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Projekt Podpora implementace dětských skupin
Dětské skupiny – flexibilní forma péče o děti předškolního věku
Zákon o poskytování služby péče o dítě v DS a jeho novela
Vazba na Lex Ukrajina – změny v rámci aktuálně přijatých zákonů
Dětská skupina a mateřská škola – hlavní rozdíly
Standardy kvality péče o děti v dětských skupinách
Příspěvek na provoz dětských skupin
Další možnosti financování budování a vzniku dětských skupin
či rekonstrukci a rozšíření kapacity
9. Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe
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Projekt Podpora implementace dětských skupin
• Operační program Zaměstnanost – prioritní osa rovnost žen a mužů
Cíle projektu:
• podpora vzniku a fungování DS – komplexní poradenství
a vzdělávání
• ukotvení systému dětských skupin a zvyšování jejich kvality
• zvýšení dostupnosti informací o dětských skupinách
• podpora zaměstnanosti, flexibilních forem práce
• 2022 - podpora zřizování a poskytování služby péče o děti v dětské
skupině, ukotvení financování z národních zdrojů a zacílení podpory
specificky na obecní zřizovatele a rozvoj předškolní péče v obcích
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Projekt Podpora implementace dětských skupin
Projekt má celorepublikovou působnost (od 1. 1. 2022 kanceláře
Praha a Brno).
• Praktická realizace projektu
• Znalost regionu, osobní kontakty
• Metodická podpora poskytovatelům, rodičům i veřejnosti
• Pořádání akcí pro poskytovatele, pečující osoby i rodiče
• Metodická podpora i veškeré pořádané akce jsou poskytovány zcela
ZDARMA
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Aktivity projektu
• Bezplatné poradenství a metodická podpora
• Prezenční vzdělávání a setkávání
– kulaté stoly pro poskytovatele i pečující osoby
– workshopy pro pečující osoby

• Online podpora
–
–
–
–

e-learning a metodika pro poskytovatele
online workshopy pro pečující osoby i poskytovatele
webové stránky s interaktivní databází DS
facebookové stránky Dětské skupiny a mikrojesle, Tipy a triky

• Aktivity projektu 2022
– metodická podpora obcím, vzdělávání, tvorba metodických materiálů
– systémová podpora v souvislosti s novelou zákona o dětské skupině
a vyhláškou č. 350/2021 (standardy a financování)
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Kulatý stůl
Dětské skupiny – flexibilní forma péče o děti
předškolního věku, výhody pro obce a města
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Co je dětská skupina
• Služba péče o dítě předškolního věku (od 6 měsíců do zahájení
povinné školní docházky, pro děti mladší 1 roku zvláštní podmínky)
• Mimo domov, v kolektivu dětí, pravidelná péče
• Péče zaměřena na zajištění potřeb dětí, výchovu, rozvoj
schopností a dovedností, kulturních a hygienických návyků
• Maximálně 24 dětí (možnost sdílení míst), nejčastěji 12 dětí
• Na neziskové bázi – finančně dostupná
• Kvalifikace pečujících osob a další vzdělávání – kvalitní poskytování
služeb
• Standardy kvality péče o děti v DS – zaručení určité úrovně služeb
a stálá snaha o zvyšování kvality služby ve všech oblastech
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Počet dětských skupin k 24. 3. 2022
• Počet DS v ČR:
• Počet míst pro děti v ČR:

16 791

• Mikrojesle v ČR:

91 (končí v roce 2022)

