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Seznam zkratek 

DS  Dětská skupina 

DPP Dohoda o provedení práce 

DPČ Dohoda o pracovní činnosti 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

PIDS Podpora implementace dětských skupin 

PVP Plán výchovy a péče 

VP Vnitřní pravidla 
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Úvod 

Dokument „Využití 5 týdenního uzavření provozu DS v praxi“ byl vytvořen v rámci projektu PIDS 
vzhledem ke změnám spojeným s novelou zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 
v DS a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DS“). Cílem 
dokumentu je nabídnout zejména novým poskytovatelům DS odpovědi na otázky spojené s tímto 
ustanovením zákona a představení příkladů dobré praxe.  

V rámci tohoto dokumentu budou nejprve shrnuty legislativní podmínky přerušení poskytování služby 
péče o dítě v DS, včetně odpovědí na nejčastější dotazy poskytovatelů a veřejnosti vztahující se 
k tomuto tématu. Dále budou představeny plány a praktické zkušenosti poskytovatelů, které byly 
získány prostřednictvím dotazníkového šetření.  

Věříme, že tento dokument pomůže všem začínajícím i stávajícím poskytovatelům orientovat se 
v zákonných možnostech souvisejících s přerušením poskytování služby péče o dítě v DS. 
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1 Legislativní úprava uzavření provozu dětských skupin 

Uzavření provozu DS může mít dle zákona o DS dvě podoby, resp. důvody: 

1. pozastavení nebo zrušení oprávnění k poskytování služby (§ 19 zákona o DS), nesplňuje-li 
poskytovatel základní povinnosti, které jsou podmínkou vzniku a trvání oprávnění 
k poskytování služby péče o dítě v DS. K pozastavení či zrušení oprávnění může dojít ze strany 
poskytovatele1 nebo z moci úřední (tj. z rozhodnutí MPSV). Oprávnění lze pozastavit na dobu 
nejdéle 6 měsíců podle § 19 odst. 3 zákona o DS.  

2. přerušení poskytování služby (§ 13a zákona o DS), kdy poskytovatel uzavírá provoz DS 
z vlastního rozhodnutí z důvodů obvykle krátkodobého charakteru, které mu brání 
v poskytování služby (např. drobné úpravy a malování prostor, dovolené pečujících osob, 
karanténní opatření). Toto nové zákonné ustanovení poskytovateli umožňuje přerušit 
poskytování služby a zároveň mu stanovuje povinnost včasného oznamování této skutečnosti 
rodičům (nejpozději jeden měsíc předem, případně bezodkladně poté, co se o důvodu 
přerušení dozví). 
Upozornění: mimo výše uvedené může být z moci úřední nařízeno okamžité přerušení 
poskytování služby dle § 19a zákona č. 247/2014 Sb., a to v případě porušení povinnosti 
způsobem, který může ohrozit život nebo zdraví dětí nebo pečujících osob. 

Uzavření provozu DS má vazbu na poskytování příspěvku na provoz DS:  

→ V případě pozastavení/zrušení oprávnění dle § 19 zákona o DS nebo okamžitého přerušení 
poskytování služby dle § 19a zákona o DS příspěvek nenáleží. 

→ Při přerušení poskytování služby dle § 13a zákona o DS má poskytovatel po určitou zákonem 
stanovenou dobu nárok na příspěvek na provoz DS dle aktuálně platných smluv. Tato doba 
činí v daném kalendářním roce v součtu pětinásobek provozních dnů v týdnu2.  

Přerušení poskytování služby dle § 13a zákona o DS 

V tomto materiálu se budeme věnovat uzavření provozu DS v podobě přerušení poskytování služby, 
které je výše uvedeno v bodě 2. Je zřejmé, že rodičům každé uzavření DS a tím nezajištění péče o jejich 
dítě přináší značné obtíže. Poskytovatel tak musí dobře zvažovat, zda a z jakého důvodu přeruší provoz 
DS, jejímž účelem je sladění rodinného a pracovního života rodičů malých dětí. Při plánování dnů 
přerušení během roku musí také počítat se situacemi, kdy bude případně nutné přerušit poskytování 
služby z neplánovaných důvodů. 

Zákon o DS upravuje náležitosti přerušení poskytování služby v § 13a, související podmínky 
poskytování příspěvku v tomto případě jsou upraveny v § 20c. 

 

1 Poskytovatel dle zákona o DS oznámí ukončení poskytování služby a na základě toho mu MPSV zruší oprávnění. 
V případě pozastavení oprávnění by měl poskytovatel oznámit na evidenci poskytovatelů MPSV např. pokud se 
jedná o rozsáhlejší rekonstrukce budovy, během které nejsou dodrženy základní hygienické požadavky na 
prostory a provoz, nebo stěhování do jiných prostor, kde by právo k užívání nových prostor bezprostředně 
nenavazovalo na předchozí. 

