Novela zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů

Pro tým projektu Podpora implementace dětských
skupin dne 19. 8. 2021
Jiřina Chlebovská,
odborná garantka věcného odboru

Legislativní proces...
Meziresortní připomínkové řízení

2018 – vráceno k přepracování
2019 – legislativní radě vlády
předloženo přes rozpory

vláda předložila Sněmovně

29. 7. 2020

1. čtení

17. 2. 2020
Výbor pro sociální politiku

2. čtení

6. 1. 2021
23. 3. 2021

Výbor pro sociální politiku 31. 4. 2021, 8. 4. 2021
3. čtení

26. 4. 2021, 4. 6. 2021, 16. 6. 2021

2. čtení

7. 7. 2021
Výbor pro sociální politiku

3. čtení

9. 7. 2021
28. 7. 2021

Výbory Senátu 10. 8. 2021, 11. 8. 2021, 17.8.2021
Senát

18. 8. 2021

Jak to bude dál ???
Drama do poslední chvíle…
• Senát málem odložil na příště, ale v půl 10 schválil
A pěkná fuška za námi… (ještě větší před námi…)
• V průběhu několik verzí zákona – ve VPŘ, MPŘ, po
legislativní radě vlády, po koaličním jednání…
• Ve Sněmovně podáno 31 pozměňovacích návrhů –
ke všem O25 vydával stanoviska, na řadě přímo
participoval, pro všechna jednání spousta podkladů…

teď už jen prezident…
účinnost zákona jako celku k 1.10.2021
účinnost ust. k odborné způsobilosti k 1.7.2022
účinnost ust. k sankci za přestupek (název) 1.10.2024
pro stávající poskytovatele navíc přechodná ustanovení

Účinnost a přechodná ustanovení
1.10.2021 - účinnost novely zákona

1.7.2022 - podmínky u odborné způsobilosti
(vždy 1 osoba se zdravotnickým vzděláním nebo novou PK Chůva pro děti
v dětské skupině a je-li péče poskytována i dětem straším než 3 roky alespoň
20 hod týdně pečuje také pedagog)

1.10.2024 – účinnost přestupku k názvu „dětská skupina“
Poskytovatel zapsaný před 30.9.2021:
1.10.2023 – hygienické podmínky a požární bezpečnost
1.10.2024 – podmínky u odborné způsobilosti

(doplnění odbornosti
u vyřazených kvalifikací bez maturity, 1 pečující osoba se zdravotním vzděláním
nebo novou PK Chůva pro děti v dětské skupině)

- doplnění „dětská skupina“ do názvu služby
1.10.2026 – minimálně 20 hod. týdně pedagog v případě péče
o děti starší 3 let (s překryvem do 31.8.)

Název – dětská skupina
• název služby zůstává
• poskytovatel je povinen v názvu služby péče o dítě
v dětské skupině použít označení „dětská skupina“.
Slova „dětská skupina“ smí v názvu služby péče o dítě
používat jen poskytovatel.
➢ noví poskytovatelé nebudou s jiným názvem zapsáni

➢ stávající poskytovatelé (oprávnění vzniklo před
účinností zákona, tj. 30.9.2021) musí dát do souladu
nejpozději k 1.10.2024 – provést změnu v evidenci
poskytovatelů, ověřit, jak mají napsané stanovy,
smlouvy, vnitřní pravidla…
➢ od 1.10.2024 v účinnosti přestupek, sankce až 5000 Kč,
projednává SUIP

Věk dětí
• věk dětí: od 6 měsíců do zahájení povinné školní
docházky
• děti do 1 roku věku pouze v kolektivu 4 dětí
mladších 4 let.
•

věkové rozpětí pro skupinu si poskytovatel určuje sám

Podle věku se rozlišuje:

• strava: do 1. narozenin pouze rodič, do 3. narozenin
výživové normy dle vyhlášky MPSV, po 3. narozeninách
dle vyhlášky o školním stravování
• financování: různá výše normativů pro děti ve věku do
31. srpna po 3. narozeninách a pro děti starší
• pedagog na 20 hod týdně u dětí ve věku od 1. září po
3. narozeninách