1 279

Hlavní výhody dětských skupin pro rodiče
• Přispívají k lepšímu sladění pracovního a rodinného života (díky
flexibilitě otevírací doby, která je přizpůsobená potřebám rodičů).
• Pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič může
dětskou skupinu využít jen ve dnech, kdy to skutečně potřebuje.
• Díky menšímu kolektivu umožňují individuální přístup k dítěti.
• Pomáhají socializaci a rozvoji dítěte (děti se speciálními potřebami).
• Usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a širokému
věkovému rozpětí v kolektivu.
• Jsou flexibilní a finančně dostupné.
• Obohacují nabídku služeb péče o děti (zejména děti 1 – 3 roky).
• Rodiče mohou uhrazené školné uplatnit jako slevu na dani.
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Hlavní výhody dětských skupin pro obce
• Jasná legislativa a pravidla – evidence MPSV, legislativní ukotvení,
záruka kvality.
• Příspěvek na provoz DS – elektronická aplikace, jednoduché
vykazování, zálohové platby.
• Podpora ze systémového projektu MPSV – metodická pomoc,
vzdělávání, poradenství, příručky a další podpůrné materiály.
• Široké možnosti zřizovatelů – obec, příspěvková organizace obce,
spolupráce s neziskovou organizací.
• Možnost vytváření nových pracovních míst, podpora flexibilních forem
práce, zajištění péče o děti přímo v místě bydliště/pracoviště.
• Flexibilní otevírací doba podle potřeb obyvatel obce.
• Možnost zapojení rodin do místní komunity a dění v obci.
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Dětské skupiny a jejich role v obci
Možnosti využití DS v obcích:
1. V obci MŠ je, ale má nedostatečnou kapacitu – dětská skupina
doplňuje kapacitu MŠ.
2. V obci MŠ je, ale nepřijímá děti mladší 3 let – dětská skupina
zajišťuje péči o děti převážně ve věku 2 – 3 roky.
3. V obci MŠ je – dětská skupina nabízí rodičům možnost volby
předškolního zařízení péče o děti.
4. V obci MŠ chybí – dětská skupina zajišťuje péči o děti
předškolního věku.
5. Kapacita DS rovněž může pomoci pokrýt požadavky obcí z okolí.
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Kulatý stůl
Zákon o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a jeho novela
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Zákon o poskytování služby péče o dítě v DS
Zákon č. 247/2014 Sb. upravuje podmínky, za nichž je poskytována
služba péče o dítě v DS, a podmínky pro získání oprávnění
k poskytování služby
• Poskytování služby péče o dítě v DS
– poskytovatel, oprávnění, podmínky, standardy kvality péče, úhrada nákladů,
počet dětí a pečujících osob, stravování, vnitřní pravidla a plán výchovy
a péče, evidence dětí, pojištění, smlouva o poskytování péče, přerušení
poskytování služby

• Technické požadavky na stavby a hygienické požadavky na prostory
a provoz
• Vznik, změna a zánik oprávnění a evidence poskytovatelů
• Příspěvek na provoz dětské skupiny
• Kontrola, přestupky
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Novela zákona č. 247/2014 Sb.
Účinnost a přechodná období:
• 01.10.2021 – účinnost novely zákona
• Poskytovatel zapsaný od 1. 10. 2021:
– 01.07.2022 – podmínky u odborné způsobilosti

• Poskytovatel zapsaný před 30. 9. 2021:
– 01.10.2023 – hygienické podmínky a požární bezpečnost
– 01.10.2024 – 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)
– 01.10.2024 – doplnění „dětská skupina“ do názvu služby
– 01.10.2026 – minimálně 20 hod. týdně pečující osoba se vzděláním
v pedagogické oblasti v případě péče o děti starší 3 let (s překryvem
do 31.08.)
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Novela zákona č. 247/2014 Sb. – zásadní změny
Zásadní změny:
• název „dětská skupina“
• věk dětí, pečující osoby a počet dětí
• kvalifikace pečujících osob a další vzdělávání pečujících osob
• nová vyhláška k provedení zákona
• standardy kvality péče o děti v DS
• příspěvky od rodičů
• příspěvek na provoz DS
• zápis do evidence
Více informací na www.dsmpsv.cz a www.mpsv.cz/detske-skupiny
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Novela zákona č. 247/2014 Sb. – zásadní změny
Věk dětí:
• od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky
– děti do 1 roku věku pouze ve skupině 4 dětí mladších 4 let.

