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Abstrakt
Předkládaná monografie je závěrečným výstupem z projektu „Nové formy denní péče
o děti v České republice,“ realizovaného od dubna 2012 do dubna 2014, jehož cílem
bylo podat návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě
příkladů dobré praxe z Francie. Publikace představuje základní koncepční prvky
českého a francouzského systému služeb denní péče o děti, jednotlivé existující právní
formy provozu a konkrétní typy služeb kolektivní i individuální péče v obou zemích.
Přináší výsledky výběrového šetření názorů a zkušeností matek malých dětí „Péče
2013“ a kvalitativních šetření, sestávajících především z expertních rozhovorů a
diskusních skupin, z níž vycházejí návrhy žádoucích inovací českého systému služeb
kolektivní i individuální denní péče o děti. Návrhy v oblasti služeb kolektivní péče
zahrnují jak inovace realizovatelné v rámci stávajících právních podmínek, vycházející
z českých i francouzských příkladů dobré praxe, tak změny vyžadující úpravu právních
předpisů, týkající se především otázek standardů a kontroly kvality a registru služeb.
Navržené inovace v oblasti individuální péče cílí na větší profesionalizaci a dostupnost
služeb individuální péče v České republice.
Klíčová slova: rodinná politika; slaďování rodiny a zaměstnání; služby denní péče o
děti; raná péče a výchova dětí; mateřská škola; jesle; dětská skupina; chůva;
mateřská asistentka; Francie; Česká republika

Abstract
The current monograph is the final outcome of the project “New forms of child day
care in the Czech Republic,” carried out between April 2012 and April 2014, the aim of
which was to generate proposals for a broadening of the offer of non-family day care
services in the Czech Republic on the basis of best practice examples from France. The
publication introduces key conceptual aspects of the Czech and French systems of
child day care, the legal forms available for the operation of different types of day care
services, and the particular types of both collective and individual care services in both
countries. It presents an analysis of the sample survey “Care 2013,” which examined
the opinions and experiences of mothers with young children, and of the qualitative
research activities, which primarily comprised expert interviews and focus groups. The
research findings serve as basis for proposals of desirable innovations of the Czech
system of collective and individual child day care services. Proposals pertaining to
collective care services include both innovations feasible under the current legal
conditions, deriving from Czech and French best practice examples, and changes
demanding a transformation of legal norms, dealing in particular with the questions of
quality standards and control and service register. The proposed innovations in the
field of individual care target a further professionalization and availability of individual
care services in the Czech Republic.
Key words: family policy; work-life balance; child day care services; early childhood
education and care; kindergarten; crèche; children’s group; nanny; assistant maternel;
France, Czech Republic
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Úvod

Úvod
Téma slaďování rodinného a pracovního života se po roce 1989 v České
republice stalo jedním z témat diskutovaných laickou i odbornou veřejností. Trh práce
klade v současné společnosti velké požadavky na flexibilitu a stále více ovlivňuje
soukromý život. Požadavek na paralelní naplnění aspirací v oblasti rodinného, osobního
i pracovního života či společenského uplatnění se stal v poslední době normou u větší
části české ženské populace, navazující částečně i na tradici plné zaměstnanosti žen
v období socialismu. V moderní společnosti jsou hlavními determinantami procesu slaďování na jedné straně podmínky zaměstnanosti, jak kvantitativní (míra nezaměstnanosti), tak kvalitativní (míra flexibility, tj. nabídka částečných úvazků, flexibilní pracovní doby, práce z domova apod.). Na druhé straně působí zejména osobní preference a
reálné možnosti každého rodiče, zejména matky, zvolit si délku doby, po kterou opustí
pracovní trh, aby mohla pečovat a vychovávat své děti. Délka období, po které se žena
věnuje výhradně péči o dítě, je podmíněna i nabídkou služeb denní nerodinné péče o
děti.
V České republice je v posledních letech systém nerodinné péče o děti mladší
šesti let oprávněně kritizován, a to zejména z důvodu nedostatečných kapacit
v tradičních kolektivních zařízeních, tj. v jeslích (právně existujících do 31. 12. 2013) a
mateřských školách, která nestačila reagovat na příchod populačně silných ročníků.
