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Nejčastější dotazy k novele zákona 247/2014 Sb., o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 

1) Od kdy bude novela platit? 

Novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, byla schválena 

Senátem ČR dne 18. 8. 2021. Aktuálně ještě probíhá legislativní proces, účinnost je navržena 

k 1. 10. 2021. U již fungujících dětských skupin se samozřejmě počítá s přechodným obdobím 

u jednotlivých změn, aby měly čas na adaptaci.  

Ne všechny části novely tohoto zákona jsou však účinné k uvedenému datu, proto přikládáme 

následující přehled: 

 Poskytovatel zapsaný 
od 01. 10. 2021 

Poskytovatel zapsaný 
před 30. 09. 2021 

Účinnost novely zákona č. 247/2014 Sb. 
jako celku 

01. 10. 2021 01. 10. 2021 

Účinnost podmínek k odborné způsobilosti 
pečujících osob:  

  

Povinnost minimálně 1 pečující osoby se 
zdravotnickým vzděláním nebo nové 
profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské 
skupině 

01. 07. 2022 01. 10. 2024 

Povinnost zajištění minimálně 1 pečující 
osoby s odbornou způsobilostí 
v pedagogické oblasti (dle § 5 odst. 4 písm. 
c) alespoň na 20 hodin týdně v případě, že 
je péče poskytována i dětem starším než 3 
roky k 01. 09. 

01. 07. 2022 01. 10. 2026 

upravená odborná způsobilost (vyřazeny 
kvalifikace ošetřovatel, pracovník 
v sociálních službách bez maturity – osoby 
s touto kvalifikací si musí doplnit vzdělání) 

01. 10. 2021 01. 10. 2024 

Povinnost užívání označení „dětská 
skupina“ v názvu 

01. 10. 2021 01. 10. 2024 

Nové hygienické podmínky (zpřesnění 
oddělení prostoru u více skupin 1 pro 
poskytovatele) 

01. 10. 2021  01. 10. 2023 

Zpřesnění vazby na požární předpisy – 
předložit doklad prokazující splnění 
požadavků požární ochrany  

01. 10. 2021 01. 10. 2023 
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2) Chci si založit dětskou skupinu, jaké dokumenty musím doložit podle novely a kam? 

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině dle novely zákona č. 247/2014 Sb. je možné jen na 

základě oprávnění k poskytování této služby. MPSV žadatelům oprávnění uděluje na základě jejich 

žádosti, jejíž součástí jsou dokumenty dle §16 novely zákona č. 247/2014 Sb.  

Oprávnění tuto službu poskytovat vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů MPSV. 

Přehled náležitostí pro podání žádosti o udělení oprávnění: 

Žádost lze podat prostřednictvím: 

 pošty na adresu MPSV 

 datové schránky MPSV 

 osobně přes podatelnu MPSV 

 elektronické aplikace MPSV, která je přístupná způsobem umožňující dálkový přístup 

Osoba v žádosti o udělení oprávnění uvede: 

 název dětské skupiny a její požadovanou kapacitu 

 adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

 předpokládaný den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

Součástí žádosti o udělení oprávnění je: 

 doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění 

tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

 doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena 

autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu 

 závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, 

prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených 

tímto zákonem nebo jiným právním předpisem 

 smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění 

odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna 

 doklad o bezúhonnosti osoby podle § 5a odst. 3 

 rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině 

Poskytovatelé, jimž oprávnění vzniklo do 30. 9. 2021, dokládají nově jen doklad o splnění požadavků 

požární ochrany, ostatní v případě změn. Rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování 

služby dokládají jen noví žadatelé o udělení oprávnění. 

 

3) Stačí mít v názvu jen zkratku DS? 