• věkové rozpětí pro skupinu si poskytovatel určuje sám
• Podle věku se rozlišuje:
– strava: do 1. narozenin pouze rodič, u starších dětí dle smlouvy
– financování: různá výše normativů pro děti ve věku do 31. srpna
po 3. narozeninách a pro děti starší
– u normativu na stravování dětí do 3. narozenin výživové normy dle vyhlášky
MPSV, po 3. narozeninách dle vyhlášky o školním stravování
– Osoba s pedagogických vzděláním na 20 hod týdně u dětí ve věku
od 1. září po 3. narozeninách
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Novela zákona č. 247/2014 Sb. – zásadní změny
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
– při péči během provozního dne vždy alespoň 1 z pečujících osob má
zdravotnické vzdělání nebo novou PK Chůva pro děti v dětské skupině
– je-li péče poskytována i dětem starším než 3 roky (k 1. 9.), alespoň 20 hod
týdně pečuje také osoba se vzděláním v pedagogické oblasti dle zákona
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Novela zákona č. 247/2014 Sb. – zásadní změny
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 poskytovatel uchovává 3 roky ode dne
vystavení
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Novela zákona č. 247/2014 Sb. – zásadní změny
Vyhláška č. 350/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů (§ 1 a Příloha č. 1)
• obsahuje ustanovení z hygienické vyhlášky pro dětské skupiny
do 12 dětí, která byla zrušena
• rozsah úklidu po činnostech mimo provozní dobu
• obsah kritérií u 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
• poskytovatel může odebírat stravu od dodavatele nebo vařit sám
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Novela zákona č. 247/2014 Sb. – zásadní změny
Příspěvky rodičů
Pro finanční dostupnost služby se zavádí strop úhrady za službu
rodičem:
• u dětí do 3 let (s překryvem), kde je vyšší normativ
• pouze v případě, že poskytovatel žádá o státní příspěvek na provoz
dětské skupiny
• 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
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Kulatý stůl
Vazba na LEX Ukrajina - změny
v rámci aktuálně přijatých zákonů
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Lex Ukrajina – zákon č. 66/2022 Sb.
•
•
•

Provedení nezbytných změn v zákoně o DS – cíl je pomoci adaptovat a začlenit rodiče
(cizince se zvláštní ochranou) a jejich děti
Platnost zákona je časově omezena na 1 rok (do 31. 03. 2023)
Úpravy:
– rodič dítěte (cizince s dočasnou ochranou) nebude muset prokazovat vazbu na trh práce pro
–
–
–

–

účely evidence dětí v DS, přesto bude náležet příspěvek na místo obsazené tímto dítětem
za rodiče se považuje i osoba, které bylo dítě svěřené do péče rozhodnutím příslušného
orgánu nebo rodiče dítěte
možnost poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, aniž by poskytovatel – zaměstnavatel
byl zaměstnavatelem osoby s dočasnou ochranou;
možnost cizince s dočasnou ochranou vykonávat činnost, kterou se uskutečňuje výchova
a péče o dítě v dětské skupině, za podmínek doložení vzdělání, bezúhonnosti a praxe čestným
prohlášením s cílem zajistit přítomnost jazykově vybavené osoby pro případ, že budou dětskou
skupinu navštěvovat děti s ukrajinským mateřským jazykem; cizinec s dočasnou ochranou musí
vždy pracovat společně s pečující osobou a pro účely splnění podmínky potřebného počtu
pečujících osob se považuje za pečující osobu
zajištění možnosti financování – podat žádost o příspěvek kdykoli během tohoto roku
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Aktuální situace – další opatření
• Diskutují se další možnosti mimořádných dotací
– adaptačních skupin (v gesci MŠMT)
– center pomoci – aktivity pro rodiny, včetně hlídání dětí (gesce MPSV)
– konkrétní podmínky stanoví výzva

