
NOVELA ZÁKONA O DĚTSKÝCH SKUPINÁCH 

Účinnost novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je k 1. 10. 2021.  

Stávající poskytovatelé, tzn. ta zařízení, kde oprávnění k provozování služby péče o děti v DS 

vzniklo před 30. 9. 2021, budou mít dostatečné přechodné období na přizpůsobení se změnám 

(viz informace u jednotlivých změn). 

PŘEHLED DŮLEŽITÝCH ZMĚN  

Název 

Pro evidované poskytovatele je stanovena povinnost užívat v názvu označení „dětská 

skupina“. Zároveň název dětská skupina nesmí být používán neevidovanou službou. 

Poskytovatelé, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, musí dát název své dětské skupiny 

do souladu do 1. 10. 2024.  

Věk dětí 

Věk pro děti navštěvující DS je upraven od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky. 

Pro péči o děti ve věku od 6 do 12 měsíců platí zvláštní podmínky: péče vždy jen ve skupině 

nejvýše 4 dětí mladších 4 let. Jedná se o podmínku pro péči v určitý den, kdy jsou přítomny 

dané děti, neváže se k omezení oprávnění a kapacity zařízení zapsané v evidenci. Některé další 

podmínky zákona rozlišují děti podle věku, a to do 31. 8. po třetích narozeninách a od 1. 9. 

po třetích narozeninách, s ohledem na právní nárok přijetí k předškolnímu vzdělávání. Péče 

o mladší dítě bude, s ohledem na její náročnost, finančně zvýhodněná. 

Pečující osoby – odborná způsobilost 

Škála kvalifikací pro odbornou způsobilost pečující osoby zůstává zachována, jedná se o oblast 

pedagogickou, zdravotní, sociální a profesní kvalifikaci Chůvy do zahájení povinné školní 

docházky zůstávají, nově přibyla profesní kvalifikace Chůvy pro děti v dětské skupině, 

vypuštěny jsou kvalifikace bez maturity (ošetřovatel, pracovník v sociálních službách 

bez maturity), doplněna kvalifikace asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedago-

gických pracovnících, tj. minimálně s maturitou (osoby zaměstnané u stávajících 

poskytovatelů, které by nově podmínku nesplňovaly, si vzdělání doplní do 1. 10. 2024).  

Od 1. 7. 2022 budou účinné další podmínky související s odbornou způsobilostí pečující osoby 

v dětské skupině: 

 poskytovatel je povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče 

o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou 

způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské 

skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 

2024) 

 poskytovatel je povinen zajistit rodiči dítěte ve věku ode dne 1. září po dosažení 3 let, 

aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla 



vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou kvalifikací v pedagogické oblasti, a 

to nejméně v rozsahu 20 hodin týdně. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 

30. 9. 2021, platí až od 1. 10 2026) 

 

Pečující osoby – vzdělávání 

Novela stanovuje povinné další vzdělávání pečujících osob v oblasti péče o děti, a to v rozsahu 

minimálně 8 hodin za kalendářní rok a dále jedenkrát za 2 roky musí pečující osoba absolvovat 

kurz první pomoci zaměřený na dětský věk.  

Pečující osoby a počet dětí 

K úpravě dochází u dětských skupin s 13–24 dětmi, kdy novela ukládá povinnost 3 pečujících 

osob bez ohledu na věk dětí. U menších skupin se počet pečujících osob nemění. Zůstává také 

povinnost přizpůsobit jejich počet dle zdravotního stavu, věku a doby pobytu dětí v dětské 

skupině. V rámci standardů kvality se z hlediska bezpečného prostředí hodnotí, zda 

poskytovatel zohlednil věkové složení dětí a počet pečujících osob k zajištění bezpečného 

prostředí, zejména v době stravování. 

Standardy kvality péče 

Novela stanovuje od 1. 10. 2021 všem poskytovatelům dětských skupin povinnost dodržovat 

standardy kvality péče o dítě v dětské skupině, jejichž cílem je stanovení základních požadavků 

na kvalitu poskytovaných služeb. Kvalita poskytovaných služeb péče o dítě v dětské skupině je 

posuzována v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte, v oblasti personálního 

a provozního zabezpečení. Kritéria ke standardům jsou stanovena vyhláškou č. 350/2021 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících zákonů. Kontrolu dodržování standardů kvality péče bude projednávat 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Financování – státní příspěvek 

Novým a klíčovým bodem novely je nastavení stabilního financování ze státního rozpočtu. 