 

Náležitosti pro používání označení „dětská skupina“ jsou zákonem č. 247/2014 Sb., v novelizovaném 

znění, upraveny v § 5 odst. 5, který zní: 

 

„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.“ 

Zkratka DS tedy neodpovídá znění novely zákona č. 247/2014 Sb. Pro stávající poskytovatele je 

podstatné, aby do 1. 10. 2024 dali vše do souladu – pokud označení „dětská skupina“ v názvu služby 
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chybí, je nezbytné upravit všechny dokumenty, kde je název služby uváděn (může se jednat o stanovy, 

vnitřní pravidla, plán výchovy a péče apod.). Zároveň je třeba tuto změnu oznámit do evidence 

poskytovatelů, kterou vede MPSV. 

4) Musí název naší dětské skupiny začínat slovy „dětská skupina“?  

Náležitosti pro používání označení „dětská skupina“ jsou zákonem č. 247/2014 Sb., v novelizovaném 

znění, upraveny v § 5 odst. 5, který zní: 

„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.“ 

Je tedy na poskytovateli, zda se rozhodne pro název např. „Sluníčko – dětská skupina“ nebo „Dětská 

skupina Sluníčko.“ Podstatné je, že do 1. 10. 2024 je třeba dát vše do souladu. Pokud označení „dětská 

skupina“ v názvu služby chybí, je nezbytné upravit všechny dokumenty, kde je název služby uváděn 

(může se jednat o stanovy, vnitřní pravidla, plán výchovy a péče, apod.). Zároveň je třeba tuto změnu 

oznámit do evidence poskytovatelů, kterou vede MPSV. 

5) Za jakých podmínek můžeme nově do dětské skupiny přijímat děti už od 6 měsíců?  

Dle § 5 odst. 2 písm. b) je jednou z podmínek služby, že je poskytována rodiči dítěte ve věku od 6 do 

12 měsíců jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let věku.  

Tato podmínka se nevztahuje na kapacitu zapsanou v evidenci poskytovatelů ani pouze k poskytovateli 

dle § 3 odst. 2 písm. i), kterým je pečující osoba poskytující službu péče o dítě v dětské skupině 

o kapacitě nejvýše 4 dětí. Např. dětská skupina s kapacitou 6 může přijmout dítě mladší 1 roku v den, 

kdy jsou přihlášeny jen 3 jiné děti a všechny jsou mladší 4 let.  

6) Musíme přijímat děti celé věkové škály, pro které jsou dětské skupiny určeny, tedy od 6 měsíců 

až do zahájení povinné školní docházky? 

Každý poskytovatel si věkové rozpětí své dětské skupiny určuje sám, uvede jej ve vnitřních pravidlech. 

Pro děti mladší 1 roku navíc platí podmínka, že je možné o ně pečovat jen v kolektivu max. 4 dětí 

mladších 4 let.  

 

7) Pracuji jako pečující osoba, mám kvalifikaci pracovník v sociálních službách, nemám ale maturitu. 

Znamená to, že v dětské skupině už nemohu jako pečující osoba pracovat? 

Z okruhu odborných způsobilostí pečující osoby byl vyřazen pracovník v sociálních službách bez 

maturitní zkoušky. Pokud již jako pečující osoba pracujete u poskytovatele, kterému oprávnění vzniklo 

před účinností zákona, máte čas na doplnění vzdělání do 1. 10. 2024. Nejpřístupnější bude 

pravděpodobně složení zkoušky profesní kvalifikace. U poskytovatele evidovaného až po účinnosti 

zákona byste jako pečující osoba mohla začít pracovat až po doplnění odborné způsobilosti. 

8) Mám složenou zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Musím skládat novou zkoušku, abych dál mohla pracovat v dětské skupině? 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky je jednou z odborných způsobilostí pro pečující 

osobu, můžete tedy dál bez obav pracovat v dětské skupině. Od 1. 7. 2022 (pro poskytovatele 

s oprávněním vzniklým před účinností zákona až od 1. 10. 2024) začne platit nová podmínka, že při péči 

o děti bude vždy alespoň jedna z pečujících osob muset mít zdravotnické vzdělání nebo novou profesní 

kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině. Z hlediska bezproblémového provozu bude výhodné, když 

si časem odbornost doplníte. Obě profesní kvalifikace se částečně překrývají, takže jako absolvent 
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zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky budete moci složit jen ty části, kterými se 

nová profesní kvalifikace liší.  

