Co je to dětská skupina?
Neexistence dostupné formy nekomerční předškolní péče vedla k zavedení institutu
dětské skupiny. O dětských skupinách v ČR se začalo hovořit už v roce 2008, nestaly se však
prioritou ani jedné z pravicových vlád a neprošly tak legislativním procesem, v obou
případech z důvodu nedokončeného volebního období. Současně platný zákon byl tak
projednán úřednickou vládou na přelomu roku 2013 a 2014. Prošel s poměrně značnou
kontroverzí kompletním legislativním procesem, a to včetně veta Senátu a Prezidenta ČR.
Nejvíce kontroverzní částí zákona byly povinné registrace dětských skupin, tedy v podstatě
omezení možnosti fungování podle obecně právních předpisů. Toho se obávaly především
lesní školky a organizace provozující nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jako Fond
ohrožených děti a Člověk v tísni. Zákon byl nakonec schválen PSP PČR většinou jediného
hlasu, ale pouze s příslibem novelizace, která následovala na jaře 2015, a která především
odstranila povinnost registrace.
Dětská skupina je skupina různě starých dětí, kde se pečující osoby mohou věnovat
individuálnímu rozvoji svěřených dětí dle jejich věku, vrozených dispozic a zájmů. Děti se
díky této službě mohou lépe adaptovat na prostředí mimo domov a mohou se přirozeně
připravit na vstup do většího kolektivu. Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá
v pravidelné péči o dítě ve věku od jednoho roku do zahájení školní docházky. Maximální
počet dětí ve skupině je 24. Provozovatel musí mít vypracovaný plán výchovy a péče. Tato
nová forma péče o děti by neměla být zisková (bude se vybírat úhrada na pokrytí nákladů,
která se bude lišit dle výše nájmu a finančního ohodnocení zaměstnanců). Dětská skupina
není vzdělávací institucí a nemusí dodržovat podmínky nastavené pro mateřské školy.
Zároveň se však předpokládá, že právě formu dětské skupiny zvolí zařízení nabízející
alternativní vzdělávací metody, jako např. Montessori, které mají často problém sehnat
kvalifikovaný personál, který by zároveň splňoval požadavky školského zákona. Výhodou pro
rodiče bude rozmanitější nabídka služeb.
I z tohoto důvodu čelily dětské skupiny kritice, protože byla obava, že obce budou
raději zřizovat dětské skupiny než mateřské školy. Tato obava je však značně lichá, neboť
z hlediska provozních nákladů je dětská skupina nákladnější než mateřská škola, a to
především vzhledem k nižšímu počtu dětí na jednu pečující osobu. Její zřízení je tak sice
jednodušší a méně finančně náročné než zřízení klasické mateřské školky, prostředky na platy

však musí zřizovatel zajistit sám, eventuálně je vybrat od rodičů, zatímco u mateřských škol
jsou tyto hrazeny z příspěvku MŠMT. Dá se tak očekávat, a dosavadní zkušenosti to prozatím
potvrzují, že dětské skupiny především vyplní mezeru v péči o děti do nástupu do mateřské
školy.
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