2 Jedná se o případ, kdy byl příspěvek přiznán na celý kalendářní rok. Pokud byl přiznán na kratší časové období, 
doba, po kterou při přerušení poskytování služby náleží příspěvek, se úměrně krátí. 
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§ 13a – Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

Přerušení poskytování služby péče o dítě v DS je poskytovatel povinen oznámit rodiči nejpozději 
1 měsíc před prvním dnem přerušení poskytování služby péče o dítě v DS. Není-li možné přerušení 
poskytování služby péče o dítě v DS rodiči oznámit ve lhůtě podle věty první, oznámí poskytovatel 
rodiči přerušení poskytování služby péče o dítě v DS bezodkladně poté, co se o důvodu přerušení dozví. 
Oznámení o přerušení poskytování služby péče o dítě v DS poskytovatel zveřejní též v prostorách DS, 
které jsou přístupné rodiči.  

→ Poskytovatel má právo přerušit poskytování služby3, termíny je povinen oznamovat včas 
rodičům.  

→ Jedná-li se o mimořádnou situaci (např. havarijní), oznámí tuto skutečnost rodičům okamžitě.  

→ Při plánovaném uzavření, např. v době letních prázdnin, Vánoc4 apod., je poskytovatel 
povinen oznámit přerušení rodičům s předstihem minimálně 1 měsíc. Velmi vhodné je i 
v těchto situacích oznamovat rodičům plánované termíny co nejdříve, aby se mohli situaci 
snadněji přizpůsobit.  

→ Poskytovatel rodičům oznámí přerušení poskytování služby dle nastaveného způsobu 
komunikace – e-mail, webové stránky, prostřednictvím sociálních sítí nebo telekomunikačních 
aplikací a současně v prostorách DS, které jsou přístupné rodiči, tj. např. na nástěnce v šatně. 

→ Další podmínky, které však nesmí být v kolizi se zákonem stanovenými podmínkami, mohou 
být sjednány v rámci smlouvy o poskytování služby péče o dítě v DS, nebo být součástí 
vnitřních pravidel. 

→ Poskytovatel, který nežádá o příspěvek, není povinen ministerstvu oznamovat přerušení 
poskytování služby.  

Tip: při plánování uzavření proveďte s předstihem dotazníkové šetření o plánech rodičů na prázdniny 
a přizpůsobte jeho termín možnostem většiny. 

§ 20c – Příspěvek na provoz dětské skupiny v době přerušení služby 

(1) Pokud poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině ve více dětských skupinách, 
stanoví se příspěvek na provoz dětské skupiny pro jednotlivé dětské skupiny zvlášť. 

(2) Nejde-li o okamžité přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 19a, nemá 
přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, které není během příslušného kalendářního 
roku v součtu delší než pětinásobek počtu provozních dnů v jednom kalendářním týdnu, na nárok na 
příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši vliv. Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině, které je během příslušného kalendářního roku v součtu delší než pětinásobek provozních dnů 

 

3 Délka uzavření DS není omezena zákonem o DS, poskytovatel si tedy sám volí na jak dlouhou dobu DS uzavře. 

V případě uzavření DS po dobu delší, než je v daném kalendářním roce v součtu pětinásobek provozních dnů 

v týdnu (na které lze čerpat příspěvek na provoz), nemá poskytovatel na tyto dny nad rámec nárok čerpat 

finanční podporu. 

4 K příspěvku během státních a ostatních svátků viz odpověď na otázku v části 1.2.  
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v jednom kalendářním týdnu, nemá na nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši vliv, 
pokud tak stanoví ministerstvo z důvodů zvláštního zřetele hodných. 

(3) Poskytovatel je povinen oznámit přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20j do pátého dne kalendářního měsíce, který následuje 
po kalendářním měsíci, během kterého došlo k přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině.  

→ Poskytovatel má nárok na příspěvek při přerušení poskytování služby v úhrnu během 
kalendářního roku nepřesahujícím pětinásobek provozních dní v týdnu5.  

→ MPSV může rozsah dní přerušení, po které náleží příspěvek, z „důvodů zvláštního zřetele 
hodných“ rozšířit (např. přerušení poskytování služby z důvodu vládního nařízení v době 
epidemie).  

→ Poskytovatel je povinen prostřednictvím elektronické aplikace oznamovat všechny dny 
přerušení zároveň s hlášením obsazenosti za daný kalendářní měsíc, tedy i v případě, že bude 
přerušení již nad rámec pěti týdnů.  

→ Žádá-li poskytovatel o příspěvek jen na část kalendářního roku, nebo v průběhu roku dojde ke 
změně počtu provozních dnů, bude souhrnný počet dní pro přerušení odpovídajícím 
způsobem upraven. 

