oproti 
celorepublikovému průměru. 

Údaje pro jednotlivé okresy Pardubického kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze ve formátu 
MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.9.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Pardubickém kraji bylo z celkem 36 provozovatelů dětských skupin dotázáno 14 respondentů. 
Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování dobrá, není to z pohledu 
statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro dosažení optimální míry přesnosti 
výsledků, a proto tato kapitola spíše jen stručně nastiňuje situaci provozovatelů dětských 
skupin v regionu.

3.9.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 71 %, provozovatelů dětských skupin v Pardubickém kraji provozuje jednu dětskou 
skupinu, 21 % provozuje dvě zařízení a 7 % tři nebo více. Zřizovatelem provozovaných 
služeb je v Pardubickém kraji v 71 % případů spolek, ostatní možní zřizovatelé jsou 
zastoupeni výjimečně. Jak konkrétně struktura zřizovatelů dětských skupin v tomto kraji 
vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 82.

Graf č. 82 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Pardubický kraj = 14
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Trend zakládání dětských skupin v Pardubickém kraji započal v roce 2016, kdy bylo 
dětských skupin založeno nejvíc, konkrétně pak 36 % ze všech dětských skupin. V roce 
2017 jich bylo založeno 21 %, dále 29 % v roce 2018 a pro rok 2019 provozovatelé 
dětských skupin v regionu deklarují, že dali vzniknout dalším 14 % dětských skupin. 

3.9.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Pardubickém kraji 12. Tím se region 
neliší od průměru všech krajů České republiky. Tato zařízení v regionu jsou přitom téměř 
výhradně koncipovány na 11 až 15 dětí (93 % dětských skupin), čímž je region poměrně 
výjimečný (podobně je na tom pouze Ústecký kraj). Průměrně je v Pardubickém kraji 
do jedné skupiny zapsáno 17 dětí (mediánová hodnota je 15). Podle dotazníkového šetření, 
které však zohledňovalo kvůli termínu sběru dat pouze několik prvních týdnů školního roku 
2019/2020, byla průměrná naplněnost dětské skupiny 81 % (mediánová hodnota byla 
83 %). U tohoto ukazatele je však třeba zohlednit také předpoklad, že v průběhu školního 
roku mohou děti do dětské skupiny ještě přibývat, a procentuální naplněnost tak bude 
pravděpodobně stoupat. 

Dětem z Pardubického kraje navštěvujícím tato zařízení jsou průměrně necelé tři roky 
(konkrétně 2 roky a 11 měsíců; medián je 2,5 roku). Průměrná dětská skupina je pak 
v Pardubickém kraji složena z jednoho (což je méně než průměr) dítěte ve věku do dvou 
let, sedmi dětí ve věku 2–3 roky, šesti dětí ve věku 3–4 roky a tří dětí starších 4 let. 

3.9.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny z Pardubického kraje si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 3 jsou 
osobami pečujícími. Průměrně tři z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní 
poměr a jedna na dohodu o provedení práce. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací 
chůvy (průměrně 1,9 zaměstnance). Pedagogickou kvalifi kací zde disponuje průměrně 
0,9 zaměstnance, kvalifi kací zdravotnickou 0,7 zaměstnance a kvalifi kací sociální pak 
0,2 zaměstnance. Chůvy v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin mají silné 
zastoupení, chybí pouze v 7 % dětských skupin v Pardubickém kraji, kvalifi kovaní sociální 
pracovníci nejsou v 86 %, pedagogové v 57 % a zdravotníci v 50 % těchto zařízení. 
Průměrnou kvalifi kační strukturu pečujícího personálu v Pardubickém kraji naznačuje 
graf č. 83.
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Graf č. 83 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Pardubický kraj = 14

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Pardubickém kraji zaměstnává 3,429 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v dětských skupinách 
v Pardubickém kraji 20 500 Kč. Průměrná hodnota dosahuje bezmála 20 150 Kč. 

3.9.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Pardubický kraj nijak výrazně neliší od průměru 
všech regionů. Tyto služby jsou provozovateli primárně vnímané jako možnost pro rodiče 
vrátit se po mateřské/rodičovské dovolené dříve na trh práce. Umožňují podle nich také 
individuální přístup k dětem. Mírně slabší míru souhlasu, přesto však stále silnou, vyjadřují 
provozovatelé dětských skupin v Pardubickém kraji v případě výroků, že tato zařízení 
podporují částečné a fl exibilní úvazky rodičů a že doplňují nedostatečnou kapacitu 
mateřských škol v okolí. 
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3.9.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Pardubickém kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (86 % případů). Zaměříme-li se tedy právě 
na měsíční poplatek za docházku, mediánová hodnota tohoto poplatku v Pardubickém kraji 
činí 1 950 Kč. Průměrná hodnota mírně převyšuje 1 600 Kč a je pod celorepublikovým 
průměrem. Porovnání Pardubického kraje s průměrem všech regionů České republiky 
nabízí graf č. 84.

Graf č. 84 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Pardubický kraj = 12
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Stravování dětí v dětských skupinách v Pardubickém kraji je téměř výhradně řešeno 
dovážkou obědů a přípravou svačin přímo na místě (79 % případů), čímž je region jako 
jediný nad celorepublikovým průměrem. Ostatní způsoby stravování jsou ve službách 
v regionu zastoupené výrazně méně. Mediánová hodnota denního poplatku za stravování 
jednoho dítěte činí v Pardubickém kraji 45 Kč, což je nejméně v republice. Porovnání výše 
tohoto poplatku pro tento kraj s celorepublikovým průměrem demonstruje graf č. 85.

Graf č. 85 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Pardubický kraj = 14
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3.10 Kraj Vysočina

3.10.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

V Kraji Vysočina si dosud koncept dětských skupin své místo nenašel. Po kraji Karlovarském 
zde nabízí své služby nejméně z nich. A to i přesto, že v některých ohledech je situace 
v kraji na dobré cestě. Roste zde úhrnná plodnost, stejně tak vzrůstá počet příjemců 
rodičovského příspěvku. Pozitivním způsobem se vyvíjí vzdělanostní struktura v regionu, 
obecná míra nezaměstnanosti klesá a průměrný měsíční příjem obyvatel je sice 
ve vztahu k celorepublikovému průměru nižší, ne však zásadně. Zároveň však mezi lety 
2015 a 2019 klesá celkový počet dětí umístěných do mateřských škol, čímž se snižuje potřeba 
nových podobných zařízení, jako jsou mateřské školy a dětské skupiny v tomto regionu. 

3.10.2 Shrnutí sekundární analýzy

Kraj Vysočina čítal v roce 2019 celkem 17 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 20 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,18 dětské skupiny. Celková kapacita míst ve službách byla 238 
dětí. Spolek zřizoval 55 % dětských skupin v regionu, 20 % územní samosprávný celek 
nebo jím založená právnická osoba a ostatní možní zřizovatelé byli v regionu zastoupeni 
v menší míře. První tři dětské skupiny zde vznikly v roce 2016 a od té doby každý rok 
přibývaly. Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase nabízí graf č. 86. 
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Graf č. 86 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku v Kraji Vysočina od roku 2016 do roku 2018 mírně 
rostl (za rok 2019 nebyl tento údaj v době analýzy k dispozici). V roce 2018 přitom 
příspěvek čerpalo 13 103 obyvatel. 

Úhrnná plodnost v Kraji Vysočina od roku 2015 postupně roste, přičemž nejvíce rostla 
mezi lety 2016 a 2017. Za rok 2019 dosud údaj znám není, avšak v roce 2018 tento 
ukazatel činil 1,746 dítěte, v roce 2017 potom dosahoval 1,729 dítěte, v roce 2016 byl 
1,637 a v roce 2015 jej evidujeme na 1,622. Mezi lety 2016 a 2017 úhrnná plodnost 
rostla nejvíce, což dokládá také zvýšený počet novorozenců v kraji právě v roce 2017. Jak 
konkrétně jsou v Kraji Vysočina zastoupeny věkové kategorie dětí v průběhu let 2015 až 
2018, nabízí graf č. 87.
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Graf č. 87 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Počet mateřských škol na území Kraje Vysočina mezi lety 2015 a 2019 roste velice 
pomalu. Během 4 let se jejich počet zvýšil pouze o 5 na současných 288. Počet dětí 
umístěných v mateřských školách zároveň v čase klesá. V roce 2015 bylo v mateřských 
školách umístěno celkem 17 996 dětí, v roce 2019 počet dětí klesl na 17 770. Vývoj počtu 
mateřských škol dále ukazuje graf č. 88.
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Graf č. 88 – Vývoj počtu mateřských škol na území Kraje Vysočina 

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

Největší podíl obyvatel v Kraji Vysočina disponoval v roce 2018 (pro rok 2019 nebyly 
údaje o vzdělání v době analýzy k dispozici) středoškolským vzděláním bez maturity 
(38 %). Maturitu pak mělo 35 % obyvatel. Podíl vysokoškolsky vzdělaných je na úrovni 
16 % a lidí bez vzdělání či s pouhým základním vzděláním žije v regionu 12 %. Nejvyšší 
dosažená úroveň vzdělání obyvatel Kraje Vysočina se od roku 2015, od kdy ukazatel 
sledujeme, mírně posouvá směrem k vyšším úrovním vzdělání. Kompletní přehled vývoje 
vzdělanostní struktury dává k dispozici tabulka č. 10.
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Tabulka č. 10 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Kraji Vysočina 

Rok 2018 2017 2016 2015
Základní vzdělání a bez vzdělání 12,4 % 14,2 % 14,8 % 14,1 %
Střední bez maturity 37,5 % 38,2 % 40,3 % 40,4 %
Střední s maturitou 34,5 % 32,9 % 30,8 % 31,6 %
Vysokoškolské 15,6 % 14,7 % 14,1 % 13,9 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Kraji Vysočina stejně jako v ostatních krajích České republiky 
od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda obyvatel 
tohoto regionu 30 268 Kč, což je o přibližně 1 000 Kč více než v roce 2018. Úrovní průměrné 
hrubé měsíční mzdy obyvatel se region těsně řadí do té poloviny krajů České republiky, kde jsou 
příjmy spíše nižší. Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Kraj Vysočina nabízí graf č. 89. 

Graf č. 89 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Od roku 2015 vzrůstá v Kraji Vysočina počet obchodních společností a podnikajících 
fyzických osob. Přičemž obchodních společností přibylo nejvíce mezi lety 2016 a 2017. 
Fyzických osob pak přibylo nejvíce mezi lety 2017 a 2018. V roce 2018 v Kraji Vysočina 
působilo 92 129 podnikajících fyzických osob a 9 926 obchodních společností. 
Podrobněji vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob můžete 
vidět na grafu č. 90. 

Graf č. 90 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, od roku 2015 do první poloviny roku 
2019 postupně rostla a paralelně s tím postupně klesala obecná míra nezaměstnanosti. 
Ta byla v polovině roku 2019 v Kraji Vysočina na úrovni 1,5 %. Jak konkrétně se v regionu 
všechny tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 91.
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Graf č. 91 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Zlepšující se celková životní úroveň v Kraji Vysočina přispívá k nárůstu dětských skupin 
a jejich dostupnosti. Od roku 2015 v Kraji Vysočina klesá nezaměstnanost a v opačném 
trendu stoupá počet dětských skupin. Paralelně k tomu vidíme stoupající počet obchodních 
společností, podnikajících fyzických osob i rostoucí průměrný plat. Proti zvyšujícímu se 
počtu dětských skupin v regionu Kraje Vysočiny hraje však snižující se počet obyvatelstva 
tohoto kraje, čímž lze očekávat i snižující se poptávku po předškolní výchově.

Údaje pro jednotlivé okresy Kraje Vysočina jsou k dispozici ve zvláštní příloze ve formátu 
MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.10.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Kraji Vysočina bylo z celkem 17 provozovatelů dětských skupin dotázáno 8 respondentů. 
Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování dobrá, není to z pohledu 
statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro kvantifi kaci, proto Kraj Vysočina 
v této analytické zprávě řadíme mezi tři regiony, pro které v důsledku velmi nízké velikosti 
vzorku nezpracováváme detailní analýzu dat získaných dotazníkovým šetřením. Odpovědi 
od zmiňovaných 8 respondentů z Kraje Vysočina jsou však zahrnuty v celorepublikovém 
průměru, o kterém se na mnoha místech tento dokument zmiňuje, a také jsou součástí 
srovnávacích tabulek v komparativní části tohoto analytického dokumentu, vždy však 
s upozorněním na nedostatečnou velikost vzorku.
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3.11 Jihomoravský kraj

3.11.1  Stručné shrnutí závěrů pro region

Jihomoravský kraj se řadí mezi největší kraje České republiky, což také nahrává většímu 
uplatnění dětských skupin. Těch je v regionu nejvíce hned po největším Středočeském 
kraji a hlavním městě Praze. Regionu se obecně daří dobře. Roste zde úhrnná plodnost, 
podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je tu druhý nejvyšší v republice, obecná míra 
nezaměstnanosti je mírně pod průměrem a taktéž z hlediska průměrného měsíčního příjmu 
obyvatel je na tom kraj dobře. Dětské skupiny v Jihomoravském kraji jsou kapacitně vytížené 
stejně jako průměr České republiky a dochází do nich především děti v průměrném věku 
lehce pod tři roky. Přestože průměrný měsíční příjem pečujících osob je v místních dětských 
skupinách spíše na úrovni průměru všech regionů, rodiče zde za služby dětských skupin 
platí jednu z nejvyšších cen v České republice.