Pečující osoby - kvalifikace
zůstává: oblast pedagogická, zdravotní, sociální + profesní
kvalifikace Chůva do zahájení povinné školní docházky
nově:

•

vypuštěny kvalifikace bez maturity (ošetřovatel, pracovník v
sociálních službách bez maturity, doplněn asistent pedagoga s
maturitní zkouškou)

•

zavedena nová PK Chůva pro děti v dětské skupině

•

během provozního dne péči zajišťuje alespoň 1 osoba se
zdravotnickým vzděláním nebo novou PK Chůva pro děti v
dětské skupině

•

je-li péče poskytována i dětem starším než
(k 1.9.), alespoň 20 hod týdně pečuje také pedagog

3

roky

Pečující osoby – PK Chůva pro
děti v dětské skupině
• kvalifikační a hodnoticí standard PK Chůva pro děti
v dětské skupině je připraven ke zveřejnění zároveň
s účinností zákona
• PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
a PK Chůva pro děti v dětské skupině budou
samostatné, obsahově se budou částečně překrývat
• požadavky na autorizované osoby (kromě přísedícího
zdravotníka) jsou totožné, je předpoklad, že si rozšíří své
portfolio
• absolventi PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky budou u zkoušky PK Chůva pro děti v dětské
skupině moci složit jen části, které jsou nově zařazeny

Pečující osoby a počet dětí
do 6 dětí

1 pečující osoba

7 - 12 dětí

2 pečující osoby

13 - 24 dětí

3 pečující osoby

• Pro počet pečujících osob je rozhodný počet aktuálně
současně přítomných dětí
• poskytovatel je povinen zohlednit zdravotní stav dětí,
dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména
počet dětí ve věku do 2 let
• počet dětí
v evidenci

nesmí

přesáhnout

kapacitu

zapsanou

• v případě dítěte mladšího 1 roku maximálně 4 děti mladší
4 let

Pečující osoby – další vzdělávání
Poskytovatel je povinen zajistit pečující osobě
• další vzdělávání v oblasti péče o děti v rozsahu nejméně
8 hodin za kalendářní rok

• z toho nejméně jednou za 2 roky kurz první pomoci
zaměřený na dětský věk
• kurz ve vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti
zaměstnavatele
• odborná stáž na základě písemné smlouvy mezi
poskytovatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž

• doklad o absolvování se uchovává 3 roky ode dne
vystavení
• prakticky platí od roku 2022 – celý kalendářní rok

Nová vyhláška k provedení zákona
• obsahuje ustanovení z hygienické vyhlášky pro dětské
skupiny do 12 dětí, která bude zrušena
• rozsah úklidu po činnostech mimo provozní dobu

• zavedení standardů kvality v oblastech: péče o dítě
a naplňování potřeb dítěte, personální zabezpečení
a provozní zabezpečení
• výživové normy pro děti ve věku od 1 do 3 let, vztahují
se na poskytovatele, který zajišťuje stravu a žádá
o příspěvek. Stravu dále může zajišťovat rodič dle
úmluvy s poskytovatelem, dětem do 1 roku vždy rodič.
➢ poskytovatel může odebírat stravu od dodavatele,
který je schopen garantovat dodržení výživových
norem, nebo vařit sám

Požadavky na prostory
• technické požadavky na stavby zůstávají: byt, obytná,
pobytová místnost
• nově požární předpisy – bude upravena požární
vyhláška, pro vznik oprávnění je nutné doložit doklad
o splnění podmínek požární prevence
• v provozní době nelze prostory využívat k jiným účelům
• mimo provozní dobu je možné využívat prostory
k činnostem, které negativně neovlivní provoz DS,
následně nutno uklidit
• zpřesnění podmínek pro oddělení prostor u více
dětských skupin jednoho poskytovatele; šatnu, chodbu,
hygienické prostory je možné sdílet, vždy musí
odpovídat kapacitě všech DS jednoho poskytovatele,
které tyto prostory využívají. Místnost pro denní pobyt a
odpočinek jedné DS musí být oddělena od jiné DS.