1.1 Otázky k přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

Je možné využít pětitýdenního uzavření v době letních prázdnin, tedy uzavřít DS na 5 po sobě 
jdoucích týdnů? 
Ano, za předpokladu, že bude přerušení oznámeno rodičům v zákonné lhůtě (nejméně 1 měsíc 
předem) a zákonným způsobem (kromě jiného způsobu také vyvěšeno v prostorách DS na místě 
přístupném rodičům). Služba slouží ke sladění rodinného a pracovního života, časté a dlouhé uzavření 
může pro rodiče představovat překážku a ztrátu zájmu o službu tohoto poskytovatele. 

Je možné přerušit jen na jeden den, ne na celý týden? 
Ano, není podstatné, zda je přerušována po dnech nebo souvisle, nemá to vliv ani na čerpání příspěvku 
v době přerušení.  
 
Je možné uzavřít DS nad rámec pěti týdnů nebo naopak provozovat službu po celý rok bez přerušení? 
Ano, je to zcela v kompetenci poskytovatele. Rodiče jistě uvítají, když bude služba stále k dispozici. 
Při přerušení nad rámec pěti týdnů (po dnech v součtu) nemá poskytovatel nárok na příspěvek. 

 

5 Příklad 1: dětská skupina má 3 provozní dny v týdnu (pondělí-středa). Při přerušení poskytování služby náleží 

příspěvek v úhrnu 5 x 3 = 15 dní během kalendářního roku. Bude-li provoz uzavřen déle, již na tyto další dny 
příspěvek nenáleží. 

Příklad 2: dětská skupina má 5 provozních dnů v týdnu (pondělí-pátek.) Příspěvek bude náležet po dobu 
přerušení poskytování služby v délce 5 x 5 = 25 dní během kalendářního roku.  
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1.2 Otázky k nároku na příspěvek v době přerušení  

Přecházíme na státní financování v průběhu roku, jak se vypočítá počet dní pro přerušení? Musíme 
tento počet hlídat sami, abychom jej nepřesáhli?  
Poskytovatel může žádat o příspěvek jen na část kalendářního roku. Počet provozních dnů 
v kalendářním týdnu může být rozdílný pro různá období kalendářního roku. Pro výpočet dnů 
přerušení poskytování služby, za které náleží příspěvek, je stanoven následující vzorec: Součet 
provozních dnů za všechna období kalendářního roku, kde je čerpán příspěvek, je vynásoben 
koeficientem 5 a následně vydělen počtem týdnů v roce s použitím průměrné hodnoty 52,14296. Počet 
dnů přerušení, po které náleží příspěvek, je automaticky počítán v elektronické aplikaci pro 
administraci příspěvku, poskytovatel není povinen nárok přepočítávat. 
 
Náleží DS po dobu čerpání pětitýdenního uzavření státní příspěvek v plné výši? 
Ano, výše příspěvku v době přerušení poskytování služby bude stejná, jaká by náležela, pokud by byla 
v daný den služba řádně poskytována. Výše příspěvku se odvíjí od obsazenosti kapacitních míst pro 
daný den na základě smluv uzavřených s rodiči. 
 
Jak je to s příspěvkem během státních svátků? 
Státní svátky a ostatní svátky označené za den pracovního klidu7, připadají-li na provozní den dětské 
skupiny, se nepovažují za přerušení provozu. Příspěvek tedy náleží jako v běžný provozní den, 
poskytovatel v aplikaci neuvádí, že služba v tento den nebyla poskytována. 
 
Jakým způsobem a kdy se čerpání 5týdenního uzavření zapisuje do elektronické aplikace? 
Přerušení poskytování služby se oznamuje spolu s obsazeností za předchozí měsíc, nejdříve 1. den 
následujícího měsíce (před vygenerováním tabulky obsazenosti se aplikace ptá, zda došlo k přerušení 
poskytování služby ze strany poskytovatele a pokud ano, v jakém termínu).  

Jakým způsobem bude DS postupovat v případě nenadálé situace, např. nařízení karantény (5 týdnů 
má již vyčerpaných)? Co to pro DS bude znamenat v závislosti na státní příspěvek (krácení 
příspěvku)?  
Při dalším přerušení služby péče o dítě v DS nad rámec pětinásobku provozních dnů v kalendářním 
roce, již příspěvek nenáleží. MPSV může z důvodů zvláštního zřetele hodných (např. pandemie či jiné 
situace širšího společenské charakteru, záplavy a další přírodní katastrofy) stanovit, že rovněž delší 
přerušení nemá na nárok a výši příspěvku vliv. Bude se jednat o mimořádné situace.  

Mohou v případě přerušení provozu MŠ nebo DS navštěvovat děti jinou DS? Bude této náhradní DS 
náležet příspěvek?  