9) Podle nové podmínky bude o děti starší 3 let pečovat pedagog. Musí mít vysokoškolské vzdělání? 

Nová podmínka, že péči o děti, kterým 1. září již byly tři roky, vykonává alespoň 1 osoba s odbornou 

způsobilostí v pedagogické oblasti v rozsahu nejméně 20 hod. týdně, začíná platit pro nové 

poskytovatele od 1. 7. 2022, pro poskytovatele evidované před účinností zákona dokonce až 

1. 10. 2026. Je tedy dostatek času si vzdělání doplnit. Může se jednat o kvalifikaci učitele mateřské 

školy, 1. stupně základní školy, speciálního pedagoga, vychovatele, nebo asistenta pedagoga podle § 20 

odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících. Asistenta pedagoga mohou vykonávat pedagogičtí 

pracovníci se vzděláním specifikovaným ve zmíněném zákoně, nejpřístupnější je pravděpodobně 

absolvování studia pro asistenty pedagoga určeného osobám, které dříve složily maturitní zkoušku.  

10) Musí pečující osoby absolvovat povinné další vzdělávání již v roce 2021? Jaké kurzy budou 

uznávány? 

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. 

Může se jednat kurz ve vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti zaměstnavatele, odbornou stáž na 

základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž. Doklad 

o absolvování vzdělávací aktivity se uchovává 3 roky ode dne vystavení. Povinnost prakticky začne 

platit až od roku 2022, který je prvním celým kalendářním rokem, kdy povinnost bude platit. 

 

11) Mění se nějak podmínky pro stravu dětí v dětské skupině? Co když neseženeme dodavatele, který 

by byl schopen připravovat jídlo podle nových výživových norem? 

I nadále poskytovatel není povinen poskytovat dětem stravovací služby, není-li dohodnuto jinak.  

Způsob stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Dítěti mladšímu než 1 rok však zajišťuje stravu vždy 

rodič. Výživové normy se vztahují pouze na poskytovatele, který žádá o příspěvek (normativ) určený 

k úhradě nákladů na stravování dětí, které je zajištěno poskytovatelem. V tom případě je povinen 

dodržovat výživové normy pro děti od 1 do 3 let dle vyhlášky MPSV, pro děti straší 3 let pak výživové 

normy dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Tato vyhláška bude vydána spolu s účinností 

novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

 

12) Jsme poskytovatelem zapsaným v evidenci poskytovatelů před účinností zákona. 

Plánujeme otevřít druhou dětskou skupinu. Přechodná ustanovení (delší lhůta pro splnění 

nových povinností dle novely) se budou vztahovat i na tuto novou dětskou skupinu? 

Ne. Oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se vztahuje vždy ke konkrétní dětské 

skupině. Pokud bude nové oprávnění uděleno po účinnosti zákona, budou se na tuto novou dětskou 

skupinu vztahovat podmínky dle novely bez přechodných ustanovení. Pro úplnost je třeba dodat, že 

nové podmínky ohledně odborné způsobilosti, tj. o děti pečuje vždy alespoň 1 osoba se zdravotnickým 

vzděláním nebo odbornou způsobilostí Chůva pro děti v dětské skupině, v případě dětí starších 3 let 

také osoba se vzděláním v pedagogické oblasti dle zákona, budou účinné až od 1. 7. 2022. 

 

13) Jaké zaměření má mít další vzdělávání pečujících osob? Musí se jednat o akreditované 

kurzy?  
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Jedná se o kurzy v oblasti péče o děti. Poskytovatel spolu s pečujícími osobami může vybrat takové 

kurzy, které pečující osoby podpoří a budou je motivovat v další práci s dětmi. V současné době nejsou 

připravovány akreditace kurzů pro pečující osoby, není tedy stanovena podmínka absolvovat 

akreditované kurzy. Rozsah povinného vzdělávání je 8 hodin ročně, jednou za 2 roky je nutné 

absolvovat kurz první pomoci zaměřený na dětský věk (počítá se do stanovených 8 hodin).  