• Předpokládaný časový rámec
• Další informace
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Kulatý stůl
Dětská skupina a mateřská škola
– hlavní rozdíly
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Dětská skupina a mateřská škola – zaměření a cíle
MŠ: Cíle předškolního vzdělávání (§ 33)
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí
se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních
pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní
vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní
vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do
základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
DS: Služba péče o dítě v dětské skupině (§ 2)
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí
nevýdělečná činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku
do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte
ve skupině dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj
schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.
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Dětská skupina a mateřská škola – právní normy
Mateřská škola

Dětská skupina

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)
• vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání
• vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých

• zákon č. 247/2014 Sb., zákon
o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů
• vyhláška č. 350/2021 Sb., vyhláška
o provedení některých ustanovení
zákona o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů (kapacita DS
do 12 dětí)
• vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích
(kapacita 13 – 24 dětí)
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Dětská skupina a mateřská škola – hlavní rozdíly
Mateřská škola
• MŠMT
• cílovou skupinou jsou děti
• děti ve věku od 2 let
do zahájení povinné školní
docházky
• předškolní vzdělávání
• zajišťuje povinné předškolní
vzdělávání
• školní vzdělávací program

Dětská skupina
• MPSV
• cílovou skupinou jsou rodiče
• děti ve věku od 6 měsíců
do zahájení povinné školní
docházky
• výchova a péče
• povinné předškolní vzdělávání
formou individuálního plánu
• plán výchovy a péče
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Dětská skupina a mateřská škola – role obce
Mateřská škola

Dětská skupina

§ 179 (2) Obec je povinna zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání
dětí přednostně přijímaných podle
§ 34 odst. 3. Za tímto účelem obec:
• zřídí mateřskou školu, nebo
• zajistí předškolní vzdělávání
v mateřské škole zřizované jinou
obcí nebo svazkem obcí.

Obec vychází vstříc potřebám
svých obyvatel, zejména rodin
s malými dětmi
• slaďování pracovního
a rodinného života
• podpora návratu na trh práce
• zajištění péče o děti
předškolního věku
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Kulatý stůl
Standardy kvality péče o děti
v dětských skupinách
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Standardy kvality péče o děti v dětských skupinách
• Povinnost s cílem zaručit určitou minimální úroveň služeb a stálá
snaha o zvyšování kvality služby ve všech oblastech
• Splňovat je musí všichni poskytovatelé, povinnost je účinná
v souvislosti s novelou, od 1. 10. 2021, plnění kontroluje MPSV
• Hodnocení kritérií („nesplněno“ / „splněno dobře“ / „splněno výborně“)
• Nedosažení úrovně „dobře“ v některém z kritérií = nápravné
opatření ve lhůtě minimálně 7 dní
• Nesplnění nápravného opatření
je přestupkem = sankce,
opakované nesplnění nápravných opatření během 3 let = ztráta
bezúhonnosti na 3 roky
• Metodika: https://www.mpsv.cz/web/cz/metodicke-materialy
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Standardy kvality péče o děti v dětských skupinách
Oblast péče o dítě a naplňování potřeb dítěte
• Kvalita plánu výchovy a péče
• Postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině
– Poskytovatel zpracuje písemně proces nástupu dítěte do dětské skupiny
a podle těchto pravidel postupuje

• Sledování vývoje dítěte
– Poskytovatel nastaví pozorovací a vyhodnocovací procesy ve vývoji dítěte

• Komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte
– Pečující osoby průběžně a pravidelně konzultují s rodiči potřeby a vývoj
dítěte
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Standardy kvality péče o děti v dětských skupinách
Oblast personálního zabezpečení
• Péče o zaměstnance
– Poskytovatel jasně vymezuje práva a povinnosti v rámci jednotlivých
činností zaměstnanců podílejících se na poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině.
– Poskytovatel zajišťuje těmto zaměstnancům podporu, zejména formou
evaluace, reflexe, zpětné vazby v kolektivu, psychohygieny nebo supervize.

• Kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob
– Poskytovatel zjišťuje potřeby pečujících osob v oblasti dalšího vzdělávání
s ohledem na skladbu dětí.
– Pečující osoby se účastní vzdělávání, které směřuje k respektu potřeb dětí
a které reaguje na aktuální témata v oblasti výchovy a péče o dítě.
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Standardy kvality péče o děti v dětských skupinách
Oblast provozního zabezpečení
• Dodržování vnitřních pravidel
– Poskytovatel zajistí dodržování vnitřních pravidel a plnou informovanost
rodičů a veřejnosti o způsobu péče o děti.

• Zajištění bezpečnosti dětí
– Poskytovatel dostatečně zajistí bezpečné prostředí z hlediska předcházení
úrazu dětí a pečujících osob.
– Poskytovatel zohlední věkové složení dětí a počet pečujících osob k zajištění
bezpečného prostředí, zejména v době stravování.

• Řešení mimořádných situací
– Poskytovatel písemně zpracuje základní rizikové a nouzové situace, které
mohou nastat v souvislosti s poskytováním služby, a všechny zaměstnance
prokazatelně seznámí s postupy při jejich řešení.
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Kulatý stůl
Příspěvek na provoz dětských skupin
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Příspěvek na provoz dětských skupin
• Zavedení stabilního financování
po ukončení čerpání z ESF

ze

státního

rozpočtu

– příspěvek na provoz: účelově vázaný nárokový příspěvek pro poskytovatele
služby péče o děti v dětské skupině
– 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 starších dětí do zahájení povinné školní docházky ve stejné výši jako
normativ MŠMT pro soukromé mateřské školy
– obdobně normativy na stravování dětí, pokud je strava zajišťována
poskytovatelem za dodržení výživových norem a toto je upraveno ve
smlouvě s rodiči.
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Příspěvek na provoz dětských skupin

Více informací: Příspěvek na provoz dětských skupin (mpsv.cz)
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Příspěvek na provoz dětských skupin
• Žádost o příspěvek se podává vždy v lednu roku, na který se žádá
(a to i v případě zahájení čerpání v průběhu roku), aktuálně
výjimka do 31. 3. 2021 možnost žádat průběžně.
• Výplata příspěvku probíhá následně v pravidelných zálohách dle
aktualizovaných dat od poskytovatele.
• Veškeré úkony související s příspěvkem jsou řešeny skrze
elektronickou aplikaci MPSV.
• Podpora formou příspěvku je cílena na spoluzajištění financování
běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby péče o dítě
v dětské skupině (mzdové náklady, další vzdělávání PO, náklady
na stravování dětí, další provozní náklady).
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Příspěvek na provoz dětských skupin
Pravidelný harmonogram:
• 1. – 31. 1. podání žádosti o příspěvek
• do 20. 2. rozhodnutí o přiznání příspěvku a o záloze na první
třetinu kalendářního roku
• do 25. 2. vyplacení zálohy na první třetinu kalendářního roku
• do 5. následujícího měsíce hlášení obsazenosti kapacitních míst
• zálohy na příspěvek na jednotlivé třetiny kalendářního roku
se vyplácejí do 25. února, do 25. května a do 25. září
• leden následujícího roku – rozhodnutí o přeplatku / nedoplatku
v rámci vyúčtování za třetí třetinu kalendářního roku
• aktualizace smluv – kdykoli v průběhu roku, a to ihned po změně
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Příspěvek na provoz dětských skupin
Podmínky nároku na příspěvek:
• Nárok na příspěvek mají všichni poskytovatelé, kteří:
– jsou zapsáni v evidenci poskytovatelů,
– mají oprávnění k poskytování služby v zařízení, na které žádají příspěvek,
– žádají příspěvek na zařízení s kapacitou alespoň 3 místa.