Pokud dojde k přerušení poskytování služby podle § 13a zákona o dětské skupině, může rodič dítěte 

z dětské skupiny s přerušeným provozem využít pro toto období jinou dětskou skupinu, která je 

v provozu, a příspěvek na totožné dítě náleží i dětské skupině s přerušeným provozem i dětské 

 

6 MPSV. Příspěvek na provoz dětských skupin. Metodika poskytování a čerpání příspěvku na provoz dětské 
skupiny pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině. 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Metodika+poskytov%C3%A1n%C3%AD+a+%C4%8Derp%C3
%A1n%C3%AD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku.pdf/d606da47-e54d-8916-b933-aa46f2e2e3b3  

7 MPSV. https://www.mpsv.cz/svatky-v-ceske-republice 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Metodika+poskytov%C3%A1n%C3%AD+a+%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku.pdf/d606da47-e54d-8916-b933-aa46f2e2e3b3
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Metodika+poskytov%C3%A1n%C3%AD+a+%C4%8Derp%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku.pdf/d606da47-e54d-8916-b933-aa46f2e2e3b3
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skupině, která je v provozu. Souběh docházky dítěte do dětské skupiny a do mateřské školy se 

nesleduje. 

Závěrem této části bychom Vás chtěli informovat o webových stránkách MPSV8, kde jsou průběžně 
aktualizovány odpovědi na nejčastější dotazy.   

 

8 MPSV. Odpovědi na nejčastější dotazy. https://www.mpsv.cz/web/cz/odpovedi-a-nejcastejsi-dotazy 

https://www.mpsv.cz/web/cz/odpovedi-a-nejcastejsi-dotazy
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2 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bylo realizováno elektronickou formou a bylo zasláno všem poskytovatelům 
služby péče o dítě v DS s platným oprávněním dle evidence poskytovatelů prostřednictvím e-mailu 
(přesné znění e-mailového textu včetně dotazníku naleznete v příloze č. 1 a 2). Dotazník byl rozeslán 
dne 12.05.2022, celkem tedy 1277 DS. Respondenti měli k vyplnění dotazníku celkem 8 kalendářní dní 
a sběr dat probíhal ode dne zaslání (tj. od 12.května 2022 do 20. května 2022). Celkem dotazník 
vyplnilo 407 DS, tzn. návratnost byla 31,9 %.  

Dle odpovědí z dotazníkového šetření byla vypracována grafická znázornění jednotlivých otázek viz 
níže. 

Otázka č. 1 – „Plánujete využít nároku na uzavření dětské skupiny, které není delší než pětinásobek 
provozních dnů v jednom kalendářním týdnu?“ Tato otázka byla položena všem respondentům.  

 

233
57%

174
43%

Plánujete využít nároku na uzavření dětské skupiny, které není delší než 
pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu?

Ano

Ne
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Otázka č. 2 – „Plánujete využít uzavření dětské skupiny?“. Otázka byla položena celkem 233 
respondentům, kteří na otázku č. 19 odpověděli „ano“.  

 

Otázka č. 3 – „Kdy plánujete využít nároku na uzavření dětské skupiny?“. Otázka byla položena celkem 
233 respondentům jako otázka předchozí formou výběru více možností odpovědi/í.  

 

9 Otázka č. 1. „Plánujete využít nároku na uzavření dětské skupiny, které není delší než pětinásobek provozních 

dnů v jednom kalendářním týdnu?“ 

56; 24%

177; 76%

Plánujete využít uzavření dětské skupiny? 

Ve dnech po sobě jdoucích
(všechny najednou)

Po částech (v průběhu celého
kalendářního roku)
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Otázka č. 4 –,, Plánujete uzavření dětské skupiny nad rámec nároku, který bude delší než pětinásobek 
provozních dnů v jednom kalendářním týdnu?”. Otázka byla položena celkem 233 respondentům jako 
otázka předchozí. 

 

190; 27%

213; 30%

128; 18%

96; 13%

51; 
7%

24; 3% 15; 2%

Kdy plánujete využít nároku na uzavření dětské skupiny? 

Letní prázdniny

Vánoční prázdniny

Mimořádné události

Stavební úpravy

Jarní prázdniny

Přípravný týden (poslední týden v
srpnu)

Hromadná školení zaměstnanců

27; 
12%

206; 88%

Plánujete uzavření dětské skupiny nad rámec nároku, který bude delší než 
pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu?

Ano

Ne
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Otázka č. 5 – „Z jakého důvodu plánujete uzavření dětské skupiny nad rámec nároku, který bude delší 
než pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu?“. Otázka byla položena celkem 27 
respondentům, kteří na otázku č. 410 odpověděli „ano“ formou otevřené otázky.  

 

Otázka č. 6 – „Plánujete uzavření dětské skupiny v období letních prázdnin?“. Otázka byla položena 
všem 407 respondentům. 

 

 

10 Otázka č. 4. „Plánujete uzavření dětské skupiny nad rámec nároku, který bude delší než pětinásobek provozních 
dnů v jednom kalendářním týdnu?” 

8; 30%

9; 33%

6; 22%

4; 15%

Z jakého důvodu plánujete uzavření dětské skupiny nad rámec nároku, který 
bude delší než pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu? 