 

14) Musí kurz první pomoci v rámci dalšího vzdělávání absolvovat také osoby se 

zdravotnickým vzděláním? 

Tato podmínka platí pro všechny pečující osoby bez rozdílu, není rozlišováno dle původního vzdělání. 

Je žádoucí, aby si všechny pečující osoby pravidelně prakticky ověřily schopnost poskytnout první 

pomoc.  

 

15) Ve vnitřních pravidlech je nově nutné uvést provozní dny. Co to přesně znamená? 

Provozním dnem se rozumí den v týdnu, po který je poskytovatelem poskytována služba péče o dítě 

v dětské skupině. Poskytovatel si tedy může určit, zda poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině 

po celý týden, nebo jen v některé dny. Tento rozsah uvede ve vnitřních pravidlech. Jednou z podmínek 

služby je umožnit rodiči její využití minimálně 6 hodin během provozního dne. 

 

16) Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v rozsahu 

nejméně 6 hodin během provozního dne. Znamená to, že není možné uzavřít s rodiči 

smlouvu na dobu kratší než 6 hodin?  

Doba pobytu dítěte v dětské skupině záleží na domluvě s poskytovatelem, může být kratší než je 

provozní doba dětské skupiny.  Dětská skupina musí být rodičům k dispozici minimálně 6 hodin během 

provozního dne, zpravidla bývá déle tak, aby umožnila sladění rodiny a práce také rodičům pracujícím 

na plný úvazek. 

 

17) Je doklad o vazbě rodiče na trh práce podmínkou pro přijetí dítěte do dětské skupiny? 

Který z rodičů vazbu na trh práce dokládá? 

Rodič dokládá vazbu na trh práce v případě, že je služba péče o dítě poskytována s využitím příspěvku 

na provoz dětské skupiny, jinak ne. Vazbu na trh práce dokládá rodič, který smlouvu uzavírá. Dokladem 

může být:  

 pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující existenci základního pracovněprávního 
vztahu nebo služebního poměru rodiče 

 potvrzení o studiu v denní formě 

 potvrzení Úřadu práce – krajské pobočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní 
město Prahu o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 

 čestné prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti platit 
zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 

18) Může poskytovatel uzavřít provoz např. v době letní dovolené nebo vánočních svátků? 
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Ano, plánované přerušení služby musí poskytovatel oznámit rodičům nejpozději měsíc před prvním 

dnem plánovaného přerušení. Není-li možné přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

rodiči oznámit v této lhůtě, oznámí poskytovatel rodiči tuto skutečnost bezodkladně poté, co se o 

důvodu přerušení dozví (např. havárie). Oznámení o přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině poskytovatel zveřejní též v prostorách dětské skupiny, které jsou přístupné rodiči. 

 

19) Posudek o zdravotní způsobilosti pečujících osob platí nově jen 2 roky? 

Ano, pečující osoba v dětské skupině musí doložit, že je zdravotně způsobilá k práci a zdravotně 

způsobilá k péči o dítě v dětské skupině. Lékařský posudek platí 2 roky od jeho vystavení. Dojde-li ke 

změně zdravotní způsobilosti pečující osoby v době platnosti lékařského posudku, předloží pečující 

osoba poskytovateli bezodkladně nový lékařský posudek. Poskytovatel je povinen uchovávat lékařský 

posudek o zdravotní způsobilosti pečující osoby po dobu jeho platnosti (tedy 2 roky) a dále ještě po 

dobu 3 let.   

Dle § 5b: Zdravotní způsobilost pečující osoby posuzuje a lékařský posudek vydává registrující 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a u zaměstnanců poskytovatel 

pracovnělékařských služeb nebo poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nemá-li 

posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele.  