• Výjimkou jsou organizační složky státu a státní příspěvkové
organizace.
• Příspěvek se poskytuje dle uzavřené smlouvy s rodičem, pokud
jsou ve smlouvě uvedeny dny a přesná doba, kdy dítě obsazuje
kapacitní místo. Pokud toto ve smlouvě uvedeno není, je třeba
vést pro účely prokázání obsazenosti kapacitního místa denní
docházku dítěte.
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Příspěvek na provoz dětských skupin
Podmínky nároku na příspěvek:
• Rodič dítěte musí mít vazbu na trh práce – výjimka viz Lex Ukrajina
• Při přerušení poskytování služby poskytovatelem náleží příspěvek
v délce „pěti týdnů“, resp. 5x počet provozních dnů v týdnu.
• Nárok na příspěvek pro mladší dítě, tj. pro dítě od šesti měsíců
věku do 31. srpna po dosažení tří let věku, je podmíněn úhradou
od rodiče v maximální výši 4 000 Kč měsíčně.
• Kapacitní místo musí být daný provozní den alespoň 3 souvislé
hodiny obsazeno jedním dítětem – prokazuje se uzavřenou
smlouvou.
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Kulatý stůl
Další možnosti financování budování
a vzniku DS či rekonstrukci a rozšíření kapacity
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Podpora provozu DS
Provoz dětských skupin byl průběžně podporován z Operačního
programu zaměstnanost 2016 – 2022.
• Informace k výzvám zaměřených na podporu dětských skupin jsou
dostupné na stránkách: www.esfcr.cz/detske-skupiny
– Naleznete zde:
• kontakty na zodpovědné osoby
• harmonogram výzev
• informace k vypsaným výzvám
• fórum dětských skupin – dotazy a odpovědi
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Podpora provozu DS
Možnost financování zařízení péče o děti z Operačního programu
zaměstnanost / OPZ+ / Národního plánu obnovy
• Informace k dalším možnostem zaměřených na podporu dětských
skupin jsou dostupné na stránkách: www.esfcr.cz/planujiprovozovat
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Národní plán obnovy část 3.3
Online kulatý stůl pro nové zájemce:
„Podpora budování a vzniku dětských skupin“

Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Představení komponenty 3.3. MODERNIZACE
SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE
• MPSV je vlastníkem komponenty (VK) č. 3.3: MODERNIZACE SLUŽEB
ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJ TRHU PRÁCE
ALOKACE
23 mld. Kč
• Komponenta 3.3 obsahující tyto reformy a investice:
– 3.3.1 Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání) – 7 mld. Kč
– 3.3.2 Zvýšení kapacity zařízení péče o děti – 7 mld. Kč
– 3.3.3 Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb – 9 mld. Kč
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Komponenta 3.3.2 ZVÝŠENÍ KAPACITY ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI
Výzva
Budování kapacit předškolních zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb.
➢ Plánovaná alokace: 2,74 mld.
➢ Datum vyhlášení: 18. 3. 2022
➢ Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 4. 2022
➢ Dílčí uzavírky: 3x za rok, ukončení konec listopadu 2022
➢ Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů: červen 2025
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PODPOROVANÉ AKTIVITY
Cílem výzvy je:
• Navýšit celkovou kapacitu dětských skupin v ČR, podpořit trvalou infrastrukturu
• Vznik a registrace nové dětské skupiny (podpora není určena pro stávající zařízení)
Aktivity:
• Nákup nemovitostí včetně pozemků
• Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro dětské skupiny
• Možnost kombinované infrastruktury (cílem je umožnit financovat část plochy,
která bude sloužit i jinému nekomerčnímu účelu, než je dětská skupina)
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VYMEZENÍ ŽADATELŮ/ PŘÍJEMCŮ PODPORY,
VÝŠE FINANCOVÁNÍ
•
•
•
•

Kraje, obce a jejich příspěvkové organizace
Dobrovolné svazky obcí
Nestátní neziskové organizace
Veřejná správa
– Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace
– Veřejnoprávní vysoké školy
– Ústavy Akademie věd
– Veřejné výzkumné instituce

• Financování – 100% dotace, neuznatelný výdaj DPH.
• Max 20 mil. Kč na projekt, minimální velikost projektu 3 milionu
Kč.
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DÍLČÍ ALOKACE, REGIONÁLNÍ POTŘEBNOST
• Snažíme se o zohlednění různé míry potřebnosti podpory služby v jednotlivých
regionech
• Vycházíme z dat – Analýza dostupnosti zařízení péče o předškolní děti