3.11.2 Shrnutí sekundární analýzy

Jihomoravský kraj čítal v roce 2019 celkem 108 poskytovatelů dětských skupin, kteří 
souhrnně provozovali 157 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,45 dětské skupiny. Celková kapacita míst v těchto skupinách byla 
2 184 dětí. Dominantní právní formou byl spolek (63 %). Ve 20 % případů dětskou 
skupinu zřizovala obecně prospěšná společnost, ostatní možní zřizovatelé byli zastoupeni 
pouze minoritně. Počet dětských skupin zde v čase významně roste. Na zmiňovaných 
157 zařízeních se Jihomoravský kraj od roku 2015 posunul z tehdejších 17. Od té doby 
rostl jejich počet každým rokem přibližně dvojnásobně. Konkrétní vývoj počtu dětských 
skupin v čase nabízí graf č. 92. 
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Graf č. 92 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku postupně roste od roku 2016. Konkrétně pak v roce 
2018 rodičovský příspěvek čerpalo 32 290 Jihomoravanů. Za rok 2019 nebyl tento údaj 
v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Jihomoravském kraji od roku 2015 do roku 2018 postupně rostla, 
nejvýznamněji mezi lety 2015 až 2017. Za rok 2019 nebyl v době analýzy údaj znám, 
avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 1,742 dítěte, v roce 2017 byl 1,718 dítěte, v roce 
2016 dosahoval 1,641 a v roce 2015 jej evidujeme na 1,555. Stejný trend také můžeme 
pozorovat zároveň i v nárůstu počtu novorozenců v tomto regionu. V roce 2019 bylo 
v Jihomoravském kraji celkem 13 584 dětí ve věku do 1 roku. Vývoj počtu dětí v jednotlivých 
věkových kategoriích je k dispozici v grafu č. 93.
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Graf č. 93 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Počet mateřských škol na území Jihomoravského kraje se od roku 2016 zvyšuje. Největší 
nárůst těchto zařízení jsme zaznamenali mezi lety 2017 a 2018, kdy jich přibylo 8. V roce 
2019 působí na území Jihomoravského kraje celkem 669 mateřských škol, které poskytují 
své služby rodičům celkem 41 618 dětí. V průběhu let taktéž narůstá počet dětí docházejících 
do mateřských škol, což podtrhuje zvýšenou potřebu výchovných zařízení v Jihomoravském 
kraji. Vývoj počtu mateřských škol dále ukazuje graf č. 94.
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Graf č. 94 – Vývoj počtu mateřských škol na území Jihomoravského kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

Jihomoravský kraj se co do podílu občanů s vysokoškolským vzděláním řadí po Praze 
na druhé místo. Vysokoškolské vzdělání zde v roce 2018 mělo 23 % obyvatel (pro rok 
2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy k dispozici). Nejvíce zastoupené je v tomto 
kraji dlouhodobě středoškolské vzdělání s maturitou se středoškolským vzděláním bez 
maturity v těsném závěsu. V případě obou těchto úrovní vzdělání jimi dlouhodobě disponuje 
přibližně třetina obyvatel Jihomoravského kraje. V roce 2018 bylo bez vzdělání nebo se 
základním vzděláním v regionu 13 % obyvatel. Kompletní přehled vývoje vzdělanostní 
struktury nabízí tabulka č. 11.
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Tabulka č. 11 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Jihomoravském kraji 

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 13,1 % 12,8 % 11,6 % 12,8 %

Střední bez maturity 31,4 % 32,3 % 31,6 % 30,9 %

Střední s maturitou 32,9 % 32,4 % 33,0 % 34,5 %

Vysokoškolské 22,6 % 22,5 % 23,7 % 21,8 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda Jihomoravanů 31 926 Kč, což je o přibližně 1 200 Kč více než v roce 2018. 
Region se výší hrubého měsíčního příjmu svých občanů celorepublikově řadí na čtvrté 
místo. Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Jihomoravský kraj nabízí graf č. 95. 

Graf č. 95 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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V Jihomoravském kraji od roku 2015 narůstá počet podnikajících fyzických osob 
i obchodních společností. Nejvyšší nárůst obchodních společností můžeme zaznamenat 
v letech 2017 až 2018, kdy počet obchodních společností vzrostl o 2 734 na celkem 
58 069 obchodních společností. V roce 2018 bylo v Jihomoravském kraji celkem 
228 730 podnikajících fyzických osob, o 5 048 více než v roce 2015. Celkový vývoj 
počtu podnikajících fyzických osob a obchodních společností ukazuje graf č. 96.

Graf č. 96 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, se od roku 2015 do roku 2019 držela 
na stejné úrovni, případně mírně stoupala. Obecná míra nezaměstnanosti přitom postupně 
znatelně klesala z 5 % v roce 2015 na 1,7 % v první polovině roku 2019. Jak konkrétně 
se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 97.
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Graf č. 97 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Nejvíce dětských skupin přibylo mezi lety 2017 a 2018, kdy se jejich počet zvýšil o 65. 
Ve stejné době vidíme klesající míru nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji, která od roku 
2015 do roku 2019 klesla o 3,3 bodu. Mezi lety 2017 a 2018 taktéž značně narostl 
i počet mateřských škol, což poukazuje na potřebu řešit nedostatek míst v předškolní 
výchově v tomto kraji. Zvyšující se počet obchodních společností vytváří v Jihomoravském 
kraji poptávku po pracovní síle, kterou rodiče s dětmi mohou využít i tak, že využijí služeb 
dětských skupin a vrátí se tak do pracovního procesu dříve. 

Údaje pro jednotlivé okresy Jihomoravského kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze 
ve formátu MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.11.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Jihomoravském kraji bylo z celkem 108 provozovatelů dětských skupin dotázáno 
53 respondentů.

3.11.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 66 %, provozovatelů dětských skupin v Jihomoravském kraji provozuje jednu dětskou 
skupinu, 15 % provozuje dvě zařízení a 19 % tři nebo více. Zřizovatelem provozovaných 
služeb je v Jihomoravském kraji v 70 % případů spolek, následovaný v 11 % případů 
územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou. Jak konkrétně 
struktura zřizovatelů dětských skupin v regionu vypadá oproti celorepublikovému průměru, 
nabízí graf č. 98.

Graf č. 98 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Jihomoravský kraj = 53
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Dětské skupiny v Jihomoravském kraji postupně přibývají. Ve svých prvopočátcích v roce 
2015 zde bylo založeno 6 % těchto služeb, následně pak v roce 2016 byl nárůst o 21 %, 
v roce 2017 přibylo 22 % a v roce 2018 do té doby rekordních 34 %. Pro rok 2019 v době 
realizace výzkumu provozovatelé dětských skupin deklarovali, že dosud dali vzniknout 
dalším 17 % dětských skupin.

3.11.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Jihomoravském kraji 12. Tím se region 
neliší od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom 
kapacitou do 10 dětí disponuje 13 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 66 % zařízení 
a na 16 a více dětí je připraveno 21 % služeb. Průměrně je přitom v Jihomoravském kraji 
do jedné dětské skupiny zapsáno 17 dětí (mediánová hodnota je 15). To je přibližně 
stejná hodnota, jakou vykazuje celorepublikový průměr. Podle dotazníkového šetření, 
které však zohledňovalo kvůli termínu sběru dat pouze několik prvních týdnů školního 
roku 2019/2020, byla průměrná naplněnost dětské skupiny 81 % (mediánová hodnota 
byla 80 %). Jihomoravský kraj se tak staví zhruba na roveň průměru všech krajů České 
republiky. U tohoto ukazatele je však třeba zohlednit také předpoklad, že v průběhu 
školního roku mohou děti do dětské skupiny ještě přibývat, a procentuální naplněnost tak 
bude pravděpodobně stoupat. 

Jihomoravským dětem navštěvujícím dětskou skupinu jsou průměrně necelé tři roky 
(konkrétně pak necelé 2 roky a 11 měsíců; obdobnou hodnotu vykazuje i medián). Průměrná 
jihomoravská dětská skupina je pak složena ze dvou dětí ve věku do dvou let, sedmi dětí 
ve věku 2–3 roky, čtyř dětí ve věku 3–4 roky a tří dětí starších 4 let. Jihomoravský kraj se 
v těchto ohledech nijak nevymyká průměru všech krajů České republiky.

3.11.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Jihomoravské dětské skupiny si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 4 jsou osobami 
pečujícími. Průměrně tři z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní poměr 
a jedna na dohodu o provedení práce. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy 
(průměrně 1,8 zaměstnance). Pedagogickou kvalifi kací disponuje průměrně 1 zaměstnanec, 
kvalifi kací sociální pak 0,6 zaměstnance a kvalifi kací zdravotnickou 0,5 zaměstnance. 
Chůvy v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin mají silné zastoupení, chybí pouze 
v 21 % jihomoravských dětských skupin, kvalifi kovaní zdravotníci nejsou v 62 %, sociální 
pracovníci v 55 % a pedagogové v 38 % těchto zařízení. Průměrnou kvalifi kační strukturu 
pečujícího personálu v Jihomoravském kraji naznačuje graf č. 99.
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Graf č. 99 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Jihomoravský kraj = 53

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Jihomoravském kraji zaměstnává 3,538 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v jihomoravských 
dětských skupinách 22 000 Kč. Průměrná hodnota dosahuje částky bezmála 21 750 Kč, 
čímž je region na průměru všech krajů České republiky. 

3.11.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Jihomoravský kraj nijak výrazně neliší od průměru 
všech regionů. Dětské skupiny jsou svými provozovateli primárně vnímané jako příležitost 
pro individuální přístup k dětem. Nesouhlasit s tímto tvrzením se rozhodla pouze 
2 % oslovených respondentů. Dětské skupiny také umožňují rodičům dřívější návrat 
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po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce (nesouhlasila pouhá 4 %) a podporují 
částečné a fl exibilní pracovní úvazky rodičů (míra souhlasu zde nebyla tak intenzivní, 
ovšem nesouhlas vyjádřila pouhá 3 %). Že by dětské skupiny doplňovaly nedostatečnou 
kapacitu mateřských škol v okolí, si nemyslí 11 % dotázaných. 

3.11.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Jihomoravském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (75 % případů). Alternativním 
řešením případně bývá denní sazba. Zaměříme-li se na měsíční poplatek za docházku, 
který je nejtypičtějším způsobem zpoplatnění, mediánová hodnota tohoto poplatku 
v Jihomoravském kraji činí 4 050 Kč. Průměrná hodnota je přibližně 3 450 Kč, čímž je 
region jedním z těch dražších. Zatímco v průměru všech krajů České republiky zaplatí 
více než 3 000 Kč za měsíční docházku do dětské skupiny 40 % rodičů, v Jihomoravském 
kraji je to 60 %. Jak vypadá distribuce fi xních měsíčních poplatků v tomto regionu oproti 
celorepublikovému průměru, je zobrazeno v grafu č. 100.
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Graf č. 100 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Jihomoravský kraj = 40

Jihomoravský kraj je optikou měsíčních poplatků za docházku do dětské skupiny spíše 
dražší i na základě jednoho z výsledků Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení 
a vnímání poskytovateli i rodiči z roku 2019. V reakci na dotaz ohledně adekvátní výše 
měsíčního poplatku za docházku do dětské skupiny se pro poplatek vyšší než 3 501 Kč 
vyjádřilo 17 % dospělé české populace. Realita v Jihomoravském kraji je, jak již bylo 
naznačeno dříve v této kapitole, odlišná.

Způsob stravování dětí v dětských skupinách je v Jihomoravském kraji řešen poměrně 
pestře. Služby poskytují dětem oběd i svačinu, přičemž u 36 % z nich oběd bývá dovážen 
a svačiny jsou chystány přímo na místě. Druhým nejčastějším způsobem stravování je v 34 % 
dětských skupin dovoz jak obědů, tak i svačin. Dále 19 % skupin zajišťuje dovoz obědů, 
avšak svačiny musí dětem donášet rodiče, a 6 % zařízení disponuje vlastní vývařovnou. 
Jiné způsoby zajištění stravování jsou v jihomoravských dětských skupinách výjimečné. 
Porovnání Jihomoravského kraje s průměrem všech regionů České republiky, pokud jde 
o způsob zajištění stravování dětí v dětských skupinách, nabízí graf č. 101.
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Graf č. 101 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Jihomoravský kraj = 53

Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí v Jihomoravském 
kraji 70 Kč a průměr je 85 Kč. Porovnání výše tohoto poplatku pro Jihomoravský kraj 
s celorepublikovým průměrem demonstruje graf č. 102.
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Graf č. 102 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Jihomoravský kraj = 51
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3.12 Olomoucký kraj 

3.12.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

Olomoucký kraj se řadí mezi regiony, kde se služby dětských skupin využívají a každým 
rokem přibývají nové. V regionu roste úhrnná plodnost a z hlediska dosažené úrovně 
vzdělání přibývá obyvatel s maturitou na úkor těch bez ní. Pozitivně se vyvíjí také obecná 
míra nezaměstnanosti, i přesto je zde ale třetí nejvyšší v republice. Obyvatelé Olomouckého 
kraje zároveň disponují čtvrtým nejnižším průměrným měsíčním příjmem. Kapacity 
dětských skupin v regionu jsou vytěžovány průměrně a dětem, které do nich docházejí, 
jsou v průměru necelé tři roky. Zaměstnané pečující osoby zde pobírají spíše průměrný 
měsíční příjem a rodiče zde v souvislosti se svými spíše nižšími příjmy za docházku dětí 
i jejich stravování platí méně, než činí celorepublikový průměr.