 

 

 

19. 10. 2021
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20) Pokud budou dítěti 3 roky např. 1. 11., tak do konce srpna následujícího roku není potřeba 

pedagog, ale pokud by zůstalo i nadále, tak pak už je třeba mít od září pedagoga? V případě, 

že budou 3 roky dítěti 1.2., tak musí být pedagog zajištěn už od září daného roku?  

Nejprve je třeba zmínit, že tato nová podmínka ohledně odborné způsobilosti pečujících osob bude 

účinná od 1. 7. 2022, stávající poskytovatelé (oprávnění k dětské skupině vzniklo před 30. 9. 2021) 

mají povinnost tuto podmínku splnit nejpozději do 1. 10. 2026. Povinnost zajištění minimálně 

1 pečující osoby s odbornou způsobilostí v pedagogické oblasti alespoň na 20 hodin týdně  

(§ 5 odst. 4 písm. c) platí v případě, že je péče poskytována i dětem, které k 1. září dovršily věk 

3 let. Příklad: na dítě, které dovrší 3 let např. 1. 2. se vztahuje podmínka již od 1. 9. daného roku. 

V případě, že dítě dovrší 3 let 1. 11., tak se na něj podmínka zajištění pečující osoby v pedagogické 

oblasti vztahuje od 1. 9. následujícího roku. 

 

21) Musí být pečující osoba se zdravotnickým vzděláním přítomna v dětské skupině během 

celého provozního dne např. od 6 do 16 hod? Pečující postupně přicházejí a odcházejí.  

Ano, povinnost zajistit alespoň 1 pečující osobu se zdravotnickým vzděláním či novou profesní 

kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině (§ 5, odst. 4 písm. a), e) nebo f) novely zákona 

č. 247/2014 Sb.) musí být při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dodržena po celou 

dobu provozu dětské skupiny. Tato nová podmínka bude účinná od 1. 7. 2022, stávající 

poskytovatelé (oprávnění k dětské skupině vzniklo před 30. 9. 2021) se musí přizpůsobit do 1. 10. 

2024. 

 

22) Platí podmínka dokládání zdravotní způsobilosti každé dva roky už od 1. 10. 2021?  

Ano. Zdravotní způsobilost pečující osoby je upravena v § 5b novely zákona č. 247/2014 Sb. 

Lékařský posudek, který ji dokládá, platí 2 roky ode dne jeho vystavení a je třeba jej uchovávat 

ještě 3 roky po skončení jeho platnosti. Tato podmínka je účinná pro všechny dětské skupiny 

od 1. 10. 2021.  

 

23) Můžeme mít odbornou stáž v běžné MŠ?  

Ano, odbornou stáž je možné absolvovat i v mateřské škole, je však nezbytné dodržet všechny 

náležitosti novely zákona č. 247/2014 Sb. (§ 5c). Je vhodné zaměřit obsah stáže na oblast péče 

o dítě, řádně uzavřít písemnou smlouvu mezi poskytovatelem a zařízením, zajišťujícím stáž apod.  

 

 

24) Pokud mám schváleno nově od 1. 9. 2021 v dětské skupině 15 dětí, ne mladších 2 let, je nutné 

už nyní zachovat počet pečujících osob 3?  

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v dětské skupině upravuje §7 novely zákona č. 247/2014 

Sb.  
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Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v dětské skupině zohlednit zdravotní 

stav dětí, délku pobytu, jejich věk (zejména počet dětí ve věku do 2 let) a minimální počty pečujících 

osob:  

 1 pečující osoba v dětské skupině, je-li současně přítomno nejvýše 6 dětí, 

 2 pečující osoby v dětské skupině, je je-li současně přítomno 7 až 12 dětí, 

 3 pečující osoby v dětské skupině, je je-li současně přítomno 13 až 24 dětí. 