Dnešní společenská situace však navíc vyžaduje nabídku rozmanitých forem, které
reflektují různé potřeby dětí a rodičů. Inspirací pro zvýšení kapacit, rozmanitosti
nabídky, ale i kvality nerodinné péče z hlediska uspokojování různých potřeb dětí i
rodičů může být např. francouzský systém.
Předkládaná monografie shrnuje komplexní poznatky z výzkumného projektu
„Nové formy denní péče o děti v ČR“, který v období od dubna 2012 do dubna 2014
realizoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ve spolupráci s francouzským
partnerem L´Institut d´Etudes Politiques d´Aix-en-Provence, díky kterému byla
navázána i výborná spolupráce s la Caisse d´Allocations Familiales des Bouches-duRhône v Marseille (CAF). Její pracovníci českému týmu poskytli zevrubné informace o
francouzském systému denní péče o děti, o roli a činnostech jednotlivých řídících a
kontrolních subjektů na národní, regionální a obecní úrovni. Současně výzkumnému
týmu umožnili poznat příklady dobré praxe různých typů služeb péče o děti a seznámit
se s názory jejich pracovníků na nastavení francouzského systému vyplývající z jejich
každodenních praktických zkušeností. Cílem projektu bylo poukázat na možnosti
rozšíření stávající nabídky denní péče o malé děti, tj. ve věku 0-6 let v České republice
na základě příkladů dobré praxe ve Francii. Důraz byl kladen jak na kolektivní, tak na
individuální formy nerodinné denní péče, které odpovídají požadavkům rodičů a
zejména potřebám dětí.
Základní rysy rodinné politiky pro rodiny s malými dětmi jsou v České republice
a ve Francii velmi podobné. V obou zemích umožňuje institut rodičovské dovolené
rodičům pečovat osobně o dítě do tří let jeho věku. Jak u nás, tak ve Francii fungují
historicky zakotvené instituce péče o malé děti, tj. jesle pro děti do tří let a mateřské
školy pro děti od tří let do začátku povinné školní docházky. Přesto se obě země liší v
úrovni zaměstnanosti matek, a to zejména s malými dětmi (Kuchařová, 2013a).
Zatímco v České republice převládá model přerušované pracovní kariéry matky
podporující roli otce jako hlavního živitele rodiny (např. Paloncyová, 2011; Bartáková,
Sirovátka, 2008; Bartáková, 2006), ve Francii se matky vrací na trh práce velmi rychle,
a to především díky lepším možnostem flexibilního zaměstnávání (zejména zkrácené
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úvazky) a širší nabídce služeb denní nerodinné péče o děti do tří let. Vedle rozvinutého
systému kolektivních zařízení ve Francii existují a jsou hojně využívány i formy
individuální nerodinné péče. V České republice také existují nebo jsou postupně zaváděny různé alternativní formy služeb kolektivní a individuální péče o děti. Stávající
právní předpisy platné mimo oblast školství upravující předškolní vzdělávání jsou však
nepřehledné, nesystémové a ve srovnání s Francií i přísné (např. pokud jde o hygienické normy) nebo naopak benevolentní, případně zcela absentující (např. v požadavcích na počet dětí na pečující osobu nebo s výjimkou vázané živnosti na její
kvalifikaci). Zatímco nadměrná přísnost právních předpisů může řadu potenciálních
poskytovatelů od úmyslu nabízet služby nerodinné péče o děti odradit, přílišná benevolence nedává garanci kvality. Nabídka služeb je často velmi nepřehledná i pro rodiče,
což přispívá k preferenci dlouhé rodičovské dovolené a následně mateřských škol.
Dalším problémem je absence kontroly kvality služeb denní péče o děti, neboť ta je
právně zakotvena pouze u zařízení zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení
(mateřské školy), jež jsou na rozdíl od ostatních služeb z převážné části financovány
z veřejných zdrojů. Tyto nedostatky našeho současného systému nerodinné péče byly
ve Francii i v mnohých jiných zemích (např. Rakousko, Island) již alespoň částečně
překonány.
Prvotním výstupem projektu bylo zpracování tří monografií na základě
systematického studia českého a francouzského systému nerodinné péče o děti mladší
šesti let. První z nich (Paloncyová et al., 2013a) nastiňuje vývoj rodinného chování a
hlavní rysy sociální a rodinné politiky v obou zemích, které jsou nezbytným rámcem
pro porozumění fungování obou národních systémů služeb denní péče o děti. Druhá
monografie (Kuchařová, 2013a) se zaměřuje na ekonomické podmínky slaďování
rodiny a zaměstnání v ČR a ve Francii, které jsou základním faktorem přenositelnosti
francouzských zkušeností do českého prostředí. Třetí z úvodních monografií detailně
popisuje systémy denní péče o děti v obou zemích, a to jak individuální nerodinné péče
poskytované za úplatu a nerodinné kolektivní péče v různých formách (Paloncyová et
al. 2013b).
