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1. ÚVOD
1.1.1. Vymezení dětské skupiny
Služba péče o děti předškolního věku ve formě dětských skupin (dále také DS) je vymezena zákonem
č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále
jen zákon č. 247/2014 Sb.). Prostory dále musí splňovat požadavky hygienické vyhlášky č. 281/2014 Sb.
o hygienických požadavcích na provoz DS do 12 dětí (dále jen vyhláška č. 281/2014 Sb.) nebo hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen vyhláška č. 410/2005 Sb.). Dětské skupiny jsou
vedeny v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).
Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho
roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob podle počtu dětí v dětské skupině, což
přesně vymezuje zákon. Pečující osoby splňují odbornou kvaliﬁkaci danou zákonem, jedná se především
o pedagogické, sociální či zdravotnické profese.
Pečující osoby o děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu
poskytované služby. Zařízení musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 hodin denně.
Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.
Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností. Vybudovat zařízení dětské
skupiny, zejména pro menší počet dětí, je pro poskytovatele méně náročné, nežli je tomu u mateřských
škol (dále také MŠ), a služba je tudíž lépe dostupná.
Sužba péče o dítě v dětské skupině může být poskytována široké veřejnosti, kdy zřizovatelem může být
nestátní nezisková organizace, právnická osoba (dále jen PO) podle zákona o církvích, územní samosprávný celek nebo jím založená PO či vysoká škola. Také mohou být zřizovateli zaměstnavatelé, kteří
poskytují tuto službu jako beneﬁt pro své zaměstnance a zakládají si takzvané podnikové dětské skupiny.

1.1.2. Teoreticko-analytický přístup
MPSV zahájilo provoz pilotní dětské skupiny 1. července 2011. Na počátku roku 2019 bylo v celé ČR
evidováno již téměř 900 dětských skupin, které navštěvuje zhruba 14.500 dětí.
Vznik a fungování dětských skupin v ČR lze porovnávat s podobnými aktivitami v zahraničí.
Německé Kindergruppen jsou skupiny deﬁnované jako „instituce“ rodinného typu. Každá skupina je
samostatně založené sdružení (organizační jednotka) s povinností disponovat potřebnými prostory, s náležitým vybavením a dále s povinností absolvovat patřičné vzdělávací kurzy. Jedna skupina smí pečovat
maximálně o 14 dětí.
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Anglické childminders jsou založeny soukromě podnikajícími osobami, které u sebe doma za úplatu pečují více než dvě hodiny týdně o děti. Tyto osoby musí být registrovány u vládní organizace, ve Skotsku to
je Care Commission a v Anglii OFSTED.
V Rakousku se podobné skupiny sdružují do asociace Bundesverband Österreichischer Elternverwalteter Kindergruppen (BÖE), která funguje od roku 1987. Pedagogický koncept je postaven na tzv. jiném
zacházení (andere Umgang), partnerství a vzájemném porozumění mezi dětmi a dospělými. Podrobný
popis fungování této péče přináší analýza „Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku“ z roku 2017.
V České republice se tématem dětských skupin zabývaly výzkumy dosud jen velmi sporadicky a okrajově.
Jednalo se spíše o obecnější témata vztahu rodiny, resp. žen matek a práce Převažovalo kvalitativní
šetření, resp. jednalo se jen o určité výzkumné sondy v podobě např. studijních výzkumných prací, dílčích
podkladů z vědeckých vystoupení apod.
Z prezentace J. Paloncyové „Teorie a praxe mateřské a rodičovské dovolené ČR, Francie“ na konferenci
„Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti“ z roku 2015 např. vyplývá,
že matky se ve Francii vracejí do zaměstnání do 18 měsíců věku prvního dítěte (v ČR převážně až ve 3
letech věku dítěte). Pokud byla zaměstnanost žen s dětmi do 3 let věku v ČR 20 %, pak ve Francii byl tento
podíl 60 %. S odkazem na studii „Péče 2013“ prováděnou mezi 710 matkami s dětmi předškolního věku
Paloncyová uvádí, že kategorie „soukromá nebo ﬁremní školka, resp. jiné zařízení“ považuje za nejlepší
způsob péče o dítě 2,7 % matek dítěte ve věku 2–3 roky, 9,5 % matek dítěte ve věku 3–4 roky a 13,9 %
matek dítěte ve věku dětí 4–6 let.
Už v listopadu 2012 byl realizován kvalitativní výzkum v rámci práce M. Donátové „Analýza stávajících
podmínek a možností zajištění péče o děti rodičů, včetně prozkoumání možnosti, jak by zde mohl být
přijat nově zaváděný model péče o děti, tzv. dětské skupiny“ mezi rodiči, kteří se z rodičovské dovolené
vracejí do práce. Mezi zástupci ﬁrem byl zaměřen na hodnocení zkušeností při návratu do zaměstnání
a možností umístit dítě do předškolního zařízení, na názor na dětské skupiny (plusy a mínusy) z pohledu
rodičů i ﬁrem jako potenciálních zřizovatelů.
Z průzkumu společnosti Deloitte, kterého se v průběhu března a dubna 2013 zúčastnilo 55 ﬁrem a téměř 900 zaměstnanců z celé České republiky, vyplynulo, že už před přijetím příslušného zákona měli
čeští zaměstnavatelé zájem o dětské skupiny a vyjádřili rovněž souhlas s mírnějšími kritérii pro zřizování
a provoz těchto alternativních předškolních zařízení pro péči o děti svých zaměstnanců.
Kvalitativní výzkum z roku 2016 v rámci práce V. Markové „Srovnání dětských skupin s mateřskou školou“ měl za cíl porovnání hygienických požadavků na prostory a provoz a podmínek pro vzdělávací
aktivity v dětské skupině a mateřské škole. Výzkum byl realizován mezi vedoucími vybraných mateřských
škol a dětských skupin.
Cílem kvalitativního výzkumu v rámci práce M. Kejíkové „Možnosti rozvoje dětí předškolního věku v dětské skupině“ z roku 2017 bylo charakterizovat podmínky pro rozvoj dětí předškolního věku a popsat
možnosti rozvoje dětí při volné hře.
Jak vyplývá ze shrnutí „Zprávy o rodině“, v posledních letech narůstá počet mateřských škol i počet dětí,
které je navštěvují. Výrazně se zvyšuje účast u dvouletých a tříletých dětí. Novelou školského zákona je
zavedeno od září 2017 povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti a spolu s tím možnost individuálního vzdělávání.
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Sociologická studie MindBridge Consulting a.s. z února 2018, zaměřená na rodinu, měla několik částí,
které popisovaly a podrobněji probíraly slaďování rodinného a pracovního života, sociální tlaky na matky na rodičovské dovolené aj. Z výsledků studie např. vyplývá, že 60 % dotázaných žen mělo pocit, že
jim okolí dávalo najevo, že by se měly spíše vrátit do práce, 40 % jich ze svého okolí naopak cítilo „tlak“,
že by se měly spíše věnovat dětem, domácnosti a do práce jít později.
Kromě výše uvedených se danou problematikou šířeji zaobírají mj. výzkumné studie „Sociální a ekonomické podmínky mateřství 2006“ (SOÚ AV ČR a CVVM), „Péče 2013. Denní péče o děti“ (VÚPSV
a STEM/MARK), „Otcovská 2015. Zájem o využívání otcovské dovolené 2015“ (SÚ AV ČR a CVVM),
resp. „Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou“ (VÚPSV, 2015), „Výzkum veřejného
mínění zaměřený na sladění pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné
politiky a trhu práce“ (Sociofaktor, 2016).
Slaďování rodinného a pracovního života a zejména téma DS jsou témata stále ještě poměrně nová,
pro která neexistuje dostatek aktuálních a validních dat v podobě sociologických studií a relevantních
výzkumů. Dosud byla patrná zejména absence kvantitativního výzkumu s hlavním výzkumným předmětem
DS a jejich vnímání v relevantních cílových skupinách (dále také CS).
Tato studie dosavadní stav zásadním způsobem napravuje.

1.1.3. Cíle studie
Cílem studie je získat informace o povědomí cílových skupin o tématu dětských skupin. Výzkum je zaměřen na zmapování povědomí o dětských skupinách, motivaci poskytovatelů k jejich zřizování, důvěru
k tomuto typu zařízení péče o děti včetně tématu kvality a jejich využívání rodiči dětí předškolního věku.
Cílem je rovněž oslovit v rámci studie zástupce jednotlivých krajů a zástupce obecních úřadů vybraných
měst a obcí ohledně povědomí o dětských skupinách, jejich potřebnosti v dané oblasti, využitelnosti
projektu a metodické podpory.
Dílčí cíle studie pro jednotlivé cílové skupiny byly ze strany MPSV formulovány následovně:
1) široká veřejnost jako potenciální uživatelé nebo poskytovatelé dětské skupiny
l povědomí o dětské skupině – existence, možnost využívání
l výhody dětské skupiny
l nevýhody dětské skupiny
l dostupnost v dané lokalitě
l ﬁnanční dostupnost dětské skupiny
l optimální věk dítěte v dětské skupině
l potřebnost služeb péče o děti v dané lokalitě
l názory na dětské skupiny v jednotlivých regionech
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2) zaměstnavatelé jako potenciální poskytovatelé dětské skupiny pro děti svých zaměstnanců
l existující poskytování služby péče o děti na pracovišti a její forma
l povědomí o dětské skupině – existence, možnost využívání
l překážky pro zřízení dětské skupiny na pracovišti
l podmínky, za kterých by byl ochoten dětskou skupinu poskytovat
l předpokládaný zájem ze strany zaměstnanců o službu péče o dítě na pracovišti
l zájem o metodickou podporu ze strany MPSV, respektive projektu IDS
3) rodiče s dítětem/dětmi předškolního věku, které/ří navštěvují dětskou skupinu
l důvod volby dětské skupiny pro dítě
l důvěra k tomuto typu zařízení péče o děti
l kvalita služby z pohledu rodičů
l spokojenost s jednotlivými aspekty služby
l místní dostupnost
l ﬁnanční dostupnost
l otevírací doba
l výchovný plán a jeho naplňování
l materiální vybavení
l personální zajištění
l zajištění stravy
4) stávající poskytovatelé dětských skupin
l motivace poskytovatelů k zřizování DS
l povědomí o dalších dětských skupinách v dané lokalitě
l ﬁnanční zabezpečení služby (dotace, vlastní zdroje, příjmy od rodičů, jiné)
l výše poplatků za službu
l rozsah nabízených aktivit
l počet pečujících osob v DS
l věkové rozpětí dětí v zařízení
l docházka dětí do zařízení, naplněnost kapacity
l problematické okruhy při poskytování služby – například personální, splnění hygienických
a stavebních podmínek apod.
l jaké jsou výhody a nevýhody tohoto typu zařízení
l jaké jsou největší překážky při zřízení dětské skupiny:
l z pohledu těch, kteří založili zařízení zcela nově
l z pohledu těch kteří změnili pouze právní formu již stávajícího zařízení
10

5) zástupce krajů a obcí
l struktura předškolní péče v daném územním celku
l podpora předškolních zařízení
l dostupnost předškolních zařízení
l povědomí o dětské skupině – existence, možnost využívání

1.1.4. Popis metodologie
Metoda, velikost vzorku a délka dotazníku
Pro naplnění cílů studie a pokrytí všech zásadních témat zrealizoval MindBridge Consulting podrobnou
kvantitativní studii na vzorku 1 520 respondentů na základě 5 typů dotazníků pro jednotlivé cílové
skupiny s použitím metody kvótního výběru.

Technika sběru dat
Ve všech případech se jednalo o techniku sběru dat formou rozhovoru, tedy postupem, při němž jsou vyžadované informace získávány v přímé interakci s respondentem. Rozhovor může být prováděn tváří v tvář
nebo telefonicky1. Všechny rozhovory byly vedeny právě formou osobních rozhovorů (face to face).
Osobní rozhovor je jednou z nejčastěji používaných metod kvantitativního marketingového výzkumu a/
nebo výzkumu veřejného mínění. Jde o rozhovor tváří v tvář, při kterém tazatel osobně komunikuje s respondentem. Při technice face to face dochází k řízenému rozhovoru jednoho na jednoho za účelem
zjistit postoj a reakce respondenta.
Na rozdíl od telefonních či online průzkumů bývá face to face rozhovor delší. Výhodou je i fyzická
přítomnost tazatele díky níž respondent snáz udrží pozornost. Při face to face rozhovoru navíc existuje
možnost použití stimulačních prvků, jako jsou tištěné tzv. dotazovací karty se seznamem variant odpovědí, letáky, fotograﬁe obalů nebo skutečné produkty, loga atd. Tazatel ale nesmí při face to face rozhovoru
nijak ovlivňovat respondenta. Aby byly výsledky výzkumu relevantní, je třeba se vyhnout navádění nebo
přílišnému vysvětlování otázek.

Cílové skupiny a velikosti subsamplů
a) Výzkum mezi širokou veřejností jako potenciálními uživateli nebo poskytovateli dětské skupiny byl
realizován rovněž na základě kvótního výběru dle krajů a navíc dle dalších sociodemograﬁckých
charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště) tak, aby bylo dosaženo reprezentativního
vzorku dospělé populace České republiky.
Celkový dosažený vzorek: 453 respondentů.

1

DISMAN, M., 2002. JAK SE VYRÁBÍ SOCIOLOGICKÁ ZNALOST. PRAHA: KAROLINUM.

11

b) Výzkum mezi zaměstnavateli s 50 a více zaměstnanci jako potenciálními zřizovateli dětské skupiny
pro děti svých zaměstnanců – výběr kvótním výběrem dle krajů.
V rámci ﬁrmy byla pro rozhovor vybrána cílová osoba, která má nejblíže k tématu sociální politiky zaměstnavatele: HR/personální manažer, resp. jiný zástupce vedení společnosti.
Celkový dosažený vzorek: 450 respondentů.
c) Rodiče s dítětem/dětmi předškolního věku, které navštěvuje/navštěvují dětskou skupinu, byli vybráni
kvótním výběrem tazatelem. Kvótní výběr byl deﬁnován na základě krajů proporčně vzhledem ke stávajícímu počtu míst v dětských skupinách v každém kraji.
Rozhovor byl veden pouze s jedním z rodičů, a to i v případě, kdy byli přítomni oba rodiče. Přednostně
byl rozhovor veden s vlastním rodičem dítěte, bylo-li to možné. V případech, kdy bylo možné vybrat,
zda dotazovat vlastní matku, nebo vlastního otce, byla přednostně dotazována matka, a to s ohledem
na předchozí obecná doporučení MPSV odvolávající se na předchozí výzkumy.
Pro tvorbu vzorku a realizaci sběru dat byl využit rozpis kvót pro tazatele MindBridge s podporou databáze poskytovatelů dětských skupin MPSV. Při rekrutaci respondentů z řad rodičů bylo využito také již
navázané spolupráce s DS.
Celkový dosažený vzorek: 300 respondentů.
d) U poskytovatelů dětských skupin bylo zohledněno geograﬁcké rozložení dětských skupin v rámci
jednotlivých krajů, resp. rozložení poskytovatelů do jednotlivých krajů.
Za každého poskytovatele dětské skupiny byla vybrána vždy jedna cílová osoba, a to primárně ta, která
má o zřízení dětské skupiny a o jejím fungování největší přehled.
Pro tvorbu vzorku a realizaci sběru dat byla využita databáze (dále také dB) poskytovatelů dětských
skupin MPSV. Z této kompletní a aktuální dB poskytovatelů DS byly vyloučeny DS, resp. poskytovatelé,
jejichž DS začala aktuálně fungovat, resp. jejíž služby jsou provozovány po dobu kratší než půl roku.
Pokud poskytovatel zřizoval a provozoval více než jednu DS, byl rozhovor zaměřen na údaje pouze
za jednu předem určenou DS.
Celkový dosažený vzorek: 150 respondentů.
e) U cílové skupiny zástupců krajů, obcí a měst byli na základě kvótního výběru dle územních celků
přednostně dotazováni starostové nebo místostarostové obcí/měst, případně byli dotazováni radní/
zastupitelé, kteří mají téma rodiny či obecně sociální problematiku, práce a zaměstnanosti ve své gesci.
V posledním stupni výběru, pokud nebyli zastižitelní výše uvedení představitelé obce, byli dotazováni
úředníci obecního úřadu z odboru sociální péče, školství, resp. jiného relevantního zaměření. Z každé
obce bylo možné dotazovat pouze jednoho zástupce.
Pro tvorbu vzorku a realizaci sběru dat byla využita databáze krajských úřadů (KÚ) a obecních úřadů
(OÚ) z veřejně dostupných zdrojů.
Celkový dosažený vzorek: 165 respondentů.
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1.1.5. Postup realizace projektu
Mezi MPSV a MindBridge Consulting a.s. byl vytvořen pracovní tým, který zajišťoval koordinaci jednotlivých kroků a komunikaci ve všech fázích realizace projektu.
V přípravné fázi byl pro každou cílovou skupinu navržen, zpřipomínkován a ﬁnalizován dotazník. Ten
se svou strukturou, výběrem vhodného typu otázek a precizováním jejich formulací i prostřednictvím pilotážních dotazníků, stal, vedle dotazovacích karet a kvótních rozpisů, základním podkladem pro práci
tazatelů při sběru dat v terénu.
Vybraní a proškolení tazatelé postupovali při oslovování a dotazování respondentů dle kvótního rozpisu,
zohledňujícího jednotlivé sociodemograﬁcké a geograﬁcké znaky (viz výše), a dle pokynů projektového
manažera.
Po dokončení rozhovoru byla za danou část projektu data zkontrolována, zpracována a analyzována.
Souběžně s dotazováním a zpracováním dat probíhala kontinuální kontrola práce tazatelů a koordinátorů, kontrola dotazníků a dat včetně naplňování kvót pro dosažení požadované struktury a velikosti vzorku.
Vybrané parametry výzkumu
předvýzkum v podobě:

pilotáž dotazníků (n = 20)

metoda dotazování:

osobní dotazování (face to face)

cílové skupiny (CS):

a)
b)
c)
d)
e)

velikost vzorku:

1 518 respondentů

struktura vzorku CS:

a)
b)
c)
d)
e)

způsob výběru:

kvótní

region:

ČR (všech 14 krajů)

období realizace:

listopad 2018 – duben 2019

široká veřejnost
zaměstnavatelé o počtu alespoň 50 zaměstnanců
rodiče dětí navštěvujících dětskou skupinu
poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině
obecní úřady
n = 453
n = 450
n = 300
n = 150
n = 165
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2. ŠIROKÁ VEŘEJNOST
Tématem této kapitoly je popis výsledků výzkumu zaměřených zejména na zjištění povědomí o dětských
skupinách a jejich vnímání širokou veřejností – dospělou populací České republiky ve věku 18 a více let.

2.1 Povědomí o dětské skupině ve veřejnosti
2.1.1. Znalost možností služeb péče o děti v předškolním věku
V populaci ve věku 18 a více let jsou z možností služeb péče o děti v předškolním věku nejznámější
veřejné mateřské školy, jejichž znalost alespoň podle názvu je téměř 100 %. Soukromé mateřské školy
zná 80 % respondentů. Až 70 % dotázaných ví o poskytování služeb péče o děti prostřednictvím chův.
Povědomí o mateřských centrech a o mikrojeslích je shodně u 39 % oslovených. Podpořená znalost dětských skupin, tedy znalost na základě výběru ze seznamu variant odpovědí, je u třetiny (33 %) dospělé
populace ČR. Soukromá zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění zná 27 % a dětské
kluby, resp. rodinná centra, pak shodně 24 % dotázaných.

Graf č. 1 – Znalost možností služeb péče o děti v předškolním věku
Q1: Vyberte, prosím, z následujících možností služeb péče o dítě tu nebo ty, které znáte alespoň podle názvu.
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2.1.2. Znalost dětských skupin
Není překvapením, že významně vyšší povědomí o dětských skupinách mají ženy (43 %) oproti mužům
(24 %). S věkem se podpořená znalost dětských skupin nejprve zvyšuje, a to z 15 % u nejmladších respondentů ve věku 18–25 let na 41 % ve věku 26–35 let a vrcholí u věkové kategorie 36–45 let (52 %).
Vyšší věkové kategorie pak vykazují opět klesající znalost. Lidé ve věku 46–55 let mají povědomí o DS
v 27 % případů a nejstarší šetřená věková skupina 56–65 let pak v 21 %.
Graf č. 2 – Znalost dětských skupin
Q1: Vyberte, prosím, z následujících možností služeb péče o dítě tu nebo ty, které znáte alespoň podle názvu.