3.12.2 Shrnutí sekundární analýzy

Olomoucký kraj čítal v roce 2019 celkem 43 poskytovatelů dětských skupin, kteří 
souhrnně provozovali 53 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,23 dětské skupiny. Celková kapacita míst v těchto službách byla 
654 dětí. Dominantní právní formou byl spolek (53 %). V 15 % případů dětskou skupinu 
zřizovala obecně prospěšná společnost, ostatní možní zřizovatelé byli zastoupeni pouze 
minoritně. Počet dětských skupin zde v čase významně roste a nová zařízení přibývají 
každým rokem. Na zmiňovaných 53 dětských skupin se Olomoucký kraj od roku 2015 
posunul z tehdejších 3. Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase nabízí graf č. 103. 
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Graf č. 103 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku mírně klesl mezi lety 2015 a 2016, aby pak v roce 
2017 významněji stoupl a v roce 2018 stagnoval. Konkrétně pak v roce 2018 rodičovský 
příspěvek čerpalo 16 198 obyvatel Olomouckého kraje. Za rok 2019 nebyl tento údaj 
v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Olomouckém kraji od roku 2015 do roku 2018 postupně rostla. 
Za rok 2019 údaj v době analýzy nebyl znám, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 
1,695 dítěte, v roce 2017 potom dosahoval 1,656 dítěte, v roce 2016 jej evidujeme 
na 1,605 a v roce 2015 byl 1,542. Jaké pak byly absolutní počty dětí v jednotlivých 
věkových kategoriích, nabízí k dispozici graf č. 104.
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Graf č. 104 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

V Olomouckém kraji v roce 2019 působilo celkem 387 mateřských škol, které poskytovaly 
služby rodičům 22 667 dětí. Ačkoliv počet mateřských škol od roku 2017 vzrůstá, počet dětí 
se příliš nemění. Jak se vyvíjel počet těchto předškolních zařízení v čase, ilustruje graf č. 105.



161

Graf č. 105 – Vývoj počtu mateřských škol na území Olomouckého kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

V Olomouckém kraji žil v roce 2018 (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době analýzy 
k dispozici) přibližně stejný podíl občanů se středoškolským vzděláním s maturitou a bez 
ní (v obou případech přibližně 35 %). Vysokoškolské vzdělání v Olomouckém kraji má 
15 % obyvatel, a naopak bez vzdělání či s pouze základním vzděláním je zde 14 % lidí. 
Vývoj od roku 2015 region zaznamenal především v růstu podílu obyvatel s maturitou 
na úkor těch bez ní. Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury nabízí tabulka č. 12.
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Tabulka č. 12 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Olomouckém kraji

Rok 2018 2017 2016 2015
Základní vzdělání a bez vzdělání 14,4 % 14,6 % 14,5 % 14,5 %
Střední bez maturity 35,9 % 35,0 % 37,4 % 38,1 %
Střední s maturitou 35,1 % 34,7 % 33,0 % 31,6 %
Vysokoškolské 14,6 % 15,6 % 15,1 % 15,8 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda obyvatel Olomouckého kraje 29 702 Kč, což je o přibližně 1 000 Kč více než v roce 
2018. Region se výší hrubého měsíčního příjmu svých občanů celorepublikově řadí na čtvrté 
místo od konce. Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Olomoucký kraj nabízí graf č. 106. 

Graf č. 106 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob je v Olomouckém 
kraji pomalejší než v průměru České republiky. Přesto od roku 2015 vidíme nárůst těchto 
subjektů. V roce 2018 v Olomouckém kraji působilo 112 787 podnikajících fyzických 
osob a 16 384 obchodních společností. Vývoj obchodních společností a podnikajících 
fyzických osob v regionu ukazuje graf č. 107.

Graf č. 107 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, od roku 2015 do roku 2018 rostla 
a zároveň obecná míra nezaměstnanosti postupně klesala až na úroveň 2,6 % právě 
v roce 2018. V první polovině roku 2019 pak všechny tyto ukazatele spíše stagnovaly. Jak 
konkrétně se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 108.
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Graf č. 108 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné 
míry nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Od roku 2015 nezaměstnanost v regionu klesá, zároveň přibývá dětských skupin. Ve druhé 
polovině roku 2019, kdy nezaměstnanost začíná stagnovat, vidíme zároveň zpomalení 
nárůstu dětských skupin. Celkově se však počet dětských skupin v Olomouckém kraji zvyšuje. 

Údaje pro jednotlivé okresy Olomouckého kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze 
ve formátu MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.12.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Olomouckém kraji bylo z celkem 43 provozovatelů dětských skupin dotázáno 
25 respondentů.

3.12.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina provozovatelů dětských skupin v Olomouckém kraji (68 %) provozuje jednu 
dětskou skupinu, 20 % provozuje dvě takováto zařízení a 12 % tři nebo více. Zřizovatelem 
provozovaných dětských skupin je v Olomouckém kraji v 64 % případů spolek. Všichni ostatní 
možní zřizovatelé jsou zde zastoupeni pouze minoritně. Jak konkrétně struktura zřizovatelů 
dětských skupin v regionu vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 109.

Graf č. 109 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Olomoucký kraj = 25
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Počet dětských skupin v Olomouckém kraji postupně narůstá. Ve svých prvopočátcích 
v roce 2015 zde byla založena 4 % dětských skupin, následně pak v roce 2016 vzniklo 
20 % a v letech 2017 a 2018 shodně 36 % každý rok. Pro rok 2019 v době realizace 
výzkumu provozovatelé dětských skupin deklarovali, že dosud dali vzniknout dalším 4 % 
dětských skupin. 

3.12.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Olomouckém kraji 12. Tím se region neliší 
od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom kapacitou 
do 10 dětí disponuje 24 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 64 % zařízení a na 16 a více 
dětí je připraveno 12 % služeb. Průměrně je v Olomouckém kraji do jedné dětské skupiny 
zapsáno 16 dětí (stejná je i mediánová hodnota). To je přibližně stejná hodnota, jakou 
vykazuje celorepublikový průměr. Podle dotazníkového šetření, které však zohledňovalo kvůli 
termínu sběru dat pouze několik prvních týdnů školního roku 2019/2020, byla průměrná 
naplněnost dětské skupiny 79 % (mediánová hodnota byla 80 %). Olomoucký kraj se tak 
staví zhruba na roveň průměru všech krajů České republiky. U tohoto ukazatele je však třeba 
zohlednit také předpoklad, že v průběhu školního roku mohou další děti do dětské skupiny 
ještě přibývat, a procentuální naplněnost tak bude pravděpodobně stoupat. 

Dětem z Olomouckého kraje navštěvujícím dětskou skupinu jsou průměrně necelé tři roky 
(konkrétně pak necelé 2 roky a 10 měsíců; mediánová hodnota je 2,5 roku). Průměrná 
dětská skupina v Olomouckém kraji je pak složena ze dvou dětí ve věku do dvou let, 
devíti dětí ve věku 2–3 roky, dvou dětí (čímž je region spolu s krajem Královéhradeckým 
podprůměrný) ve věku 3–4 roky a dvou dětí starších 4 let. 

3.12.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny v Olomouckém kraji si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 4 jsou osobami 
pečujícími. Průměrně tři z pečujících osob jsou zaměstnané na hlavní pracovní poměr a jedna 
na dohodu o provedení práce. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 
1,8 zaměstnance). Pedagogickou kvalifi kací disponuje průměrně 1 zaměstnanec, kvalifi kací 
zdravotnickou pak 0,8 zaměstnance a kvalifi kací sociální 0,2 zaměstnance. Že chůvy 
v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin mají velmi silné zastoupení, dokládá také 
fakt, že zatímco kvalifi kované chůvy chybí v 16 % dětských skupin, absence kvalifi kovaného 
sociálního pracovníka (88 %; tím je region jako jediný nadprůměrný), zdravotníka (60 %), 
případně i pedagoga (36 %) jsou výrazně častější. Průměrnou kvalifi kační strukturu pečujícího 
personálu v Olomouckém kraji naznačuje graf č. 110.
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Graf č. 110 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Olomoucký kraj = 25

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Olomouckém kraji zaměstnává 3,56 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v dětských skupinách 
v Olomouckém kraji 20 000 Kč. Průměrná hodnota velmi mírně převyšuje částku 
20 600 Kč, čímž je region na průměru všech krajů České republiky. 

3.12.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Olomoucký kraj nijak výrazně neliší od průměru 
všech regionů. Tato zařízení jsou svými provozovateli primárně vnímaná jako příležitost pro 
individuální přístup k dětem. Nesouhlasit s tímto tvrzením se nerozhodl nikdo z oslovených 
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respondentů. Dětské skupiny ale také umožňují rodičům dřívější návrat po mateřské/
rodičovské dovolené na trh práce, podporují částečné a fl exibilní pracovní úvazky rodičů, 
a dokonce doplňují nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí. 

3.12.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Olomouckém kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (64 % případů). Alternativním řešením 
případně bývá denní sazba. Zaměříme-li se na měsíční poplatek za docházku, který je 
nejtypičtějším způsobem zpoplatnění, mediánová hodnota tohoto poplatku v Olomouckém 
kraji činí 2 125 Kč. Průměrná hodnota je přibližně 2 500 Kč, čímž je region jedním z těch 
spíše levnějších. Jak vypadá distribuce fi xních měsíčních poplatků v tomto regionu oproti 
celorepublikovému průměru, je zobrazeno v grafu č. 111.

Graf č. 111 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Olomoucký kraj = 16
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Způsob stravování dětí v dětských skupinách je v Olomouckém kraji řešen následovně. 
Zařízení poskytují dětem oběd i svačinu, přičemž oběd bývá dovážen a svačiny jsou 
chystány přímo na místě v 44 % případů. Dále 28 % dětských skupin má dovážené jak 
obědy, tak i svačiny a 16 % disponuje vlastní vývařovnou. Jiné způsoby zajištění stravování 
jsou v dětských skupinách v tomto regionu výjimečné. Porovnání Olomouckého kraje 
s průměrem všech regionů České republiky, pokud jde o způsob zajištění stravování dětí 
v dětských skupinách, nabízí graf č. 112.

Graf č. 112 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Olomoucký kraj = 25
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Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí v Olomouckém 
kraji 60 Kč a průměr je 62 Kč, čímž je region jedním ze tří krajů s podprůměrnými cenami. 
Porovnání výše tohoto poplatku pro Olomoucký kraj oproti celorepublikovému průměru 
demonstruje graf č. 113.

Graf č. 113 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Olomoucký kraj = 25
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3.13 Zlínský kraj

3.13.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

Zlínský kraj na svoji velikost disponuje oproti ostatním krajům méně dětskými skupinami, 
i tak zde ale mají své místo a od roku 2016 jejich počet roste. Úhrnná plodnost v regionu má 
pozitivní trend a zlepšuje se celková míra nezaměstnanosti, která je mírně pod průměrem 
České republiky jako celku. Vzdělanostní struktura se však v čase nemění a průměrný 
měsíční příjem obyvatel kraje je druhý nejhorší v republice. Dětské skupiny jsou zde 
kapacitně vytížené průměrně a dochází do nich v porovnání s ostatními regiony převážně 
starší děti. Cenové nastavení služeb dětských skupin se nejeví být zcela v souladu se spíše 
nižšími příjmy místních obyvatel. Jen mírně podprůměrný je zde poplatek za stravování. 
Výše poplatků za docházku dítěte v porovnání s ostatními regiony zůstává však průměrná. 

3.13.2 Shrnutí sekundární analýzy

Zlínský kraj čítal v roce 2019 celkem 30 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 35 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,17 dětské skupiny. Celková kapacita míst v těchto službách byla 444 
dětí. Významně dominující právní formou byl spolek (71 %). Ostatní možní zřizovatelé 
byli zastoupeni pouze minoritně nebo vůbec. Počet dětských skupin zde postupně roste 
od roku 2016, kdy bylo v regionu založeno prvních sedm dětských skupin. Konkrétní vývoj 
počtu dětských skupin v čase nabízí graf č. 114. 
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Graf č. 114 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku v regionu byl v letech 2015 a 2016 téměř shodný. 
V roce 2017 počet příjemců rodičovského příspěvku zaznamenal výraznější nárůst a v růstu, 
byť menším, pokračoval také v roce 2018 (pro rok 2019 nebyl v době analýzy tento údaj 
k dispozici), kdy rodičovský příspěvek čerpalo konkrétně 14 714 obyvatel Zlínského kraje. 

Úhrnná plodnost ve Zlínském kraji rostla od roku 2015 do roku 2018 postupně každým 
rokem. Za rok 2019 údaj v době analýzy znám nebyl, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 
1,704 dítěte, v roce 2017 potom byl 1,666 dítěte, v roce 2016 dosahoval 1,572 a v roce 
2015 se eviduje na 1,528. V daném časovém horizontu vzrostl i počet novorozenců v kraji, 
nejvíce přitom relativně významně mezi lety 2016 a 2017. Jak jsou v regionu zastoupeny 
věkové kategorie dětí v průběhu let 2015 až 2018, nabízí graf č. 115.
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Graf č. 115 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

V roce 2019 bylo na území Zlínského kraje 317 mateřských škol, které poskytovaly péči 
celkem 19 912 dětem. Od roku 2015 počet mateřských škol vzrostl celkem o 5 nových 
zařízení. Jelikož však počet dětí, které dochází do mateřské školy, v letech spíše klesá, 
nové ve Zlínském kraji nevznikají. Vývoj mateřských škol na území Zlínského kraje ilustruje 
graf č. 116.



175

Graf č. 116 – Vývoj počtu mateřských škol na území Zlínského kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

Ve Zlínském kraji žilo v roce 2018 (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době 
analýzy k dispozici) nejvíce obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity (37 %). 
Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou mělo v té době 34 % obyvatel tohoto kraje, 
16 % vysokoškolské vzdělání a 13 % bylo bez vzdělání nebo se základním vzděláním. 
Pohledem na vzdělanostní strukturu obyvatel Zlínského kraje v letech předchozích je 
patrné, že od roku 2015, od kdy ukazatel sledujeme, nedochází k významnějším změnám. 
Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury dává k dispozici tabulka č. 13.
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Tabulka č. 13 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
ve Zlínském kraji

Rok 2018 2017 2016 2015

Základní vzdělání a bez vzdělání 13,4 % 13,9 % 14,8 % 14,8 %

Střední bez maturity 37,2 % 37,2 % 37,9 % 38,4 %

Střední s maturitou 33,5 % 33,3 % 32,1 % 30,9 %

Vysokoškolské 15,9 % 15,6 % 15,3 % 15,9 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční 
mzda obyvatel tohoto kraje 29 411 Kč, což je o přibližně tisíc korun více než v roce 
2018. Region je výší hrubého měsíčního příjmu svých občanů v celorepublikovém srovnání 
předposlední, hůře je na tom pouze kraj Karlovarský. Konkrétní meziroční vývoj tohoto 
údaje pro Zlínský kraj nabízí graf č. 117. 