 

V případě 15 dětí současně přítomných v dětské skupině, je minimální počet pečujících osob 3 

bez ohledu na věk dětí. Tuto podmínku je třeba dodržovat od 1. 10. 2021. 

 

25) Budou se lišit požadavky nynějších standardů kvality od těch budoucích povinných?  

Ano. Projekt Podpora implementace dětských skupin aktuálně pořádá Audity značky kvality, nikoli 

kontroly standardů kvality dle novely zákona č. 247/2014 Sb. Audity značky kvality jsou realizovány 

na dobrovolné bázi a jedná se o posouzení kvality dětské skupiny a činností, které dělají nad rámec 

zákonných náležitostí. Audity značky kvality mohou pomoci poskytovatelům odhalit jejich slabá 

místa či navést na případná zlepšení v rámci jednotlivých provozů. Mohou se tak stát cenným 

pomocníkem v přípravě poskytovatelů na plnění zákonných standardů kvality péče. 

Oproti tomu standardy kvality péče (§ 5d novely zákona č. 247/2014 Sb. a vyhláška č. 350/2021 

Sb.) je poskytovatel povinen dodržovat. Standardy kvality péče jsou souborem kritérií, pomocí 

nichž se ověřuje kvalita péče o dítě v dětské skupině. Tato kritéria jsou zaměřena na oblast péče 

o dítě a naplňování jeho potřeb, dále na personální a provozní zabezpečení. 

 

26) Ošetřovatelka bez maturity může pracovat do 30. 9. 2024? A pokud jsme již stávající dětská 

skupina můžeme ošetřovatele bez maturity přijmout i např. 1. 1. 2022? 

Pečující osoba s odbornou způsobilostí k výkonu povolání ošetřovatele může v dětské skupině, 

evidované před účinností zákona, i nadále pracovat, pokud byl pracovní poměr navázán 

před účinností novely zákona č. 247/2014 Sb., tj. před 1. 10. 2021. Na tento případ se vztahuje 

přechodné ustanovení, díky kterému si tato pečující osoba může své vzdělání doplnit (dle § 5 

novely zákona č. 247/2014 Sb.) - například absolvováním akreditovaného kurzu Chůva pro děti 

v dětské skupině apod. - až do 1. 10. 2024.  

Oproti tomu nelze po účinnosti novely zákona (po 1. 10. 2021) zaměstnat v dětské skupině pečující 

osobu, která nesplňuje odbornou způsobilost dle § 5 novely zákona č. 247/2014 Sb., např. osobu 

s odbornou kvalifikací k výkonu povolání ošetřovatele, protože tato kvalifikace již není dostačující, 

a to ani pro dětské skupiny evidované před účinností novely zákona. 

 

 

27) Je zaměstnavatel pečující osoby povinen umožnit absolvování kurzu či jiného potřebného 

vzdělání? Hradí si zaměstnanec každý sám za sebe?  

Poskytovatel je povinen zajistit dle § 5b novely zákona č. 247/2014 Sb. pečující osobě další 

vzdělávání, a to v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a absolvování 

kurzu první pomoci zaměřeného na dětský věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky. Další 

vzdělávání pečující osoby je možné formou účasti na kurzu zaměřeném na rozvoj odborné 

způsobilosti ve vzdělávacím zařízení nebo na pracovišti zaměstnavatele, či lze, aby pečující osoba 

absolvovala odbornou stáž na základě písemné smlouvy mezi poskytovatelem a zařízením  



Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, projekt Podpora implementace dětských skupin  
Aktualizace 19. 10. 2021 

 

zajišťujícím odbornou stáž.  Účast na dalším vzdělávání se považuje za prohlubování kvalifikace 

podle § 230 zákoníku práce1. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit 

zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace 

ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Účast 

na vzdělávání se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 

 

                                                           
1 § 230 zákoník práce 

Prohlubování kvalifikace 
(1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje 
zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. 
(2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit 
zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na 
zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. 
(3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, 
za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 
(4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl 
absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. 
Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno. 

 