Mezi lidmi se základním vzděláním je podpořená znalost DS zhruba u desetiny z nich (11 %), zatímco
u lidí se středním vzděláním bez maturity dosahuje 30 % a s maturitou již 41 %. Mezi vysokoškolsky
vzdělanou částí populace je pak pojem „dětská skupina“ znám více než každému druhému (54 %).
Podle očekávání jsou dětské skupiny jako forma služby péče o děti předškolního věku v povědomí významně častěji mezi lidmi z domácností, v nichž je alespoň jedno dítě právě v předškolním věku – DS zná
zhruba každý druhý. Tam, kde děti předškolního věku nejsou, je znalost DS na 28 %.
Pokud analyzujeme znalost DS mezi těmi, kteří jsou právě na mateřské/rodičovské dovolené, je deklarovaná znalost na úrovni 45 %.
Obecně znalost DS roste s vyšším osobním čistým měsíčním příjmem, a to ze 4 % u lidí bez příjmu, resp.
25 % s příjmem do 10 000 Kč, až k 46 % u skupiny s příjmem 50 000–80 000 Kč.
Mezi lidmi z obcí do 5 000 obyvatel je znalost DS u zhruba čtvrtiny (24 %) z nich. U lidí z velkoměst nad
100 000 obyvatel je to pak u každého druhého (50 %).
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2.1.3. Míra znalosti dětských skupin
Pokud první otázka, pokládaná v předchozí otázce dotazníku a analyzovaná v předchozí kapitole,
směřovala na podpořenou znalost DS a dalších zařízení ze seznamu možností služeb péče o děti předškolního věku, v další otázce už byla šetřena přímo míra deklarované znalosti nebo povědomí o DS.

Graf č. 3 – Míra znalosti DS
Q1a: Když se řekne dětská skupina – jako možnost péče o děti, do jaké míry víte nebo tušíte, o co se
jedná? Vyberte jedno tvrzení, které nejlépe odpovídá Vaší situaci.

Téměř polovina (48 %) respondentů uvedla, že když se řekne „dětská skupina“, vlastně neví, o co
jde – nikdy o dětských skupinách neslyšela. Dalších 18 % o DS pouze slyšelo, zná tedy pouze výraz
nebo pojem „dětská skupina“, ale nic o nich neví.
O tom, že DS jako možnost péče o děti existuje, ví 19 % dospělé populace ČR. Neznají ale nikoho, kdo
by DS využíval. DS zná ze svého širšího okolí, tedy ze svého bydliště, od známých apod. 8 % respondentů. Ze svého nejbližšího okolí, tedy ze své rodiny, z práce apod. zná DS dalších 5 % dotázaných. Asi
2 % dospělé populace ČR pak znají DS z vlastní zkušenosti, tedy tak, že jejich děti nebo vnoučata do DS
chodí nebo právě řeší zápis do DS.
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U lidí s jedním dítětem předškolního věku je vlastní zkušenost s DS 5 %, znalost DS z nejbližšího okolí 9 %
a širšího okolí pak 15 % (v součtu 29 %). Pokud jsou v domácnosti dvě a více dětí předškolního věku, je
znalost v uvedených třech úrovních v součtu 33 %. Obecně mezi lidmi na mateřské/rodičovské dovolené
je znalost v těchto třech úrovních v součtu 24 %.

2.1.4. Povědomí o dětských skupinách na základě deﬁnice dětské skupiny
V další fázi dotazování byla respondentům předložena tzv. dotazovací karta s deﬁnicí dětské skupiny.
Dotazovací kartou je text k otázce dotazníku, který si respondent sám přečte. Pro dotazování v populaci
byla použita deﬁnice:
„Dětské skupiny jsou zařízení pro děti již od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky a poskytují pravidelnou péči v malém kolektivu. Fungují na neziskové bázi a vyznačují se vstřícnou otevírací
dobou. V jedné skupině spolu mohou být různě staré děti, takže například i sourozenci, a zhruba na šest
dětí připadá jedna odborně vzdělaná pečovatelka. V menších skupinkách se tak snáz zohledňuje osobnější přístup k dětem a jejich potřebám, zvláště u těch nejmenších dětí, kdy dětské skupiny rovněž umožňují
postupnou adaptaci na kolektivní zařízení. Každá dětská skupina má individuálně zpracovaný plán péče
a výchovy, který umožňuje službu nastavit ﬂexibilně dle potřeb rodičů i dětí.
Hlavní speciﬁka dětských skupin:
l malý kolektiv dětí (obvykle 12, maximálně však 24 dětí)
l nízký poměr pečujících osob a dětí
l rodinné prostředí
l časová ﬂexibilita
l možnost využití alternativních způsobů péče a výchovy“
Po vyjasnění pojmu „dětská skupina“ uvedenou deﬁnicí existenci konkrétní DS v místě bydliště nebo
kdekoliv jinde uvádí 21 % dotázaných.
Jedná se opět spíše o ženy než o muže, zejména o lidi ve věku 36–45 let. Povědomí o existenci konkrétní
DS roste se vzděláním, příjmem a rovněž s velikostí sídla.
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Graf č. 4 – Povědomí o DS na základě deﬁnice DS
Q2: Na kartě je uveden stručný popis dětské skupiny. Víte o existenci nějaké dětské skupiny ať už ve Vaší
lokalitě (v místě Vašeho bydliště) nebo kdekoliv jinde?

Regionálně je povědomí o existenci DS relativně vyrovnané (jedná se spíše o orientační srovnání vzhledem k relativně nízkým subsamplům v jednotlivých krajích). Nadprůměrné je povědomí v Plzeňském kraji
(38 %), v Pardubickém kraji (33 %) a v hlavním městě Praze (28 %). Pod celorepublikovým průměrem
povědomí o existenci DS je zejména kraj Olomoucký (6 %) a kraj Jihočeský (13 %).
Graf č. 5 – Míra znalosti DS – regionálně
Q2: Na kartě je uveden stručný popis dětské skupiny. Víte o existenci nějaké dětské skupiny ať už ve Vaší
lokalitě (v místě Vašeho bydliště) nebo kdekoliv jinde?
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2.2. Finanční náročnost dětské skupiny
z pohledu populace
2.2.1. Vnímaní ﬁnanční náročnost umístění dítěte do dětské skupiny
Téměř polovina (46 %) dospělé populace nedokáže posoudit ani odhadnout, zda jsou DS pro rodiny
ﬁnančně dostupné – ne/náročné. Až 39 % lidí považuje umístění dítěte do DS za náročné – ﬁnančně
nedostupné.
Zbývajících 15 % vnímá DS jako dostupné – ﬁnančně nenáročné. Jsou to jednoznačně spíše ti, kteří DS
znají a vědí o existenci nějaké konkrétní DS (45 %). Respondenti, kteří absolvovali vysokou školu (dále
jen VŠ), přesněji 28 % považuje DS za ﬁnančně dostupnou. Oproti tomu dotazovaní, jež ukončili své
vzdělání základní školou (dále jen ZŠ) považují DS za ﬁnančně dostupnou v 8 % případů. Dále hodnotí
pozitivně ﬁnanční dostupnost DS respondenti s vyšším příjmem, respondenti hlavně středního věku 36–45
let (23 %), spíše z větších měst (21 % 100 000 obyvatel a více vs. 11 % do 5 000 obyvatel).

Graf č. 6 – Finanční náročnost DS
Q3: Je podle Vás umístění dítěte do dětské skupiny ﬁnančně …
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2.2.2. Adekvátní poplatek za umístění dítěte do dětské skupiny
Jako adekvátní měsíční poplatek za umístění dítěte do DS vidí částku nad 3.500 Kč 17 % dospělé populace. Naprosto stejně velké jsou i skupiny těch, kteří tento poplatek vidí max. do výše 1 000 Kč a pak
v rozmezí 2 000–3.500 Kč. Pětina lidí by stanovila měsíční platbu mezi 1 000 a 2 000 Kč.
K adekvátní výši měsíčního poplatku se nedokáže vyjádřit 29 % respondentů.

Graf č. 7 – Průměrný uvažovaný měsíční poplatek (kategorie)
Q3a: Jaký je, podle Vás, adekvátní – odpovídající měsíční poplatek od rodičů za umístění dítěte do dětské skupiny?

Průměrná odhadovaná, resp. vnímaná jako adekvátní výše měsíčního poplatku je pak 2 718 Kč. U respondentů, kteří znají DS, tedy vědí o existenci nějaké DS, je uváděna částka v průměru 3 054 Kč, mezi
těmi, kteří mají v domácnosti jedno dítě předškolního věku, je průměr 3 023 Kč, ale u dvou předškolních
dětí v domácnosti 2 521 Kč.
Uváděná průměrná částka roste se vzděláním – od 2 470 Kč za respondenty se základním vzděláním
až po 3 085 Kč za vysokoškoláky.
Zatímco v malých obcích a menších a středně velkých městech se částka pohybuje zhruba mezi
2 100–2 800 Kč, ve velkých městech nad 100 000 obyvatel je průměr 3 537 Kč.
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Graf č. 8 – Průměrný uvažovaný měsíční poplatek (absolutně)
Q3a: Jaký je, podle Vás, adekvátní – odpovídající měsíční poplatek od rodičů za umístění dítěte do dětské skupiny?

Hodnocení ﬁnanční náročnosti DS se tedy v průměru trefuje do rozpětí reálného měsíčního poplatku
2 000–4 000 Kč beze stravy – dle vstupní informace MPSV. Nicméně i vzhledem k tomu, že 29 %
dotázaných svůj odhad poplatku nesdělilo nebo to neuměli posoudit, a rovněž díky skutečnosti, že hodnocené rozpětí nákladů nezahrnuje stravu, je vnímání měsíčního poplatku 2 000–4 000 Kč z více než
poloviny negativní. Asi 35 % považuje DS s takovými náklady za spíše a 18 % za zcela nedostupné.
Dalších 12 % svůj postoj k těmto nákladům nedokázalo nebo nechtělo vyjádřit. Naopak pozitivní postoj
k hodnocenému cenovému rozpětí zaujalo 35 % respondentů: 29 % jich hodnotí DS jako spíše dostupné
a 6 % jako velmi dostupné.
Čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší je akceptace hodnoceného poplatku (24 % ZŠ vs. 51 % VŠ). U respondentů, v jejichž domácnosti je jedno dítě předškolního věku, je akceptace u 46 % z nich, s dvěma
dětmi této věkové kategorie je to 38 % (vs. 32 % bez dětí tohoto věku). Mezi těmi, kteří znají DS, je 60%
podíl těch, kteří DS s poplatkem 2 000–4 000 Kč beze stravy hodnotí jako spíše (47 %) nebo velmi
(13 %) dostupné. U rodičů, kteří jsou v současné době na mateřské/rodičovské dovolené, je akceptace
tohoto poplatku u 31 %.
Pokud se podíl respondentů akceptujících měsíční poplatek 2 000–4 000 Kč pohybuje v malých obcích
a menších a středně velkých městech mezi čtvrtinou a třetinou, je tento podíl mezi občany velkých měst
nad 100 000 obyvatel 60 %.
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Graf č. 9 – Měsíční poplatek 2 000–4 000 Kč
Q3b: Průměrné měsíční poplatky za umístění dítěte do dětské skupiny se pohybují okolo 2 000–4 000
Kč měsíčně (cca 1/3 minimální mzdy) bez stravy. Považujete dětské skupiny s takovými náklady za …
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2.3. Optimální věk nástupu dítěte
do kolektivního zařízení
2.3.1 Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení předškolní péče
Názor na to, v jakém věku je nejvhodnější, aby se dítě poprvé dostalo do kolektivního zařízení (dále
jen KZ) předškolní péče, se ustálil na průměrné hodnotě 3,2 roku dítěte. Názorově se jednotlivé analyzované skupiny populace od sebe příliš neliší. Rozpětí za dílčí cílové skupiny je od 2,9 do 3,5 roku.
Za optimální věk pro nástup dítěte do dětské skupiny považuje populace v průměru 2,9 roku. Ti, kteří
mají v domácnosti dítě předškolního věku, vidí jako optimální věk už 2,6 roku. Ti, kteří DS znají, tedy vědí
o existenci nějaké DS, stanovují optimální věk nástupu do DS na 2,7 roku.
I u DS jsou názory na optimální věk nástupu dítěte mezi jednotlivými analyzovanými sociodemograﬁckými
skupinami velmi podobné (mezi muži vs. ženami, věkovými, vzdělanostními, příjmovými kategoriemi apod.).

Graf č. 10 – Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení
Q4: Jaký je, podle Vás, optimální věk dítěte pro nástup dítěte do kolektivního zařízení předškolní péče obecně?
Q4a: Jaký je, podle Vás, optimální věk dítěte pro nástup dítěte do dětské skupiny?
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Obecně lze ale říci, že s velikostí obce, v níž žije respondent, roste i deklarovaný optimální věk, v kterém
by dítě mělo nastoupit jak obecně do kolektivního zařízení, tak konkrétně do DS. U nejmenších sídel do
1 000 obyvatel je průměrný věk pro KZ obecně 3,1 roku a pro DS 2,5 roku, kdežto u největších měst nad
100 000 obyvatel je to 3,4, resp. 3,2 roku.

2.3.2. Věkově smíšené dětské skupiny
Skutečnost, že DS jsou nebo mohou být věkově smíšené, hodnotí 80 % respondentů jako výhodu (46 %
to považuje spíše za výhodu a 34 % určitě za výhodu). Poněkud silněji věkové smíšení dětí v DS odmítají
spíše lidé méně vzdělaní, z domácností bez dětí předškolního věku a s nižšími příjmy. Naopak u těch, kteří
DS znají, je pozitivní vnímání tohoto atributu až u 90 %. U lidí, kteří právě čerpají mateřskou dovolenou
nebo rodičovskou dovolenou (dále také MD/RD), je to 87 %, u rodičů se dvěma a více dětmi předškolního věku je to až 95 %.

Graf č. 11 – Věkově smíšené DS
Q8: Do jaké míry Vy osobně považujete za výhodu fakt, že jsou dětské skupiny věkově smíšené, tzn.
například nedochází k rozdělování sourozenců či jsou děti v kolektivu různě starých dětí?
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2.4. Vnímané výhody a nevýhody
dětské skupiny z pohledu veřejnosti
2.4.1. Výhody dětské skupiny
Spontánně vyzdvihuje výhodu malého kolektivu dětí 40 % dotázaných. Zhruba třetina (34 %) pak jako
výhodu DS uvádí časovou ﬂexibilitu DS, dále zhruba čtvrtina (26 %) jmenuje mezi výhodami DS individuální přístup pečujících osob k dítěti. Z dalších spontánně uváděných výhod DS byly v četnosti 8–15 %
uváděny výroky týkající se nastavení věku v DS: již pod 3 roky, resp. věkově smíšené skupiny s možností,
aby DS navštěvovali různě staří sourozenci (15 %), dále výroky ohledně možnosti pro rodiče vrátit se
do práce (12 %), dobré, kvalitní péče o děti v DS (12 %) a rodinného prostředí (8 %).

Graf č. 12 – Výhody DS
Q5: Uveďte, prosím, jaké výhody Vás v souvislosti s dětskými skupinami napadají – ať už se Vás dětské
skupiny nebo jejich výhody osobně týkají nebo netýkají.
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2.4.2. Nevýhody dětské skupiny
Existuje jedna dominantní vnímaná nevýhoda DS, a to fakt, resp. deklarované vnímání, že je považována
za drahou službu. Tuto nevýhodu spontánně uvádí 53 % dospělých občanů ČR. Ostatní nevýhody už
uvádí výrazně méně lidí: 12 % zmiňuje skutečnost, že do DS by bylo nutné děti dovážet určitou vzdálenost, protože v místě jejich bydliště o DS nevědí / DS není; 9 % vidí nevýhodu ve věkovém nastavení
DS, tedy v nízkém věku a smíšených skupinách; 8 % respondentů považuje za nejistou kvaliﬁkaci, tedy
odbornost a vzdělání personálu a nemají kvůli tomu v DS důvěru.
Necelá desetina (8 %) přímo uvádí, že neexistuje žádná nevýhoda a 12 % neví, co na otázku nevýhod
DS odpovědět.

Graf č. 13 – Nevýhody DS
Q6: A nyní jaké nevýhody Vás v souvislosti s dětskými skupinami napadají – opět, prosím o Vaši odpověď, ať už se Vás dětské skupiny nebo jejich nevýhody osobně týkají nebo netýkají.
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2.5. Postoj veřejnosti k dětské skupině
– vnímání dětské skupiny
2.5.1. Hodnocení dílčích atributů dětské skupiny
V rámci dotazování respondenti hodnotili jednotlivé dílčí atributy DS, a to s použitím stupnice od 0 do 10,
kde 0 znamenalo „s výrokem vůbec nesouhlasím“ a 10 „plně souhlasím“. U této otázky měli respondenti
možnost odpovědět „nedokážu posoudit / nevím“; této „únikové“ odpovědi využila necelá třetina z nich
pro hodnocení dostupnosti – vzdálenosti DS a pětina u hodnocení DS jako zaměstnaneckého beneﬁtu.
U ostatních atributů svůj postoj vyjádřilo vždy alespoň cca 90 % dotázaných.
Pokud tedy vezmeme za základ odpovědi pouze těch respondentů, kteří dané atributy skutečně hodnotili,
tedy bez odpovědi „neví“, je nejméně souhlasných hodnocení, resp. nejsilnější nesouhlas s tím, že DS
jsou ﬁnančně dostupné, a s výrokem, že DS jsou dostupné vzdáleností. Jasný nesouhlas (známku 0–4)
dává v prvním případě 53 %, v druhém 37 % hodnotitelů. U ostatních atributů je nesouhlasných hodnocení (známka 0–4) mezi 4 a 12 %.
Naopak nejsilněji neboli nejvíce souhlasně jsou vnímány atributy časové ﬂexibility DS (86 % známek
6–10), fakt, že DS pomohou s nástupem nebo návratem do práce (85 %), a skutečnost, že DS nabízejí
individuální přístup k dítěti (85 %).
Přirozeně výrazně pozitivnější hodnocení všech atributů je mezi lidmi, kteří nějakou DS znají: vždy je
průměrná známka lepší o 0,5–1,6 bodu průměrné hodnoty. Nicméně obecný výsledek, že dostupnost
ﬁnanční i vzdáleností jsou z hodnocených atributů nejméně vystihující DS, platí i pro tuto analyzovanou
skupinu respondentů. Právě v těchto dvou atributech je však výsledek hodnocení mezi těmi, kteří DS
znají a těmi, kteří DS neznají, logicky nejrozdílnější (průměr 5,4 vs. 4,0 pro ﬁnance a 6,8 vs. 5,2 pro
vzdálenost).
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Graf č. 14 – Postoj veřejnosti k DS – vnímání DS
Q7: Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními, resp. do jaké míry je považujete za výhody dětských skupin.
K vyjádření svého postoje využijte prosím stupnici od 0 po 10, kde 0 znamená – vůbec nesouhlasím,
10 znamená – plně souhlasím. Pro odstupňování svých názorů můžete, samozřejmě, využít i hodnoty 1–9.
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2.6. Zájem o dětskou skupinu – potenciální využití
2.6.1. Zájem o dětskou skupinu – vlastní nebo v okolí
Zhruba každý druhý (49 %) z dotazovaných uvádí, že by sám využil DS nebo že ve svém okolí
ví o potenciálním uživateli této služby. Podle očekávání je vyšší deklarované potenciální využití mezi
ženami (53 % vs. 44 % u mužů), zároveň je u žen deklarace silnější (24 % s odpovědí „určitě ano“ vs.
12 % u mužů. V porovnání věkových skupin respondentů je opět v souladu s očekáváním největší a nejsilnější potenciál mezi lidmi ve věku 36–45 let (26 % určitě ano + 35 % spíše ano). Podíl lidí s jedním,
resp. dvěma dětmi předškolního věku, kteří uvádějí, že oni sami nebo někdo z jejich okolí by o DS měl
zájem, je 68 %, resp. 57 %. Mezi lidmi čerpajícími právě MD/RD je tento podíl 53 % a z těch, kteří vědí
o existenci nějaké DS, je to 80 %. Celkový výsledek „zájem vs. nezájem o DS“ vyznívá tedy víceméně
„nerozhodně“, 50 : 50.

