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Dětské skupiny – jesle
Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině přináší určité změny. Tou zásadní, kvůli které
vůbec vznikla potřeba zákon novelizovat, je zavedení stabilního a předvídatelného státního financování po
ukončení financování z Evropského sociálního fondu. Bez zajištění navazujícího financování je totiž zřejmé, že by
naprostá většina současných dětských skupin zanikla, zůstalo by jen malé procento z nich, kde by byla služba plně
hrazena rodiči, pokud by se na provozu nepodílela obec či zaměstnavatel.
Během téměř šestiletého fungování dětských skupin se ukázalo, že jádrem této služby je:
Péče o děti do 3let (2/3 dětí jsou mladší 3let)
Vysoce individuální charakter péče (díky vysokému poměru pečujících osob)
Flexibilita a rychlost zřízení
Otevírací doba vstřícná potřebám dětí i rodičů
Flexibilní docházka umožňující lepší adaptaci dítěte
Tato zjištění byla hlavními východisky při vyjednávání o státním financování a uznání jeslí jako regulérní součásti
systému předškolní péče v ČR. Páteří péčí o předškolní děti nadále zůstávají mateřské školy v gesci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Zásadním nedostatkem předškolní péče v ČR je však nedostatek míst pro děti
mladší 3 let a nedostatečně nastavené podmínky pro péči o takto malé děti v mateřských školách. Novela zákona
o jeslích na tuto skutečnost reaguje a přináší systémové zabezpečení péče o děti do 3let při zohlednění odlišných
podmínek potřebných pro tuto věkovou kategorii – jedná se zejména o nízký poměr dětí vůči pečujícím osobám
nutný pro zajištění individualizované péče. Tento požadavek s sebou nese pochopitelně vyšší náklady oproti MŠ
(více personálu znamená vyšší mzdové náklady pro zařízení – 75 % nákladů na provoz tvoří mzdové náklady).
Nastavení podmínek dětských skupin a jeslí
Dětské skupiny
1 – zahájení povinné školní
docházky

Jesle
0,5 – srpen po 3 narozeninách1

Ruší se podmínka věku dítěte a
zavádí se povinnost 3. pečující
osoby vždy od 13 dětí

Další vzdělávání
pečujících osob

1 PO do 6 dětí
2 PO do 12 dětí
3 PO když je ve skupině 13 – 24
dítě mladší 2 let
Pedagogické, zdravotnické,
sociální vzdělání či profesní
kvalifikace chůva do zahájení
povinné školní docházky.
Bez povinnosti dalšího
vzdělávání.

Standardy kvality

Dobrovolný audit značky kvality.

Financování

Časově omezené projektové
dotace na obsazená místa v DS
(zkoumá se reálná docházka),
riziko sankcí za nemocnost dětí.

Věk dětí

Poměr pečujících
osob a dětí

Kvalifikace
pečujících osob

Zdůvodnění
Systémové řešení
nedostatku míst pro děti do
3 let
Zvýšení kvality poskytované
služby s ohledem na nízký
věk dětí.

Zdravotnické vzdělání či profesní
kvalifikace chůva v jeslích.

Úprava potřebné kvalifikace
s ohledem na úpravu
věkové hranice.

Zavádí se povinné vzdělávaní
pečujících osob (8h ročně; 1x za
dva roky kurz první pomoci
zaměřený na malé děti).
Povinné dodržování zákonem
stanovených standardů kvality.
Nárokové stabilní a
předvídatelné financování dle
uzavřených smluv s rodiči (tj.
nehrozí sankce za nemocnost).

Zvýšení kvality poskytované
péče.

Zvýšení kvality poskytované
péče.
Potřeba zavedení stabilního
a předvídatelného
financování

Transformace dětských skupin na jesle – do 31. 8. 2024:
- Pro přechod na novou PK chůva v jeslích bude připraven dotační program v rámci MPSV
- Po celou dobu bude zajištěna maximální metodická podpora skrze krajské metodiky pro přechod na nové
podmínky – ti, co budou splňovat podmínky, zůstávají automaticky v evidenci, není třeba znovu žádat.
- Pro zařízení, která se specificky zaměřují na jiné aspekty služby, než bylo definováno v hlavních východiscích,
bude poskytnuta maximální metodická podpora při transformaci na jiné zařízení více odpovídající povaze
poskytované služby (MŠ/lesní školka, živnost atd.)
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V návaznosti na garanci míst v MŠ dle školského zákona
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