Graf č. 117 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Počet obchodních společností a podnikajících fyzických osob ve Zlínském kraji taktéž 
v průběhu let pozvolna stoupá, zejména mezi lety 2017 a 2018. V roce 2018 bylo ve Zlínském 
kraji celkem 113 962 podnikajících fyzických osob a 16 711 obchodních společností. Jak se 
vyvíjel počet podnikajících fyzických osob a obchodních společností, ukazuje graf č. 118.

Graf č. 118 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, byla ve Zlínském kraji od roku 2015 
do první poloviny roku 2019 relativně stabilní, případně velmi mírně stoupala. Obecná 
míra nezaměstnanosti se však po celou dobu vyvíjela pozitivně. Nejvýznamněji klesla 
mezi lety 2017 a 2018 a v roce 2019 byla na úrovni 1,7 %. Jak konkrétně se zde tyto 
makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 119.
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Graf č. 119 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné míry 
nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Stejně jako klesá míra nezaměstnanosti, tak v období od roku 2015 stoupá počet dětských 
skupin ve Zlínském kraji. Zpomalení v nárůstu počtu těchto zařízení můžeme zaznamenat 
v roce 2019, kdy zároveň zpomalil pokles obecné míry nezaměstnanosti. Na další rozvoj 
dětských skupin však má zásadní vliv i cenové nastavení dětských skupin v tomto regionu 
vzhledem k průměrným mzdám. 

Údaje pro jednotlivé okresy Zlínského kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze ve formátu 
MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.13.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

Ve Zlínském kraji bylo z celkem 30 provozovatelů dětských skupin dotázáno 14 respondentů. 
Přestože optikou návratnosti dotazníků je úspěšnost dotazování dobrá, není to z pohledu 
statistického zpracování dat dostatečně velký vzorek pro dosažení optimální míry přesnosti 
výsledků, a proto tato kapitola spíše jen stručně nastiňuje situaci provozovatelů dětských 
skupin v regionu.

3.13.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 71 %, provozovatelů dětských skupin ve Zlínském kraji provozuje jednu dětskou skupinu, 
29 % provozuje dvě tyto služby a více jich neprovozuje nikdo. Zřizovatelem provozovaných 
dětských skupin je ve Zlínském kraji v 64 % případů spolek, ve 14 % případů je to právnická 
osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech. 
Ostatní možní zřizovatelé jsou zastoupeni výjimečně. Jak konkrétně struktura zřizovatelů dětských 
skupin v tomto kraji vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 120.

Graf č. 120 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Zlínský kraj = 14
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Trend zakládání dětských skupin ve Zlínském kraji započal v roce 2016, kdy dotázaní 
provozovatelé dali vzniknout 36 % dětských skupin. V roce 2017 to pak bylo dalších 
21 %, v roce 2018 bylo založeno 36 % a pro rok 2019 respondenti deklarují nárůst 
o 7 % v počtu dětských skupin.

3.13.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je ve Zlínském kraji 12. Tím se region neliší 
od průměru všech krajů České republiky. Dětské skupiny v regionu jsou přitom převážně 
koncipovány na 11 až 15 dětí (71 % dětských skupin). Kapacitou do 10 dětí disponuje 
7 % zařízení a více než 15 dětí pojme 21 % těchto služeb. Průměrně je přitom ve Zlínském 
kraji do jedné dětské skupiny zapsáno 18 dětí (mediánová hodnota je 16). Podle 
dotazníkového šetření, které však zohledňovalo kvůli termínu sběru dat pouze několik 
prvních týdnů školního roku 2019/2020, byla průměrná naplněnost dětské skupiny 
84 % (mediánová hodnota byla 89 %). U tohoto ukazatele je však třeba zohlednit také 
předpoklad, že v průběhu školního roku mohou další děti do dětské skupiny ještě přibývat, 
a procentuální naplněnost tak bude pravděpodobně stoupat.

Dětem ze Zlínského kraje navštěvujícím dětskou skupinu jsou průměrně tři a čtvrt roku 
(mediánová hodnota jsou tři roky). Průměrná dětská skupina ve Zlínském kraji je pak 
složena ze tří dětí ve věku do dvou let, šesti dětí ve věku 2–3 roky, tří dětí ve věku 3–4 roky 
a šesti dětí starších 4 let. 

3.13.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny ze Zlínského kraje si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 3 jsou 
osobami pečujícími. Osoby pečující jsou ponejvíce zaměstnány na hlavní pracovní poměr, 
někteří pracují na dohodu o provedení práce. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací 
chůvy (průměrně 1,9 zaměstnance). Pedagogickou kvalifi kací zde disponuje průměrně 
1,1 zaměstnance, kvalifi kací sociální 0,4 zaměstnance a kvalifi kací zdravotnickou pak 
0,3 zaměstnance. Chůvy v kvalifi kační struktuře personálu dětských skupin mají silné 
zastoupení, chybí pouze v 7 % dětských skupin, kvalifi kovaní zdravotníci nejsou v 71 %, 
sociální pracovníci v 64 % a pedagogové v 36 % těchto zařízení. Průměrnou kvalifi kační 
strukturu pečujícího personálu ve Zlínském kraji naznačuje graf č. 121.



181

Graf č. 121 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Zlínský kraj = 14

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina ve Zlínském kraji zaměstnává 3,177 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v dětských skupinách 
ve Zlínském kraji 20 500 Kč. Průměrná hodnota činí bezmála 20 700 Kč. Region je tak 
na průměru všech krajů České republiky.

3.13.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Zlínský kraj nijak výrazně neliší od průměru všech 
regionů. Dětské skupiny podle jejich provozovatelů v prvé řadě umožňují individuální 
přístup k dětem. Představují také možnost dřívějšího návratu rodičů po mateřské/rodičovské 
dovolené na trh práce a podporují u nich částečné a fl exibilní úvazky. Přesvědčení o tom, že 
by dětské skupiny doplňovaly nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí, není tak silné. 
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3.13.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je ve Zlínském kraji stejně jako v ostatních krajích České republiky 
nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (79 % případů). Zaměříme-li se tedy právě 
na měsíční poplatek za docházku, mediánová hodnota tohoto poplatku ve Zlínském kraji 
činí 3 000 Kč. Průměrná hodnota je bezmála 2 300 Kč. Region je z tohoto pohledu 
na celorepublikovém průměru.

Stravování dětí v dětských skupinách ve Zlínském kraji je nejčastěji řešeno kompletní 
dovážkou jídla (43 %). Dalších 29 % zařízení dováží obědy a svačiny si připravuje přímo 
na místě. Ostatní způsoby stravování jsou v dětských skupinách v regionu zastoupené 
méně nebo vůbec. Porovnání Zlínského kraje s průměrem všech regionů České republiky 
nabízí graf č. 122.

Graf č. 122 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Zlínský kraj = 14
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Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí ve Zlínském kraji 
57 Kč, průměr je 60 Kč. Region je tak cenově spíše podprůměrný. Porovnání výše tohoto 
poplatku pro tento kraj oproti celorepublikovému průměru demonstruje graf č. 123.

Graf č. 123 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Zlínský kraj = 14
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3.14 Moravskoslezský kraj

3.14.1 Stručné shrnutí závěrů pro region

Moravskoslezský kraj se řadí mezi největší kraje České republiky, avšak počet dětských 
skupin zde není tak vysoký jako v ostatních lidnatých krajích. Přesto zde každým rokem tato 
zařízení přibývají a vzhledem k jejich průměrné kapacitní vytíženosti lze předpokládat, že 
nabídka v regionu pokrývá poptávku. Úhrnná plodnost v Moravskoslezském kraji v čase 
roste, avšak počet příjemců rodičovského příspěvku v poslední době stagnuje. Klesá počet 
mateřských škol i počet dětí, které jsou do těchto zařízení umísťovány. Z ekonomického 
hlediska na tom region příliš dobře není. I přes klesající trend obecné míry nezaměstnanosti 
je její úroveň druhá nejhorší v republice a také průměrný měsíční příjem obyvatel je zde 
podprůměrný. Z analytického hlediska lze za diskutabilní označit cenové nastavení služeb 
dětských skupin. I přes podprůměrné příjmy obyvatel v tomto regionu si zdejší dětské 
skupiny účtují ceny za docházku i stravování, které odpovídají průměru všech krajů České 
republiky.

3.14.2 Shrnutí sekundární analýzy

Moravskoslezský kraj čítal v roce 2019 celkem 59 poskytovatelů dětských skupin, kteří 
souhrnně provozovali 77 zařízení. Aritmetickým průměrem tak v tomto regionu připadala 
na 1 poskytovatele 1,31 dětské skupiny. Celková kapacita míst v dětských skupinách byla 
1 059 dětí. Dominantní právní formou byl spolek (73 %). Ve 14 % případů služby zřizovala 
obecně prospěšná společnost, ostatní možní zřizovatelé byli zastoupeni pouze minoritně 
nebo vůbec. Počet dětských skupin zde v čase významně roste, přičemž nejvíce jich přibylo 
v roce 2018. Na zmiňovaných 77 dětských skupin v roce 2019 se Moravskoslezský kraj 
od roku 2015 posunul z tehdejších osmi. Konkrétní vývoj počtu dětských skupin v čase 
nabízí graf č. 124. 
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Graf č. 124 – Vývoj počtu dětských skupin v regionu v čase

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019

Počet příjemců rodičovského příspěvku klesl v roce 2016 pod úroveň 30 000 příjemců, 
aby pak tuto hranici v roce 2017 opět překročil a setrval na přibližně stejné hodnotě 
i v roce 2018. Konkrétně pak v roce 2018 rodičovský příspěvek čerpalo 30 081 obyvatel 
Moravskoslezského kraje. Za rok 2019 nebyl tento údaj v době analýzy k dispozici. 

Úhrnná plodnost v Moravskoslezském kraji od roku 2015 do roku 2018 postupně rostla. 
Za rok 2019 údaj v době analýzy znám nebyl, avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 
1,672 dítěte, v roce 2017 jej evidujeme na 1,606 dítěte, v roce 2016 byl 1,569 a v roce 
2015 dosahoval 1,5. Rostoucímu trendu v úhrnné plodnosti odpovídá také každým rokem 
rostoucí počet novorozenců v regionu. Jaké pak byly absolutní počty dětí v jednotlivých 
věkových kategoriích, nabízí k dispozici graf č. 125.
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Graf č. 125 – Vývoj věkové struktury dětí v regionu v čase

Zdroj: Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Na rozdíl od celorepublikového trendu nárůstu mateřských škol v Moravskoslezském kraji 
jejich počet v letech klesá. V roce 2015 zde bylo celkem 475 mateřských škol, v roce 
2019 jich je 463. Klesající trend počtu mateřských škol odpovídá i snižujícímu se počtu 
dětí, které do nich v Moravskoslezském kraji docházejí. V roce 2015 do mateřských škol 
docházelo celkem 40 755 dětí. V roce 2019 toto číslo činilo 39 240. Mezi lety 2017 až 
2019 můžeme také vidět snižující se celkový počet obyvatel v tomto kraji, který působí 
i na počet dětí docházejících do předškolních zařízení. Vývoj počtu mateřských škol v kraji 
ilustruje graf č. 126.
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Graf č. 126 – Vývoj počtu mateřských škol na území Moravskoslezského kraje

Zdroj: Statistické ročenky školství, výkonové ukazatele, MŠMT, 2019

V Moravskoslezském kraji žil v roce 2018 (pro rok 2019 nebyly údaje o vzdělání v době 
analýzy dosud k dispozici) o něco vyšší podíl (35 %) občanů se středoškolským vzděláním 
bez maturity než těch s maturitou (33 %). Vysokoškolské vzdělání zde má 17 % obyvatel, 
a naopak bez vzdělání či s pouze základním vzděláním je 15 % občanů. Nejvyšší dosažená 
úroveň vzdělání byla v regionu v letech 2017 a 2018, kdy byla mírně vyšší než v předchozích 
dvou letech. Kompletní přehled vývoje vzdělanostní struktury nabízí tabulka č. 14.
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Tabulka č. 14 –  Proměna vzdělanostní struktury obyvatelstva staršího 15 let 
v Moravskoslezském kraji 

Rok 2018 2017 2016 2015
Základní vzdělání a bez vzdělání 15,3 % 15,4 % 16,4 % 17,1 %
Střední bez maturity 34,8 % 34,8 % 35,7 % 35,8 %
Střední s maturitou 32,7 % 32,5 % 31,7 % 31,8 %
Vysokoškolské 17,2 % 17,3 % 16,2 % 15,9 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v Moravskoslezském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky od roku 2015 rostla. V první polovině roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda 
obyvatel tohoto kraje 29 961 Kč, což je o přibližně 1 200 Kč více než v roce 2018. Region 
se výší hrubého měsíčního příjmu svých obyvatel celorepublikově řadí mezi ty podprůměrné. 
Konkrétní meziroční vývoj tohoto údaje pro Moravskoslezský kraj nabízí graf č. 127. 

Graf č. 127 – Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v čase

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019
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Zatímco počet obchodních společností v Moravskoslezském kraji v čase narůstá, počet 
podnikajících osob od roku 2015 nejprve v roce 2016 poklesl a poté začal pomalu opět 
stoupat. V roce 2019 působilo na území Moravskoslezského kraje 35 307 obchodních 
společností a 196 510 podnikajících fyzických osob. Vývoj počtu obchodních společností 
a podnikajících fyzických osob ukazuje graf č. 128.