Graf č. 15 – Potenciální zájem o DS
Q10: Využil/a byste tuto službu v budoucnu, případně znáte ve svém blízkém okolí někoho, kdo by tuto
službu potenciálně využil?
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2.6.2. Preference mateřské školy vs. dětské skupiny
Pokud by se měl respondent rozhodnout pouze mezi dvěma možnostmi (MŠ vs. DS), kterou by sami chtěli
pro své děti využít nebo kterou by doporučili rodičům dítěte ve věku 2–3 roky, přiklonilo by se jich 53 %
k MŠ a 47 % k DS. I zde celkový výsledek „MŠ vs. DS“ vyznívá zhruba „nerozhodně“.

Graf č. 16 – Preference MŠ vs. DS
Q11: Jakou formu péče byste doporučil(a) rodičům pro péči o jejich dítě ve věku 2-3 roky? Vycházejme
z toho, co nyní víte o dětských skupinách a o mateřských školách a z předpokladu, že by obě formy péče
byly pro rodiče srovnatelně dostupné vzdáleností a jiná forma by nebyla k dispozici.

2.6.3 Důvody příklonu k mateřské škole
Hlavním důvodem, proč zvolit nebo doporučit MŠ, je zhruba třetinou (34 %) respondentů spontánně
uváděná tradice a vlastní zkušenost s MŠ. Celkem 27 % uvádí cenovou nebonákladovou výhodu MŠ
oproti DS, 15 % pak u MŠ na rozdíl od DS důvěřuje kvalitě personálu. Pod kvalitou personálu respondenti rozumějí vzdělání, odbornost, zkušenosti pečujících osob, případně dalších zaměstnanců. Pro 13 %
je zásadní dostupnost – blízkost MŠ, a to na rozdíl od relativně nízkého povědomí o existenci DS, resp.
dostupnosti DS. Desetina (11 %) lidí by MŠ dala přednost kvůli věkově kompaktnímu kolektivu dětí (vs.
věkově smíšené DS).
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Jako důvod příklonu k MŠ uvádí 7 % respondentů jednoduše skutečnost, že o DS prakticky nic neví, resp.
ví pouze to, co se dozvěděli v tomto šetření. Dalším zmiňovaným argumentem pro MŠ je vyšší kontrola
MŠ – právní záruka, tedy skutečnost, že podléhá školskému zákonu a skutečnost, že se jedná o státní zařízení zřizované státem, krajem obcí, svazkem obcí nebo je tak alespoň vnímáno – 5 %. Stejně početné
jsou i spontánní odpovědi upřednostňující MŠ kvůli vnímané lepší přípravě pro nástup na ZŠ.

Graf č. 17 – Důvody preference MŠ před DS
Q12: Odůvodněte své doporučení. Proč byste doporučil(a) MŠ?

2.6.4. Důvody příklonu k dětské skupině
DS jsou naopak preferovány zejména díky individuálními přístupu k dítěti (42 %), menšímu kolektivu
dětí (28 %), věkovému složení DS (19 %), časové ﬂexibilitě, a tedy snazšímu navázání na pracovní
dobu, resp. další povinnosti rodičů (17 %), rodinnému prostředí, a tím snazší adaptaci dítěte v DS (9 %).
Přesvědčení, že v DS je dítěti nabídnut lepší program a obecně lepší péče, vyjadřuje 5 % respondentů. Obecně platí, že argumenty podporující DS jsou často vzájemně velmi provázané a také uváděné
společně. Jedná se o argumenty kvalitní péče a programu ve vazbě na velikost DS, a tím také zajištění
individuálního přístupu a vytvoření rodinného prostředí.
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Graf č. 18 – Důvody preference DS před MŠ
Q12: Odůvodněte své doporučení. Proč byste doporučil(a) DS?
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2.7. Dostatečnost nabídky služeb péče o děti v předškolním věku
Desetina (10 %) dospělé populace považuje nabídku služeb péče o děti v předškolním věku (obecně
nejen MŠ, DS) v místě bydliště za zcela chybějící – za zcela nedostatečnou. Dalších 25 % tuto nabídku
považuje za spíše nedostatečnou. S nabídkou jsou (zcela nebo spíše) nespokojeny častěji ženy (38 %)
než muži (31 %), lidé ve věku 26–45 let (40–44 %), lidé z malých obcí do 5 000 obyvatel a pak z velkoměst nad 100 000 obyvatel. Nespokojenost s nabídkou roste s dosaženým vzděláním respondenta
(30 % ZŠ – 42 % VŠ).
Z těch, kterých se nabídka služeb nejvíce týká – tedy rodičů dětí v předškolním věku, je nespokojených
44 % rodičů s jedním a 51 % s dvěma předškoláky; 51 % je nespokojených lidí na MD/RD.
Regionálně je vnímání nabídky služeb péče o předškolní děti dosti rozdílné. Jedná se spíše o orientační
srovnání vzhledem k relativně nízkým subsamplům v jednotlivých krajích. Nejvyšší míra nespokojenosti
58 % (25 % spíše nedostatečná + 33 % zcela nedostatečná nabídka), navíc zcela bez pozitivních odpovědí (0 %), je v Libereckém kraji. Dá se říci, že opačné je hodnocení situace v Karlovarském kraji, kde je
91 % (8 % zcela + 83 % spíše) spokojených respondentů s nabídkou těchto služeb (0 % nespokojených).

Graf č. 19 – Služby péče o předškolní děti v místě bydliště
Q13: Do jaké míry Vy osobně považujete OBECNĚ služby péče o děti v předškolním věku (nejen dětské
skupiny) v místě Vašeho bydliště za chybějící nebo dostatečné?
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2.8. Dětská skupina zřizovaná zaměstnavatelem
O možnosti, že by DS mohla být zřizována a služba poskytována přímo zaměstnavatelem, ví čtvrtina
(25 %) dospělé populace. Tato skutečnost či možnost je známa 30 % respondentů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, a dále o ní ví 42 % lidí s jedním dítětem předškolního věku a také 63 % z těch
respondentů, kteří DS znají – vědí o existenci nějaké DS. Povědomí o této možnosti je spíše ve městech
o velikostech mezi 20 000 a 100 000 obyvatel (35 %), v ostatních velikostních skupinách je povědomí
v rozmezí 22–28 %, v nejmenších obcích do 1 000 obyvatel ale pouze 11 %.

Graf č. 20 – Služby péče o předškolní děti v místě bydliště
Q9: Víte o tom, že zaměstnavatel může pro děti svých zaměstnanců zřizovat a provozovat dětskou
skupinu?

35

3. ZAMĚSTNAVATELÉ
Nadcházející kapitola přináší popis postojů zaměstnavatelů ke službám péče o děti předškolního věku,
jejich zájem o dětské skupiny a přiblížení existujících překážek pro zavedení DS ve ﬁrmách a institucích.

3.1. Služby péče o děti v předškolním věku
u zaměstnavatelů
3.1.1. Poskytování služeb péče o děti v předškolním věku ze strany
zaměstnavatelů
Služby péče o děti v předškolním věku nabízí přímo 6 % oslovených manažerů společností s padesáti
a více zaměstnanci. Dalších 9 % jich má tyto služby pro své zaměstnance smluvně zajištěny. Podíl zaměstnavatelů, kteří mají takto přímo nebo nepřímo zajištěny služby péče o děti v předškolním věku, stoupá
s velikostí společnosti – s vyšším počtem zaměstnanců od 11 % u společností s 50–100 zaměstnanci (5 %
přímo + 6 % smluvně) až po téměř 30 % (14,5 % přímo + 14,5 smluvně) s 250 a více zaměstnanci.
Častější je aktivní politika v této sociální oblasti u společností s vyšším podílem žen: 7 % (2 % přímo + 5 %
nepřímo) u zaměstnavatelů s podílem žen do 20 % až k 22 % (9 % + 13 %) s podílem žen nad 40 %.
Desetina respondentů se zaměřuje na jinou podporu rodin s dětmi. Nejčastěji jsou uváděny nejrůznější
příplatky a bonusy (23 %), zkrácené úvazky (19 %), pružná pracovní doba (13 %) a dále (s četností
4–6 %) rekreace/tábory pro děti, home ofﬁce, dohoda (nikoliv smlouva) s mateřskou školou.
Tři čtvrtiny (75 %) zaměstnavatelů toto téma vůbec neřeší. S nižším počtem zaměstnanců se „nulové“
řešení tohoto tématu objevuje častěji. Vyšší výskyt neřešení této problematiky je spíše v průmyslových
a zemědělských podnicích nebo ve stavebnictví než ve službách. Lepší situace je v oblasti státní správy,
zdravotnictví či vzdělávání. U společností situovaných do menších lokalit je toto téma řešeno méně často
než u ﬁrem, podniků a institucí z větších sídel.
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Graf č. 21 – Poskytování služby péče o předškolní děti zaměstnavatelem
Q1a: Nabízíte jako zaměstnavatel pro vaše zaměstnance nějaké služby podpory rodiny ve formě péče
o děti předškolního věku?

3.1.2. Forma poskytování služeb péče o děti v předškolním věku
Ze zaměstnavatelů, kteří sami tento typ služeb ve své společnosti nabízejí (6 %), je nejčastější poskytovanou formou ﬁremní školka v 82 % případů, v 11 % jde o dětské kluby a 7 % zaměstnavatelů má pro
předškolní děti svých zaměstnanců zřízen dětský koutek. Žádná z ﬁrem dotazovaných v rámci výzkumu
nenabízela služby péče o děti předškolního věku ve formě dětské skupiny.
Zaměstnavatelé, kteří mají služby péče o děti předškolního věku nasmlouvány, mají smluvní zajištění
nejčastěji s veřejnou mateřskou školou, a to téměř ve dvou třetinách případů (65 %), více než čtvrtina má
nasmlouvánu soukromou mateřskou školu a 7 % dětskou skupinu.
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Graf č. 22a – Forma poskytování služeb péče o děti v předškolním věku
Q1b: V jaké formě v současné době poskytujete jako zaměstnavatel pro Vaše zaměstnance služby péče
o děti předškolního věku?
Graf č. 22b – Forma smluvně zajištěných služeb péče o děti v předškolním věku
Q1c: S jakým zařízením máte uzavřenou smlouvu?

Graf č. 22c – Jiná řešení podpory rodiny
Q1d: Jaké řešení podpory rodiny nabízíte zaměstnancům s dětmi předškolního věku?
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3.1.3. Důvody neposkytování služeb péče o děti v předškolním věku
Zaměstnavatelé, kteří sami tento typ služeb ve své společnosti nenabízejí, nemají je ani smluvně externě
podchyceny a nenabízejí k tomuto tématu ani nějakou alternativu (75 %), daný stav nebo přístup zdůvodňují nejčastěji (39 %) nezájmem zaměstnanců. Tento závěr je u čtvrtiny (24 %) podpořen interním
šetřením o potenciálním zájmu zaměstnanců o služby péče o děti v předškolním věku, v polovině případů
(52 %) jde o odhad, resp. zkušenost manažera (HR, člen vedení), ostatní se nevyjádřili. Vedle deklarovaného nezájmu zaměstnanců byl téměř desetinou respondentů (9 %) uváděn i obdobný důvod: nízký nebo
nulový počet takových zaměstnanců, resp. provoz s převahou mužů (5 %).
Z dalších uváděných důvodů neposkytování těchto služeb byly uváděny komplikace spojené s absencí
vhodných prostor, vhodného personálu, administrativní zátěže apod. (18 %), ﬁnanční důvody (10 %)
a dále důvody s četností (7–8 %): vedení je proti, resp. tento typ sociální politiky není v souladu se
strategií společnosti, a skutečnost, že zaměstnanci si toto téma často úspěšně řeší sami nebo že v okolí
jsou dostupné mateřské školy. Celkem 3 % se domnívají, že pro poskytování služeb tohoto druhu chybí
potřebná legislativa a/nebo podpora státu.

Graf č. 23 – Důvody neposkytování služeb
Q2: Proč jako zaměstnavatel sami neposkytujete vašim zaměstnancům žádné služby péče o děti předškolního věku jako je dětská skupina či ﬁremní školka.
Q2a: Nezájem zaměstnanců o služby tohoto typu je výsledkem interního šetření – zjišťování zájmu mezi
zaměstnanci nebo je to Váš odhad, zkušenost?
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3.2. Povědomí o dětské skupině
mezi zaměstnavateli
3.2.1. Míra znalosti dětské skupiny
Téměř čtvrtina (24 %) respondentů uvedla, že když se řekne „dětská skupina“, vlastně neví, o co jde
– nikdy o dětských skupinách neslyšeli. Dalších 28 % o DS pouze slyšelo, zná tedy pouze výraz nebo
pojem „dětská skupina“, ale nic o nich neví.
Že DS jako možnost péče o děti existuje, ví 27 % respondentů z řad zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci, neznají ale nikoho, kdo by DS využíval. DS zná ze svého širšího okolí, tedy ze svého bydliště,
od známých apod. 9 % respondentů, z jiné organizace zná DS 8 % a z nejbližšího okolí, tedy ze své
rodiny, práce apod. DS znají 3 % respondentů. Celkem 1 % respondentů pak zná DS z vlastní zkušenosti,
tedy tak, že jejich děti nebo vnoučata do DS chodí nebo právě řeší zápis do DS.
Povědomí o DS mírně roste s velikostí společnosti – s počtem zaměstnanců, s podílem žen, ve společnostech, kde byla dotazována žena (HR manager, vedoucí pracovník) a kde respondent zastával názor,
že žena matka by měla mít možnost, pokud chce nebo potřebuje, pokračovat v práci nebo nastoupit
do práce už ve věku dítěte do 3 let.

Graf č. 24 – Míra znalosti DS
Q3: Když se řekne dětská skupina – jako možnost péče o děti, do jaké míry víte nebo tušíte, o co se
jedná? Vyberte jedno tvrzení, které nejlépe odpovídá Vaší situaci.
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3.2.2. Povědomí o dětské skupině na základě deﬁnice dětské skupiny
V další fázi dotazování byla respondentům předložena tzv. dotazovací karta, tedy (text k otázce dotazníku, který si respondent sám přečte) s deﬁnicí dětské skupiny:
„Dětská skupina je zařízení péče o děti už od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.
Poskytuje pravidelnou péči v malém kolektivu, obvyklá kapacita dětské skupiny je 12 dětí, o které se
starají minimálně dvě odborně vzdělané pečovatelky. Funguje na neziskové bázi a vyznačuje se ﬂexibilní
otevírací dobou.
Dětské skupiny představují stále oblíbenější zaměstnanecký beneﬁt, protože umožňují zaměstnankyním
a zaměstnancům dřívější návrat z rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. Tím nejen umožňují
lépe vybalancovat rodičovské a pracovní povinnosti, ale podporují i rovnou kariérní příležitost.
Firmy mohou využít ﬁnanční podpory z Evropského sociálního fondu na vybudování a provoz tohoto
zařízení. Náklady na dětskou skupinu jsou navíc daňově uznatelné.“
Po vyjasnění pojmu „dětská skupina“ vymezením uvedenou deﬁnicí uvádí existenci konkrétní DS v místě bydliště nebo kdekoliv jinde 29 % dotázaných.

Graf č. 25 – Povědomí o DS na základě deﬁnice DS
Q4: Na kartě je uveden stručný popis dětské skupiny. Víte o existenci nějaké dětské skupiny ať už ve Vaší
lokalitě (v místě Vašeho bydliště) nebo kdekoliv jinde?
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Jedná se opět spíše o respondenty z větších ﬁrem a institucí, spíše z oblasti služeb, státní správy, zdravotnictví nebo školství než z oblasti průmyslu a výroba. Povědomí roste rovněž s velikostí lokality, v níž
se zaměstnavatel nachází, roste také v přímé úměře k podílu žen obecně, resp. žen do 45 let v podniku.
Povědomí je opět vyšší u zaměstnavatelů, kde byla dotazována žena (HR manager, vedoucí pracovník)
a kde respondent zastával názor, že žena matka by měla mít možnost, pokud chce nebo potřebuje,
pokračovat v práci nebo nastoupit do práce už ve věku dítěte do 3 let.
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3.3. Vnímané výhody a nevýhody dětské skupiny
z pohledu zaměstnavatele
3.3.1. Výhody dětské skupiny
Spontánně vyzdvihuje možnost matek, resp. rodičů, vrátit se do práce 20 % respondentů. V případě
zřízení DS u zaměstnavatele je výhoda spatřována ve skutečnosti, že děti jsou prakticky v blízkosti
rodičů (11 %), další vnímanou výhodou je fakt, že na DS lze čerpat dotace, resp. že lze uplatňovat
daňové zvýhodnění. Výhodou DS je pro 9 % respondentů to, že se jedná o zaměstnanecký beneﬁt,
který lze komunikovat při náboru nových zaměstnanců a který lze použít jako pouto k ﬁrmě pro stávající zaměstnance. Stejně početná (9 %) je i skupina těch respondentů, kteří výhodu dětské skupiny vidí
v malém kolektivu, 8 % pak vyzdvihuje přednost DS ve věkově smíšeném kolektivu zároveň s možností,
že DS mohou navštěvovat různě staří sourozenci. Komfortní řešení pro matky, které mají zajištěné děti,
vidí v DS umístěných v podniku či instituci 7 % respondentů. Vyzdvihována je rovněž časová ﬂexibilita
DS a prostřednictvím DS možnost vhodného sladění práce a rodiny (shodně po 5 %). Další spontánně
uváděné výhody DS, jako individuální přístup, získat místo v DS je snadnější než v MŠ, rodinné prostředí
a dobrá adaptace, dobrá péče o děti a lepší péče než v mateřských školách, byla uváděla vždy méně
než 2 % dotázaných.
Žádné výhody DS nevidí 18 % respondentů.

Graf č. 26 – Výhody DS
Q5: Uveďte, prosím, jaké výhody Vás jako zástupce zaměstnavatele v souvislosti s dětskými skupinami
napadají?
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3.3.2. Nevýhody dětské skupiny
Nejčastěji spontánně jmenovanou nevýhodu DS je absence vhodných prostor pro DS (25 %), dále
vysoké nároky na ﬁnancování DS, resp. nedostatek ﬁnančních prostředků pro zřízení DS (21 %). Celkem
16 % respondentů je přesvědčeno a spontánně uvádí jako nevýhodu DS, že se zřízením a provozováním DS je spojena vysoká byrokracie, administrativní a jiné starosti, resp. že DS alespoň pro stranu
zaměstnavatelů nejsou dostatečně legislativně podchyceny. Mezi nevýhody DS řadí nezájem zaměstnanců o tyto služby 14 % zaměstnavatelů a desetina (11 %) respondentů jako nevýhodu vidí chybějící
personál pro zabezpečení chodu DS.
Další nevýhody, jako hygienické předpisy spojené s DS, vnímané lepší podmínky a služby v MŠ, vyšší
nemocnost apod., jsou uváděny méně než 4 % respondentů.
Žádnou nevýhodu DS nevidí 15 % respondentů. Dalších 8 % respondentů neví, co na otázku nevýhod
DS odpovědět.