Další změny
• Poskytovatel některá zpřesnění, navíc
pečující osoba o max. 4 děti

• Vnitřní pravidla – upřesnit provozní dny
• Plán výchovy a péče požadavky v rámci
standardů
• Evidence dětí – lékařský posudek (v den
zahájení), vazba na trh práce, uchovávat
10 let

• Zdravotní způsobilost pečující osoby –
posudek platí 2 roky od vystavení.

Další změny
Podmínky pro zápis do evidence
• bezúhonnost také statutární orgán
• požadavky požární ochrany (doklad)
• souhlas správce kapitoly u OSS, státní
příspěvkové organizace a PO územně
samosprávných celků souhlas zřizovatele

• rámcový popis majetkového zajištění a
financování
• doklady nejsou součástí veřejné části
• zpřesnění u pojištění, oznamování změn

Další změny
• Přerušení poskytování – upraveno
nově,
poskytovatel
může
přerušit,
oznamuje rodičům 1 měsíc předem, 5
týdnů v součtu nemá vliv na státní
příspěvek
• Okamžité přerušení z moci úřední
• Zrušení oprávnění – když přestane
splňovat bezúhonnost, svéprávnost
• Oznámí ukončení činnosti

Další změny
• Pozastavení oprávnění
• Na žádost

• Nesplňuje podmínky – prostory, hygiena,
požární předpisy, evidence dětí, pojištění,
smlouvy
(MPSV
stanoví
lhůtu,
max. 6 měsíců, když nedá do pořádku,
zruší se)

státní příspěvek
Zavedení stabilního financování ze státního rozpočtu
po ukončení čerpání z ESF
•

příspěvek na provoz: účelově vázaný nárokový
příspěvek pro poskytovatele služby

•

nárokové stabilní a předvídatelné financování dle
uzavřených smluv s rodiči; příspěvek na provoz
dětské skupiny na obsazené kapacitní místo, u dětí
do 3 let (s překryvem do 31.8.) 1,7násobku
normativu MŠMT pro soukromé mateřské školy,
u dětí do zahájení povinné školní docházky ve stejné
výši jako normativ MŠMT pro soukromé mateřské
školy

•

podmínkou je vazba na trh práce rodiče

Příspěvky rodičů
Pro finanční dostupnost služby se zavádí strop úhrady
za službu rodičem
• u dětí do 3 let (s překryvem), kde je vyšší normativ
• 4000 Kč měsíčně

• Valorizace nařízením vlády vždy k 1. lednu, pokud dojde
k nárůstu úhrnného indexu spotřebitelských cen o 5 %
Úhrada rodičem není omezena
• u dětí do zahájení povinné školní docházky, kde je nižší
normativ

• v případě, že poskytovatel nežádá o státní příspěvek na
provoz dětské skupiny

Účinnost a přechodná ustanovení
1.10.2021 - účinnost novely zákona

1.7.2022 - podmínky u odborné způsobilosti
(vždy 1 osoba se zdravotnickým vzděláním nebo novou PK Chůva pro děti
v dětské skupině a je-li péče poskytována i dětem straším než 3 roky alespoň
20 hod týdně pečuje také pedagog)

1.10.2024 – účinnost přestupku k názvu „dětská skupina“
Poskytovatel zapsaný před 30.9.2021:
1.10.2023 – hygienické podmínky a požární bezpečnost
1.10.2024 – podmínky u odborné způsobilosti

(doplnění odbornosti
u vyřazených kvalifikací bez maturity, 1 pečující osoba se zdravotním vzděláním
nebo novou PK Chůva pro děti v dětské skupině)

- doplnění „dětská skupina“ do názvu služby
1.10.2026 – minimálně 20 hod. týdně pedagog v případě péče
o děti starší 3 let

Děkuji Vám za pozornost