Dětské skupiny získají příspěvek na provoz, jedná se o účelově vázaný nárokový příspěvek. 

Financování navazuje na normativy MŠMT pro 1 dítě v soukromé MŠ a školní jídelně – výdejně. 

V dětské skupině tak normativ na dítě mladší 3 let k 31. 8. činí 1,7násobek normativu na dítě 

v soukromé mateřské škole (tedy v roce 2021 se jedná o 9.637 Kč měsíčně), u starších dětí 

1,0násobek (aktuálně 5.669 Kč).  

Příspěvek lze využít na provoz (mzdové prostředky, další vzdělávání pečujících osob a další 

provozní náklady) a na výdaje spojené se stravováním dětí starších 1 roku za podmínky 

dodržení vyhlášky stanovující stravovací normy (zvláštní normativ).  

O příspěvek budou poskytovatelé žádat na každý kalendářní rok zvlášť a samostatně za každou 

DS, a to vždy během ledna daného roku. Novela umožňuje žádat i jen na část roku, 

např. s ohledem na zajištění plynulého navázání na podporu z ESF.  

Financování – příspěvek rodičů 



Pokud poskytovatel žádá o státní příspěvek, stanovuje novela maximální výši úhrady rodičů 

u dětí do 3 let k 31. 8. na částku 4.000 Kč měsíčně. U starších dětí nebo v případě, 

že poskytovatel nežádá o státní příspěvek na provoz dětské skupiny, není výše úhrady rodičem 

nijak omezena. 

Stravování 

Stravování i nadále zajišťuje buď poskytovatel, nebo rodič dle smlouvy, u dětí ve věku od 6 do 

12 měsíců zajišťuje stravu vždy rodič. Pokud poskytovatel zajišťuje stravu a žádá o příspěvek 

na náklady spojené se stravováním dětí, je povinen dodržovat výživové normy. Pro děti do 3 

let (tj. do třetích narozenin) je stanoví vyhláška MPSV č. 350/2021 Sb., strava starších dětí se 

bude řídit výživovými normami dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.  

Technické požadavky, hygiena, požární ochrana 

Technické požadavky na stavby zůstávají beze změny. V provozní době nelze prostory využívat 

k jiným účelům, avšak mimo provozní dobu se mohou realizovat činnosti, které negativně 

neovlivní provoz dětské skupiny. Pokud poskytovatel na jednom místě provozuje více dětských 

skupin, musí splnit podmínku oddělení prostor pro denní pobyt a odpočinek dětí. Šatnu, 

chodbu, hygienické prostory je možné sdílet.   

V oblasti hygieny je vyhláška č. 281/2014 Sb. nahrazena novou vyhláškou č. 350/2021 Sb., 

o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících zákonů. Nová vyhláška upravuje: standardy kvality péče, provozní 

podmínky a hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, rozsah 

úklidu prostor dětské skupiny po ukončení jiných činností a výživové normy pro děti od 1 roku 

věku do 3 let věku (stávající poskytovatelé provozující dětské skupiny s kapacitou do 12 dětí 

ověří, zda frekvence úklidu dříve stanovená vnitřním předpisem odpovídá frekvenci nově 

stanovené vyhláškou). Dětské skupiny s kapacitou 13-24 dětí se v oblasti hygieny dále řídí 

vyhláškou č. 410/2005 Sb. 

 

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, připravuje novelizaci 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. Stávající poskytovatelé musí nově kladené podmínky v oblasti hygieny 

(týká se více dětských skupin jednoho poskytovatele) a požární ochrany splnit do 1. 10. 2023.  

 

Poskytovatelé služby péče o děti v DS i zájemci o založení DS se v souvislosti s novelou zákona 

mohou obracet na krajské metodiky projektu Podpora implementace dětských skupin - 

http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty/krajske-kancelare.  

 

 

 

http://www.dsmpsv.cz/cs/kontakty/krajske-kancelare