Graf č. 27 – Nevýhody DS
Q6: A nyní jaké nevýhody Vás jako zaměstnavatele v souvislosti s dětskými skupinami napadají?
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3.4. Postoj zaměstnavatelů k dětské skupině
– vnímání dětské skupiny
3.4.1. Beneﬁty dětské skupiny pro zaměstnavatele
V rámci dotazování hodnotili respondenti stejně jako široká veřejnost jednotlivé dílčí atributy DS s použitím stupnice od 0 do 10, kde 0 znamenalo „s výrokem vůbec nesouhlasím“ a 10 „plně souhlasím“.
U této otázky neměli respondenti možnost odpovědět „nedokážu posoudit“ nebo „nevím“, jak tomu bylo
u široké veřejnosti. Nejméně souhlasných hodnocení, resp. nejsilnější nesouhlas, je jako u veřejnosti s tím,
že DS jsou ﬁnančně dostupné, a s výrokem, že DS jsou dostupné vzdáleností. Jasný nesouhlas (známku
0–4) dává v prvním případě 29 %, v druhém 21 % hodnotitelů. U ostatních atributů je nesouhlasných
hodnocení (0–4) mezi 13 % a 18 %. Naopak s ostatními atributy: DS pomohou s nástupem nebo návratem do práce, DS nabízejí individuální přístup k dítěti, mají široké věkové rozpětí, časová ﬂexibilita DS
je vyjadřován souhlas (známky 6–10) v 71–73 % případů. Tvrzení, že DS přispívají k lepšímu sladění
práce a rodiny, resp. tvrzení, že DS představují zajímavý zaměstnanecký beneﬁt, souhlasně podporuje
66 %, resp. 68 %.

Graf č. 28 – Postoj zaměstnavatelů – vnímání DS – obecné beneﬁty
Q14: Do jaké míry Vy osobně souhlasíte s následujícími tvrzeními, resp. do jaké míry je považujete
za výhody dětských skupin. K vyjádření svého postoje využijte, prosím, stupnici od 0 po 10, kde 0
znamená – vůbec nesouhlasím, 10 znamená – plně souhlasím. Pro odstupňování svých názorů můžete,
samozřejmě, využít i hodnoty 1–9.
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Skutečnost, že DS jsou daňově uplatnitelným nákladem, považuje za zajímavé (známka 6–10) 72 % respondentů. To, že by DS byla umístěna přímo v budově ﬁrmy či organizace, považuje za zajímavé 56 %
respondentů. DS jako beneﬁt při náboru nových zaměstnanců vidí jako zajímavý 57 % respondentů.

Graf č. 29 – Postoj zaměstnavatelů – vnímání DS – beneﬁty pro zaměstnavatele
Q5a: Když navážeme na informace z karty s deﬁnicí dětské skupiny, do jaké míry považujete následující
beneﬁty dětských skupin za zajímavé pro Vaši společnost? K vyjádření svého postoje využijte, prosím,
stupnici od 0 po 10, kde 0 znamená – zcela nezajímavé, 10 znamená – velmi zajímavé. Pro odstupňování svých názorů můžete, samozřejmě, využít i hodnoty 1–9.
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3.5. Optimální věk nástupu dítěte
do kolektivního zařízení
3.5.1. Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení předškolní péče
Názor na to, jaký věk je nejvhodnější, aby se dítě poprvé dostalo do kolektivního zařízení předškolní
péče, se u zaměstnavatelů naprosto shoduje s názorem veřejnosti: ve věku 3,2 roku dítěte (průměr
odpovědí). Názorově se jednotlivé analyzované skupiny populace od sebe příliš neliší. Rozpětí za dílčí
cílové skupiny je od 3,0 do 3,3 roku.
Optimální věk pro nástup dítěte do dětské skupiny vidí zaměstnavatelé obdobně jako populace: v průměru ve věku 2,8 roku. Ti, kteří mají v domácnosti dítě předškolního věku, vidí jako optimální věk už 2,6 roku.
I u DS jsou názory na optimální věk nástupu dítěte mezi jednotlivými analyzovanými sociodemograﬁckými
skupinami velmi podobné (mezi muži vs. ženami, věkovými, vzdělanostními, příjmovými kategoriemi apod.).
Obecně lze ale opět říci, že s velikostí sídla, kde se zaměstnavatel nachází, roste i deklarovaný optimální
věk, ve kterém by dítě mělo nastoupit jak obecně do kolektivního zařízení, tak konkrétně do DS. U sídel
do 5 000 obyvatel nebo u malých a středně velkých měst do 20 000 obyvatel je uváděn věk nástup
do DS v průměru 2,5–2,6 roku, kdežto u větších a největších měst nad 20 000 obyvatel a nad 100 000
obyvatel je to 2,9 až 3,0 roky.

Graf č. 30 – Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení
Q7: Jaký je, podle Vás, optimální věk dítěte pro nástup dítěte do kolektivního zařízení předškolní péče obecně?
Q7a: Jaký je, podle Vás, optimální věk dítěte pro nástup dítěte do dětské skupiny?

48

3.5.2. Věkově smíšené dětské skupiny
Skutečnost, že jsou DS věkově smíšené, hodnotí opět shodně s veřejností 82 % respondentů jako výhodu
(52 % to považuje spíše za výhodu a 30 % určitě za výhodu).

Graf č. 31 – Věkově smíšené DS
Q15: Do jaké míry Vy osobně považujete za výhodu fakt, že jsou dětské skupiny věkově smíšené, tzn.
například nedochází k rozdělování sourozenců či jsou děti v kolektivu různě starých dětí?
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3.6. Mateřská/rodičovská dovolená
ze strany zaměstnavatele
3.6.1. Kontakt se zaměstnanci na mateřské/rodičovské dovolené
Desetina zaměstnavatelů nemá žádný kontakt se zaměstnanci, kteří nastupují nebo již nastoupili na MD/
RD. Dalších 7 % má tento kontakt skutečně pouze při nástupu zaměstnance na MD/RD. V 9 % případů dojde ke kontaktu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pouze před předpokládaným návratem
z MD/RD.
Občasný kontakt uvádí 29 % respondentů a stejně velká skupina (29 %) je i těch zaměstnavatelů s počtem zaměstnancům 50 a více, kteří posouzení, zda dochází nebo nedochází ke kontaktu se zaměstnanci
na MD/RD, považují za zcela individuální. Celkem 8 % manažerů se nedokáže k této otázce vyjádřit.
Pouze 8 % respondentů uvádí pravidelný kontakt s těmi zaměstnanci, kteří jsou na MD/RD.

Graf č. 32 – Kontakt se zaměstnanci na mateřské/rodičovské dovolené
QS6: Jste jako zaměstnavatel se zaměstnanci na rodičovské/mateřské dovolené v nějakém kontaktu?
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3.6.2. Po jaké době se zaměstnanci z mateřské/rodičovské dovolené vrací
Jako zcela individuální hodnotí termín návratu z MD/RD 48 % respondentů a dalších 16 % neví, jak to
s termíny návratu v jejich společnosti vypadá. K názoru, že po MD/RD se jejich zaměstnanci už zpátky
nevrací, se kloní 7 % respondentů.
Z těch, kteří sdělili konkrétní lhůtu, je nejvíce (24 % z celku) těch, kteří uvedli období 3 let, po kterém se
zaměstnanci zpravidla do práce vrátí. Odpovědi do 3 let byly u zhruba 2 % respondentů a 3–4 roky u 3 %.

Graf č. 33 – Návrat z mateřské/rodičovské dovolené
QS5: Po jaké době – po kolika letech se zpravidla vrací vaši zaměstnanci z rodičovské/mateřské dovolené?
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3.7. Zájem o dětskou skupinu, překážky,
podmínky a zájem o podporu MPSV
3.7.1. Zájem o dětskou skupinu ze strany zaměstnanců
Necelá třetina (31 %) respondentů ze společností s více než 50 zaměstnanci neví, jaký zájem mají
zaměstnanci jejich společnosti o dětské skupiny.
Třetina (33 %) respondentů uvádí, že zaměstnanci o DS zájem nemají, čtvrtina (26 %) vidí zájem zaměstnanců jako malý a desetina hodnotí zájem zaměstnanců o DS jako velký.
Zájem zaměstnanců roste s velikostí společnosti. U zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců vyšším než
250 je deklarován velký zájem v 19 % případů, u ﬁrem a institucí se 100–250 zaměstnanci je deklarován, tedy uváděný manažerem, velký zájem zaměstnanců u 14 % z nich a u společností s 50–100
zaměstnanci je velký zájem u 6 % z nich.

Graf č. 34 – Zájem zaměstnanců o DS
Q8: Jaký si myslíte, že by mohl být zájem ze strany zaměstnanců o službu péče o dítě v předškolním věku
na vašem pracovišti? Zajímá nás Váš odhad obecného zájmu mezi zaměstnanci bez toho, že by byly
dořešeny veškeré parametry (ﬁnanční, personální, časové, organizační, prostorové apod.).
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Velký zájem o DS najdeme spíše ve velkých městech než ve ﬁrmách situovaných do menších sídel (6 %
v obcích a městech do 20 000 obyvatel vs. 16 % u ﬁrem z měst nad 100 000 obyvatel). Dále velký
zájem o DS najdeme, podle očekávání, spíše tam, kde je obecně vyšší podíl žen, resp. kde je vyšší podíl
žen ve věku do 45 let. Významně vyšší zájem zaměstnanců deklarují respondenti, kteří již mají sami
povědomí o existenci některých DS (velký zájem 22 % vs. neznají DS 6 %). Velký zájem zaměstnanců
odhadují nebo mají zmapovaný spíše ti respondenti, kteří zastávají názor, že žena matka by měla mít
možnost, pokud chce nebo potřebuje, pokračovat v práci nebo nastoupit do práce už ve věku dítěte do 3
let (17 % vs. 5 % u těch respondentů, kteří zastávají názor, že žena matka by měla být s dítětem doma
do 3–4 let věku dítěte).

3.7.2. Zájem o dětskou skupinu ze strany zaměstnavatele
Necelá desetina (9 %) zaměstnavatelů má o dětskou skupinu velký zájem, třetina (32 %) pak malý
zájem. Celkem 59 % respondentů z řad zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci zájem o DS nemá.
Zájem o DS stoupá s velikostí ﬁrmy. Zatímco u společností s 50–100 zaměstnanci je nějaký zájem u 38 %
(6 % velký zájem + 32 % malý zájem), u zaměstnavatelů se 100–250 zaměstnanci je to 43 % (13 % +
30 %) a u zaměstnavatelů s více než 250 zaměstnanci až 62 % (22 % + 40 %).
Zájem je vyšší v institucích státní správy, školství a zdravotnictví, a to 43 % (15 % + 28 %), a také v oblasti
služeb: 43 % (12 % + 31 %). V oblasti průmyslu, zemědělství a stavebnictví je to 38 % (6 % + 32 %).
Veřejný sektor jeví o DS větší zájem, a to 51 % (16 % + 35 %), než sektor komerční: 37 % (7 % + 30 %).
Podíl zaměstnavatelů s velkým zájmem o DS roste s velikostí sídla, v němž se ﬁrma či instituce nachází.
Z 2 % v obcích do 5 000 obyvatel se dostává až k 15 % ve městech nad 100 000 obyvatel.
Zájem podle očekávání roste také s tím, jak roste podíl zaměstnaných žen (z 1 % u zaměstnavatelů
zaměstnávajících do 20 % žen na 18 % s podílem žen nad 40 %).
Pokud je na pozici HR managera nebo jednatele žena, tedy pokud byla žena respondentkou výzkumu,
zájem o DS dosahoval až 51 % (13 % velký zájem + 38 % malý zájem). Zatímco u HR manažerů – respondentů mužů byl na úrovni 28 % (4 % + 24 %).
O DS jeví vyšší – 44 % (15 % + 29 %) – zájem ti respondenti, kteří zastávají názor, že žena matka by
měla mít možnost, pokud chce nebo potřebuje, pokračovat v práci nebo nastoupit do práce už ve věku
dítěte do 3 let (vs. 5 % velký + 34 % malý zájem u těch respondentů, kteří zastávají názor, že žena matka
by měla být s dítětem doma do 3–4 let věku).
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Graf č. 35 – Zájem zaměstnavatele o DS
Q9: Jaký zájem o potenciální zřízení dětské skupiny pro Vaše zaměstnance / na Vašem pracovišti máte
Vy – jako člen vedení – zástupce zaměstnavatele?

3.7.3. Odůvodnění (ne)zájmu o dětskou skupinu
Velký zájem o DS je spontánně odůvodněn zejména tím, že v dané společnosti pracuje početná skupina matek malých dětí (29 %), a tím, že DS umožní rychlejší, plynulejší a komfortnější návrat po MD
(15 %), zmíněn je i význam DS jako beneﬁtu pro zaměstnance.
Odůvodnění malého zájmu v sobě nese oba prvky: odůvodnění zájmu (výhody pro ženy – beneﬁty –
5 %), ale také odůvodnění toho, že zájem je malý. Důvodem malého zájmu je tak nízký nebo nulový
počet takových zaměstnanců (32 %), spojené personální, prostorové, administrativní komplikace (19 %),
existující dohoda s MŠ, poskytování jiných forem jako jsou ﬁremní dětský koutek nebo klub či MŠ, resp.
skutečnost, že zaměstnanci si často úspěšně řeší péči o děti předškolního věku sami (11 %), chybějící
informace, legislativa a/nebo podpora státu (8 %), omezené ﬁnance (8 %), nezájem vedení, nesoulad
DS s ﬁremní politikou a/nebo strategií (7 %), deklarovaný nezájem zaměstnanců (6 %).
Nezájem o DS respondenti odůvodňují zejména nízkým nebo nulovým počtem takových zaměstnanců
v jejich ﬁrmě (33 %), spojenými personálními, prostorovými a administrativními komplikacemi (25 %),
deklarovaným nezájem zaměstnanců (11 %), omezenými ﬁnancemi (10 %), nezájmem vedení, nesouladem DS s ﬁremní politikou a/nebo strategií (8 %), existující dohodou s MŠ, poskytováním jiných forem
(ﬁremní dětský koutek nebo klub/MŠ), resp. skutečností, že zaměstnanci si řeší péči o děti předškolního
věku sami (8 %), chybějícími informacemi, legislativou a/nebo podporou státu (2 %).
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3.7.4. Překážky zřízení dětské skupiny
Z baterie možných překážek zřízení DS u zaměstnavatele respondenti vybrali nejčastěji absenci vhodných prostor (76 % odpovídá kódy 6–10 z 10 bodů na stupnici, tedy že tato překážka do určité míry
nebo plně odpovídá podmínkám v jejich ﬁrmě).
Překážku v omezených nebo nedostatečných ﬁnančních prostředcích ﬁrmy obecně, potažmo konkrétně
v prostředcích na zřízení a provoz DS, vidí 69 % zaměstnavatelů.
Celkem 65 % respondentů je přesvědčeno, resp. tvrdí (kódy souhlasu 6–10), že zřízení DS neumožňuje
charakter provozu, případně předmět činnosti jejich ﬁrmy (chemička, zbrojovka, apod.).
Překážku v tom, že DS neodpovídají strategii jejich ﬁrmy – jejich sociální politice, vidí 60 % respondentů. Stejně velká je i skupina těch, kteří DS nepodporují s tvrzením, že s ohledem na skladbu zaměstnanců
nejsou u nich DS třeba.
Překážku v deklarovaném nezájmu zaměstnanců vnímá 59 % respondentů.
Obavu, že ﬁrma nenajde pro DS vhodný personál, vyjadřuje 48 % respondentů.
Na nesouhlas k takovému kroky z centrály, z mateřské ﬁrmy, od vlastníka společnosti se odvolává
44 % respondentů. Stejně velká skupina respondentů se odvolává na jiná řešení rodinné politiky ve ﬁrmě, než jsou DS.
Pouze 12 % zaměstnavatelů DS nebo obdobný projekt péče o děti již vyzkoušelo a odvolávají se na své
špatné zkušenosti s tímto postupem.
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Graf č. 36 – Překážky zřízení DS
Q13: Do jaké míry následující možné nebo teoretické překážky zřízení dětské skupiny odpovídají situaci
ve Vaší ﬁrmě / společnosti.
K vyjádření svého postoje využijte, prosím, stupnici od 0 po 10, kde 0 znamená – vůbec neodpovídá,
10 znamená – plně odpovídá. Pro odstupňování svých názorů můžete, samozřejmě, využít i hodnoty 1–9.

3.7.5. Za jakých podmínek by manažeři prosazovali dětskou skupinu
Na otázku „Za jakých podmínek bysta byl(a) připraven(a)/ochoten(a) dětskou skupinu u Vás – za zaměstnavatele prosazovat?“ spontánně odpovědělo 23 % „pokud by byl zájem mezi zaměstnanci“,
14 % podmiňuje jednání o DS dostatkem celkových nebo k tomu účelu vyčleněných ﬁnancí ve ﬁrmě,
13 % vidí zásadní vazbu DS na zajištění personálních, prostorových a administrativních podmínek. Desetina zaměstnavatelů by o DS uvažovala v případě strukturální změny, resp. změny podílu žen, dostatku
zaměstnanců s takovým požadavkem v jejich společnosti. Zhruba stejně velká je i skupina, která rozjednání tématu DS podmiňuje vy-/dopracováním relevantní legislativy a zvýšenou podporou státu. U 7 %
zaměstnavatelů by nejprve muselo dojít ke změně postoje u vedení nebo majitele ﬁrmy, resp. ke změně
ﬁremní politiky a strategie.
Jaké podmínky by musely být naplněny, aby začali prosazovat DS ve své ﬁrmě, neví 7 % respondentů.
Necelá pětina (19 %) respondentů uvádí, že by o DS nejednali ve vedení ﬁrmy za žádných podmínek.
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Graf č. 37 – Podmínky pro prosazení DS
Q12: Za jakých podmínek byste byl(a) připraven(a)/ochotn(a) dětskou skupinu u Vás – za zaměstnavatele prosazovat?

3.7.6. Zájem o metodickou podporu MPSV
Ti zaměstnavatelé, kteří o DS projevili jakýsi zájem, by ve většině (58 %) případů uvítali (25 % „určitě
ano“, 32 % „spíše ano“) metodickou podporu MPSV vztahující se k tématu DS. Celkem 22 % zaměstnavatelů se zájmem o DS zatím neví, zda by měli zájem rovněž o podporu MPSV; 21 % o metodickou
podporu zájem nemá (3 % „určitě ne“ a 18 % „spíše ne“).
Zájem o metodickou podporu stoupá s velikostí ﬁrmy či instituce. Výrazně vyšší je ve státní správě, školství
a zdravotnictví než ve službách nebo průmyslu, zemědělství či stavebnictví.
Nejvyšší je zájem ve velkoměstech nad 100 000 obyvatel. Zájem o metodickou podporu MPSV stoupá,
stejně jako zájem o DS samotné, s podílem žen ve ﬁrmě a tam, kde se za zaměstnavatele vyjadřovala žena.

57

Graf č. 38 – Zájem o metodickou podporu MPSV
Q10: Při zvažování nabídky nebo zřizování dětské skupiny pro Vaše zaměstnance / na vašem pracovišti
využili byste metodickou podporu ze strany MPSV?
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4. RODIČE DĚTÍ
Z DĚTSKÝCH SKUPIN
Pro hodnocení dětských skupin je vysoce relevantní cílová skupina rodičů dětí navštěvujících dětské skupiny. Jejich názory, postoje míru spokojenosti popisuje tato kapitola.

4.1. Důvod volby dětské skupiny
Třetina rodičů jako důvod výběru DS – upřednostnění DS před jiným typem zařízení – uvádí právě
malý kolektiv DS s individuálním přístupem pečujících osob. Pětina rodičů jako důvod volby DS uvádí
dobré reference – pověst DS s odkazem na kvalitní personál a poskytované lepší služby, než nabízejí
mateřské školy. K nim se dá připočítat ještě dalších 10 % rodičů, kteří dostali na DS obecné doporučení
ze svého okolí, a to nejčastěji ze strany kamarádek. Celkem 13 % rodičů kvituje fakt, že DS přijímají děti
od 1 roku, tedy v nižším věku, než přijímají mateřské školy. Tato skutečnost pro ně byla důvod volby DS.
Další, stejně velká skupina rodičů (13 %) vlastně ani volbu neměla, protože jejich dítě do MŠ nevzali. Pro
desetinu byla rozhodujícím faktorem blízkost DS.
Ostatní důvody, kterými jsou program DS, znalost dětí a/nebo personálu z DS, nástup do práce, byly
spontánně uváděny 5–8 % rodičů, resp. 2–4 % rodičů uváděly časovou ﬂexibilitu DS, situaci, kdy při
absenci jeslí není jiná možnost než DS, rodinné prostředí v DS, možnost návštěv DS obou sourozenců,
ﬁnanční dostupnost DS.