Hlavními závěrečnými výstupy z projektu jsou dvě sady metodik, celkem se
jedná o šest metodik.
První sada metodik popisuje současné možnosti poskytování nerodinné péče
v rámci stávajících právních předpisů v České republice. V zájmu co největší přehlednosti je rozdělena dle cílových skupin, tedy na metodiku pro rodiče a na metodiku pro
poskytovatele/zřizovatele, obojí zvlášť pro kolektivní a individuální služby (tzn. čtyři
metodiky). Metodiky pro zřizovatele a poskytovatele služeb usnadňují těmto aktérům
orientaci ve stávajících právních předpisech a upozorňují na možnosti inovací (inspirovaných nejen francouzskými příklady) v mezích daných platnou legislativou (Barvíková,
Paloncyová, 2014a; Kuchařová, Peychlová, Svobodová, 2014). Metodiky pro rodiče
podávají stručný přehled systému formou co možná nejpřístupnější laické veřejnosti a
upozorňují na hlavní přínosy i úskalí jednotlivých typů služeb (Barvíková, Paloncyová,
2014b; Kuchařová, Peychlová, 2014a).
Druhá sada metodik představuje opatření, která by současnou nabídku služeb
péče o děti měla zlepšit (Barvíková, Paloncyová, 2014c; Kuchařová, Peychlová, 2014b).
I tato sada je rozdělena na služby kolektivní a individuální péče. Obě tyto metodiky
shrnují hlavní nedostatky systému služeb denní péče o děti v ČR a s využitím inspirace
francouzským systémem podávají návrhy na žádoucí změny legislativy, které by český
systém služeb denní péče o děti zpřehlednily, napomohly standardizaci některých jeho
oblastí a zároveň rozšířily prostor pro variabilitu a flexibilitu služeb tak, aby šly více
vstříc potřebám jednotlivých rodin. Společným jmenovatelem je důraz na kvalitu,
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systém financování (podpora poskytovatelů i rodin) a zavedení registru služeb denní
péče o děti.
Shrnujícím výstupem z projektu je tato monografie. V publikaci jsou postupně
představeny hlavní výsledky šetření stávajícího systému individuálních a kolektivních
služeb denní péče o děti či rané péče a výchovy dětí v obou zemích, výsledky
vyhodnocení předností a nedostatků především českého systému služeb denní péče o
děti a nakonec návrhy změn stávajícího českého systému založené jak na inspiraci
francouzskými příklady, tak na zevrubném studiu a expertním vyhodnocení specifických nedostatků českého systému, které jsou v mezinárodním měřítku hůře srovnatelné. Obdobně jako další autoři (např. viz Hašková, Saxonberg 2012, s. 11) jsme se
zde museli vyrovnat s nejednotnou a nejednoznačnou terminologií pro péči a výchovu
dětí v raném věku a pro příslušná zařízení (zejména jde-li o kolektivní formy). V dalším
textu používáme termíny „služby rané péče a výchovy“ (inspirováno anglickým
termínem „early childhood care and education“1, užíváme jej hlavně pro kolektivní
formy), „služby denní péče o děti“, popř. „služby předškolní denní péče a výchovy“ pro
souhrnné označení veškerých typů služeb péče a výchovy o děti od 0 let věku do věku
zahájení povinné školní docházky (cca 6-7 let věku), poskytovaných pro potřeby rodin
veřejným nebo soukromým subjektem, ať už se jedná o služby s docházkou
pravidelnou a celodenní, nebo příležitostnou a krátkodobou či ať jde o kolektivní nebo
individuální formy.