Nařízená karanténa

Dovolené zaměstnanců

Plánovaná rekonstrukce

Krácení nároku z důvodu
přechodu na státní financování v
průběhu kalendářního roku

240; 59%

167; 41%

Plánujete uzavření dětské skupiny v období letních prázdnin?

Ano

Ne
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Otázka č. 7 – „Na jak dlouhou dobu uzavření dětské skupiny v průběhu letních prázdnin plánujete?“. 
Otázka byla položena celkem 240 respondentům, kteří na otázku č. 611 odpověděli „ano“ formou 
otevřené otázky.  

 

Otázka č. 8 – „Komunikujete tato důležitá rozhodnutí s rodiči?“. Otázka byla položena celkem 240 
respondentům, kteří v otázce č. 612 zvolili možnost „ano“. 

 

 

11 Otázka č. 6. „Plánujete uzavření dětské skupiny v období letních prázdnin?“ 

12 Otázka č. 6. „Plánujete uzavření dětské skupiny v období letních prázdnin?“ 

8; 3%

29; 12%

14; 6%

33; 14%

97; 40%

17; 7%

25; 10%

6; 3%
11; 5%

Na jak dlouho dobu uzavření dětské skupiny v průběhu letních prázdnin 
plánujete?

1 den

3 dny

5 dnů

1 týden

2 týdny

3 týdny

4 týdny

5 týdnů

8 týdnů

233; 97%

7; 3%

Komunikujete tato důležitá rozhodnutí s rodiči?

Ano

Ne
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Otázka č. 9 – „Jakým způsobem s rodiči komunikujete?“ byla položena celkem 233 respondentům 
formou otevřené otázky, kteří v otázce č. 813 zvolili možnost „ano“. Respondentni ve většině případů 
uvedly více možných způsobů komunikace s rodiči.  

 

 

13 Otázka č. 8. „Komunikujete tato důležitá rozhodnutí s rodiči“ 

110; 20%

90; 16%

49; 9%

80; 14%

46; 8%

43; 8%

15; 3%

61; 11%

29; 5%

11; 2% 19; 3%
5; 1%

Jakým způsobem s rodiči komunikujete?

Osobně

Elektronicky (e-mail)

Facebookové stránky

Nástěnka v DS

Webové stránky

Dotazník s výběrem

Provozní řád DS

Pomocí mobilních aplikací
(aplikace Twigsee, WhatsApp)
Informační schůzky s rodiči

SMS zprávy



15 

 

 

Otázka č. 10 – „Vytvoříte pro děti z dětské skupiny jiný náhradní program, kam by v době uzavření 
dětské skupiny rodiče mohli své děti umístit?“. Otázka byla položena celkem 240 respondentům, kteří 
v otázce č. 614 zvolili možnost „ano“. 

 

Otázka č. 11 – „Jaký náhradní program pro děti plánujete“ byla položena celkem 33 respondentům 
formou otevřené otázky, kteří v otázce č. 1015 zvolili možnost „ano“.  

 

14 Otázka č. 6. „Plánujete uzavření dětské skupiny v období letních prázdnin?“ 
15 Otázka č. 10. „Vytvoříte pro děti z dětské skupiny jiný náhradní program, kam by v době uzavření dětské skupiny 

rodiče mohli své děti umístit?“ 

33; 14%

207; 86%

Vytvoříte pro děti z dětské skupiny jiný náhradní program, kam by v době 
uzavření dětské skupiny rodiče mohli své děti umístit?

Ano

Ne
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Otázka č. 12 – „Jakým způsobem zajišťujete provoz dětské skupiny v době čerpání řádných dovolených 
pečujících osob? (Např. zástupy formou DPČ, DPP; střídání PO v rámci provozu poskytovatele apod.)“. 
Otázka byla položena všem celkem 407 respondentům formou otevřené otázky (možnost více 
odpovědí).  

 

 

2; 6%

6; 18%

20; 61%

5; 15%

Jaký náhradní program pro děti plánujete?

Letní školka v rodinném centru

Umístění dítěte do jiné DS v rámci
provozu

Příměstský tábor

Výlety s dětmi

300; 42%

180; 26%
8; 1%

90; 13%

10; 1% 120; 17%

Jakým způsobem zajišťujete provoz dětské skupiny v době čerpání řádných 
dovolených pečujících osob? 

DPP/DPČ

Střídání PO v rámci provozu
poskytovatele

Zástup vedením DS

Uzavřením DS

Přesčasy PO

Plánované "prostřídání" PO
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Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že nadpoloviční většina respondentů plánuje využít nároku 
na uzavření DS, které není delší než pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu. Dále 
z dotazníku vyplynulo, že respondenti, kteří plánují využít možnosti zákonného 5týdenního uzavření 
jej plánují z velké části využít v průběhu celého roku (76 %), nikoli ve dnech po sobě jdoucích 
(tj. všechny dny najednou) a zároveň nejčastěji plánují využití uzavření v průběhu vánočních prázdnin, 
letních prázdnin, mimořádných opatření či v případě stavebních úprav (ostatní varianty byly 
zastoupeny bagatelně). Velká část dotazovaných dále nemá potřebu využívat uzavření DS nad rámec 
nároku dle zákona, které není delší než pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu 
(přesněji 88 %), zbylých 12 % respondentů plánuje využít tohoto uzavření nad rámec především 
v případě dovolené svých zaměstnanců či nařízené karantény.  