Graf č. 39 – Důvody volby DS
Q8: Z jakých důvodů jste zvolili(a) pro Vaše dítě / děti jako formu předškolní péče právě DS (a ne jiné
zařízení)?
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4.2. Věk dětí v dětské skupině
4.2.1. Současný věk
Na základě dotazování rodičů dětí z DS bylo zjištěno, že současný průměrný věk dětí v DS jsou podle
údaje rodičů 3 roky. Věk dítěte je v přímém vztahu k věku rodičů (matek). Rodiče do 30 let mají v DS
děti ve věku kolem 2,5 roku, rodiče ve věku 31–35 let mají v DS děti kolem 3 let a rodiče nad 36 let děti
k 3,5 roku. Svobodní rodiče (matky) mají v DS děti ve věku v průměru 2,7 roku, sezdaní rodiče mají v DS
děti ve věku 3 let a rozvedení 3,3 roky.

4.2.2. Věk nástupu do dětské skupiny
Děti nastupují do DS v průměru ve věku 2,3 roku. Opět věk nástupu dítěte do DS je v přímém vztahu
k věku rodičů a rodinnému stavu.

Graf č. 40 – Současný věk dítěte a věk nástupu do DS
Q2: Kolik let je v současné době Vašemu dítěti / Vašim dětem, které navštěvují dětskou skupinu?
Q.3: V kolika letech Vaše dítě / děti začaly navštěvovat dětskou skupiny?
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4.2.3. Věk ukončení docházky do dětské skupiny
Zhruba 80 % oslovených rodičů má v tuto chvíli představu, v kolika letech jejich dítě ukončí návštěvu DS.
Jestliže děti nastupují do DS v průměru ve věku 2,3 roku, jejich rodiče mají záměr je z DS přemístit při dosažení věku v průměru zhruba 4,5 roku. S vyšším věkem dítěte i rodičů je předpokládaný věk ukončení
docházky do DS vyšší (u nejmladších dětí v 4,3 roku věku dítěte a u nejstarších až v 5,1 roku). U svobodných rodičů je odhad ukončení docházky do DS 4 roky dítěte, u rozvedených 5 let, u zaměstnaných
rodičů 4,6 roku, u podnikatelů až 5,1 roku, ale u rodičů, kteří jsou v současné době na mateřské nebo
rodičovské dovolené, pouze 3,9 roku. Odhadovaný věk ukončení docházky do DS se zvyšuje s osobním
příjmem i s příjmem domácnosti od 4,3 roku u nejnižších příjmových skupin až po 5 let u nejvyšších.

Graf č. 41 – Věk ukončení docházky do DS
Q.3: V kolika letech Vaše dítě / děti začaly navštěvovat dětskou skupiny?
Q7a: V kolika letech předpokládáte, že Vaše dítě / děti ukončí docházku do dětské skupiny?

4.2.4. Návazná zařízení po dětské skupině
Předpoklad, že po ukončení docházky do DS jejich dítě přejde do mateřské školy, vyjadřuje 61 %
rodičů. Třetina (34 %) pak počítá s přechodem z DS přímo na základní školu.
S vyšším věkem rodičů i dětí je menší podíl těch, kteří přejdou do mateřské školy, a větší je podíl těch, kteří
počítají s přechodech přímo na základní školu (po DS dají děti do MŠ rodiče do 30 let v 74 %, ve věku
31–35 let v 59 % a ve věku 36 a více let ve 48 %). Tendence umístit své děti z DS do MŠ klesá s vyšším
stupněm vzdělání rodičů, klesá také s velikostí domácnosti a osobním příjmem i příjmem domácnosti.
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Graf č. 42 – Návazná zařízení po DS
Q7b: Do jakého zařízení bude Vaše dítě / budou Vaše děti po ukončení docházky v DS následně
docházet?

63

4.3 Režim docházky do dětské skupiny
4.3.1. Kolik dní v týdnu chodí děti do dětské skupiny
Děti do DS chodí v průměru na 4,1 dne v týdnu. Rozdíly v počtu dní, po které dítě DS navštěvuje,
jsou podle sociodemograﬁckých znaků rodičů minimální a pohybují se v rozmezí 3,4 dne po 4,4 dne.
Na spodní hranici počtu dní v týdnu se pohybují děti z domácností s nejnižším příjmem (3,4 dne) a děti,
jejichž rodič je aktuálně na mateřské/rodičovské dovolené (3,7 dní).

Graf č. 43 – Počet dní docházky v týdnu
Q4a: Na kolik dní v týdnu v současné době Vaše dítě / děti do dětské skupiny chodí?

4.3.2. Na kolik hodin denně chodí děti do dětské skupiny
V průměru chodí děti do DS na 6 hodin. Rozdíly v počtu hodin denně, které dítě v DS stráví, jsou i podle
sociodemograﬁckých znaků rodičů minimální (pohybují se v průměru v rozmezí 5,7 hodiny po 6,7 hodiny). Na spodní hranici počtu hodin strávených denně v DS jsou děti rodičů s čistým měsíčním osobním
příjmem 10 000–20 000 Kč (5,7 hodiny) a děti z velkoměst nad 100 000 obyvatel (5,9 hodin).

64

Graf č. 44 – Počet hodin docházky denně
Q5a: Na kolik hodin denně v současné době Vaše dítě / děti do dětské skupiny chodí?

4.3.3. Do dětské skupiny i o víkendu?
O víkendu do DS chodí 6 % dětí (pravidelně 5 % + někdy 1 %). U rodin z malých obcí do 5 000 obyvatel a měst do 20 000 obyvatel je to až desetina vs. ve větších městech a velkoměstech nad 100 000
obyvatel je to už pouze do 3 % případů (Praha 1,5 %).
Když už děti o víkendu chodí do DS, jsou to spíše děti rodičů do 30 let (9 % vs. cca 5 % u starších rodičů),
s jedním předškolním dítětem (7 % vs. 2 a více dětí předškolního věku 2 %), rozvedených rodičů (14 % vs.
cca 5 % svobodní nebo sezdaní).
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Graf č. 45 – Do DS i o víkendu
Q4b: Navštěvuje Vaše dítě / děti dětskou skupinu i o víkendu?

4.3.4. Docházka dopoledne/odpoledne/kombinovaně
Na celý den umísťuje své děti do DS 44 % rodičů. Tento režim dětí je běžnější u starších dětí i rodičů,
u vzdělanějších rodičů, spíše se dvěma a více předškolními dětmi.
Na dopoledne chodí do DS pouze 40 % dětí. S nižším věkem (dítěte i rodičů) je častější právě dopolední návštěva DS (až 50 % u nejmladších). U vyšší věkové kategorie přibývá případů celodenní návštěvy
DS (dopolední klesá na 39 % vs. celodenní 47 %) až po ty nejstarší (už jen 31 % dopolední návštěva DS
vs. 47 % celodenní a 21 % kombinovaná).
Dopolední, odpolední, celodenní docházku v průběhu týdne či měsíce různě kombinuje 15 % rodičů dětí
navštěvujících DS.
Varianta pouze odpolední návštěvy DS je zcela okrajová (1 %).
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Graf č. 46 – Docházka dopoledne/odpoledne/kombinovaně
Q5b: Návštěva dětské skupiny je u Vašeho dítěte / Vašich dětí převážně …?

4.3.5. Speciﬁka docházky
Využívání možnosti ﬂexibilní docházky – zkráceného režimu nebo nepravidelné docházky – dle potřeby uvádí 14 % dotázaných rodičů. Tento nepravidelný režim je využíván častěji v Praze (28 %) než
v dalších regionech Čech (14 %) nebo na Moravě (8 %). Flexibilní docházky větší měrou využívají rodiče
s vyšším dosaženým vzděláním (7 % střední škola bez maturity, 13 % s maturitou a 21 % VŠ), spíše z domácností s menším počtem členů (dvoučlenná domácnost 22 % vs. 17 % tříčlenná vs. 9 % 4 a více členů).
Spontánně jmenuje jiná speciﬁka DS než ta související s docházkou 9 % rodičů. Jedná se o zaměření DS
nebo možnosti DS (jazykové, bezlaktózní, s přípravou na nástup na ZŠ, pro děti s poruchou pozornosti,
invalidní, canisterapie, s podporou logopeda apod.).
Tři čtvrtiny (76 %) rodičů uvádějí, že děti do DS dochází pravidelně a jejich docházka není nijak
speciﬁcká.
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Graf č. 47 – Speciﬁka docházky do DS
Q6: Je docházka Vašich dětí do dětské skupiny nějak speciﬁcká? Prosím, popište v čem.

68

4.4. Spokojenost s dětskou skupinou
Spokojeno je s DS, kam chodí jejich dítě, 97 % rodičů (72 % velmi spokojeno a 25 % spíše spokojeno).
Pokud budeme analyzovat jednotlivé parametry DS, dosahují všechny velmi vysokých známek spokojenosti 7,9–9,5 (na stupnici od 0 „zcela nespokojenost“ po 10 „zcela spokojenost“), přičemž průměrnou
známku 7,9 dostal atribut celkové ﬁnanční dostupnosti DS, průměrnou známku 8,6 získalo hodnocení
ceny stravy. Ostatní hodnocené položky získaly známky v rozmezí 8,9–9,5. Právě nejlepší hodnocení
9,5 rodiče přiřadili kvalitě personálu – pečujících osob.

Graf č. 48 – Spokojenost s DS – celkově
Q10a: Jak jste s dětskou skupinou celkově v současné době spokojen(a)?
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Graf č. 49 – Spokojenost s DS – atributy
Q11: Do jaké míry jste spokojen(a) s konkrétními službami poskytovanými ze strany dětské skupiny. K vyjádření svého postoje využijte prosím stupnici od 0 po 10, kde 0 znamená – zcela nespokojen(a), 10 znamená
– zcela spokojen(a). Pro odstupňování svých názorů můžete, samozřejmě, využít i hodnoty 1–9.
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4.5. Rodičovská dovolená, výdělky před
narozením dítěte a po něm, výživné
4.5.1. Rodičovská dovolená
Z šetření vyplývá, že rodičovskou dovolenou (nikoliv mateřskou dovolenou) čerpalo 8–9 z 10 matek
a 2–6 z 10 otců. Rozdíl je dán rozdílností odpovědí samotného respondenta vs. odpověď za „druhou
stranu“ – za partnera.

Graf č. 50 – Čerpání rodičovské dovolené
R/M2, R/O2: Čerpal(a) jste rodičovskou dovolenou (nejde nám zde o mateřskou dovolenou)? Zajímá
nás ta rodičovská dovolená, která je ve vztahu k dítěti umístěného do DS.

Ti, kteří čerpali rodičovskou dovolenou, přešli následně v 77 % případů plynule do práce. Jedná se
hlavně o vzdělanější respondenty, z početnějších domácností, z domácností s vyšším příjmem.
Po rodičovské dovolené ani nenastoupilo do práce, ani nebylo evidováno na Úřadu práce, ale zůstalo
s dítětem doma 12 % rodičů. Evidováno na Úřadu práce bylo po RD 6 % rodičů, a to v rozmezí 2–6
měsíců (průměr 4,6 měsíce). Podnikat začalo po RD 5 % rodičů.
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Graf č. 51 – Co po rodičovské dovolené
R/M3, R/O3: Po skončení rodičovské dovolené jste …

Ti, kteří po RD nastoupili do práce (nikoliv vlastní podnikání), nastoupili v 62 % ke stejnému zaměstnavateli a na stejnou pozici, jakou zastávali před RD. Častěji se jedná o starší než mladší respondenty,
častěji vzdělanější, z domácností s vyšším počtem členů. Celkem 15 % se sice vrátilo ke stejnému zaměstnavateli, ale byli přiřazeni na jinou práci – na jinou pozici, ale ne nutně na „horší“. Na jinou pozici
u stejného zaměstnavateli přešli spíše lidé s nízkým příjmem. Zhruba čtvrtina (23 %) nastoupila u jiného
zaměstnavatele. Jde hlavně o středoškolsky vzdělané respondenty bez maturity, z dvoučlenných domácností, rozvedené.
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Graf č. 52 – Nástup do práce po rodičovské dovolené
R/M4, R/O4: Nastoupil jste ke stejnému zaměstnavateli, od které jste odešel na rodičovskou dovolenou
nebo k jinému zaměstnavateli?

Před narozením dítěte se výdělečné činnosti věnovalo 94 % matek a 96 % otců.
U matek se jednalo před narozením dítěte o práci na plný úvazek v 87 % případů, další desetina byla
zaměstnána cca na 30 hodin týdně. V 89 % se jednalo o pracovní poměr a u 7 % šlo o podnikání
a po cca 2 % DPČ a DPP.
Po narození dítěte se podíl matek zaměstnaných na plný úvazek snížil na méně než polovinu (46 %).
Navýšil se tak podíl těch zaměstnaných na zkrácený úvazek – 27 % na cca 30 hodin, 17 % do 20 hodin.
Zhruba desetina (11 %) v současné době není zaměstnána vůbec. V 79 % jde o pracovní poměr, 13 %
podniká a po cca 5 % DPČ a DPP.
Nynější měsíční příjem z výdělečné činnosti matek se v porovnání s obdobím před narozením dítěte
v 35 % snížil, v 37 % je beze změny a v 28 % se navýšil.
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Graf č. 53 – Výdělečná činnost matky před narozením dítěte nyní
R/M7: Kolik hodin týdně jste před narozením dítěte pracovala?
R/M8: Když jste před narozením dítěte pracovala, šlo o práci ….
R/M9: Kolik hodin týdně se nyní věnujete výdělečné činnosti (po umístění dítěte do DS)?
R/M10: Nyní pracujete ….

U otců se jednalo před narozením dítěte o práci na plný úvazek v 99 % případů. V 81 % se jednalo
o pracovní poměr a v 19 % šlo o podnikání.
Po narození dětí se podíl otců zaměstnaných na plný úvazek prakticky nezměnil (98 %). V 77 % jde
o pracovní poměr, 22 % podniká.
Nynější měsíční příjem z výdělečné činnosti otců se v porovnání s obdobím před narozením dítěte ve 2 %
snížil, v 54 % zůstal beze změny a ve 44 % se navýšil.
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Graf č. 54 – Výdělečná činnost otce před narozením dítěte nyní
R/07: Kolik hodin týdně jste před narozením dítěte pracoval?
R/08: Když jste před narozením dítěte pracoval, šlo o práci ….
R/09: Kolik hodin týdně se nyní věnujete výdělečné činnosti (po umístění dítěte do DS)?
R/010: Nyní pracujete ….

4.5.2. Výživné
U matek, resp. otců (dětí z DS) žijících bez partnera dostává výživné (alimenty) na dítě pravidelně 55 %,
nepravidelně 23 % a výživné nedostává vůbec 22 %.
Z těch případů, kdy výživné není vypláceno vůbec, je 40 % těch, kdy není otec určen, v 33 % došlo
k úmrtí otce/matky a ve 27 % je porušována vyživovací povinnost.
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Graf č. 55 – Výživné a důvody neplacení
M1, 01: Dostáváte výživné (= alimenty) od otce/matky dítěte …
M2, O2: A z jakého důvodu nedostáváte od otce/matky na dítě výživné?
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5. POSKYTOVATELÉ
DĚTSKÝCH SKUPIN
Pohled na problematiku dětských skupin z pozice těch, kteří službu péče o děti předškolního věku formou
dětských skupin nabízejí, tedy poskytovatelů DS, přináší tato kapitola.

5.1. Motivace pro založení dětské skupiny
Celkově nejsilnější motivací (47 %) pro zřízení DS byl nedostatek míst pro děti v mateřských školách.
Jako hlavní uvedlo tento důvod – tuto motivaci 31 % poskytovatelů. Druhým motivátorem pro založení DS
byla neexistence jeslí (celkem 37 %, hlavní důvod pro 17 %).
Zhruba třetina (34 %) dotázaných poskytovatelů jako třetí celkově nejsilnější motivaci uvádí svou nespokojenost s kvalitou stávající nabídky péče o děti v předškolním věku. Více než desetina (11 %) tento
důvod uvádí jako hlavní. Stejně velká (11 %) je i skupina poskytovatelů DS, kteří jako hlavní motivaci
uvedli výzvu Evropského sociálního fondu (dále také ESF). Celkově byla výzva ESF uváděna 29 %
respondentů.

Graf č. 56 – Motivace pro založení – vznik DS
Q1a: Co bylo ve Vašem případě tou hlavní motivací pro zřízení dětské skupiny (DS)?
Q1b: A jaké byly další motivace?
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Další motivace pro založení DS – nedostupnost (vzdáleností) místních předškolních zařízení (20 %), snaha o umístění vlastního dítěte (18 %), nabídka DS jako zaměstnaneckého beneﬁtu (11 %) – uvedla tedy
řádově desetina až pětina dotázaných, jako hlavní motivaci je uvedli poskytovatelé ve 3–7 % případů.
K dalším již spontánně jmenovaným motivátorům patří snaha pomoci rodičům, resp. reakce na poptávku,
návaznost na dosavadní praxi a angažovanost v oboru a rozšíření stávajících služeb právě o DS, resp.
obecný důvod – láska a vztah k dětem.
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5.2. Vznik dětské skupiny
5.2.1. Způsob vzniku dětské skupiny
Téměř polovina (47 %) DS byla zřízena nově na základě výzev ESF, tedy s podporou ESF.
Dvě pětiny (41 %) byly zřízeny transformací, tedy změnou právní formy z jiného předchozího zařízení.
Celkem 12 % DS bylo zřízeno nově, ale mimo výzvy ESF, tedy bez podpory ESF.

Graf č. 57 – Způsob vzniku DS
Q2: Jak vznikla tato DS?
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5.2.2. Problémy při vzniku dětské skupiny
Při zakládání DS se potýkalo s nadmírou administrativy, s byrokracií a nedostatečnou nebo neprůhlednou legislativou spojenou s DS 28 % poskytovatelů.
Dalším spontánně uváděným problémem byl při zakládání DS nedostatek vhodných prostor pro provozování DS nebo jejich úplná absence. Tento problém zmínila necelá čtvrtina (23 %) dotázaných
poskytovatelů.
S ﬁnancemi v počátcích „zápasilo“ 16 % poskytovatelů a dále necelá desetina (8–9 %) řešila témata
hygieny, nedostatku vhodného personálu a požární předpisy.
Na těžkosti v komunikaci s MPSV, resp. při náboru dětí do DS, si stěžovalo 4–5 % poskytovatelů. Mezi
další počáteční problémy patřila nedůvěra rodičů, chybějící marketingová, informační podpora nově
vzniklé DS.
Čtvrtina poskytovatelů DS (25 %) si nevzpomíná na žádné závažné problémy se zakládáním DS.

Graf č. 58 – Problémy při zakládání DS
Q3: S jakými problémy – problematickými okruhy jste se při zakládání DS potýkali?
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5.2.3. Současné problémy s provozem dětské skupiny
Své stávající provozní problémy spojuje s ﬁnancemi („vysoké náklady na provoz, je velice těžké vyjít
příjem – náklady – nevýdělečná činnost“, „pokud se zpozdí dotace – opožděné mzdy, omezení aktivit“,
„zvyšování cen potravin a služeb“) 19 % poskytovatelů DS, 16 % s nedostatkem kvalitního a kvaliﬁkovaného personálu („odcházejí nám chůvy, protože ve státních školkách mají lepší platové podmínky“,
„dostatečný počet kvaliﬁkovaných osob v případě onemocnění pečujících osob na HP“), 10 % si stěžuje
na administrativu, byrokracii a legislativu spojenou s DS.
Pro 7 % je problém kapacita DS, a to buď ve smyslu nenaplněnosti, nebo naopak přeplněnosti – nemožnosti uspokojit poptávku. Celkem 6 % řeší problémy s nemocností dětí, resp. s ﬁnancemi ve spojení
s absencí dětí v době nemoci („při nemoci dítěte nelze čerpat dotace“, „když jsou děti déle nemocné,
je to pro nás ztráta“, „obavy z nemocnosti – vliv na ﬁnance“). Komunikaci s MPSV, resp. nedostatečná
informovanost a podpora („nevíme, co bude v budoucnu – pokračování“, „každá Praha chce něco jiného“, „paní, co to má na starosti v Praze – špatná spolupráce“, „je potřeba rozvíjet témata pro metodické
okruhy odbornosti pečujících osob – semináře“) kritizuje 5 % poskytovatelů.
Žádné problémy provozu DS v současnosti neřeší 43 % poskytovatelů DS.