Podkladem pro rozbor a následné závěry a doporučení byla široká škála
výzkumných aktivit. V průběhu celého projektu byly shromažďovány právní předpisy,
stěžejní oficiální dokumenty a výzkumné zprávy vztahující se k dané oblasti jak v obou
studovaných zemích, tak na mezinárodní úrovni a byl prováděn jejich rozbor. Dále byla
realizována řada expertních rozhovorů se zástupci jednotlivých aktérů systému v ČR i
ve Francii (především státní správy a místních samospráv, zřizovatelů a poskytovatelů
služeb péče o děti, vědy a výzkumu). V prvních fázích projektu bylo jejich cílem
seznámit se především s detaily fungování systému a jeho jednotlivých složek,
s příklady dobré i špatné praxe, v pozdějších fázích projektu bylo smyslem expertních
rozhovorů získané poznatky ověřit a zajistit si kritickou zpětnou vazbu k navrhovaným
inovacím.
V průběhu projektu bylo také uspořádáno několik akcí pro širší vědeckou
veřejnost, zástupce státní správy a samospráv, poskytovatele služeb, rodiče a další
zájemce o tuto problematiku. Nejprve se uskutečnil česko-francouzský seminář „Formy
denní péče o děti do 6 let v České republice a ve Francii“, tematicky rozdělený do dvou
sekcí. První se týkala individuální péče o předškolní děti (rodičovské a nerodinné, tj.
péče chův), druhá se zabývala systémem kolektivní péče v obou zemích. Francouzská
delegace byla tvořena experty z Pokladny rodinných dávek z Marseille (CAF) a vedena
jejím ředitelem. CAF je pobočkou Národní pokladny rodinných dávek (CNAF) pro oblast
les Bouches-du-Rhône. Tato instituce patří mezi hlavní aktéry v oblasti péče o
předškolní děti, jak z pohledu koncepce celého systému, tak zejména z pohledu jeho
1

Viz např. World Conference on Early Childhood Care and Education (http://www.unesco.org/new/en/
world-conference-on-ecce/goals-and-objectives/), mj. dokument „Early Childhood Care and Education.
Regional Report Europe and North America“, 2010 (http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/
189211E.pdf). Jsme si vědomi toho, že pojem „raná péče“ je používán pro sociální službu pro zdravotně
postižené děti do 7 let a jejich rodiče podle zákona 108/2006 Sb., je však obtížné nalézt jiný český
ekvivalent anglického výrazu. Pro odlišení používáme celého sousloví „raná péče a výchova dětí“, které
současně poukazuje na komplexní pojetí a propojenost služeb výchovně-vzdělávacích a péče o bezpečí a
zdraví dětí nejútlejšího věku. Podobně k této otázce přistupují představitelé Asociace rané péče a výchovy
ARPAV (http://www.arpav.org/). Srv. též „Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání
sociálních a kulturních nerovností“ (Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010, http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/documents/thematic_reports/098CS.pdf).
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financování. Mezi českými účastníky byli zástupci MPSV, MZ a MŠMT, vědecké komunity (např. PřF UK, SoÚ AV ČR, Gender Studies), samosprávných celků, Sítě mateřských
center a poskytovatelů individuální i kolektivní péče o předškolní děti.
Na seminář v další fázi projektu navázala česko-francouzská konference
„Rozmanitost forem předškolní péče ve Francii - inspirace pro Českou republiku“2. První
blok konference byl věnován rodinné politice jako součásti regionální politiky. Úvodní
přednáška francouzských partnerů se proto věnovala roli obcí a departementu v politice nerodinné péče o děti předškolního věku. V rámci přednášky byli představeni
jednotliví aktéři a jejich kompetence v otázkách rozhodování o zřizování příslušných
služeb péče o děti, financování (zřízení a provozu) a kontroly kvality těchto služeb.
Analogicky byl představen příklad dobré praxe kraje Vysočina, který má zpracovaný
koncepční dokument regionální rodinné politiky a realizuje řadu vlastních projektů
orientovaných na podporu rodiny a slaďování rodinného a profesního života. Součástí
prvního bloku byla i komplexní přednáška o systému financování individuálních i
kolektivních forem nerodinné péče o děti ve Francii, jehož hlavní rysy mají dlouhou
tradici a který je v kontextu společenského vývoje průběžně rozvíjen. Na závěr prvního
bloku byl představen koncept pedagogických plánů pro zařízení kolektivní péče a jeho
význam pro děti, rodiče i pečující osoby na základě zkušeností odboru pro předškolní
péči radnice města Martigues. Druhý blok přednášek ukázal příklady dobré praxe
nerodinné péče o děti v obou zemích. Jednalo se jak o příklady specifických kolektivních forem z Francie (rodičovské jesle, rodinné jesle, centra mateřských asistentek,
pojízdné dětské koutky) a úspěšných, inovativních poskytovatelů z České republiky
(Zdravotnické zařízení MČ Prahy 4, jesle Střediska sociálních služeb MČ Prahy 9), tak o
otázky týkající se služeb individuální péče (kritéria pro udělení licence mateřským
asistentkám ve Francii, profesní kvalifikace chůvy v ČR, projekt Trojlístek Centra pro
rodinu a sociální péči v Brně).