Graf č. 128 –  Vývoj počtu obchodních společností a podnikajících fyzických osob 
v regionu

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, od roku 2015 do roku 2018 rostla 
a v první polovině roku 2019 spíše v Moravskoslezském kraji klesala. Obecná míra 
nezaměstnanosti přitom postupně klesala po celé období 2015 až 2019. V roce 2019 pak 
dosáhla úrovně 3,5 %. Region však celorepublikově i tak zůstává na předposledním místě. 
Jak konkrétně se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v grafu č. 129.
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Graf č. 129 –  Vývoj míry ekonomické aktivity, míry zaměstnanosti a obecné 
míry nezaměstnanosti v regionu v čase

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019

Dětské skupiny v Moravskoslezském kraji narůstají nejpatrněji mezi lety 2016 až 2018. 
Mezi lety 2016 a 2017 taktéž nejvíce klesla míra nezaměstnanosti. I přes zpomalující 
pokles nezaměstnanosti v letech 2018 až 2019 však vznikají nové dětské skupiny i v roce 
2019. To ilustruje potřebu výchovných zařízení, která by se postarala o děti mladší tří let 
v Moravskoslezském kraji. 

Údaje pro jednotlivé okresy Moravskoslezského kraje jsou k dispozici ve zvláštní příloze 
ve formátu MS Excel věnované kompletním datům získaným v rámci sekundární analýzy.
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3.14.3 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V Moravskoslezském kraji bylo z celkem 59 provozovatelů dětských skupin dotázáno 
36 respondentů.

3.14.3.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Většina, tj. 75 %, provozovatelů dětských skupin v Moravskoslezském kraji provozuje 
jednu dětskou skupinu, 17 % provozuje dvě tato zařízení a 8 % tři nebo více. Zřizovatelem 
provozovaných dětských skupin je v Moravskoslezském kraji v 75 % případů spolek a všichni 
ostatní možní zřizovatelé jsou zastoupeni minoritně. Jak konkrétně struktura zřizovatelů 
dětských skupin v regionu vypadá oproti celorepublikovému průměru, nabízí graf č. 130.

Graf č. 130 –  Porovnání struktury zřizovatelů dětských skupin v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Moravskoslezský kraj = 36
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Provozovatelé dětských skupin v Moravskoslezském kraji uvádějí jako nejsilnější rok pro 
zakládání dětských skupin rok 2018, kdy podle nich bylo založeno 42 % všech zařízení. 
O rok dříve, tedy v roce 2017, jich bylo založeno 25 % a dalších 17 % v roce 2016. Ve svých 
prvopočátcích v roce 2015 v regionu vzniklo 6 % těchto služeb a pro rok 2019 v době 
realizace výzkumu provozovatelé dětských skupin deklarovali, že dosud dali vzniknout 
dalším 11 % dětských skupin. 

3.14.3.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny je v Moravskoslezském kraji 12. Tím se 
region neliší od průměru všech krajů České republiky. V procentuálním zastoupení přitom 
kapacitou do 10 dětí disponuje 19 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 61 % služeb 
a na 16 a více dětí je připraveno 19 % zařízení. Průměrně je přitom v Moravskoslezském 
kraji do jedné dětské skupiny zapsáno 16 dětí (mediánová hodnota je 17). To je přibližně 
stejná hodnota, jakou vykazuje celorepublikový průměr. Podle dotazníkového šetření, 
které však zohledňovalo kvůli termínu sběru dat pouze několik prvních týdnů školního roku 
2019/2020, byla průměrná naplněnost dětské skupiny 81 % (mediánová hodnota byla 
85 %). Moravskoslezský kraj se tak staví zhruba na roveň průměru všech krajů České 
republiky. U tohoto ukazatele je však třeba zohlednit také předpoklad, že v průběhu 
školního roku mohou děti do dětské skupiny ještě přibývat, a procentuální naplněnost tak 
bude pravděpodobně stoupat. 

Dětem z Moravskoslezského kraje navštěvujícím dětskou skupinu jsou průměrně necelé dva 
a tři čtvrtě roku (konkrétně pak 2 roky a 8 měsíců; mediánová hodnota je 2,5 roku). Průměrná 
dětská skupina v Moravskoslezském kraji je pak složena ze tří dětí ve věku do dvou let, osmi 
dětí ve věku 2–3 roky, čtyř dětí ve věku 3–4 roky a dvou dětí starších 4 let. 

3.14.3.3 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny v Moravskoslezském kraji si průměrně vystačí s 5 zaměstnanci, z čehož 
3 jsou osobami pečujícími. Průměrně tři z nich jsou zaměstnané na hlavní pracovní poměr 
a jedna na dohodu o provedení práce. Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy 
(průměrně 1,9 zaměstnance). Pedagogickou kvalifi kací disponuje průměrně 1,1 zaměstnance 
a kvalifi kací zdravotnickou a sociální shodně po 0,4 zaměstnance. To, že chůvy v kvalifi kační 
struktuře personálu dětských skupin mají velmi silné zastoupení, dokládá také fakt, že zatímco 
kvalifi kované chůvy chybí pouze v 11 % dětských skupin, kvalifi kovaní sociální pracovníci 
nejsou v 72 %, zdravotníci v 69 % a pedagogové v 42 % těchto zařízení. Průměrnou 
kvalifi kační strukturu pečujícího personálu v Moravskoslezském kraji naznačuje graf č. 131.
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Graf č. 131 – Kvalifi kační struktura pečujícího personálu v regionu

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 379; za Moravskoslezský kraj = 36

Pozn.: Průměrně jedna dětská skupina v Moravskoslezském kraji zaměstnává 3,389 pečující osoby.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující činí v dětských skupinách 
v Moravskoslezském kraji 21 050 Kč. Průměrná hodnota je bezmála 20 800 Kč, čímž je 
region na průměru všech krajů České republiky.

3.14.3.4 Výhody dětské skupiny

Ve vnímání výhod dětských skupin se Moravskoslezský kraj nijak výrazně neliší od průměru 
všech regionů. Dětské skupiny jsou svými provozovateli primárně vnímané jako příležitost pro 
individuální přístup k dětem, umožňují také rodičům dřívější návrat po mateřské/rodičovské 
dovolené na trh práce a podporují jejich částečné a fl exibilní pracovní úvazky. Provozovatelé 
dětských skupin v Moravskoslezském kraji jako jediní vyjádřili nesouhlas s tvrzením, že 
dětské skupiny doplňují nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí, v nadprůměrné míře 
(31 % respondentů s tímto tvrzením nesouhlasí).
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3.14.3.5 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je v Moravskoslezském kraji stejně jako v ostatních krajích České 
republiky nejčastěji nastaven jako fi xní měsíční sazba (67 % případů). Alternativním 
řešením případně bývá denní sazba. Zaměříme-li se na měsíční poplatek za docházku, 
který je nejtypičtějším způsobem zpoplatnění, mediánová hodnota tohoto poplatku 
v Moravskoslezském kraji činí 2 300 Kč. Průměrná hodnota mírně převyšuje 3 200 Kč, 
čímž je region na průměru všech krajů. Jak vypadá distribuce fi xních měsíčních poplatků 
v tomto regionu oproti celorepublikovému průměru, je zobrazeno v grafu č. 132.

Graf č. 132 –  Porovnání poplatků za docházku do dětské skupiny v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 275; za Moravskoslezský kraj = 24
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Způsob stravování dětí v dětských skupinách je v Moravskoslezském kraji v 50 % případů 
řešen dovážkou obědů, přičemž svačiny jsou chystány přímo na místě, 36 % zařízení dováží 
veškeré jídlo. Jiné způsoby zajištění stravování jsou v dětských skupinách v tomto regionu 
výjimečné. Porovnání Moravskoslezského kraje s průměrem všech regionů České republiky, 
pokud jde o způsob zajištění stravování dětí v dětských skupinách, nabízí graf č. 133.

Graf č. 133 –  Porovnání způsobu stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 375; za Moravskoslezský kraj = 36

Mediánová hodnota denního poplatku za stravování jednoho dítěte činí v Moravskoslezském 
kraji 67 Kč a průměr je 85 Kč, čímž je region celorepublikově průměrný. Porovnání 
výše tohoto poplatku pro Moravskoslezský kraj s průměrem všech krajů České republiky 
demonstruje graf č. 134.
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Graf č. 134 –  Porovnání poplatků za stravování v dětské skupině v regionu 
s celorepublikovým průměrem

Zdroj: Primární šetření; celkem dotazováno ČR = 345; za Moravskoslezský kraj = 35
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4  PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH 
SKUPIN ZAKLÁDANÝCH 
ZAMĚSTNAVATELI

Dětských skupin zřizovaných zaměstnavateli v České republice není mnoho. Z celkem 
965 v době analýzy provozovaných zařízení jich zaměstnavatel pro své zaměstnance 
provozuje 31, čímž jsou podnikové dětské skupiny pátou nejčastější formou z pohledu 
zřizovatele z celkem devíti možných. V roli zřizovatele v České republice zcela dominuje 
spolek následovaný s velkým odstupem obecně prospěšnou společností.

Nejvíce podnikových dětských skupin nabízí rodičům a jejich dětem k dispozici Středočeský 
kraj. 

Tato studie se v části dotazníkového šetření stručně zaměřila také na tuto specifi ckou 
problematiku a položila několik otázek relevantní cílové skupině provozovatelů podnikových 
dětských skupin. Těch se podařilo dotázat 21.

Podnikové služby dětských skupin využívají častěji zaměstnané matky. Provozovatelé 
podnikových dětských skupin se v 57 % shodují, že služeb jejich dětských skupin více 
využívají právě matky, a dalších 43 % uvádí, že matky a otcové tyto služby využívají 
ve stejné míře. V žádné podnikové dětské skupině nedominují otcové coby uživatelé těchto 
služeb pro své děti.

Primární výhodou podnikových dětských skupin je v očích provozovatelů skutečnost, 
že podporují návrat rodičů po mateřské/rodičovské dovolené zpět do téže fi rmy 
a nehledají si pracovní místo jinde. Shodne se na tom 95 % dotázaných provozovatelů 
podnikových zařízení, přičemž zcela jednoznačný souhlas vyjádřilo 71 % dotázaných. 
Existence podnikové dětské skupiny zároveň zlepšuje vnímání fi rmy coby zaměstnavatele 
a zlepšuje tak jeho employer brand. Na tomto se shodnou všichni dotázaní, ovšem zcela 
jednoznačný souhlas vyjádřilo 57 % z nich, zbytek uvádí, že s tvrzením spíše souhlasí. 
Že by existence podnikové dětské skupiny napomáhala zefektivnění chodu fi rmy, si spíše 
nemyslí 14 % dotázaných, zbytek více či méně souhlasí i s tímto tvrzením.

Rodiče využívající služeb podnikových dětských skupin jsou v 71 % případů zaměstnáni 
na plný úvazek. 



200

Podniky provozující dětské skupiny zpravidla tuto službu nabízejí pouze vlastním zaměstnancům. 
Partnerskou smlouvu o poskytování služeb dětské skupiny s dalšími zaměstnavateli v regionu 
má uzavřenou pouhých 24 % dotázaných provozovatelů.

Na fi nancování provozu podnikové dětské skupiny se zpravidla samotný podnik podílí velmi 
významně a posiluje tak vnímání této služby coby benefi tu pro své zaměstnance. Přesněji 
19 % podniků provozujících dětskou skupinu hradí veškerý provoz ze svých prostředků 
a 52 % uvádí fi nanční spoluúčast fi rmy a rodičů. Pouhých 5 % udává, že provoz je plně 
hrazen z prostředků rodičů, kteří služeb podnikové dětské skupiny využívají pro své děti. 
Ostatní respondenti uvedli jiný způsob fi nancování.
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5  KOMPARACE KLÍČOVÝCH 
UKAZATELŮ NA ÚROVNI 
ČESKÉ REPUBLIKY

5.1 Shrnutí sekundární analýzy

V České republice se v roce 2019 nacházelo 743 poskytovatelů dětských skupin, kteří souhrnně 
provozovali 965 těchto zařízení. Aritmetickým průměrem vidíme, že na 1 poskytovatele 
v České republice připadá 1,3 dětské skupiny. Celková kapacita míst v těchto službách byla 
12 673 dětí v roce 2019. Převažující právní formou je spolek (64 %) následovaný obecně 
prospěnými společnostmi (17 %), ústavy (7 %) a územními samosprávnými celky nebo jimi 
založenými právnickými osobami (7 %). Podnikových dětských skupin jsou na území České 
republiky 4 %. Počet dětských skupin se v čase významně měnil v návaznosti na legislativní 
změny a ekonomický vývoj. Z počtu 63 dětských skupin od roku 2015 se Česká republika 
do roku 2019 posunula na zmiňovaných 965. Nejpatrnější nárůst dětských skupin v České 
republice byl mezi lety 2016 a 2018, kdy počet těchto zařízení meziročně vzrůstal 
o 250 za rok.