Graf č. 59 – Současné provozní problémy DS
Q4: S jakými problémy – problematickými okruhy se potýkáte při provozu DS nyní?
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5.3. Výhody a nevýhody dětské skupiny
z pohledu poskytovatelů
5.3.1. Výhody dětské skupiny
Poskytovatelé DS spatřují výhody DS hlavně ve velikosti DS, v malém kolektivu (41 %) a s tím souvisejícím
individuálním přístupem k dítěti (35 %). Spontánně zmiňuje výhody spojené s věkem dětí v DS, jako
je nízký nástupní věk, věkově smíšené DS, společná docházka sourozenců apod., 27 % poskytovatelů
DS. Možnost brzkého návratu rodičů do práce vyzdvihuje 12 % poskytovatelů DS. Daňově uznatelné
náklady, resp. evropské ﬁnancování, dotace spontánně uvádí 6 % poskytovatelů DS.
Další jednotlivé výhody DS jsou jmenovány již vždy méně než 5 % poskytovatelů. Mezi ty s četností nad
2 % patří výhoda existence DS při nedostupnosti mateřských škol nebo DS jako alternativa k MŠ, rodinné
prostředí DS, ﬂexibilní otevírací doba, sladění práce a rodiny, výhoda v podobě blízkosti dětí k rodičům
v případě DS na pracovišti.

Graf č. 60 – Výhody DS
Q5: V čem vidíte obecně výhody dětských skupin?
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5.3.2. Nevýhody dětské skupiny
Nevýhody DS poskytovatelé vidí zejména v oblasti ﬁnancování (21 %) („v případě, že nebudou dotace,
tak hrozí zánik DS, nechceme-li zvyšovat ceny, pak dostupné jen pro VIP“, „vyšší náklady na provoz“,
„dražší proti MŠ“, „samostatně neuﬁnancovatelné, nutná dotace“), dále v personální oblasti (12 %) („je
těžké najít ucházející zaměstnance“, „pokud onemocní personál, není zástup ani na něj nejsou peníze“,
„náročnost na pečující osoby, moc učitelek, špatná kvaliﬁkace pečovatelek, rozšířit pedagogické vzdělání,
u dětí 3–5 let by stačila 1 učitelka, máme problémy s přesčasy“), v legislativě a byrokracii (10 %) („pokud je navázáno na ESF, pak kritéria naplněnosti“, „zákon, na 6 dětí 1 osoba, jsou málo přísná kritéria
– nedostatek kontroly“).
Skutečnost spojenou s předškolním vzděláváním („povinný předškolní rok, musí nahlásit individuální docházku v MŠ – šikana pro rodiče“, „my jsme na úrovni školky a máme kvalitní předškolní vzdělávání“)
kritizuje 5 % poskytovatelů DS a stejně velká je i skupina kritizující nadmíru administrativy související
s chodem DS („drtí nás administrativa“, „nařízení pravidel ohledně monitorování a systém docházky“, „ne
všichni provozovatele opravdu plní tematické plány a dodržují pravidla“, „administrativa při spolupráci
s evropským projektem“).
Více než třetina (35 %) poskytovatelů uvádí, že nespatřuje žádné nevýhody spojené s DS.

Graf č. 61 – Nevýhody DS
Q6: A jaké nevýhody Vás v souvislosti s dětskými skupinami napadají?

84

5.4. Plán výchovy a péče, doplňkové aktivity
a speciﬁcké skupiny dětí
5.4.1. Speciální plány výchovy a péče
Čtvrtina DS (26 %) uvádí nabídku některých speciálních plánů výchovy a péče. Mezi nimi dominuje
Montessori (55 %), dále se jedná o „Začít spolu“ (24 %) a o „Kurikulum podpory zdraví“ (24 %).
Principy lesních školek zastává 16 % DS a waldorfskou pedagogiku ve svém plánu uplatňuje 13 % DS.
DS se speciálními plány výchovy se objevují spíše ve městech nad 20 000 obyvatel (28–32 %) než
ve městech pod touto velikostní hranicí (10 %). Speciální plány výchovy a péče jsou častěji uplatňovány
mezi veřejnými DS (29 %) než u podnikových DS (15 %) a spíše se týkají větších DS (kapacitou, resp.
počtem zapsaných dětí) a DS se staršími dětmi (3,5 a více roku 44 % vs. 2,5–3,5 roku 29 % vs. do 2,5
roku 16 %).
Další zhruba čtvrtina DS se rovněž hlásí k nabídce speciálních plánů výchovy a péče. Nejedná se však
o žádný z uvedených typů a při popisu plánu se ukazuje, že se jedná o vlastní plány nebo jde o zaměření
na cizí jazyky, vztah k přírodě a ekologii apod. bez naplnění speciﬁk určitého konkrétního „značkového“
plánu výchovy a péče.

Graf č. 62 – Speciální plán DS – typ plánu
Q8: Nabízí z Vašeho pohledu Vaše DS nějaký speciální plán výchovy a péče?
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5.4.2. Nabídka doplňkových aktivit
Drtivá většina DS (93 %) nabízí nejrůznější doplňkové aktivity. Nejčastěji (71 % DS) se jedná o společné
aktivity s rodiči. U téměř poloviny DS (49 %) jsou to výlety nikoliv pouze procházky, 43 % DS nabízí
nejrůznější zájmové kroužky, 37 % nabízí výuku cizího jazyka, zejména angličtinu. Pětina (21 %) jezdí
na ozdravný pobyt v přírodě – „školku v přírodě“.
Z dalších aktivit jsou to nejrůznější kulturní aktivity (divadélka, besídky, karnevaly), sportovní aktivity (jóga,
lyžování, plavání), výtvarné aktivity a dílny nebo výchova k ekologii a vztahu k přírodě.
Obecně platí, že nabídka doplňkových aktivit je výrazně vyšší (a pestřejší) u veřejných DS než u podnikových. Četnost a pestrost doplňkových aktivit je ve vazbě na velikost DS. Vyšší kapacita, resp. počet dětí,
znamená více aktivit. Nabídka doplňkových aktivit váže rovněž na věk dětí, kdy pro starší děti je více
aktivit. Doplňkové aktivity také souvisejí s počtem pečujících osob. Čím vyšší počet pečujících osob je, tím
více aktivit DS nabízí.

Graf č. 63 – Doplňkové aktivity DS
Q10: Jaké doplňkové aktivity nabízí Vaše dětská skupina?
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5.4.3. Speciﬁcké skupiny dětí v dětské skupině
Služby i některé speciﬁcké skupině dětí nabízí 50 % DS.
Podle tvrzení poskytovatelů DS má 37 % DS mezi dětmi cizince, a tedy komunikace probíhá v cizím jazyce, resp. dvojjazyčně. Komunikace v českém jazyce je pak s dětmi slovenského, polského, vietnamského
původu, příp. v angličtině s dětmi korejského, židovského, resp. izraelského původu (i v hebrejštině). Dalších 33 % nabízí svoje služby dětem se speciﬁckými potřebami, nejčastěji se jedná o děti s hyperaktivitou,
lehkým mentálním postižením (ADHD/LMP), Downovým syndromem, autismem vč. dětí s Aspergerovým
syndromem nebo o děti s potřebou logopedických cvičení, případně děti se zrakovým postižením.
Své služby nenabízí žádné speciﬁcké skupině dětí 50 % DS. Jsou to většinou DS z měst do 20 000
obyvatel (70 % vs. DS z větších měst 38–53 %), podnikové DS (74 % vs. veřejné 43 %), ty nejmenší DS
s počtem do 10 zapsaných dětí (73 % vs. 37–57 % u větších DS).

Graf č. 64 – Speciﬁcké skupiny dětí v DS
Q11: Pro které z následujících speciﬁckých skupin dětí nabízí Vaše DS svoje služby?
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5.5. „Konkurenční“ dětská skupina v lokalitě
Povědomí o existenci jiné DS v bezprostřední blízkosti své DS, tedy ve vedlejší ulici, resp. poblíž, má 36 %
poskytovatelů DS. Tento jev se ze šetřených DS týká ve vyšší míře velkoměst a Moravy.
Ve své obci nebo městě má „konkurenci“ v další DS, ale nikoliv již v bezprostřední blízkosti, 40 % poskytovatelů DS.
Povědomí o jiné DS v rámci obce nebo města nemá 24 % poskytovatelů. To se týká zejména měst
do 20 000 obyvatel, kde je přirozeně přehled o „konkurenci“, resp. nabídce obdobných či shodných
služeb, vyšší než ve větších městech a velkoměstech.

Graf č. 65 – „Konkurenční“ DS v lokalitě
Q12: Víte ve Vaší lokalitě (Vašem nejbližším okolí – ve Vašem městě / obci) o další jiné DS (s jiným
poskytovatelem)?

88

5.6. Kapacita dětské skupiny, její naplněnost
a počet zapsaných dětí
Průměrná kapacita šetřených DS je na úrovni 14 dětí a průměrný počet zapsaných dětí je necelých 19.

Graf č. 66 – Kapacita a počet zapsaných dětí v DS
Q13: Jaká je kapacita vaší dětské skupiny?
Q14: Kolik dětí je zapsaných do této Vaší dětské skupiny (DS)?

U DS s nejvyšší kapacitou je kapacita až na 23 dětech a počet zapsaných dětí je až 31. Tam, kde je
nejvyšší počet pečujících osob (více než 3), dosahuje kapacita v průměru 21 dětí a počet zapsaných dětí
30 dětí. Vyšší průměrný počet zapsaných dětí (24) je zejména v Praze (vs. Čechy 16 a Morava 19 dětí).
Větší kapacita i počet zapsaných dětí je u podnikových DS (kapacita 17, zapsaných 24 dětí) než u veřejných DS (kapacita 14, zapsaných 17 dětí). Průměrná velikost transformovaných DS je větší (kapacita 15,
zapsaných 22 dětí) než velikost nových DS s podporou ESF nebo bez ní (kapacita 14, zapsaných 15,
resp. 18 dětí). Počet zapsaných dětí souvisí rovněž s velikostí sídla (16 u obcí a měst do 20 000 obyvatel
vs. 18 u měst 20 000–100 000 obyvatel vs. 21 dětí ve velkoměstech nad 100 000 obyvatel).
Průměrná naplněnost DS je 85,2 %. V Praze je nižší (78,4 %) než ve zbytku republiky. Stejně tak je nižší
naplněnost podnikových DS (78,4 %) než veřejných (87,2 %). Průměrná naplněnost je vyšší v menších
městech (88,7 %) než ve velkoměstech (83,2 %).

89

Graf č. 67 – Průměrná naplněnost DS
Q15: Jaká je průměrná procentní naplněnost vaší DS (cca za posledního půl roku)?
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5.7. Věk dětí v dětské skupině
5.7.1. Věková omezení pro zápis dítěte do dětské skupiny
Určité věkové omezení pro zápis do DS uvádí 79 % poskytovatelů DS. Ve velkoměstech nad 100 000
obyvatel je to až 95 %.
Popis těchto věkových omezení je velmi různorodý. Od určení spodní hranice přes určení horní věkové hranice po kombinaci obojího, někdy i s přidáním individuálního posouzení schopností dítěte (chůze, bez plínky,
základní stravovací a hygienické návyky apod.). Někdy je interval velmi široký, jindy se jedná o vymezení
úzké věkové kategorie, zejména v případě, že poskytovatel provozuje více věkově spíše homogenních DS
zaměřených individuálně na určitou věkovou kategorii (do 2 let, 2–3 roky, 3 roky a více apod.).
Nejčastěji je avizováno věkové vymezení pro zápis nejmladších již od 1 roku (28 %) s určenou horní
hranicí nebo bez ní. V tomto případě nejde u dolní hranice o speciﬁcké věkové vymezení, protože 1 rok je
právě zákonem stanovený věk pro děti navštěvující DS. Další nejčastěji uváděné (23 %) věkové vymezení
začíná na 2 letech s určenou horní hranicí nebo bez ní. Celkem 9 % DS vymezujících věk dítěte zapisuje
děti od 3. roku věku.
Na zákon, resp. na provozní řád ﬁrmy či rozhodnutí zřizovatele, se odvolává 8 % DS. V těchto případech
nemusí jít tedy nutně a vždy o speciﬁcké věkové vymezení. Věkové vymezení věku zapisovaných dětí
uzpůsobuje potřebám rodičů a poptávce 6 % DS. Tedy ani u těchto DS nemusí jít nutně o speciﬁcké
vymezení věku.

Graf č. 68 – Věková omezení dětí v DS
Q16: Má Vaše DS nějaké věkové omezení – spodní nebo horní hranici – pro zápis dětí do DS?
Q17: Prosím popište, podle čeho nebo jak stanovujete věkovou hranici pro zápis dětí do Vaší DS.
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5.7.2. Průměrný věk dětí v dětské skupině a jejich věková struktura
Průměrný věk dětí v DS jsou necelé 3 roky (2,9 roku). Rozdíly v průměrném věku dětí mezi jednotlivými
typy DS jsou minimální. Pouze v DS z měst do 20 000 obyvatel vychází průměrný věk na 3,2 roku,
kdežto u DS z větších měst je to 2,8 roku. Veřejné DS jsou v průměrném věku dětí o něco starší (3,0) než
DS podnikové (2,7).

Graf č. 69 – Průměrný počet zapsaných dětí v DS podle věkové struktury
Q19: Jaká je věková struktura dětí zapsaných ve vaší DS?

Věková struktura dětí v DS ukazuje na největší podíl dětí v dětské skupině právě ve věku více než 2 roky
až do 3. roku, v průměru téměř 8 dětí (7,5 dětí; 41 %) ve skupině. Druhou v průměru nejpočetnější skupinou jsou děti, kterým je více než 3 roky až do završení 4. roku (5,1 dětí; 28 %). Více než 3 (3,3 dětí;
18 %) jsou ve skupině ty děti, kterým je méně než 2 roky, zhruba 2 děti (1,9 dětí; 10 %) jsou ve věku více
než 4 roky až do 5. roku a na DS vychází v průměru méně než 1 dítě (0,6 dětí; 3 %) nad 5 let do 6. roku.
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Graf č. 70 – Průměrný věk dětí v DS
Q18: Jaký je průměrný věk dětí navštěvujících tuto Vaši DS?
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5.8. Pečující osoby – jejich počet, kvaliﬁkace
Pokud všechny formy a délky úvazků přepočítáme na počet plných úvazků, můžeme říct, že v DS pracují
celkem v průměru více než 3 pečující osoby (3,3).
V případě pečujících osob v hlavním pracovním poměru jsou to 3,2 osoby a u osob v DS zaměstnaných na DPČ/DPP pak 2,1 osoby. U těchto údajů se nejedná o přepočtené úvazky.
Celkový přepočtený počet pečujících osob v DS stoupá s věkem i vzděláním ředitele/ředitelky dané
DS. Pražské DS mají až 4,6 pečující osoby, resp. úvazku v průměru, kdežto DS mimo Prahu, tedy jinde
v Čechách a na Moravě, mají 3 pečující osoby. Podnikové DS jsou v tomto ohledu silněji zabezpečeny
než veřejné DS (4,1 vs. 3,1 pečující osoby). Rozdíly v počtu zaměstnanců najdeme i podle toho, jak DS
vznikly. Transformované DS jsou v tomto ohledu dle počtu pečujících osob o něco větší (3,8 osoby) než
nově vzniklé DS s podporou ESF nebo bez ní (3 osoby).

Graf č. 71 – Průměrný počet pečujících osob v DS – HPP, DPČ/DPP; přepočtený počet úvazků
Q20: Kolik pečujících osob celkem zaměstnává Vaše DS?
Q21: Jaký je celkový přepočtený počet pečujících osob (na počet plných úvazků)?

V případě malých DS (počtem dětí do 10) vychází na každou DS v průměru více než 2 pečující osoby
(2,2). S vyšším počtem roste i počet pečujících osob – v DS s průměrným počtem 11–15 dětí je to 2,5
a v DS s 16 a více dětmi 4,2 pečovatele/pečovatelky (přepočtených plných úvazků).
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V DS nejčastěji pracují jako pečující osoby zaměstnanci s profesní kvaliﬁkací chůva (v průměru 1,6
osoby na DS), dále osoby s pedagogickou kvaliﬁkací (v průměru 1,2 osoby na DS). Pečujících osob
se zdravotnickou a/nebo sociální kvaliﬁkací je v průměru méně než 1 na DS (0,7, resp. 0,6). U těchto
údajů se nejedná o přepočtené úvazky.
Pečující osoby s profesní kvaliﬁkací chůva jsou více zastoupeny v pražských DS (2,2 osoby) oproti DS
jinde v Čechách (1,1) a na Moravě (1,8). Počet chův je také vyšší ve větších městech (1,9 ve městech
nad 100 000 obyvatel) než v menších sídlech (1,2–1,3 chůvy ve městech nad 20 000 nebo do 20 000
obyvatel). Chůvy jsou častěji v transformovaných DS (1,9) než v nově vzniklých (s podporou ESF 1,6
a bez ní 0,6).
Chůvy jsou spíše v početnějších DS (2,1 chůvy v DS s 16 a více dětmi vs. 0,7 u DS do 10 dětí) a spíše
u mladších dětí (1,7 chůvy u dětí do 2,5 roku vs. 1,5 u dětí 2,5–3,5 roku vs. 1,1 u dětí nad 3,5 roku).
Obdobný trend je i u zdravotnické a sociální kvaliﬁkace, tedy vyšší počet pečujících osob dané kvaliﬁkace u mladších dětí. Naopak s rostoucím věkem dětí přibývá pečujících osob s pedagogickým vzděláním.

Graf č. 72 – Průměrný počet pečujících osob v DS – dle kvaliﬁkace
Q22: Jakou kvaliﬁkaci mají pečující osoby ve Vaší DS? Uveďte, prosím, u každé kvaliﬁkace počet pečujících osob s danou kvaliﬁkací.

95

5.9. Pečující osoby – mzda a forma smlouvy
Průměrná hrubá měsíční mzda je necelých 20 500 Kč. Průměrná mzda pečujících osob v DS roste se vzděláním a věkem ředitele/ředitelky DS (cca 19 000–21 500 Kč). Výrazněji vyšší je v Praze
(cca 23 500 Kč vs. cca 20 000 v jiných regionech Česka). Podnikové DS nabízejí pečujícím osobám
v průměru o něco vyšší mzdy (cca 22 000 Kč) než veřejné DS (přes 20 000 Kč). Ve mzdách transformovaných a nově vzniklých DS (ať už s podporou ESF, nebo bez ní) není významný rozdíl. Mzdy jsou vyšší
v DS s vyšším počtem dětí. U DS s kapacitou 16 a více dětí je to necelých 23 000 Kč, kdežto u nejmenších
DS (do 10 dětí) cca 19 300 Kč.

Graf č. 73 – Průměrná hrubá měsíční mzda pečující ch osob v DS
Q23: Jaká je průměrná hrubá měsíční mzda pečujících osob ve Vaší DS?

96

5.10. Otevírací doba dětské skupiny
Otevírací doba DS je zpravidla 5 dní v týdnu, od pondělí do pátku. Pouze zcela výjimečně (2–3 % DS)
je DS v provozu i v sobotu a/nebo v neděli.
DS mají v průměru otevřeno 9,5 hodiny denně, za týden v součtu 47,4 hodiny.
Nejčastější otevírací hodinou je 7:00 (v 44 % případů) nebo 7:30 (21 %). Před 7. hodinou ranní otevírá
necelá čtvrtina (23 %) DS. Nejčasnější otvírací hodinou je 5:00, uváděných ale zcela okrajově (jednou),
četnější je čas 6:00 (7 %) a 6:30 (14 %). Z pozdějších než ranních hodin (max. do 8:30) se ve dvou
případech objevil začátek provozu DS ve 12:00 a v 15:00.
DS mají otevřeno zpravidla do 17:00 (33 %), případně do 16:00 (20 %) nebo do 16:30 (19 %). V brzkých odpoledních hodinách v rozmezí 14:15–15:30 končí provoz zhruba desetina (9 %) DS. Naopak
17 % DS končí svůj provoz až po 17:00. V 17:30 (7 %), v 18:00 (7 %) a nejpozdější uvedenou (dvakrát)
zavírací hodinou je 20:00.
Týdenní otvírací doba se v průměru mezi jednotlivými DS příliš neliší. Tato doba roste s kapacitou, resp.
počtem zapsaných dětí od necelých 44,6 hodiny u nejmenších DS s počtem dětí do 10 až po 49,1
hodiny v DS s kapacitou 16 a více dětí. Obdobně souvisí týdenní rozsah hodin s počtem pečujících osob
v DS. V rozsahu 45,2 hodiny je to v případě max. 2 pečujících osob, oproti 49,8 hodiny u DS s více než
3 osobami. U DS s dětmi je týdenní otevírací doba zpravidla kratší (44 hodin) než u DS s mladšími dětmi,
48,1–48,7 hodiny v průměru ve věku do 2,5 roku, resp. 2,5–3,5 roku.