V poslední fázi projektu byly uspořádány tři diskusní skupiny (kulaté stoly), a to
(a) se zástupci poskytovatelů kolektivních služeb denní péče o děti se zjištěným
inovativním přístupem k poskytování služeb péče o děti, (b) se zástupci poskytovatelů
individuálních služeb denní péče a (c) se zástupci obecních a krajských samospráv
s prokázaným aktivním, zodpovědným a inovativním přístupem k otázkám rodinné
politiky. Účelem těchto diskusních skupin bylo především porovnat jednotlivé příklady
dobré praxe, představit navrhované inovace a získat expertní zpětnou vazbu.
Na diskusní skupiny navázaly dva závěrečné semináře. Prvního semináře se
zúčastnili zástupci organizací, které řešily či řeší podobnou problematiku v rámci
mezinárodní spolupráce (projekty ESF a dalších programů - Island, Velká Británie,
Španělsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko apod.). Cílem semináře bylo představit
hlavní návrhy inovací systému nerodinné péče v České republice na základě znalostí
francouzského systému a konfrontovat je s poznatky z jiných zemí. Druhý závěrečný
seminář se zaměřil na otázky existence registru služeb nerodinné péče a standardů a
kontroly jejich kvality.
Předkládaná závěrečná monografie je členěna následovně.
První kapitola stručně shrnuje koncepční rysy nejprve českého a posléze
francouzského systému služeb kolektivní denní péče o děti, představuje jednotlivé
existující formy provozu a typy služeb. Druhá kapitola uvádí hlavní principy a zákonná
pravidla poskytování služeb individuální péče v ČR a ve Francii. Obě kapitoly popisují
stav ke konci dubna 2014.
2
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Ve třetí kapitole jsou uvedeny základní informace o výběrovém šetření Péče
2013 a některé jeho obecné výsledky týkající se otázky pracovního zapojení matek
s malými dětmi a jejich zkušeností a preferencí ohledně využívání služeb předškolní
péče. Čtvrtá kapitola se zabývá výsledky tohoto výběrového šetření, expertních
rozhovorů a diskusních skupin s ohledem na problematiku kolektivní denní péče v ČR.
Na základě provedeného rozboru a s využitím poznatků o francouzském systému jsou
zde prezentovány návrhy žádoucích inovací českého systému služeb kolektivní denní
péče o děti. Ty zahrnují jak inovace realizovatelné v rámci stávajících právních podmínek, vycházející povětšinou z českých i francouzských příkladů dobré praxe, tak změny
vyžadující úpravu právních předpisů, týkající se především otázek standardů a kontroly
kvality kolektivní předškolní péče a registru těchto služeb.
V páté kapitole jsou představeny výsledky výběrového šetření a diskusních
skupin týkající se služeb individuální péče v ČR. Na základě zjištěných zkušeností a
preferencí českých matek i expertních názorů a poznatků jsou zde prezentovány
návrhy, opět inspirované francouzskými příklady, směřující k větší profesionalizaci a
dostupnosti služeb individuální péče v České republice. Zahrnují myšlenku ustavení
profesní komory služeb péče o děti a registru mateřských asistentek, návrh právního
zarámování pracovní pozice mateřské asistentky a diskusi týkající se finanční podpory
individuální péče. Monografii uzavírá obecné shrnutí a závěr.
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Předkládaná kapitola představuje základní přehled a srovnání stěžejních aspektů
systémů služeb rané péče a výchovy kolektivního typu v ČR a ve Francii. Tento přehled
by měl posloužit pro orientaci v systému kolektivní péče v obou zemích mimo jiné i při
četbě kapitol 3 a 4, které prezentují výsledky výzkumných šetření provedených v rámci
projektu a návrhy změn stávajícího systému služeb kolektivní péče.