• Na úrovni okresu se propočte podíl na alokaci dle:
– Počtu chybějících míst v zařízeních péče o děti do 3 let
– Počtu dětí do 3 let věku
– Seřazení okresů dle intenzity problému = míra nedostatku služeb v daném
okrese
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HLAVNÍ VÝDAJE
Hlavními způsobilými výdaji jsou zejména:
• výstavby, přístavby, nástavby nových budov s cílem zřídit nový provoz dětské skupiny
• stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) stávajících budov s cílem zřídit provoz nové
dětské skupiny
• vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické
vedení)
• demolice původního objektu a následná nová stavba dětské skupiny
•
•

nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit po rekonstrukci pro provoz dětské skupiny
nákup pozemku pro novou stavbu dětské skupiny

•

výdaje vázané na energetické úspory

•

projektová dokumentace stavby (EIA, stavební povolení atd.)
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VEDLEJŠÍ VÝDAJE
Vedlejšími způsobilými výdaji jsou zejména:
• investice do podpůrných provozů (jídelna, prádelna)
• základní vybavení dětské skupiny
• úpravy venkovního prostranství
• zabezpečení výstavby (technický dozor, náklady na zkoušky, testy)
• povinná publicita, služby (zpracování studií, výběrových řízení)
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KLIMATICKÝ KOEFICIENT
• PODPORA VÝSTAVBY
Opatření na dosažení spotřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na
budovy s téměř nulovou spotřebou energie (základním dokumentem pro budovy s téměř
nulovou spotřebou je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU novelizována
směrnicí 2018/844/EU, dále dokumenty zákon č. 406/2000 Sb., příloha č. 5
prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb.).
• PODPORA REKONSTRUKCE A
Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 30%
úspory primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových
plynů, příp. jiné energeticky účinné renovace.
• PODPORA REKONSTRUKCE B
Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru nedosáhnou alespoň 30 %
úspor primární energie, ani alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých skleníkových plynů

52

DVOJÍ FINANCOVÁNÍ/UDRŽITELNOST
• Nelze hradit totožný výdaj vícenásobně z několika zdrojů
• Zejména se může týkat dotací z MŽP, IROP II
Udržitelnost – 10 let
• Zařízení musí fungovat jako dětská skupina
• Provozovat by mohl i jiný subjekt
• Provoz dětských skupin bude od roku 2022 financován ze státního rozpočtu

53

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Jsme neplátci DPH. Můžeme v projektu nárokovat výdaje na DPH?
• Výdaje na DPH jsou ve výzvě vždy nezpůsobilé, bez ohledu na statut žadatele/příjemce
dotace.
Jsme ve výzvě povinné spolufinancování projektu?
• Spolufinancování není, je možné získat až 100% na způsobilé výdaje projektu, jsou zde
však omezení:
– Výdaje na DPH jsou nezpůsobilé,
– Rozdělení na hlavní a vedlejší výdaje, vedlejší tvoří maximálně 20% výše hlavních,
– Výdaje na nákup pozemku maximálně 10% celkových způsobilých výdajů projektu,
– další omezení způsobilosti nákladů viz výzva kap. 5.2.
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NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PODPORU
Žadatel má mít doložitelnou historii delší než 3 roky. Musí se historie žadatele vztahovat k
jeho činnosti jako provozovatele DS?
• Ne, jedná se o historii existence žadatele obecně.
Je třeba k žádosti doložit již stavební povolení, nebo postačí dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí?
• K žádosti stačí doložit územní rozhodnutí nebo územní souhlas s nabytím právní moci a
doklad o podání žádosti o stavební povolení
• Žádost tedy může být podána ještě před vydáním stavebního povolení. To je až
povinnou přílohou pro vydání Právního aktu. Nejzazší datum pro jeho předložení je 6
měsíců od schválení žádosti o podporu, nejpozději však do 30.6.2023