Graf č. 74 – Otevírací doba v DS – hodiny
Q25: Jaká je standardní otevírací doba – hodinové rozpětí, kdy je DS v provozu?
Q26: Kolik v součtu je to hodin týdně?
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5.11. Poplatky za docházku (bez stravy)
v dětské skupině
DS stanovují poplatky za docházku ve více formách. Jedna DS má tedy i více než jeden systém, více než
jednu formu sazby.
Poplatek za docházku (bez stravy) stanovuje ve formě ﬁxní měsíční sazby 80 % DS. Tato ﬁxní měsíční
sazba v průměru vychází na jedno dítě na necelé 4 000 Kč (3.895 Kč).
Třetina DS (33 %) stanovuje denní sazbu. Ta vychází v průměru na 242 Kč.
Hodinová sazba je uplatňována 15 % DS a v průměru činí 81 Kč.
Jinak stanovenou sazbu poplatku za docházku (podle tarifu, podle počtu dětí, dle počtu docházkových
dní, ﬁx + individuálně, příspěvky rodičů do rodičovského klubu, dle dohody a potřeb rodičů, zdarma) má
18 % DS. Toto řešení je relativně častější u nově zřizovaných DS bez podpory ESF (44 %).

Graf č. 75 – Typy sazeb za docházku v DS
Q27: Jak je stanoven poplatek za docházku jednoho dítěte?
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Graf č. 76 – Průměrná výše poplatku za docházku v DS (bez stravy) – dle typu sazby
Q28: Kolik činí poplatek za docházku jednoho dítěte /bez stravy).
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5.12. Stravování v dětské skupině
a poplatky za stravu
Zhruba třetina DS (32 %) zajišťuje dovoz obědů a zároveň v DS dělá svačiny. Druhá (necelá) třetina
DS (30 %) zajišťuje kompletně dovoz stravy (svačiny i obědy, případně i večeře). Ve 14 % jsou DS
vybaveny vývařovnou, zajišťují tedy svačiny, obědy, bez večeří). Necelá desetina (9 %) DS zajišťuje
dovoz obědů a svačiny nosí rodiče. V 8 % stravu kompletně zajišťují, nosí rodiče. Pouze 5 % DS má
svoji vývařovnu a zajišťuje svačiny, obědy i večeře. Ve zbylých 3 % DS mají stravování vyřešeno jinak.
Jedná se o DS pouze s odpoledním provozem, docházení dětí na stravování do MŠ, resp. typ a rozsah
kombinují dle věku dětí.

Graf č. 77 – Strava v DS
Q29: Jak je řešeno stravování dětí ve vaší DS?

Poplatky za svačiny (dopolední i odpolední) vycházejí mezi 14 a 15 Kč (14,6 Kč dopolední, 14,2 Kč
odpolední). Nejvyšší průměrné poplatky za svačiny dosahují 18 Kč (ve velkoměstech nad 100 000
obyvatel), naopak nejnižší svačinové poplatky jsou v průměru kolem 13 Kč.
Poplatky za obědy se pohybují na úrovni 43,5 Kč. Výrazné rozdíly v obědových poplatcích jsou mezi
podnikovými a veřejnými DS (32,8 Kč u podnikových vs. 45,7 Kč u veřejných).
Ze vzorku 150 oslovených jsou u 20 DS (13 %) poplatky za stravu stanovovány měsíční sazbou stravného, která vychází v průměru na 1.153 Kč, nicméně rozptyl uváděných částek je od 500 Kč do 3 000 Kč.
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Graf č. 78 – Průměrné poplatky za stravu
Q30: Kolik činí poplatek za stravu? Uveďte položky, které se Vás týkají – které používáte.
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6. OBCE
Názory představitelů měst, městských částí a obcí na problematiku služeb péče o děti předškolního věku
včetně DS jsou klíčové pro prosazení této formy péče v obcích, ať už formou podpory DS provozovaných
jinými poskytovateli v dané lokalitě nebo zřizováním DS přímo ze strany obecního úřadu.

6.1. Služby péče o děti v předškolním věku v obci
6.1.1. Nabídka služeb péče o děti v předškolním věku v obci
Služby péče o děti předškolního věku nabízí a poskytuje 81 % oslovených obcí, měst, městských částí.
Tyto služby nenabízí 18 % obcí. Jedná se hlavně o nejmenší obce do 1 000 obyvatel (51 %).
Smluvní zajištění se zařízením tomu zřízeným se vyskytuje zcela okrajově (1 %).

Graf č. 79 – Nabídka služeb péče o děti v předškolním věku
Q1a: Nabízíte jako obec pro vaše obyvatele služby péče o děti předškolního věku?
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6.1.2. Forma nabídky služeb péče o děti v předškolním věku
Prakticky všechny obce (99 %), které služby péče o děti předškolního věku nabízejí, je poskytují v podobě veřejné mateřské školy (MŠ). Vedle těchto MŠ obce nabízejí také DS (8 %). DS se vyskytují
jednoznačně častěji ve větších obcích nad 20 000 obyvatel (24 %). V této velikostní kategorii měst je
rovněž významně vyšší výskyt mikrojeslí (18 % vs. průměr 3 %). Individuální zajištění chůvy uvádí méně
než 2 % zástupců obcí.

Graf č. 80 – Forma služeb péče o děti v předškolním věku
Q1b: V jaké formě v současné době poskytujete jako obec pro vaše obyvatele služby péče o děti
předškolního věku?

6.1.3. Důvody neposkytování služeb péče o děti v předškolním věku
Nejčastěji uváděným argumentem k neposkytování služeb péče o děti předškolního věku je nezájem
občanů o tyto služby (53 %). Na dodatečnou otázku, zda nezájem občanů je zjištěním na základě nějakého interního šetření mezi obyvateli, nebo pouze odhadem a závěrem ze zkušenosti, mírně převažuje
odvolání na interní šetření.
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I další zmiňovaný důvod neposkytování těchto služeb souvisí s potenciálem v dané obci: třetina obcí (33 %)
se odvolává na svou velikost, resp. (velmi) omezený počet lidí daného věku (rodičů malých dětí / dětí
předškolního věku).
Dalšími důvody neposkytování služeb péče je absence vhodných prostor, skutečnost, že služby pokrývají
soukromí poskytovatelé, nedostatek ﬁnancí a fakt, že vlastně není potřeba nic měnit, že současný stav je
vyhovující.

Graf č. 81 – Důvody neposkytování služeb péče o děti předškolního věku
Q2: Proč jako obec sami neposkytujete vašim obyvatelům služby péče o děti předškolního věku?
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6.2. Povědomí o dětské skupině
mezi představiteli obcí
6.2.1. Míra znalosti dětské skupiny
Většina představitelů obcí o DS ví pouze v tom smyslu, že tato možnost péče o dítě existuje, ale nezná
nikoho, kdo by ji využíval (30 %), čtvrtina zástupců obcí tento výraz pouze slyšela, ale o DS nic neví
(24 %) a 7 % prakticky neví, o co ve spojení s výrazem DS jde. Tato omezená znalost až neznalost je
rozšířenější právě mezi představiteli těch obcí, které samy služby péče o děti předškolního věku vůbec
nenabízejí.
Vlastní zkušenost s dětskou skupinou v rámci vlastní rodiny mají pouze zhruba 2 % představitelů obcí.
Dalších 6 % zástupců obcí zná DS ze svého nejbližšího okolí, tedy z širší rodiny, z práce apod. Ze širšího
okolí – tedy z místa bydliště, od sousedů, od známých apod. – zná DS téměř 13 %.
Povědomí o DS z jiné obce, jiné organizace, resp. od jiného zaměstnavatele, má 18 % zástupců obecních úřadů a radnic.

Graf č. 82 – Míra znalosti DS
Q3: Když se řekne dětská skupina – jako možnost péče o děti, do jaké míry víte nebo tušíte, o co se
jedná? Vyberte jedno tvrzení, které nejlépe odpovídá Vaší situaci.
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6.2.2. Povědomí o dětské skupině na základě deﬁnice dětské skupiny
Poté co byla respondentům – zástupcům obcí předložena deﬁnice dětských skupin s následujícím popisem:
„Dětská skupina je zařízení péče o děti už od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Poskytuje
pravidelnou péči v malém kolektivu, obvyklá kapacita dětské skupiny je 12 dětí, o které se starají minimálně
dvě odborně vzdělané pečovatelky. Funguje na neziskové bázi a vyznačuje se ﬂexibilní otevírací dobou.
Dětské skupiny představují stále oblíbenější zaměstnanecký beneﬁt, protože umožňují zaměstnankyním
a zaměstnancům dřívější návrat z rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu. Tím nejen umožňují
lépe vybalancovat rodičovské a pracovní povinnosti, ale podporují i rovnou kariérní příležitost.
Firmy mohou využít ﬁnanční podpory z Evropského sociálního fondu na vybudování a provoz tohoto
zařízení. Náklady na dětskou skupinu jsou navíc daňově uznatelné.“

se ke znalosti tohoto systémového řešení péče o předškolní děti hlásí 47 % s tím, že o existenci nějaké
konkrétní DS vědí. V obcích do 1 000 obyvatel je i po deﬁnování pojmu DS znalost podprůměrná, a to
necelých 28 %. Neznalost zůstává rozšířenější mezi představiteli těch obcí, které samy služby péče o děti
předškolního věku vůbec nenabízejí.

Graf č. 83 – Povědomí o DS na základě deﬁnice DS
Q4: Na kartě je uveden stručný popis dětské skupiny. Víte o existenci nějaké dětské skupiny ať už ve Vaší
obci nebo kdekoliv jinde?
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6.3. Vnímané výhody a nevýhody dětské skupiny
z pohledu obce
6.3.1. Výhody dětské skupiny
Nejčastějšími spontánně zmiňovanými výhodami DS jsou nízký věk nástupu a obecné nastavení DS se
smíšenými věkovými kategoriemi vč. možnosti navštěvování stejné DS různě starými sourozenci (21 %)
a se stejnou četností (21 %) spontánních jmenování i výhoda malého kolektivu dětí v DS.
Oba tyto důvody jsou relativně silněji zmiňovány zástupci moravských obcí.
Frekvenci spontánních uvedení v rozmezí 8–11 % mají výhody týkající se ﬂexibilní otevírací doby (11 %),
možnost rodičů vrátit se do práce, příp. být zaměstnáni na zkrácený úvazek (11 %), individuální přístup
k dítěti (9 %) a s 8 % výhody alternativního řešení v případě nedostupnosti MŠ.
Čtvrtina (24 %) zástupců obcí nedokázala formulovat a spontánně uvést žádnou výhodu DS + 2 %
uvedla odpověď „nevím“.

Graf č. 84 – Výhody DS
Q5: Uveďte, prosím, jaké výhody Vás jako zástupce obce v souvislosti s dětskými skupinami napadají?

108

6.3.2. Nevýhody dětské skupiny
Za jednoznačně nejčastěji uváděnou nevýhodu DS (44 %) lze podle výpovědí zástupců obcí označit
otázku ﬁnancování a problémy s tím spojené.
S odstupem druhou nejčastěji spontánně uváděnou nevýhodou DS je absence vhodných prostor, resp.
obtížné shánění pro tento účel vyhovujících prostor (15 %).
Nezájem občanů, absence vhodného personálu pro DS (shodně po 8 % jmenování) a problémy spojované s byrokracií a související legislativou (6 %) jsou nevýhody, které byly jmenovány více než 5 %
dotázaných úřadů obcí a měst.
Výroky související s administrativní zátěží, hygienou, vnímáním smíšeného věku jako nevýhody, nesouladem, resp. nenávazností na předškolní vzdělávání, vnímání MŠ jako lepšího zařízení, než jsou DS, získaly
pod 5 % uvádění.
Žádnou nevýhodu DS nedokázalo uvést 22 % zástupců obcí a 6 % uvedlo odpověď „nevím“.

Graf č. 85 – Nevýhody DS
Q6: A nyní jaké nevýhody Vás jako obec v souvislosti s dětskými skupinami napadají?
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6.4. Vnímání dětské skupiny – postoj
6.4.1. Beneﬁty dětské skupiny pro obec
Názor představitelů na jednotlivé atributy – parametry DS, přes které lze tuto formu služeb péče o děti
předškolního věku vnímat, je poměrně neutrální.
Podíl odpovědí, že daný atribut – beneﬁt DS je pro obec zajímavý, je ve všech případech jen mírně
vyšší než podíl zcela nebo spíše negativních odpovědí.
Poněkud vyšší míra přijetí (ve výzkumu označení za „zajímavý“) je u beneﬁtů „usnadňuje návrat rodičů
po rodičovské dovolené na trh práce“ a „podporuje částečné pracovní úvazky rodičů“.

Graf č. 86 – Postoj obcí – vnímání DS – beneﬁty pro obec
Q5a: Když navážeme na informace z karty s deﬁnicí dětské skupiny, do jaké míry považujete následující
beneﬁty dětských skupin za zajímavé pro Vaši obec. K vyjádření svého postoje využijte, prosím, stupnici
od 0 po 10, kde 0 znamená – zcela nezajímavé, 10 znamená velmi zajímavé. Pro odstupňování svých
názorů můžete, samozřejmě, využít i hodnoty 1–9.
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6.4.2. Obecné beneﬁty dětské skupiny
Představitelé obcí hodnotí obecné beneﬁty DS vysoce pozitivně – vysoce souhlasně. Jediným atributem, který je – podle očekávání hodnocen s poněkud menším podílem souhlasu (45 %) je tvrzení „DS
jsou ﬁnančně dostupné“.
Nejvyšší míra souhlasu je v průměru s atributem „širokého věkového rozpětí DS“, s nímž souhlasí (hodnocení 6–10 na 10bodové stupnici) 76 % dotázaných zástupců obcí.
Vysoká míra souhlasu (69 % hodnocení 6–10) je i s výrokem „DS nabízejí individuální přístup k dítěti“,
resp. „DS pomohou s postupným nástupem nebo návratem do práce“ (66 %).

Graf č. 87 – Vnímání DS – postoj – obecné beneﬁty
Q14: Do jaké míry Vy osobně souhlasíte s následujícími tvrzeními, resp. do jaké míry je považujete
za výhody dětských skupin.
K vyjádření svého postoje využijte, prosím, stupnici od 0 po 10, kde 0 znamená – vůbec nesouhlasím,
10 znamená – plně souhlasím. Pro odstupňování svých názorů můžete, samozřejmě, využít i hodnoty 1–9.
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6.5. Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního
zařízení
Za optimální věk nástupu je dle vyjádření představitelů obcí věk něco málo přes 2 roky.
Rozdíly v názorech jsou poměrně malé a celkově statisticky nevýznamné.

Graf č. 88 – Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení
Q7a: Od kolika let dítěte si myslíte, že je o služby péče o dítě ve Vaší obci zájem?
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6.6. Zájem o dětskou skupinu, překážky, podmínky
a zájem o podporu MPSV
6.6.1. Zájem o dětskou skupinu ze strany občanů – obyvatel obce
Ze strany obyvatel obcí a měst je podle 36 % zástupců obecních úřadů mezi obyvateli obce zájem
o DS (11 % velký zájem + 25 % malý zájem). Celkem 39 % zástupců úřadů ví/odhaduje, že zájem
o DS mezi občany není. Zbylá čtvrtina (25 %) představitelů obcí neumí zájem obyvatel určit.
Výrazně vyšší zájem je odhadován/deklarován v obcích a městech na Moravě (32,5 % velký + 35 %
malý zájem) než v Čechách (5 % + 22 %).

Graf č. 89 – Zájem o DS ze strany občanů – obyvatel obce
Q8: Jaký si myslíte, že by mohl být zájem ze strany obyvatel vaší obce o službu péče o dítě v předškolním
věku na vašem pracovišti? Zajímá nás Váš odhad obecného zájmu mezi obyvateli bez toho, že by byly
dořešeny veškeré parametry (ﬁnanční, personální, časové, organizační, prostorové apod.).
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6.6.2. Zájem o dětskou skupinu ze strany obce
Za obec samotnou (pro své občany i zaměstnance obecního úřadu) je zájem o DS v 35 % případů (7 %
velký zájem + 28 % malý zájem).
Opět výrazně vyšší zájem je mezi moravskými představiteli obcí (25 % + 38 %) než na obecních úřadech
v Čechách – vč. Prahy (1 % + 25 %). Zároveň nezájem projevují spíše nejmenší obce do 1 000 obyvatel
(82 %).

Graf č. 90 – Zájem o DS ze strany obce
Q9: Jaký zájem o potenciální zřízení dětské skupiny pro obyvatele vaší obce máte Vy jako představitel/představitelka obce?

Spontánně uváděným zdůvodněním velkého zájmu o DS je mj. předpoklad zvýšení počtu narozených
dětí v příštích letech, a tudíž potenciální nedostatek kapacit MŠ, snaha využít poskytovaných dotací,
přínos pro rodiče v možnosti výběru zařízení i mezi samotnými DS, kritika přístupu vedení některých MŠ,
vítání alternativy vůči MŠ, podpora rodičů v návratu či nástupu do práce apod.
Tam, kde je zájem malý, je odůvodnění vysvětlováno tím, že už jsou nastaveny dohody s MŠ, že si
občané tyto záležitosti řeší napřímo sami a mají k tomu dostatek možností (48 %). Dalším zdůvodněním
malého zájmu o DS je vnímaná nedostatečnost podpory státu, mj. v legislativě a informačním servisu
(22 %), nezájem (stávající reálný nebo domnělý, potenciální) občanů o tyto služby (20 %), ﬁnanční
náročnost zřízení a chodu DS (15 %) a spojené komplikace se zajištěním prostorů, personálu, zajištění
administrativy apod. (11 %).
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Nezájem o DS je zdůvodňován nejčastěji (57 %) opět tím, že už jsou nastaveny dohody s MŠ, že si
občané tyto záležitostí řeší napřímo sami a mají k tomu dostatek možností, je v obci nebo okolí dostačující kapacita míst v MŠ. Dalším důvodem nezájmu je nedostatek ﬁnancí v obci (19 %). Celkem 15 %
obcí je přesvědčeno nebo si myslí, že o tyto služby není nebo by nebyl mezi obyvateli jejich obce zájem,
k nim lze připočítat dalších 11 %, kteří tvrdí, že v obci je nízký nebo nulový počet obyvatel daného věku,
daného rodinného statusu (rodin s malými dětmi), tedy daných potřeb. Zhruba desetina (11 %) se obává
veškerých prostorových, personálních, administrativních a dalších komplikací spojovaných s DS.

6.6.3. Podmínky pro prosazení dětské skupiny v obci
Starostové obcí a měst, resp. vedoucí či pracovníci odborů se zaměřením na sociální péči, vidí a spontánně uvádějí podmínky, za kterých by DS ve své obci prosazovali, zejména v zájmu mezi obyvateli obce.
Tuto podmínku spontánně zmiňuje 43 % představitelů obcí.
Další podmínkou nebo hybným momentem pro prosazování DS v obci by byl nedostatek kapacity MŠ
nebo neexistence MŠ v obci nebo pro potřeby obce (36 %). Celkem 23 % zástupců obecních úřadů vidí
zásadní podmínku ve ﬁnancích pro zaﬁnancování vzniku a provozu DS.
Ostatní spontánně uváděné podmínky získaly vždy max. do 6 % podpory, tedy 6 % četnosti jmenování:
personální, prostorové a administrativní podmínky; legislativa a podpora státu; zájem vedení obce, resp.
soulad s obecní politikou a strategií; dostatečný počet občanů daného věku s danou poptávkou, resp.
jiná struktura obyvatel obce.
DS by neprosazovalo za žádných podmínek 15 % zástupců obecních úřadů.