Český a francouzský systém kolektivních služeb rané péče a výchovy dětí mají
obdobné pojetí výchovy a vzdělávání dětí (zejména) od tří let v mateřských školách,
které jsou v obou zemích součástí školské soustavy, ale významně se liší v pojetí denní
péče a výchovy jak dětí mladších tří let, tak dětí starších nenavštěvujících mateřskou
školu. Mezi českým a francouzským systémem existují dva základní rozdíly.
Prvním je pestrost, systematičnost a konzistentnost nabídky různých forem
denní péče o děti od nejútlejšího věku do počátku školní docházky ve Francii, na rozdíl
od nesystematičnosti a nesourodosti, která převládá v českém systému. Ta znesnadňuje orientaci v systému jak zřizovatelům a poskytovatelům služeb, tak jejich uživatelům - rodinám - a zároveň limituje vzájemnou srovnatelnost jednotlivých typů služeb.
Druhým je fakt, že ve Francii všechna různorodá zařízení rané péče a výchovy
provozovaná mimo školský systém mají společný legislativní a institucionální základ,
kterým jsou zajišťovány jednak základní standardy kvality ve všech formách denní
péče a jednak systém vícezdrojového financování. Ten je koncipován tak, aby zajistil
srovnatelné podmínky v poskytování financí z veřejných zdrojů různým typům zařízení
denní péče, a současně umožňuje více méně rovnoprávnou finanční dostupnost denní
péče dětem z různého socio-kulturního prostředí. Škála forem francouzských zařízení
denní péče se postupně vytvořila při prosazování zásady respektovat v rané péči a
výchově diferencované individuální zájmy a potřeby dětí a jejich rodičů. Český systém
je naopak charakterizován zásadním rozdílem mezi mateřskými školami a ostatními neškolskými - formami služeb péče o děti. Zatímco v případě mateřských škol zákon
přesně vymezuje náplň činnosti a způsob organizace provozu, stanoví pravidla kontroly
jejich činnosti a zakládá jejich nárok na pravidelné dotace státu, pro provoz ostatních „neškolských“ - zařízení, tj. zařízení zřizovaných na základě obecných právních předpisů nebo živnostenského zákona, neexistují zatím zákonné normy ošetřující komplexně stěžejní aspekty jejich činnosti. Existující normy vymezují jen některé oblasti, a
to pouze ve velmi obecných obrysech. Tato situace komplikuje situaci zřizovatelům,
kteří chtějí nabízet služby mimo rámec školské legislativy (např. péče i o děti mladší
tří let, příležitostná docházka, alternativní výchovné programy jako u lesních školek
atp.). Chybí jim závazné předpisy, které by jejich služby jednoznačně vymezily.
Současně se mnozí potýkají i s nedostatečnými finančními zdroji. Jen na nich a
požadavcích rodičů záleží, jaké si stanoví standardy, jak kvalitní péči nabízejí. Ve
financování své činnosti se musí spolehnout na zajišťování dostatečných zdrojů bez
podpory státu nebo stanovit rodičům výši úplaty za docházku relativně vysoko. Tato
situace přispívá k přetlaku zájmu o zápis do kapacitně nedostačujících mateřských škol,
které jsou levnější a ze svého titulu veřejných institucí vnímány jako „prověřené“.
Zároveň přetrvává nedůvěra rodičů a pracovníků registrovaných MŠ vůči neškolským
službám jako takovým, často bez ohledu na kvalitu jednotlivých zařízení. Tímto
způsobem je zbytečně brzděn rozvoj škály variabilních a vzájemně se doplňujících
forem denní péče o děti vycházejících vstříc individuálním potřebám rodin, a naopak je
podporováno udržování modelu, kdy jeden rodič o dítě do tří let věku celodenně pečuje
a od tří let věku dítěte naopak oba rodiče pracují na plný úvazek.
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Francouzský systém je tedy inspirativní zaprvé svým celkovým pojetím, filozofií
a organizací. Zadruhé v něm lze nalézt různé typy zařízení denní péče, které reflektují
diferencované zájmy a potřeby dětí a rodin a problémy přechodu i nejmladších dětí
z rodičovské do nerodinné péče. Některé existují v obdobném pojetí v ČR, jiné nemají
v českém systému denní péče ekvivalent nebo lze nalézt jen ojedinělé příklady
vzdáleně podobných forem.