Nejvíce dětských skupin je provozováno ve Středočeském kraji (189), Praze (178) 
a Jihomoravském kraji (152), kde je taktéž nejpatrnější nárůst dětských skupin mezi lety 
2015 a 2019. Celkově každý z těchto krajů nabízí své služby rodičům více než 2 100 dětí. 
Nejmenší zastoupení dětských skupin je naopak v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina. 
Konkrétní počty dětských skupin, jejich kapacit, vývoje a právní formy nabízí tabulky 
č. 15, 16, 17 a 18. 
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Tabulka č. 15 –  Regionální srovnání počtu poskytovatelů dětských skupin 
pro rok 2019

Region
Počet poskytovatelů dětských skupin 

v roce 2019

Česká republika 743

Hlavní město Praha 122

Středočeský kraj 152

Jihočeský kraj 33

Plzeňský kraj 25

Karlovarský kraj 5

Ústecký kraj 43

Liberecký kraj 27

Královéhradecký kraj 43

Pardubický kraj 36

Kraj Vysočina 17

Jihomoravský kraj 108

Olomoucký kraj 43

Zlínský kraj 30

Moravskoslezský kraj 59

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019
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Tabulka č. 16 –  Regionální srovnání celkové kapacity míst dětských skupin 
pro rok 2019

Region
Celková kapacita míst dětských skupin 

za rok 2019

Česká republika 12 673

Hlavní město Praha 2 488

Středočeský kraj 2 377

Jihočeský kraj 499

Plzeňský kraj 385

Karlovarský kraj 72

Ústecký kraj 683

Liberecký kraj 469

Královéhradecký kraj 507

Pardubický kraj 614

Kraj Vysočina 238

Jihomoravský kraj 2 184

Olomoucký kraj 654

Zlínský kraj 444

Moravskoslezský kraj 1 059

 Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019
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Tabulka č. 17 – Regionální srovnání počtu dětských skupin v čase

Region

Počet dětských skupin 

v roce 2019 v roce 2018 v roce 2017 v roce 2016 v roce 2015

Česká republika 965 875 507 253 63

Hlavní město Praha 178 157 87 55 15

Středočeský kraj 189 172 107 51 6

Jihočeský kraj 44 39 23 14 3

Plzeňský kraj 32 33 23 10 3

Karlovarský kraj 5 5 3 2 1

Ústecký kraj 52 47 25 11 1

Liberecký kraj 32 31 15 9 3

Královéhradecký kraj 46 45 27 8 2

Pardubický kraj 45 40 24 13 1

Kraj Vysočina 20 17 10 3 0

Jihomoravský kraj 157 145 80 38 17

Olomoucký kraj 53 44 25 11 3

Zlínský kraj 35 32 20 7 0

Moravskoslezský kraj 77 68 38 21 8

Zdroj: Evidence dětských skupin, MPSV, 2019
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Počet příjemců rodičovského příspěvku v České republice se po mírném poklesu v roce 
2016 zvýšil z 272 056 na celkových 276 306 v roce 2018. Za rok 2019 nebyl tento údaj 
v době analýzy k dispozici. Nejvíc čerpají rodičovský příspěvek obyvatelé Středočeského 
kraje, Prahy a Jihomoravského kraje. Nejméně pak v Karlovarském kraji. 

V této logice můžeme vidět i rozdělení počtu dětí v jednotlivých regionech. Nejvíce dětí 
do 3 let žije v regionech Prahy, Středočeského kraje a v Jihomoravském kraji, kde je tak 
potenciál dětských skupin aktuálně nejvyšší. Nejméně dětí do 3 let je v Karlovarském kraji. 

Úhrnná plodnost v České republice meziročně roste. Za rok 2019 sice dosud údaj znám není, 
avšak v roce 2018 tento ukazatel činil 1,7 dítěte. V roce 2017 tomu bylo 1,68 dítěte, v roce 
2016 dosahoval 1,6 dítěte a v roce 2015 celkem 1,57 dítěte. Pouze ve třech krajích oproti 
zbytku České republiky úhrnná plodnost klesala, a to ve Středočeském kraji, v Jihočeském 
kraji a v Ústeckém kraji. 

Počtem příjemců rodičovského příspěvku, počtem dětí v jednotlivých věkových kategoriích 
a úhrnnou plodností se dále zabývají tabulky č. 19, 20 a 21. 
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Tabulka č. 20 – Regionální srovnání počtu příjemců rodičovského příspěvku v čase

Region
Počet příjemců rodičovského příspěvku

v roce 2018 v roce 2017 v roce 2016 v roce 2015 
Česká republika  276 306  276 957  272 056  274 218 
Hlavní město Praha  33 944  34 454  33 899  33 969 
Středočeský kraj  37 705  37 578  36 821  37 372 
Jihočeský kraj  16 742  16 820  16 342  16 586 
Plzeňský kraj  14 548  14 524  14 241  14 285 
Karlovarský kraj  6 852  7 051  7 015  7 141 
Ústecký kraj  20 777  21 328  21 156  21 368 
Liberecký kraj  11 759  11 832  11 578  11 508 
Královéhradecký kraj  13 980  14 054  13 877  14 039 
Pardubický kraj  13 613  13 571  13 239  13 295 
Kraj Vysočina  13 103  12 995  12 702  12 884 
Jihomoravský kraj  32 290  31 946  31 436  31 471 
Olomoucký kraj  16 198  16 208  15 927  16 031 
Zlínský kraj  14 714  14 542  14 054  14 084 
Moravskoslezský kraj  30 081  30 054  29 769  30 185 

Zdroj:  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statistika počtu příjemců rodičovského příspěvku, 
interní data MPSV, 2019

Tabulka č. 21 – Regionální srovnání úhrnné plodnosti v čase

Region
Úhrnná plodnost

v roce 2018 v roce 2017 v roce 2016 v roce 2015 
Česká republika 1,702 1,681 1,626 1,566
Hlavní město Praha 1,563 1,547 1,495 1,472
Středočeský kraj 1,740 1,784 1,667 1,637
Jihočeský kraj 1,739 1,749 1,666 1,660
Plzeňský kraj 1,702 1,681 1,616 1,552
Karlovarský kraj 1,597 1,549 1,548 1,452
Ústecký kraj 1,689 1,721 1,645 1,605
Liberecký kraj 1,747 1,726 1,769 1,617
Královéhradecký kraj 1,746 1,724 1,647 1,605
Pardubický kraj 1,747 1,680 1,683 1,575
Kraj Vysočina 1,746 1,729 1,637 1,622
Jihomoravský kraj 1,742 1,718 1,641 1,555
Olomoucký kraj 1,695 1,656 1,605 1,542
Zlínský kraj 1,704 1,666 1,572 1,528
Moravskoslezský kraj 1,672 1,606 1,569 1,500

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statistika úhrnné plodnosti, interní data MPSV, 2019
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V České republice v roce 2018 převažovalo obecně střední vzdělání ať už s maturitou, či 
bez maturity. Vysokoškolské vzdělání mělo 19,4 % Čechů a 13,7 % mělo pouze základní 
vzdělání či bylo úplně bez vzdělání. Největší podíl lidí se základním vzděláním nebo 
bez vzdělání byl v Ústeckém (20,3 %) a Karlovarském kraji (19,1 %). Naopak nejvíce 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel měla Praha (38,3 %) a Jihomoravský kraj (22,6 %). 
Podrobně se rozdělení obyvatelstva dle vzdělání a regionů věnuje tabulka č. 22. 

Tabulka č. 22 –  Regionální srovnání vzdělanostní struktury obyvatel 
pro rok 2018 v tisících

Region
základní a bez 

vzdělání
střední bez 

maturity
střední 

s maturitou
vysokoškolské

Česká republika 13,7 % 32,6 % 34,4 % 19,4 %

Hlavní město Praha 7,8 % 16,6 % 37,2 % 38,3 %

Středočeský kraj 13,0 % 32,8 % 36,0 % 18,2 %

Jihočeský kraj 13,8 % 36,6 % 34,0 % 15,7 %

Plzeňský kraj 12,8 % 36,4 % 33,8 % 17,0 %

Karlovarský kraj 19,1 % 36,6 % 31,9 % 12,4 %

Ústecký kraj 20,3 % 35,5 % 32,9 % 11,3 %

Liberecký kraj 16,5 % 36,1 % 32,6 % 14,8 %

Královéhradecký kraj 12,8 % 33,1 % 36,2 % 17,9 %

Pardubický kraj 13,5 % 35,8 % 35,3 % 15,5 %

Kraj Vysočina 12,4 % 37,5 % 34,5 % 15,6 %

Jihomoravský kraj 13,1 % 31,4 % 32,9 % 22,6 %

Olomoucký kraj 14,4 % 35,9 % 35,1 % 14,6 %

Zlínský kraj 13,4 % 37,2 % 33,5 % 15,9 %

Moravskoslezský kraj 15,3 % 34,8 % 32,7 % 17,2 %

Zdroj: Nejvyšší dosažené vzdělání, Český statistický úřad, 2019, vlastní výpočty

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice od roku 2015 roste. V první polovině 
roku 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda celkem 31 502 Kč, což je v průměru 
o více než 1 200 Kč více než v roce 2018. Nejvyšší průměrný plat mají lidé v Praze, 
celkem 41 964 Kč. Nejméně pak v Karlovarském kraji, kde průměrná hrubá měsíční mzda 
dosahuje 29 031 Kč. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice po krajích 
dále uvádí tabulka č. 23.
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Tabulka č. 23 – Regionální srovnání průměrné hrubé měsíční mzdy v čase v Kč

Region
Průměrná hrubá měsíční mzda

v roce 2019  v roce 2018  v roce 2017  v roce 2016  v roce 2015 

Česká republika 31 502 30 248 28 080 26 200 25 049

Hlavní město Praha 41 964 40 059 37 689 35 341 34 507

Středočeský kraj 34 337 32 393 29 954 27 931 26 575

Jihočeský kraj 29 965 28 870 26 689 24 962 23 844

Plzeňský kraj 32 165 31 032 28 970 26 812 25 445

Karlovarský kraj 29 031 27 974 25 995 23 769 22 576

Ústecký kraj 30 529 29 290 27 073 25 372 24 041

Liberecký kraj 30 890 29 682 27 414 25 761 24 640

Královéhradecký kraj 31 300 29 622 27 253 25 513 24 088

Pardubický kraj 29 579 28 685 26 737 24 861 23 757

Kraj Vysočina 30 268 29 256 27 136 25 187 24 119

Jihomoravský kraj 31 926 30 736 28 677 26 916 25 645

Olomoucký kraj 29 702 28 646 26 402 24 754 23 653

Zlínský kraj 29 411 28 427 26 258 24 358 23 343

Moravskoslezský kraj 29 961 28 796 26 875 25 258 24 446

Zdroj: Zaměstnanci a hrubé měsíční mzdy – územní srovnání, Český statistický úřad, 2019

V roce 2018 bylo v České republice registrováno celkem 501 187 obchodních společností 
a 2 088 245 podnikajících fyzických osob. Největší podíl jak obchodních společností, 
tak podnikajících fyzických osob byl v Praze, nejméně pak v Karlovarském kraji a v Kraji 
Vysočina. Rozdělení obchodních společností a podnikajících fyzických osob blíže ilustruje 
tabulka č. 24.
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Tabulka č. 24 –  Regionální srovnání obchodních společností a podnikajících 
fyzických osob pro rok 2018

Region
Obchodní společnosti 

celkem
Počet podnikajících 

fyzických osob

Česká republika 501 187 2 088 245

Hlavní město Praha 220 462 333 570

Středočeský kraj 38 531 272 156

Jihočeský kraj 17 154 130 864

Plzeňský kraj 17 288 113 129

Karlovarský kraj 10 263 55 772

Ústecký kraj 20 464 136 303

Liberecký kraj 12 869 94 703

Královéhradecký kraj 14 658 111 532

Pardubický kraj 13 101 96 098

Kraj Vysočina 9 926 92 129

Jihomoravský kraj 58 069 228 730

Olomoucký kraj 16 384 112 787

Zlínský kraj 16 711 113 962

Moravskoslezský kraj 35 307 196 510

Zdroj: Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem, Český statistický úřad, 2019

Míra ekonomické aktivity, respektive zaměstnanosti, od roku 2015 do roku 2018 rostla při 
současném poklesu míry nezaměstnanosti. Mezi rokem 2018 a první polovinou roku 2019 
však tyto ukazatele poklesly na svou předchozí úroveň z roku 2017. Nezaměstnanost nadále 
pokračuje v sestupném trendu. V první polovině roku 2019 byla míra ekonomické aktivity 
na úrovni 59,9 %. Nejvyšší míru ekonomické aktivity má hlavní město Praha s 65,7 % a nejhorší 
pak Ústecký kraj s 56,3 %. Obecná míra nezaměstnanosti v první polovině roku 2019 dosáhla 
2 %. Nejnižší je přitom v Plzeňském kraji (1,1 %) a nejvyšší v Karlovarském kraji (4,3 %). Jak 
konkrétně se tyto makroekonomické údaje vyvíjely v čase, je zřejmé v tabulkách č. 25, 26, 27.