Další část dotazníku byla zaměřena na přiblížení uzavření DS v průběhu letních prázdnin. Poskytovatelé 
v tomto období plánují nejčastěji uzavřít své provozy na 2 týdny. Příjemným zjištěním tohoto 
dotazníkového šetření je, že v 97 % případech toto důležité rozhodnutí poskytovatele konzultují 
s rodiči. Nejčastěji osobně, poté elektronicky prostřednictvím e-mailu či pomocí nástěnky umístěné 
přímo v DS. Ovšem pouze 14 % z nich vytvoří pro děti náhradní program, kam by rodiče po dobu tohoto 
uzavření mohli své děti umístit. Náhradní program je pro děti připraven zejména v podobě 
příměstských táborů.  

Závěr dotazníkového šetření byl zaměřen na varianty zajištění provozu DS v případě čerpání řádných 
dovolených pečujícími osobami. Velká část poskytovatelů plynulý chod DS zajišťuje prostřednictvím 
smluv s pečujícími osobami v podobě DPP a DPČ či střídáním pečujících osob v rámci provozu jednoho 
poskytovatele.  
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3 Náměty k využití 5týdenního uzavření dětské skupiny 

3.1 Další vzdělávání pečujících osob 

Dle §5c zákona č. 247/2014 Sb. je poskytovatel povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti 
péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok. V rámci dalšího vzdělávání má povinnost 
zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou 
za 2 kalendářní roky. Poskytovatel je dále povinen uchovávat doklad o absolvování dalšího vzdělávání 
po dobu 3 let od jeho vystavení.  

Inspirace k dalšímu vzdělávání pečujících osob: 

→ Metodika dalšího vzdělávání pečujících osob: Podpora implementace dětských skupin - 
Informační materiály (dsmpsv.cz) 

→ Online vzdělávání pořádané projektem PIDS: Podpora implementace dětských skupin - 
On-line vzdělávání (dsmpsv.cz) 

→ Národní institut dalšího vzdělávání: NIDV - Národní institut dalšího vzdělávání 

→ Vzdělávání pedagogů INFRA, s.r.o. (Další vzdělávání pedagogických pracovníků): 
INFRACZ.cz - Akreditované vzdělávání pedagogů, metodické materiály a pomůcky 

→ Sebevzdělávání: odborné knihy a časopisy, konference, besedy, sborníky z konferencí, 
návštěva jiné DS apod. 

3.2 Stavební úpravy 

Stavební úpravy si poskytovatel DS může předem naplánovat před uzavřením DS. Mezi stavební 
úpravy lze zařadit např. drobné rekonstrukce, renovace, sanitační dny, elektroinstalace či výmalbu 
prostor. Důležité je dodržet povinnost oznámit tuto skutečnost rodiči nejpozději 1 měsíc před prvním 
dnem přerušení poskytování služby péče o dítě v DS (dle § 13a). Zároveň v případě čerpání příspěvku 
je nezbytné uzavření DS řádně zadat při hlášení obsazenosti kapacitních míst do aplikace MPSV, 
přesněji do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém k uzavření 
došlo. 

Příklad č. 1  

→ Uzavření proběhlo v měsíci květnu – zadává se při hlášení obsazenosti kapacitních míst do 
5. dne následujícího měsíce, tedy do 5. června. 

3.3 Prázdniny 

Uzavření provozu DS může poskytovatel využít také v průběhu jarních, letních, podzimních či zimních 
prázdnin. V tomto případě se jedná o plánované uzavření DS a dle zákona o DS (§ 13a) musí být 
dodržena povinnost oznámit tuto skutečnost rodiči nejpozději 1 měsíc před prvním dnem přerušení 
poskytování služby péče o dítě v DS. Opět v rámci čerpání státního příspěvku je nezbytné vše správně 
a včas zadat, tedy při hlášení obsazenosti kapacitních míst do 5. dne následujícího kalendářního měsíce 
(viz 3.2 Stavební úpravy – příklad 1). 

Pokud poskytovatel plánuje uzavřít DS na dobu delší, než mu náleží nárok na příspěvek (tj. po dobu 
více jak pětinásobku provozních dní za týden v kalendářním roce), tak v době dalšího přerušení služby 

http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/informacni-materialy
http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/informacni-materialy
http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/on-line-vzdelavani
http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/on-line-vzdelavani
https://www.nidv.cz/
https://www.infracz.cz/
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péče o dítě v DS již příspěvek nenáleží, ale poskytovatel je povinen prostřednictvím aplikace oznámit 
všechny dny, kdy došlo k přerušení poskytování služby. Např. se může jednat o přerušení provozu DS 
v období celých letních prázdnin.  