V českém systému kolektivní denní péče o děti se zmíněné principy v mnoha
ohledech uplatňují také. Nicméně z důvodu dlouhodobě (téměř) výsadního postavení
tradičních veřejných zařízení typu mateřských škol (coby školských institucí) a jeslí
(donedávna provozovaných jako zdravotnická zařízení), jejichž možnosti inovací jsou
limitovány rigidními právními předpisy, se ne všechny uvedené principy daří prosazovat
plošně a konzistentně. Vedle kapacitou a především provozními podmínkami ne vždy
dostačujících veřejných zařízení tak od 90. let živelně vzniká obtížně kontrolovatelný
systém nejrůznějších typů služeb, za jejichž vznikem stojí široká škála motivací
poskytovatelů. Na jejím jednom konci stojí ti, kteří se za vynaložení nadměrného úsilí
a obtížně získaných finančních prostředků snaží maximálně vyjít vstříc potřebám
konkrétních rodin, čímž v podstatě nahrazují roli státu tam, kde ji již veřejná zařízení
nemohou naplnit. Na konci druhém pak stojí takoví poskytovatelé, kteří naopak z
nedostatku kapacit veřejných zařízení a absence právních pravidel pro provoz zařízení
mimo školský systém těží ve svůj vlastní prospěch.
V době práce na projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“
došlo ke dvěma zásadním změnám v českém systému kolektivní denní péče: (a) jesle
přestaly být zdravotnickým zařízením se všemi právními důsledky této změny,
především nebyla vyřešena jejich transformace na zařízení jiného jednotného právního
postavení a (b) až do třetího čtení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR postoupilo
projednávání zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů. Tento zákon by měl přinést zásadní změnu do systému nerodinné
kolektivní denní péče o děti před dosažením školního věku. Tento text tedy nevyhnutelně popisuje stav v období nedokončených přeměn systému - kromě trvalých charakteristik systému denní péče o děti dle stavu k dubnu 2014 popisuje také částečně
doznívající podmínky a částečně podmínky (s velkou pravděpodobností) nastávající. To
bude v konkrétních případech upřesněno.

1.1 Česká republika
Následující schéma shrnuje hlavní formy služeb a zařízení kolektivní péče o děti,
které v České republice mohou být v současné době provozovány podle platných
právních předpisů - jedinou výjimkou je dětská skupina, což je nový druh služby denní
péče o děti, vymezený vládním návrhem zákona o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině a o změně souvisejících zákonů - první zákonnou úpravou, která usiluje
o komplexní pojetí služeb denní péče o děti v předškolním věku mimo režim školského
zákona. Tento zákon by měl vstoupit v platnost v září 2014.
Jak naznačuje obrázek 1.1, rozdíly mezi jednotlivými typy služeb vyplývají
z právních předpisů, kterými se jejich provoz řídí. Hlavní rysy provozu služeb kolektivní
denní péče o děti podle jednotlivých právních předpisů shrnuje následující text. Rozdíly
mezi nimi pak níže ilustruje obrázek č. 1.2.
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komerční MŠ mají obvykle právní formu společnosti s ručením omezeným nebo
akciové společnosti, vyskytují se ale i MŠ s jiným typem právní formy;
• neziskové MŠ zřizované neziskovými subjekty, např. mateřskými/rodinnými centry,
a mají nejčastěji právní formu školské právnické osoby, popř. obecně prospěšné
společnosti;
• firemní MŠ zřizované jako zařízení předškolního vzdělávání určená pro děti
zaměstnanců konkrétního zaměstnavatele (ať je jím soukromá firma, orgán státní
správy, nestátní nezisková organizace nebo veřejná instituce jako např. univerzita
či nemocnice), potažmo více zaměstnavatelů a mají obvykle právní formu školské
právnické osoby, společnosti s ručením omezeným nebo obecně prospěšné
společnosti. Firemní MŠ lze tedy v principu rovněž dělit na „soukromé komerční“ a
„neziskové.“ Jejich specifikem nicméně je, že slouží především skupině rodin jednoznačně vymezené pracovním poměrem alespoň jednoho z rodičů, zatímco přijetí do
ostatních soukromých MŠ - tedy MŠ bez přináležitosti k určitému zaměstnavateli tímto kritériem omezeno není. Některé firemní MŠ nicméně při přebytku kapacit
přijímají i děti, jejichž rodiče pracovní poměr k dané firmě nemají - kritéria přijetí
určuje zřizovatel.