S ohledem na vývoj nezaměstnanosti a růstu průměrných platů si můžeme povšimnout 
provázanosti těchto ukazatelů s rozvojem počtu dětských skupin v České republice. Nejvyšší 
nárůst dětských skupin je mezi lety 2016 a 2018, kdy nezaměstnanost a průměrná hrubá 
měsíční mzda v České republice stoupá nejvíce. Zpomalení v rozvoji nových dětských 
skupin přichází mezi lety 2018 a 2019, kdy taktéž zpomalují tyto ukazatele. 
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Tabulka č. 25 – Regionální srovnání míry ekonomické aktivity v čase

Region
Míra ekonomické aktivity

 v roce 2019  v roce 2018  v roce 2017  v roce 2016  v roce 2015 

Česká republika 59,9 60,2 59,9 59,7 59,1

Hlavní město Praha 65,7 65,3 64,2 62,8 60,2

Středočeský kraj 61,9 62,1 61,5 61,1 61,1

Jihočeský kraj 58,9 59,3 59,7 59,2 58,5

Plzeňský kraj 60,3 60,5 60,6 60,7 61,0

Karlovarský kraj 62,8 62,2 61,3 61,1 60,8

Ústecký kraj 56,3 57,9 57,8 58,2 57,1

Liberecký kraj 57,8 57,9 58,2 59,0 58,6

Královéhradecký kraj 59,4 59,4 59,7 58,9 58,7

Pardubický kraj 59,7 60,2 60,0 60,5 60,1

Kraj Vysočina 59,5 59,5 59,1 58,0 57,4

Jihomoravský kraj 60,0 60,1 60,0 60,4 60,1

Olomoucký kraj 59,4 59,8 58,6 58,0 57,0

Zlínský kraj 58,5 58,8 58,8 58,2 59,0

Moravskoslezský kraj 58,8 59,8 59,4 59,3 57,9

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019
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Tabulka č. 26 – Regionální srovnání míry zaměstnanosti v čase

Region
Míra zaměstnanosti

 v roce 2019  v roce 2018  v roce 2017  v roce 2016 v roce 2015

Česká republika 58,7 58,9 58,2 57,3 56,2

Hlavní město Praha 64,7 64,4 63,1 61,4 60,2

Středočeský kraj 61,2 60,9 60,2 59,2 59,0

Jihočeský kraj 57,9 58,5 58,4 57,5 56,2

Plzeňský kraj 59,7 59,6 59,4 58,6 58,7

Karlovarský kraj 60,0 60,4 59,3 57,8 56,8

Ústecký kraj 55,0 55,8 55,8 55,2 52,8

Liberecký kraj 56,6 56,8 56,0 56,4 55,4

Královéhradecký kraj 58,6 58,0 58,4 56,5 55,4

Pardubický kraj 58,9 59,1 58,3 58,2 57,3

Kraj Vysočina 58,6 58,5 57,5 56,2 54,7

Jihomoravský kraj 58,9 58,5 58,0 58,0 57,1

Olomoucký kraj 58,0 58,2 56,8 55,8 53,7

Zlínský kraj 57,5 57,8 56,7 55,9 56,2

Moravskoslezský kraj 56,8 57,6 56,6 55,2 53,2

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019
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Tabulka č. 27 – Regionální srovnání míry nezaměstnanosti v čase

Region
Obecná míra nezaměstnanosti

v roce 2019  v roce 2018  v roce 2017  v roce 2016  v roce 2015 

Česká republika 2,0 2,2 2,9 4,0 5,2

Hlavní město Praha 1,5 1,3 1,7 2,2 2,8

Středočeský kraj 1,2 2,0 2,1 3,1 3,5

Jihočeský kraj 1,7 1,4 2,2 2,8 4,0

Plzeňský kraj 1,1 1,5 1,9 3,4 3,8

Karlovarský kraj 4,3 2,9 3,3 5,4 6,7

Ústecký kraj 2,3 3,6 3,5 5,1 7,6

Liberecký kraj 1,9 1,9 3,7 4,4 5,5

Královéhradecký kraj 1,4 2,3 2,2 4,1 5,6

Pardubický kraj 1,3 1,7 2,7 3,7 4,6

Kraj Vysočina 1,5 1,7 2,7 3,2 4,7

Jihomoravský kraj 1,7 2,6 3,3 3,9 5,0

Olomoucký kraj 2,4 2,6 3,1 3,7 5,9

Zlínský kraj 1,7 1,8 3,6 4,0 4,7

Moravskoslezský kraj 3,5 3,7 4,7 6,9 8,1

Zdroj:  Základní charakteristiky ekonomického postavení obyvatelstva ve věku 15 a více let, 
Český statistický úřad, 2019
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5.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření

V České republice bylo z celkem 743 provozovatelů dětských skupin dotázáno 379 respondentů. 

5.2.1 Založení dětské skupiny a zřizovatel

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejčastěji jeden provozovatel provozuje jednu 
dětskou skupinu. V České republice můžeme vidět, že jedno takové zařízení provozuje 
68,8 % poskytovatelů. Pětina provozovatelů vede dvě dětské skupiny a 11,6 % spravuje 
tři nebo více. 

Nejčastějším způsobem zřízení dětských skupin je pod právní formou spolku (65 %), 
následuje územní samosprávný celku nebo jím založená právnická osoba (10 %) nebo 
obecně prospěšná společnost (6 %) či podniková dětská skupina (6 %). Mezi kraji se 
celorepublikovému průměru vymyká Praha a Středočeský kraj, kde je zřizovatelem častěji 
územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba, ústav či zaměstnavatel. 
Portfolio poskytovatelů dětských skupin je tak v Praze a Středočeském kraji v České 
republice nejpestřejší. 

Naprostá většina dětských skupin byla založena mezi lety 2016–2018, kdy jejich počet 
vzrůstal nejvíce. Konkrétně bylo založeno 7 % dětských skupin v roce 2015, v roce 2016 to 
činilo 24 %, dále se v roce 2017 počet navýšil o 27 %, v roce 2018 to bylo 34 % a v roce 
2019 pak 9 % dětských skupin. Největší tradici mají přitom dětské skupiny v Praze, kde 
bylo založeno v roce 2015 15 % zdejších dětských skupin. 

5.2.2 Kapacita a věková struktura dětské skupiny

Mediánová hodnota kapacity dětské skupiny v České republice je 13 dětí. V procentuálním 
zastoupení přitom kapacitou do 10 dětí disponuje 17,7 % dětských skupin, 11–15 dětí pojme 
67,5 % a na 16 a více dětí je připraveno 14,8 %. Průměrně je v České republice do jedné 
dětské skupiny zapsáno 16 dětí (mediánová hodnota je 15). S ohledem na fakt, že do dětské 
skupiny děti zpravidla nechodí na celých pět dní v týdnu (průměrná docházka do dětské 
skupiny činí dle Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli 
i rodiči z roku 2019 4,1 dne), lze říci, že naplněnost dětských skupin zhruba odpovídá 
jejich kapacitám. Tato zařízení pravděpodobně dokážou v případě potřeby a zájmu ze 
strany rodičů přijmout dítě nebo děti navíc, netrpí však rozhodně tím, že by jejich kapacity 
nebyly vytížené. Jistou výjimku, co se kapacit a naplněnosti týče, je Královéhradecký 
kraj, kde jsou dětské skupiny uzpůsobeny v průměru na 11 dětí (mediánová hodnota 
12) a celkově do těchto služeb dochází v průměru 12 dětí (mediánová hodnota je 12). 
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Co se procentuální naplněnosti týče, vidíme,že v prvních několika týdnech školního roku, 
kdy probíhal sběr dat, byla průměrná naplněnost 80 %. U tohoto ukazatele je však třeba 
zohlednit také předpoklad, že v průběhu školního roku mohou děti do dětské skupiny ještě 
přibývat, a procentuální naplněnost tak bude pravděpodobně stoupat. 

Dětskou skupinu navštěvují nejvíce dvou až tříleté děti. Průměrná dětská skupina je složena 
ze tří dětí ve věku do 2 let, ze sedmi dětí mezi 2 a 3 roky, dvou dětí mezi 3 a 4 roky 
a jednoho dítěte staršího 4 let. 

Detailní pohled na regionální srovnání kapacity dětských skupin a srovnání věkové struktury 
dětí v dětských skupinách lze vidět v tabulkách č. 28 a 29. 
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Tabulka č. 28 – Regionální srovnání kapacity dětské skupiny

Region Do 10 11 až 15 16 a více Velikost vzorku

Česká republika 17,7 % 67,5 % 14,8 % 379

Hlavní město Praha 17,7 % 66,1 % 16,1 % 62

Středočeský kraj 24,3 % 62,9 % 12,9 % 70

Jihočeský kraj 13,3 % 66,7 % 20,0 % 15!

Plzeňský kraj 30,0 % 50,0 % 20,0 % 10!

Karlovarský kraj 0,0 % 100,0 % 0,0 % 2!

Ústecký kraj 6,1 % 84,8 % 9,1 % 33

Liberecký kraj 11,1 % 77,8 % 11,1 % 18

Královéhradecký kraj 31,6 % 63,2 % 5,3 % 19

Pardubický kraj 0,0 % 92,9 % 7,1 % 14!

Kraj Vysočina 37,5 % 50,0 % 12,5 % 8!

Jihomoravský kraj 13,2 % 66,0 % 20,8 % 53

Olomoucký kraj 24,0 % 64,0 % 12,0 % 25

Zlínský kraj 7,1 % 71,4 % 21,4 % 14!

Moravskoslezský kraj 19,4 % 61,1 % 19,4 % 36

Zdroj: Primární šetření

Pozn: ! Nízký podíl vzorku. Údaje jsou pouze indikativní.
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Tabulka č. 29 – Regionální srovnání věkové struktury dětí v dětských skupinách

Region Do 2 let
2,1 až 3 

roky
3,1 až 4 

roky
starší 4 let Nevím

Velikost 
vzorku

Česká republika 22,4 % 50,4 % 17,9 % 8,4 % 0,8 % 379

Hlavní město Praha 21,0 % 59,7 % 16,1 % 3,2 % 0 % 62

Středočeský kraj 15,7 % 58,6 % 17,1 % 8,6 % 0 % 70

Jihočeský kraj 26,7 % 40 % 26,7 % 6,7 % 0 % 15!

Plzeňský kraj 10 % 60 % 20 % 10 % 0 % 10!

Karlovarský kraj 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 2!

Ústecký kraj 27,3 % 36,4 % 18,2 % 18,2 % 0 % 33

Liberecký kraj 33,3 % 50 % 5,6 % 11,1 % 0 % 18

Královéhradecký kraj 26,3 % 31,6 % 26,3 % 10,5 % 5,3 % 19

Pardubický kraj 7,1 % 71,4 % 7,1 % 14,3 % 0 % 14!

Kraj Vysočina 25 % 50 % 12,5 % 12,5 % 0 % 8!

Jihomoravský kraj 20,8 % 52,8 % 17 % 7,5 % 1,9 % 53

Olomoucký kraj 20 % 48 % 32 % 0 % 0 % 25

Zlínský kraj 28,6 % 21,4 % 14,3 % 28,6 % 7,1 % 14!

Moravskoslezský kraj 36,1 % 41,7 % 19,4 % 2,8 % 0 % 36

Zdroj: Primární šetření

Pozn: ! Nízký podíl vzorku. Údaje jsou pouze indikativní.
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5.2.2.1 Zaměstnanci dětské skupiny a jejich příjem

Dětské skupiny si průměrně vystačí se 4 zaměstnanci, z čehož 3 jsou osobami pečujícími. 
Ty téměř ve většině případů pracují pro dětskou skupinu na hlavní pracovní poměr. Z dohod 
bývá upřednostňována dohoda o provedení práce, avšak i ta je využívána velmi zřídka. 
Osoby pečující bývají nejčastěji kvalifi kací chůvy (průměrně 1,9 zaměstnance). Pedagogickou 
kvalifi kací disponuje průměrně 1 zaměstnanec, kvalifi kací sociální pak 0,4 zaměstnance 
a kvalifi kací zdravotnickou 0,4 zaměstnance. V praxi to znamená, že kvalifi kované chůvy 
chybí v minimu dětských skupin, tj. ve 13 % dětských skupin. Kvalifi kovaní sociální pracovníci 
nejsou v 72 %, zdravotníci v 68 % a pedagogové ve 40 % těchto zařízení.

Mediánová hodnota hrubého měsíčního příjmu osoby pečující v dětských skupinách 
v České republice činí 20 800. Průměrná hodnota částky dosahuje 21 232 Kč. Nejvyšší 
plat mají pečující osoby v Praze, kde dosahuje průměrně 22 750 Kč, naopak nejnižší je 
v Ústeckém kraji, kde tento plat průměrně činní 19 150 Kč. Zastoupení osob pečujících 
v dětských skupinách dle příjmových skupin se věnuje tabulka č. 30. 
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5.2.2.2 Stravování a poplatky za služby dětské skupiny

Poplatek za docházku je u dětských skupin nastaven nejčastěji jako fi xní měsíční sazba 
(73 % případů). V tom se kraje v České republice navzájem neliší. Alternativním řešením 
případně bývá denní sazba. Mediánová hodnota měsíčního poplatku za docházku 
do dětské skupiny činí 2 500 Kč, průměrná hodnota je přitom bezmála 3 230 Kč. 
Nejdražším regionem pro docházku dětí do dětské skupiny je Praha, kde měsíční poplatek 
činí v průměru 5 750 Kč, mediánová hodnota 5 600 Kč. Nejlevnějším regionem je Ústecký 
kraj, kde rodiče za docházku jednoho dítěte do dětské skupiny zaplatí v průměru 1 520 Kč, 
medián 1 500 Kč. Bližší pohled na regionální srovnání fi xního měsíčního poplatku přináší 
graf č. 31.

Způsob stravování v dětských skupinách je řešen v polovině případů pomocí dovozu 
obědů, kdy dětská skupina dělá pouze svačiny. Ve 23 % případů zajišťuje dětská skupina 
kompletně dovoz stravy jak obědů, tak i svačin. V 10 % je zajištěn dovoz obědů a svačiny 
zajišťují rodiče, v 6 % je oběd i svačina zajišťována pouze rodiči. Vlastní vývařovnu má 
8 % dětských skupin. 

Průměrně rodiče zaplatí za stravování dítěte v dětské skupině 92 Kč, mediánová hodnota 
činí 65 Kč. Nejvíc si za stravování dítěte v dětské skupině připlatí obyvatelé Prahy. 
Mediánová hodnota tohoto poplatku v Praze činí 83 Kč a průměr je 94 Kč. Nejméně 
pak zaplatí za stravování dětí v dětské skupině obyvatelé Olomouckého kraje (průměrně 
62 Kč, medián 60 Kč).
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7 PŘÍLOHY

7.1  Příloha č. 1: Dotazník primárního šetření 
zaměřeného na poskytovatele 
dětských skupin

ÚVOD

V následujícím dotazníku bychom se Vás rádi zeptali na otázky týkající Vaší dětské skupiny 
(dále také jako DS). 

Budeme se věnovat informacím jako např. věk dětí, počtu dětí, celkové kapacitě dětské 
skupiny, poplatků za docházku a stravné, personální otázky atd.

U0. Kolik dětských skupin celkově provozujete? 