3.4 Nepředvídatelné události 

Nepředvídatelné události nelze předem plánovat, proto je nezbytné je nahlásit rodičům hned po jejich 
zjištění. Pro tyto případy je nezbytné mít zpracován postup řešení mimořádných situací dle § 5d zákona 
o DS v rámci dodržení standardů kvality péče16. Mezi mimořádné události můžeme řadit například 
havárie vody, náhlé onemocnění či karanténa personálu DS, odstávka vody, elektřiny nebo plynu. 
V případě čerpání příspěvku na provoz DS je nezbytné zadání uzavření DS při hlášení obsazenosti 
kapacitních míst následující kalendářní měsíc do 5. dne (viz 3.2 Stavební úpravy – příklad 1). 

3.5 Teambuilding/odpočinek/sebepéče 

V případě teambuildingu má poskytovatel možnost si uzavření DS promyslet předem, proto je důležité 
nezapomenout na povinnost oznámit tuto skutečnost rodičům nejpozději 1 měsíc před prvním dnem 
plánovaného uzavření DS (§ 13a). Teambuilding je velmi přínosným nástrojem pro prohloubení vazeb 
osob v týmu a získání zážitků. Je vhodné do teambuildingu zařadit i odpočinek a sebepéči (např. 
wellness). Tyto akce bývají zaměstnanci velice dobře hodnoceny. Opět pokud DS čerpají příspěvek 
na provoz DS musí toto uzavření zadat do 5. dne následujícího kalendářního měsíce při hlášení 
obsazenosti. 

3.6 Přípravný týden  

Přípravný týden bývá hojně vyžíván DS zejména v případech, kdy se v DS mění skladba dětí a s tím 
i jejich věková sktruktura. Pečující osoby se v tomto týdnu mohou společně zaměřit na úpravu VP 
a PVP, což je opět přínosem pro celý tým. Opět se v rámci přípravného týdnu jedná o plánované 
uzavření DS, poskytovatel má povinnost oznámit rodičům toto uzavření 1 měsíc předem (§ 13a) 
a zároveň DS, jenž čerpají příspěvek na provoz DS toto uzavření zadávají v rámci hlášení obsazenosti 
kapacitních míst následující kalendářní měsíc do 5. dne.  

 

16 MPSV. Dětské skupiny. Standardy kvality péče. Standardy kvality péče (mpsv.cz) 

https://www.mpsv.cz/web/cz/standardy-kvality-pece
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Závěr 

Věříme, že Vám tento dokument bude sloužit jako cenný souhrn zákonných náležitostí a také jako 
inspirace při plánování uzavření provozu DS. Dále v něm naleznete praktické rady od poskytovatelů, 
kteří již DS provozují a díky dotazníkovému šetření se budete inspirovat, jakým způsobem je možné 
přerušení poskytování služby péče o dítě v DS využít. V neposlední řadě získáte odpovědi na nejčastější 
dotazy, které jsou s tímto tématem spojeny.  

Na závěr bychom Vám rádi shrnuli nejdůležitější body k ust. § 13a k přerušení poskytování služby péče 
o dítě v DS a související podmínky poskytování příspěvku v tomto případě dle § 20c. 

→ Poskytovatel má právo přerušit poskytování služby, termíny je povinen oznamovat včas 
rodičům. Při plánovaném uzavření je poskytovatel povinen oznámit přerušení rodičům 
s předstihem minimálně 1 měsíc. Pokud se jedná o mimořádnou situaci (např. havarijní), 
oznámí tuto skutečnost rodičům okamžitě po zjištění.  

→ Poskytovatel, který nežádá o příspěvek, není povinen ministerstvu oznamovat přerušení 
poskytování služby. Poskytovatel, který žádá o příspěvek je povinen oznámit přerušení 
poskytování služby péče o dítě v DS ministerstvu, a to prostřednictvím elektronické aplikace 
podle § 20j do pátého dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, 
během kterého došlo k přerušení poskytování. Poskytovatel má nárok na příspěvek při 
přerušení v úhrnu během kalendářního roku nepřesahujícím pětinásobek provozních dní 
v týdnu, ale je povinen oznamovat všechny dny přerušení zároveň s hlášením obsazenosti 
za  daný měsíc, tedy i v případě, že bude přerušení již nad rámec pěti týdnů. MPSV může 
rozsah dní přerušení, po které náleží příspěvek, z „důvodů zvláštního zřetele hodných“ rozšířit 
(např. uzavření z důvodu vládního nařízení v době epidemie).  

Závěrem Vám přejeme, aby Váš chod dětských skupin byl bezproblémový. 