55

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
PODPOROVANÉ AKTIVITY VÝZVY
Máme připravený projekt na vybudování MŠ. Za jakých podmínek se můžeme přihlásit do
výzvy?
• Ve vybudovaném prostoru musí být pak provozována nová dětská skupina. Pokud máte
připravenou dokumentaci pro stavbu MŠ, bude se jednat o změnu účelu, tzn. je třeba
zažádat o změnu stavby na stavební úřadu, upravit stavební dokumentaci podle
požadavků pro DS + nové vyjádření hygieny a hasičů, se žádostí předložit doklad o tom,
že byla žádost o nové stavební povolení podána + najít si energetického specialistu a
prokonzultovat, zda stávající projekt odpovídá požadavkům výzvy, případné nutné
změny zahrnou do změnové dokumentace na stavební řad.
Je možné rekonstruovat budovu v pronájmu nebo vlastní budovu?
• Není možné žádat prostředky na rekonstrukci objektu, který má příjemce v pronájmu.
Vlastní budovu rekonstruovat lze za podmínky, že účelem rekonstrukce je vznik DS.
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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Prostor pro Vaše dotazy
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Děkuji za pozornost
npo.detskeskupiny@mpsv.cz

Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266
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Kulatý stůl
Dotace pro DS z EU
OPZ+
NPO
Mgr. Iva Sotolářová
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Operační program Zaměstnanost Plus (OPZ+)
1) Nově vznikající dětské skupiny (+ 12m provoz)
• cca 1,7 mld. Kč (neinvestice) - jednotkové financování
• vyhlášení výzvy předpokládáme únor 2023

2) Pokračování podpory provozu dětských skupin organizačních
složek státu a jejich příspěvkových organizací
• vyhlášení výzvy očekáváme ve 4. Q 2022
• je záměrem finanční podporu provozu dětských skupin z OPZ+
poskytovat za srovnatelných podmínek, jako příspěvek ze státního
rozpočtu pro provozovatele dětských skupin dle zákona
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Národní plán obnovy (NPO)
1) adaptace již existujících dětských skupin a mikrojeslí v návaznosti
na novelu zákona č. 247/2014 Sb., vč. rozšiřování kapacity
existujících DS
• Investice
• Cca 2 mld. Kč
• Vyhlášení výzev se očekává ve 2. pololetí 2022 po vydání nové
vyhlášky k požární bezpečnosti.

2) budování nových kapacit DS
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Mimořádná výzva na budování nových DS
Cílem integrace dětí rodičů uprchlíků z Ukrajiny (tzv. dočasná
ochrana)
•

Vyhlášení cca duben 2022

•

Praha i ČR bez Prahy

•

Alokace zatím není stanovena

•

•
•

•

Nejzazší termín realizace projektů do 30. 9. 2023 (tj. vybudování + 12 m
provoz)
Zjednodušené financování jednotkami OPZ (vč. sledování docházky dětí)

Pouze budování nové (popř. transformace jiného zařízení péče o děti na
DS) veřejné DS
Implementace Lex Ukrajina (Z66/2022)
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Průvodce možnostmi financování

www.esfcr.cz/financovani-pece-o-deti
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Děkuji za pozornost

Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266
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Kulatý stůl
Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe
Projekt: Podpora implementace dětských skupin
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe
Možnosti sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe:
• Aktivní účast na kulatém stole
• Aktivní účast a prezentace na dalších online aktivitách
• Příspěvek dobré praxe ve sborníku
• Stáž pro zástupce obcí a vedení DS
• Předávání praktických zkušeností a rad zájemcům o zřízení nové DS
• Umožnění návštěvy zájemcům o zřízení nové DS (prohlídka prostor
a předání zkušeností)
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Webové stránky projektu

www.dsmpsv.cz

Rozcestník kontaktů

www.dsmpsv.cz/kontakty

Děkujeme za pozornost

www.mpsv.cz/detske-skupiny