Graf č. 91 – Podmínky pro prosazení DS v obci
Q12: Za jakých podmínek byste byl(a) připraven(a), ochoten(a) dětskou skupinu u Vás v obci prosazovat?
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6.6.4. Překážky zřízení dětské skupiny v obci
Z baterie možných překážek zřízení DS v obci respondenti – představitelé obce vybrali nejčastěji fakt, že
v jejich obci je dostatek míst v MŠ. Na desetibodové stupnici 92 % respondentů odpovídá kódy 6–10,
tedy že tato překážka zavedení DS do určité míry nebo plně odpovídá podmínkám v jejich obci.
Na jiná řešení předškolní péče v obci, než jsou DS, se odvolává 86 % respondentů.
Překážku v omezených či nedostatečných ﬁnančních prostředcích obce (obecně), potažmo konkrétně
v prostředcích na zřízení a provoz DS, vidí 78 % zástupců obcí.
Stejně velká (78 %) je i skupina dotázaných, kteří vidí překážku v deklarovaném nezájmu obyvatel obce.
Absenci vhodných prostor uvádí jako překážku 73 % respondentů.
DS pak nepodporuje s tvrzením, že s ohledem na skladbu obyvatel obce není u nich DS třeba, 72 %
respondentů z řad představitelů obce.
Obavu, že nenajdou pro DS vhodný personál, vyjadřuje 56 % respondentů.
Překážku vidí v tom, že DS neodpovídají rodinné politice jejich obce, 55 % respondentů – zástupců obcí.
Pouze 10 % projekt DS nebo obdobný jiný projekt již vyzkoušelo a odvolávají se na své špatné zkušenosti s tímto postupem.

116

Graf č. 92 – Překážky zřízení DS v obci
Q13: Do jaké míry následující možné nebo teoretické překážky zřízení dětské skupiny odpovídají situaci
ve Vaší obci. K vyjádření svého postoje využijte, prosím, stupnici od 0 po 10, kde 0 znamená – vůbec
neodpovídá, 10 znamená –plně odpovídá. Pro odstupňování svých názorů můžete, samozřejmě, využít
i hodnoty 1–9.

6.6.5. Zájem o metodickou podporu MPSV
Z obcí, jejichž představitelé deklarovali zájem o DS, by jich téměř tři čtvrtiny (73 %) přivítalo metodickou podporu MPSV (47 % určitě + 26 % spíše ano).
Necelá desetina (9 %) ze zájemců o DS zatím neví, jak se postavit k nabídce potenciální metodické
podpory MPSV.
O tuto podporu by zájem nejevilo 18 % (16 % spíše ne + 2 % určitě ne).
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Graf č. 93 – Zájem o metodickou podporu MPSV
Q10: Při zvažování nabídky nebo zřizování dětské skupiny pro obyvatele vaší obce, využili byste metodickou podporu ze strany MPSV?
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6.7. „Family friendly“ opatření obce
Nadpoloviční většina (55 %) starostů a zástupců obecních úřadů vidí (a spontánně uvádí) naplňování
principu či podstaty „family friendly“ obce, tedy obce podporující rodinu, právě v zajištění existence,
chodu a podpoře mateřské školy. Zejména se jedná o obce a města ve velikostní kategorie
5 000–20 000 obyvatel.
Další opatření, na která se v rámci „family friendly“ obce na úřadech zaměřují, jsou pořádání a organizování nejrůznějších společenských a kulturních akcí v obci, kroužky a akce s náplní kulturního vyžití
a rozvoje (20 %). Tyto aktivity a opatření se týkají spíše menších měst a obcí. Města nad 20 000 obyvatel
se těmto aktivitám nevěnují, resp. neuváděli je spontánně v rámci tohoto výzkumu.
V 9 % jsou to obdobné akce, kroužky a aktivity zaměřené na podporu a rozvoj sportu v obci, včetně
sportovních klubů.
Další opatření s četností jmenování pod 5 % jsou např. vybudování hřiště pro obec, podpora hasičů
v obci a další.
Žádné aktivity v tomto směru („family friendly“) nevykazuje 13 % obcí – nemá žádná opatření tohoto
rázu. Jedná se zejména o největší kategorie měst.

Graf č. 94 – „Family friendly“ opatření obce
Q18: Jaká konkrétní opatření nabízíte občanům, aby Vaše obec mohla být označována jako „family
friendly“ (obec podporující rodinu)?
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7. SHRNUTÍ
Široká veřejnost
Když se řekne „dětská skupina“, 66 % dospělé populace v ČR neví, o co jde. Nikdy o dětských skupinách
neslyšeli (48 %) nebo tento výraz pouze slyšeli, ale nic (víc) o tomto výrazu nebo o tématu nevědí (18 %).
Dalších 19 % dotázaných o existenci DS ví, ale nezná nikoho, kdo by je využíval.
Na základě deﬁnice dětské skupiny si existenci nějaké DS vybavuje 21 % lidí.
Pouze 15 % dotázaných odhaduje, že umístění dítěte do DS je pro rodiče ﬁnančně nenáročné/dostupné.
Průměrná odhadovaná částka vynaložená měsíčně za umístění dítěte do DS je 2.718 Kč.
Interval poplatku 2 000 až 4 000 Kč za měsíc za docházku jednoho dítěte do DS hodnotí 35 % dotázaných jako částku pro rodinu dostupnou (velmi 6 % + 29 % spíše).
Za optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení je, podle názoru veřejnosti, považováno v průměru 3,2 roku. U DS je za optimální věk nástupu považováno 2,9 roku.
Za výhody DS jsou spontánně uváděny atributy malého kolektivu, časové ﬂexibility DS, individuálního
přístupu. Naopak zásadní spontánně uváděnou nevýhodou DS je jejich ﬁnanční náročnost.
Z nabídnutých hodnocených beneﬁtů DS je nejvíce vyzdvihována časová ﬂexibilita DS, pomoc s nástupem nebo návratem do práce a individuální přístup. Naopak nejnižší hodnocení má beneﬁt ﬁnanční
dostupnost a dostupnost vzdáleností.
Celkově 49 % veřejnosti by mělo za sebe, resp. své děti, zájem o DS, příp. ve svém okolí ví o potenciálních uživatelích DS (18 % určitě ano + 31 % spíše ano).
Celkem 47 % dotázaných preferuje DS před MŠ (9 % určitě + 38 % spíše).
Služby péče o děti předškolního věku v místě svého bydliště hodnotí jako nedostatečné nebo chybějící
35 % dotázaných (10 % zcela + 25 % spíše).
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Zaměstnavatelé
Když se řekne „dětská skupina“, 52 % zaměstnavatelů (HR manažerů, vedoucích pracovníků, členů vedení ﬁrmy) s 50 a více zaměstnanci neví, o co jde. Nikdy o dětských skupinách neslyšeli (24 %) nebo tento
výraz pouze slyšeli, ale nic (víc) o nich neví (28 %). Dalších 27 % o existenci DS ví, ale nezná nikoho,
kdo by DS využíval.
Na základě poskytnuté deﬁnice dětské skupiny si existenci nějaké DS vybavuje 29 % manažerů.
Celkem 6 % oslovených ﬁrem, organizací a institucí samo přímo poskytuje služby péče o děti předškolního věku, a to nejčastěji v podobě ﬁremní školky (82 %); 9 % má tyto služby nasmlouvány externě, a to
ve dvou třetinách u veřejných MŠ, 28 % u soukromých MŠ a v 7 % u DS.
Celkem 75 % zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci téma poskytování služeb péče o děti předškolního
věku vůbec neřeší, a to nejčastěji s odvoláním na nezájem zaměstnanců, na věkovou a pohlavní strukturu
zaměstnanců, na ﬁnanční náročnost a na komplikace (prostorové, personální, administrativní aj.).
Mezi spontánně uváděnými výhodami DS dominuje „možnost vrátit se do práce“. Nejčastěji uváděnými
nevýhodami DS jsou problémy se zajišťováním prostor, ﬁnancí a informací, resp. spojení s nedostatečným
legislativním pokrytím tématu a související byrokracií.
Z nabídky beneﬁtů pro zaměstnavatele je nejvíce vyzdvihována skutečnost daňově uznatelných nákladů
spojených s DS.
Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení je, podle názoru manažerů, v průměru 3,2 roku.
U DS je za optimální věk nástupu považováno 2,8 roku.
Více než třetina (36 %) manažerů deklaruje/odhaduje (potenciální) zájem zaměstnanců o DS (10 %
velký + 26 % malý).
Zájem o DS přímo ze strany zaměstnavatele vyjadřuje 41 % manažerů (9 % velký + 32 % malý) s tím,
že za hlavní překážky zřízení DS přímo zaměstnavatelem jsou spontánně uváděny těžkosti se zajištěním vhodných prostor, ﬁnancemi pro zřízení“ a provoz DS a/nebo samotný charakter provozu ﬁrmy
dle názoru manažerů neslučitelný s DS. Nejčastěji uváděnou podmínkou nebo impulsem pro manažery
k prosazování DS ve ﬁrmě je vysoký zájem a tlak ze strany zaměstnanců.
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Rodiče dětí z DS
Hlavním důvodem, proč rodiče vybrali pro své děti DS a dali jí přednost před jiným typem zařízení, byl
malý kolektiv (tedy nízký počet dětí v DS) a pověst dané DS (výborné reference na kvalitu personálu).
Ze vzorku dotázaných rodičů byl propočten průměrný současný věk dětí v DS na 3 roky s tím, že děti jsou
v DS od cca 2,4 roku věku a záměr je nechat dítě v DS až do 4,6 roku. Po ukončení docházky do DS
61 % rodičů uvažuje o přechodu do MŠ a 34 % přímo o nástupu do ZŠ.
Rodiče vodí děti“ do DS v průměru na 4 dny v týdnu ve všední dny, víkendy zcela okrajově, a to v průměru na 6,2 hodiny denně.
Celkem 44 % dotázaných umísťuje děti do DS na celý den, 40 % pouze na dopoledne.
Celkem 97 % rodičů je s DS celkově extrémně spokojeno (72 % velmi + 25 % spíše), a to platí i v případě
hodnocení spokojenosti s jednotlivými parametry DS jako je vzdálenost, personál, strava atp.
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Poskytovatelé DS
Vznik DS, resp. rozhodnutí o zřízení DS, je spojován s nízkou kapacitou MŠ v lokalitě, s neexistencí jeslí,
s neuspokojivou kvalitou poskytovaných služeb péče o děti v předškolním věku a s výzvou ESF.
Své DS založilo zcela nově na základě výzev a s podporou ESF 47 % poskytovatelů zapojených do výzkumu, 41 % DS vzniklo transformací z předchozího zařízení, resp. změnou právní formy. Zbylých 12 %
poskytovatelů zřídilo DS nově, ale mimo výzvy ESF a bez podpory ESF.
Poskytovatelé uvádějí jako hlavní problémy, s kterými se při zakládání DS potýkali, administrativní,
byrokratickou náročnost a dále zajištění vhodných prostor a ﬁnančních zdrojů. Současné popisované
problémy jsou opět ﬁnančního rázu, zajištění kvalitního personálu a také administrativní, byrokratická
zátěž ve spojení s legislativou.
Samotní poskytovatelé DS uvádějí jako její hlavní výhody malý kolektiv, individuální přístup k dítěti a věkové vymezení pro děti v DS. Za nevýhody jsou spontánně označovány otázky ﬁnancování a personálního
zajištění a problémy související s legislativou a byrokracií.
Speciální plán výchovy a péče ve svých DS nabízí 26 % poskytovatelů. Nejčastěji se jedná o výchovný
program Montessori.
Nabídku nějakých doplňkových služeb má v DS 93 % poskytovatelů nejčastěji v podobě aktivit s rodiči,
výletů, kroužků apod.
Speciﬁckým skupinám dětí (cizinci, děti se speciálními potřebami) nabízí služby 50 % DS, resp. poskytovatelů.
O „konkurenci“ jiných DS ve „vedlejší ulici“ ví 36 % poskytovatelů DS a dalších 40 % ví o jiných DS
v rámci obce či města.
Průměrná kapacita DS vychází na 14,4 dítěte s tím, že zapsáno je v průměru 18,8 dítěte a průměrná
deklarovaná naplněnost je 85,2 %.
Věk pro přijetí dětí do svých DS vymezuje 79 % poskytovatelů.
Zhruba dvě pětiny (41 %) dětí v DS je ve věku 2–3 roky věku. Průměrný věk dětí v DS je 2,9 roku.
Pečujících osob je celkově 3,3 přepočteného plného úvazku na DS. V průměru vychází na DS 3,2 pečující osoby v hlavním pracovním poměru, 2,1 pečující osoby na DPČ/DPP. Na jednu DS v průměru vychází
0,7 osoby se zdravotnickou kvaliﬁkací, 1,2 osoby s pedagogickou kvaliﬁkací, 0,6 osoby se sociální
kvaliﬁkací a 1,6 osoby s profesní kvaliﬁkací chůva.
Průměrná hrubá měsíční mzda pečující osoby v DS je ve výši 20.474 Kč.
Otevírací hodiny v DS jsou v průměru v rozsahu 9,5 hodiny denně a 47,4 hodin týdně.
Fixní měsíční poplatky za docházku jednoho dítěte do DS (bez stravy) vychází na 3.895 Kč, u denní
sazby na 242 Kč a hodinové sazby na 81 Kč.
Celkem 32 % poskytovatelů v DS zajišťuje dovoz obědů a zajišťuje svačiny vlastními silami a 30 % dováží kompletně celou stravu, a to obědy i svačiny, příp. i večeře.
Poplatky za dopolední svačinu vycházejí v průměru na 14,60 Kč, za oběd 43,50 Kč a za odpolední
svačinu 14,20 Kč.
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Obce
Když se řekne „dětská skupina“, 31 % zástupců obcí (starostové, místostarostové, vedoucí, příp. pracovníci odborů sociální péče) neví, o co jde: nikdy o dětských skupinách neslyšeli (7 %) nebo tento výraz
pouze slyšeli, ale nic (víc) o DS neví (24 %) a dalších 30 % o existenci DS ví, ale nezná nikoho, kdo by
DS využíval.
Na základě poskytnuté deﬁnice dětské skupiny si existenci nějaké DS vybavuje 47 % představitelů obcí
a měst.
Služby péče o děti předškolního věku samo přímo poskytuje 81 % oslovených obcí, měst, nebo městských
částí, a to nejčastěji v podobě mateřské školy (99 %) a u 8 % případů i v podobě DS.
Téma poskytování služeb péče o děti předškolního věku vůbec neřeší 18 % obcí, a to nejčastěji s odvoláním na nezájem občanů – obyvatel obce.
Spontánně jmenovanou výhodou DS je podle představitelů obcí zejména věkové nastavení DS (nízký
nástupní věk, smíšeně DS, možnost navštěvování DS sourozenci rozdílného věku apod.) a jako výhoda je
uváděn i malý kolektiv DS. Mezi nevýhodami DS jednoznačně dominuje otázka ﬁnancování.
Beneﬁty DS pro obce jsou hodnoceny rozporuplně („50 : 50“ – zhruba stejné procento hodnocení „nezajímavé“ jako „zajímavé“). Naopak obecné beneﬁty DS jsou vnímány pozitivně, souhlasně s výjimkou
ﬁnanční dostupnosti DS.
Optimální věk nástupu dítěte do kolektivního zařízení je, podle názoru představitelů obcí, v průměru 2,1 roku.
Potenciální zájem občanů – obyvatel obce o DS deklaruje nebo odhaduje 36 % zástupců obcí (11 %
velký + 25 % malý).
Zájem o DS přímo ze strany obce vyjadřuje 35 % starostů a dalších zástupců radnic (7 % velký + 28 %
malý). Z testovaných možných reálných, resp. teoretických překážek zavedení DS v obci téměř všechny
odpovídají současné situaci obcí, pouze s výjimkou špatných zkušeností a částečně i personálního zajištění. Jde tedy o stávající dostatečnou kapacitu poskytovaných služeb tohoto druhu, nezájem obyvatel,
skladbu obyvatel, nedostatek prostor, ﬁnancí atd.
Nejčastěji uváděnou podmínkou nebo impulsem pro radnice k prosazování DS v obci či městě nebo
městské části je uváděn vysoký a dostatečný zájem ze strany občanů. Druhou častou podmínkou pro
prosazení DS v obci by byl stav chybějící kapacity nebo neexistence MŠ, tedy stav, který ve většině
dotázaných obcí v současné době není.
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8. ZÁVĚRY
Výhody a beneﬁty DS jsou jasně formulovány a jsou všemi cílovými skupinami pochopeny (malý kolektiv,
individuální péče, věkové nastavení DS, časová ﬂexibilita, podpora pro dřívější nástup/návrat do práce).
Spontánní vybavení si těchto předností DS je však přirozeně pouze u těch, kteří DS znají, resp. alespoň
vědí o existenci tohoto zařízení.
Povědomí o dětských skupinách není ani mezi představiteli obcí, zaměstnavateli a rozhodně ani mezi
širokou veřejností na takové úrovni, aby se právě znalost DS stala základem pro snazší prosazování DS
v celém systému služeb péče o děti předškolního věku.
Žádoucí je zejména silnější propagace vnímaných beneﬁtů DS a dosavadních dobrých zkušeností z již
fungujících DS. Spokojenost rodičů dětí z DS je natolik vysoká, že se již nyní reference o DS a jejich
poskytovatelích stávají ve formě neformálního předávání informací jedním ze základních a nejúčinnějších
marketingově komunikačních kanálů, kterými je oslovována primární cílová skupina, tedy rodiče dětí
předškolního věku. Nicméně tento kanál má zároveň výrazně nižší dopady mimo tuto primární cílovou
skupinu. Je tedy nutná další marketingová, propagační a komunikační podpora či kampaň pro zvýšení
povědomí o DS právě u zaměstnavatelů, resp. u zaměstnanců velkých ﬁrem a institucí, resp. u potenciální
cílové skupiny nastávajících a/nebo budoucích rodičů.
Je zřejmé, že znalost DS není zdaleka porovnatelná se znalostí tradičních mateřských škol. Právě vysoké
povědomí o MŠ a vlastní zkušenost široké veřejnosti (sourozenců, rodičů, prarodičů) s MŠ je pro DS
do značné míry omezujícím faktorem, a tedy extrémně silným „konkurentem“.
DS zůstane pro určitou část populace „zapovězena“, a to kvůli postoji těchto lidí ke kolektivním zařízením
pro předškolní děti nebo pro děti mladší 3 let. Nicméně se neukazuje, že by tato okolnost byla pro další
fungování DS v ČR zásadní překážkou, tedy že by podíl „ortodoxních“ odmítačů DS byl významný.
To, že DS není a nebude pro každou rodinu, je a bude dáno ﬁnančním nastavením DS. Pravděpodobně
bude i do budoucna skupina rodičů, která si nebude moci dovolit nebo nebude chtít umístit své dítě do DS
kvůli konkrétnímu nastavení poplatků dané DS.
V současné době je stále ještě počet DS nedostatečný proto, aby vzdálenost do DS nepůsobila v některých případech jako odrazující faktor. Zejména pak v porovnání s dostupností MŠ.
Navíc se v obcích i mezi populací aktuálně neukazuje zásadně nedostatečná kapacita veřejných MŠ.
Právě přeplněnost MŠ byla a do budoucna opět může být podstatným hybným momentem pro zakládání
nových DS, a to zejména v případě existence nových výzev ESF.
Jako nezanedbatelný se ukazuje potenciál DS u velkých zaměstnavatelů, kteří „slyší“ na daňově uznatelné náklady, ale k založení DS potřebují silnější impulsy od svých zaměstnanců, legislativní a jinou
podporu od státu, aby překonali deklarované překážky se zajištěním vhodných prostor, personálu a ﬁnančních prostředků.
DS jsou samotnými stávajícími poskytovateli a rovněž i ze strany potenciálních zájemců o zřízení DS
spojovány s vysokou mírou administrativy a byrokracie.
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