 

Tým projektu PIDS 

 



21 

 

 

Příloha č. 1 

Vážení poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině,  

rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníku vztahujícího se ke změnám vyplývajících 
z novely zákona o dětských skupinách, a to do pátku dne 20. května 2022. Dotazník je zaměřen na 
získaní informací k možnostem uzavření dětských skupin.  

Dotazník naleznete zde: https://forms.gle/K33qPov3YaobouhP7 

V případě provozu více než jedné dětské skupiny Vás prosíme o vyplnění dotazníku pro každou 
dětskou skupinu zvlášť. Veškeré získané údaje budou využity výhradně pro potřeby připravované 
příručky a pro statistické účely projektu MPSV s názvem Podpora implementace dětských skupin 
a nebudou nikde bez vašeho souhlasu zveřejňovány. 

Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci a čas, který věnujete pečlivému vyplnění tohoto dotazníku. 

S pozdravem 

Tým projektu PIDS 
Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí 
Podpora implementace dětských skupin 
reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Na Poříčním právu 1, 12801 Praha 2 
www.dsmpsv.cz 

 

https://forms.gle/K33qPov3YaobouhP7
http://www.dsmpsv.cz/
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Příloha č. 2  

Informace o dětské skupině – dotazník pro poskytovatele 

Vážení poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině,  

rádi bychom Vás požádali o vyplnění níže uvedených údajů k možnostem uzavření Vaší dětské skupiny 
dle změn vyplývajících z novely zákona o dětských skupinách. V případě provozu více než jedné dětské 
skupiny Vás prosíme o vyplnění dotazníku pro každou skupinu zvlášť.  

Veškeré zjišťované informace o Vaší dětské skupině budou využity pro statistické účely projektu MPSV 
s názvem Podpora implementace dětských skupin a nebudou nikde bez Vašeho souhlasu 
zveřejňovány. 

Děkujeme Vám za spolupráci a čas, který věnujete pečlivému vyplnění dotazníku. 

Tým projektu Podpora implementace dětských skupin 

*Povinné pole 

1. E -mail: * 

2. Název poskytovatele: * 

3. Název dětské skupiny: * 

4. Kraj umístění dětské skupiny: * Označte jen jednu elipsu. 

○ Hlavní město Praha 
○ Jihočeský 
○ Jihomoravský 
○ Karlovarský 
○ Kraj Vysočina 
○ Královéhradecký 
○ Liberecký 
○ Moravskoslezský 
○ Pardubický 
○ Plzeňský 
○ Středočeský 
○ Ústecký 
○ Zlínský 

 
5. Plánujete využít nároku na uzavření dětské skupiny, které není delší než pětinásobek 

provozních dnů v jednom kalendářním týdnu? * Označte jen jednu elipsu. 

○ Ano Přeskočte na otázku 6 
○ Ne Přeskočte na otázku 10 
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6. Plánujete využít uzavření dětské skupiny? * Označte jen jednu elipsu. 

○ Ve dnech po sobě jdoucích (všechny najednou)  

○ Po částech (v průběhu celého kalendářního roku) 

7. Kdy plánujete využít nároku na uzavření dětské skupiny? (Je možné vybrat více odpovědí.) * 

○ Letní prázdniny 

○ Vánoční prázdniny 

○ Mimořádné události (havárie, nařízená karanténa, aj.) 

○ Stavební úpravy (rekonstrukce, výmalba aj.) 

○ Jiné: 

8. Plánujete uzavření dětské skupiny nad rámec nároku, který bude delší než pětinásobek 
provozních dnů v jednom kalendářním týdnu? * Označte jen jednu elipsu. 

○ Ano 

○ Ne Přeskočte na otázku 10 

9. Z jakého důvodu plánujete uzavření dětské skupiny nad rámec nároku, který bude delší než 
pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním týdnu? * 

 

10. Plánujete uzavření dětské skupiny v období letních prázdnin? * Označte jen jednu elipsu 

○ Ano 

○ Ne Přeskočte na otázku 16 

11. Na jak dlouhou dobu uzavření dětské skupiny v průběhu letních prázdnin plánujete? * 

 

12. Komunikujete tato důležitá rozhodnutí s rodiči? * Označte jen jednu elipsu 

○ Ano 

○ Ne Přeskočte na otázku 14 

13. Jakým způsobem s rodiči komunikujete? * 
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14. Vytvoříte pro děti z dětské skupiny jiný náhradní program, kam by v době uzavření dětské 
skupiny rodiče mohli své děti umístit? * 

○ Ano 

○ Ne Přeskočte na otázku 16 

15. Jaký náhradní program plánujete? * 

 

16. Jakým způsobem zajišťujete provoz dětské skupiny v době čerpání řádných dovolených 
pečujících osob? (Např. zástupy formou DPČ, DPP; střídání PO v rámci provozu poskytovatele 
apod.) 

 

17. Máte nějaké dotazy nebo nám chcete něco sdělit? 

 

 