TYP: Otevřená – číslo (number)

Minimální hodnota odpovědi: 1

Maximální hodnota odpovědi: 100

Odpovědi
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U1. Kdo je zřizovatelem dětských skupin, které provozujete? 

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

1: Právnická osoba registrovaná nebo evidovaná podle zákona o církvích 
a náboženských společnostech

2: Územní samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba

3: Obecně prospěšná společnost

4: Zřizovatelem je zaměstnavatel, který tuto službu poskytuje svým zaměstnancům 
jako benefi t (tzv. podniková dětská skupina)

5: Nadace nebo nadační fond

6: Ústav

7: Vysoká škola

8: Spolek

9: Jiné (prosím vepište)

U2.  Nyní se budeme věnovat jedné z vašich dětských skupin. 
V celém dotazníku prosím odpovídejte na otázky v zastoupení 
za konkrétní dětskou skupinu. Níže prosím uveďte, za kterou z vašich 
dětských skupin dotazník vyplňujete. 

TYP: Otevřená – text (open)

PROG: Zobrazit pokud U0 = více než 1

Odpovědi
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DĚTSKÉ SKUPINY

D0. Od kterého roku provozujete Vaši dětskou skupinu?

TYP: Otevřená – číslo (number)

Minimální hodnota odpovědi: 2000

Maximální hodnota odpovědi: 2050

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

D1. Jaká je kapacita Vaší dětské skupiny?

TYP: Otevřená – číslo (number)

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 100

Odpovědi
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D2 Kolik dětí je aktuálně zapsaných do Vaší dětské skupiny?

TYP: Otevřená – číslo (number)

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 100

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

D3.  Jaká je průměrná procentní naplněnost Vaší dětské skupiny za období 
od září doposud tohoto roku?

TYP: Otevřená – číslo (number)

NAPLNĚNOST UVÁDĚJTE V PROCENTECH

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 100

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko
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D4. Jaký je průměrný věk dětí navštěvujících Vaši dětskou skupinu?

TYP: Otevřená – číslo (number)

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 100

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

D5. Jaká je věková struktura dětí zapsaných ve Vaší dětské skupině?

TYP: Otevřená – více položek text/číslo (formulář)

KE KAŽDÉ VĚKOVÉ KATEGORII UVEĎTE POČET DĚTÍ, KTERÝ V TÉTO KATEGORII MÁTE

Položky formuláře 

1: Do ukončeného 2. roku dítěte Typ: číslo

2: Více než 2 roky až do 3. roku dítěte Typ: číslo

3: Více než 3. roky až do 4. roku dítěte Typ: číslo

4: Více než 4. roky až do 5. roku dítěte Typ: číslo

5: Více než 5 let až do 6. roku dítěte Typ: číslo

6: Starší 6 let Typ: číslo
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D6A. Kolik osob zaměstnává Vaše dětská skupina celkem?

TYP: Otevřená – číslo (number)

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 100

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

D6B. A kolik z toho zaměstnává Vaše dětská skupina pečujících osob?

TYP: Otevřená – číslo (number)

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 100

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko
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D7.  Uveďte, prosím, kolik pečujících osob ve Vaší dětské skupině pracuje 
na HPP a kolik na DPČ nebo DPP.

TYP: Otevřená – více položek text/číslo (formulář)

Položky formuláře PROG

1: HPP (hlavní pracovní poměr) Typ: číslo

2: DPČ (dohoda o pracovní činnosti) Typ: číslo

3: DPP (dohoda o provedení práce) Typ: číslo

4: Jiné (vypište) 

Umožnit vepsání 
konkrétní pozice 
s počtem hodin. 
Doplňte až 
3 další pole, 
každé se zobrazí 
po vyplnění 
prvního.

Typ: číslo

D8.  Jakou kvalifi kaci mají pečující osoby ve Vaší dětské skupině? 
Uveďte, prosím, u každé kvalifi kace počet pečujících osob 
s danou kvalifi kací. 

TYP: Otevřená – více položek text/číslo (formulář)

Položky formuláře 

1: Zdravotnická Typ: číslo

2: Pedagogická Typ: číslo

3: Sociální Typ: číslo

4: Chůva Typ: číslo
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D9.  Jaká je průměrná hrubá měsíční mzda pečujících osob 
ve Vaší dětské skupině?

TYP: Otevřená – číslo (number)

PRŮMĚRNOU HRUBOU MĚSÍČNÍ MZDU VYJÁDŘETE V KČ

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 1000000

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

D10. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o Vaší dětské skupině?

TYP: Série otázek na více obrazovek (baterie)

DS JE ZKRATKOU PRO DĚTSKOU SKUPINU

Výroky budou uváděny v náhodném pořadí.

Výroky

1: DS umožňuje dřívější návrat rodičů po mateřské/rodičovské dovolené na trh práce.

2: DS podporuje částečné a fl exibilní pracovní úvazky rodičů.

3: DS doplňuje nedostatečnou kapacitu mateřských škol v okolí.

4: DS umožňuje individuální přístup k dětem.
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VNITŘNÍ TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

1: Rozhodně souhlasím

2: Spíše souhlasím

3: Spíše nesouhlasím

4: Rozhodně nesouhlasím

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko
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DS OD ZAMĚSTNAVATELE

PROG: TATO SEKCE POKUD U1=4

Z1.  Uvedl/a jste, že je Vaše dětská skupina zřizována zaměstnavatelem 
jako benefi t pro zaměstnance. Využívají podle Vás dětskou skupinu 
častěji zaměstnané matky nebo zaměstnaní otcové?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

DS JE ZKRATKOU PRO DĚTSKOU SKUPINU

Odpovědi 

1: Častěji DS využívají zaměstnané matky

2: Častěji DS využívají zaměstnaní otcové

3: Matky i otcové využívají DS zhruba ve stejném poměru

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

Z2. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

TYP: Série otázek na více obrazovek (baterie)

Výroky budou uváděny v náhodném pořadí.

Výroky

1:
Provozování naší dětské skupiny pomáhá návratu matky/otce 
po mateřské/rodičovské dovolené právě do naší společnosti, namísto toho, 
aby hledal/a místo jinde. 

2: Benefi t v podobě naší dětské skupiny zvyšuje atraktivitu zaměstnání ve fi rmě 

3: Fungování naší dětské skupiny přispívá k zefektivnění chodu fi rmy.
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VNITŘNÍ TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

1: Rozhodně ano

2: Spíše ano

3: Spíše ne

4: Rozhodně ne

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

Z3. Rodiče, kteří využívají fi remní dětskou skupinu, jsou zaměstnáni: 

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

1: Častěji na plný úvazek 

2: Častěji na částečný úvazek

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko

Z4.  Má poskytovatel Vaší dětské skupiny uzavřenou partnerskou smlouvu 
o poskytování péče o dítě v dětské skupině s dalšími zaměstnavateli 
v regionu? Mohou Vaši dětskou skupinu navštěvovat i děti rodičů 
jiného zaměstnavatele?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

1: Ano

2: Ne
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Z5. Jak je zajištěno fi nancování Vaší fi remní dětské skupiny?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

1: Fungování DS plně hradí zaměstnavatel

2: Na fungování DS se podílí zaměstnavatel i rodiče

3: Fungování DS plně hradí rodiče

4: Jinak (prosím uveďte): Otevřená odpověď
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FINANCOVÁNÍ DS

PROG: TATO SEKCE SE NEZOBRAZUJE POKUD Z5=1

F1.  Jak je ve Vaší dětské skupině stanoven poplatek za docházku 
jednoho dítěte?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

1: Fixní měsíční sazba
2: Denní sazba
3: Hodinová sazba
4: Jinak stanovená sazba (uveďte, prosím, jak) Otevřená odpověď

Žádný poplatek stanoven není Zobrazit jako tlačítko

F2. Kolik činí poplatek za docházku jednoho dítěte (bez stravy)?

TYP: Otevřená – číslo (number)

VÝŠI POPLATKU UVÁDĚJTE V KČ

PROG: Zobrazit vybranou možnost ze D10

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 100000000

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko
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F3. Jak je řešeno stravování dětí ve Vaší dětské skupině?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

DS JE ZKRATKOU PRO DĚTSKOU SKUPINU

Odpovědi 

1: DS zajišťuje dovoz obědů a v DS dělá svačiny

2: DS zajišťuje dovoz obědů a svačiny nosí rodiče

3: DS zajišťuje kompletně dovoz stravy (svačiny i obědy)

4: DS má vývařovnu (=zajišťuje svačiny, obědy)

5: Všechno nosí rodiče

9: Jinak (prosím vepište) Otevřená odpověď

F4. Kolik činí ve Vaší dětské skupině denní poplatek za stravu jednoho dítěte?

TYP: Otevřená – číslo (number)

VÝŠI POPLATKU UVÁDĚJTE V KČ

Minimální hodnota odpovědi: 0

Maximální hodnota odpovědi: 10000

Odpovědi

Nevím, nedokážu říci Zobrazit jako tlačítko
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IDENTIFIKACE 

XC1. V jakém kraji se nachází Vaše dětská skupina?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 

101: Hlavní město Praha

102: Středočeský kraj

103: Jihočeský kraj

104: Plzeňský kraj

105: Karlovarský kraj

106: Ústecký kraj

107: Liberecký kraj

108: Královéhradecký kraj

109: Pardubický kraj

110: Kraj Vysočina

111: Jihomoravský kraj

112: Olomoucký kraj

113: Zlínský kraj

114: Moravskoslezský kraj
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I1. A v jakém okrese se nachází? 

TYP: Otevřená – text (open)

PROG: NAŠEPTÁVAT NÁZEV OKRESU

Odpovědi

XC0. Jaká je velikost obce, ve které provozujete dětskou skupinu?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

Odpovědi 
1: Do 1 000 obyvatel
2: 1 001 až 5 000 obyvatel
3: 5 001 až 20 000 obyvatel
4: 20 001 až 100 000 obyvatel
5: Více než 100 000 obyvatel

I2. Kolik zaměstnanců má fi rma, ve které dětskou skupinu provozujete?

TYP: Pouze jedna odpověď (single)

PROG: I2 POUZE POKUD U1=4

Odpovědi 

1: Do 50 zaměstnanců
2: Od 51 do 100 zaměstnanců
3: Od 101 až 250 zaměstnanců
4: Více jak 250 zaměstnanců
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7.2  Příloha č. 2: Kompletní seznam zdrojů 
sekundární analýzy 

Počet poskyt ovatelů dětských skupin

l  Evidence dětských skupin. Evidence dětských skupin [online]. [cit. 2019-12-06]. 
Dostupné z: http://evidence.mpsv.cz/

Počet dětských skupin

l  Evidence dětských skupin. Evidence dětských skupin [online]. [cit. 2019-12-06]. 
Dostupné z: http://evidence.mpsv.cz/

Celková kapacita míst dětských skupin

l  Evidence dětských skupin. Evidence dětských skupin [online]. [cit. 2019-12-06]. 
Dostupné z: http://evidence.mpsv.cz/

Právní forma zřizovatelů dětských skupin

l  Evidence dětských skupin. Evidence dětských skupin [online]. [cit. 2019-12-07]. 
Dostupné z: http://evidence.mpsv.cz/

Míra ekonomické aktivity (rovněž v detailu za muže a ženy zvlášť)

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt
-parametry&f=TABULKA&z=T&katalog=30853&pvo=ZAM01-A&sp=A&sku-
pId=426&c=v3%7E8__RP2018&str=v178

Míra zaměstnanosti (rovněž v detailu za muže a ženy zvlášť)

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt
-parametry&f=TABULKA&z=T&katalog=30853&pvo=ZAM01-A&sp=A&sku-
pId=426&c=v3%7E8__RP2018&str=v178
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Obecná míra nezaměstnanosti (rovněž v detailu za muže a ženy zvlášť)

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-10].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt
-parametry&f=TABULKA&z=T&katalog=30853&pvo=ZAM01-A&sp=A&sku-
pId=426&c=v3%7E8__RP2018&str=v178

HDP v milionech Kč

l  Databáze regionálních účtů. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-13].
Dostupné z: https://1url.cz/FzJTn 

Nejvyšší dosažené vzdělání

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-09].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/101r-k-vek-a-vzdelani-populace--jef5p1v9li

Úhrnná plodnost

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-11].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky

Počet dětí v jednotlivých věkových kategoriích

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-11].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky

Počet příjemců rodičovského příspěvku

l  Ministerstvo práce a sociálních věcí; 2019, Statistika počtu příjemců rodičovského 
příspěvku, interní data MPSV, dostupné na vyžádání

Průměrná hrubá měsíční mzda

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-18].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky

Typy ekonomických subjektů podle vybraných právních forem

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-17].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
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CZ NACE členění ekonomických subjektů

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-17].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky

Členění ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-20].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky

Počet mateřských škol

l  Statistické ročenky školství výkonové ukazatele. MŠMT [online]. [cit. 2019-12-21]. 
Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Počet dětí docházející do mateřských škol

l  Statistické ročenky školství výkonové ukazatele. MŠMT [online]. [cit. 2019-12-21]. 
Dostupné z: http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

Struktura vzdělání populace ČR

l  Veřejná databáze. Český statistický úřad [online]. [cit. 2019-12-09].
Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky
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Realizaci projektu ze strany Ipsos, s. r. o., zajišťoval čtyřčlenný realizační tým, který se 
podílel na plnění zakázky a byl odpovědný za poskytování příslušných služeb souvisejících 
se studií Analýza dopadů na zaměstnanost v regionu.

Tým Ipsos, s. r. o., pracoval ve složení:

Vedoucí týmu:

Mgr. Michal Kormaňák – Account Director Public Affairs

Odborní členové týmu:

Mgr. Miloslav Drábik – Associate Director Public Affairs

Mgr. Jana Svatoňová – Account Director Data Processing 

Ing. Zuzana Mastniková – Research Executive
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