Provoz všech MŠ se řídí ustanoveními školského zákona, vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání a dalšími souvisejícími právními předpisy, jejichž opatření se ve většině ohledů nerozdílně či obdobně vztahují na veřejné i soukromé
mateřské školy. To se týká povinnosti poskytovat vzdělávání na základě školního
vzdělávacího programu (ŠVP) vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání (RVP PV), podmínek hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví
včetně požadavků na prostory, v nichž je vzdělávání poskytováno, zajištění stravy,
pravidel kontroly kvality externími kontrolními orgány, kvalifikačních požadavků na
učitele a ředitele, minimálního a maximálního počtu dětí ve třídě, minimálního počtu
pedagogického personálu na třídu, pravidel pro přerušení a omezení provozní doby a
dále denní délky provozní doby a věkového rozpětí přijímaných dětí.
Zákonná opatření se naopak liší pro veřejné a soukromé MŠ v následujících ohledech:
• pro veřejné MŠ stanoví vyhláška o předškolním vzdělávání strop na výši úplaty za
docházku, kterou hradí rodiče dítěte4, a obdobně je výší normativních hodnot
potravin používaných k přípravě jídel podávaných v MŠ omezena výše stravného
účtovaného veřejnými MŠ (stravné pokrývá pouze náklady na nákup surovin)5 –
tato opatření mají významný dopad na velikost objemu finančních prostředků,
s nimiž veřejné MŠ mohou nakládat, a tedy v důsledku např. na vytíženost kapacity
MŠ, počet členů pedagogického i nepedagogického personálu či délku provozní
doby, jež mohou veřejné MŠ pokrýt ze svých prostředků;6 pro soukromé MŠ žádný
strop na výši úplaty neplatí;
• veřejné MŠ jsou ve stanovení kritérií pro přijetí dítěte mnohem více svázány.
V souladu s Doporučeními veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné
zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání (Varvařovský, 2012) mohou
4

„Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů
právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v
mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním
roce.“ (vyhláška č. 14/2005 Sb.)

5

Viz § 5 a přílohy 1 a 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

6

Expertní rozhovory s provozovateli veřejných a soukromých MŠ a diskusní skupiny pořádané v rámci
projektu.
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zohledňovat skutečnost opakovaného podání žádosti o přijetí, věk dítěte, místo
trvalého pobytu dítěte a dále aspekty individuální situace dítěte jako např. sociální
potřebnost dítěte, skutečnost, že MŠ navštěvuje sourozenec dítěte, že se dítě hlásí
k celodennímu provozu nebo že dítě má specifické vzdělávací potřeby, ale např.
kritérium zaměstnanosti rodičů smí používat pouze „v konkrétních odůvodněných
případech jako podpůrné kritérium při rovnosti bodů,“ kritérium „zvýhodňující děti
rodičů zaměstnaných ve veřejném sektoru“ nesmí používat vůbec a kritéria vycházející z aspektů zdravotní způsobilosti dítěte mohou uplatňovat pouze v odůvodněných případech (Varvařovský, 2012, s. 6). Na rozdíl od veřejných MŠ mají
zřizovatelé soukromých MŠ větší volnost při stanovení přijímacích kritérií, která tak
mohou stanovit libovolně - příkladem je kritérium zaměstnaneckého poměru rodiče
u zaměstnavatele, který je zřizovatelem nebo primárním uživatelem (a obvykle
také sponzorem) firemní MŠ.
Financování mateřských škol
Provoz MŠ registrovaných ve školském rejstříku je významně finančně podporován skrze normativní dotace ze státního rozpočtu, které jsou určeny na pokrytí
neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů souvisejících s
provozem MŠ. Soukromé MŠ mohou v prvním roce svého provozu čerpat normativy ve
výši 60 % celorepublikově stanovených normativů pro soukromé školy a od druhého
roku provozu pak čerpají při kladném hodnocení České školní inspekce 100% normativy. V roce 2013 byly republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných
územními samosprávnými celky pro věkovou kategorii 3-5 let stanoveny na 38 833
Kč/žáka (roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů
připadajících na jedno dítě v MŠ).7 Normativy pro soukromé MŠ s celodenním provozem o počtu 16-50 dětí odpovídaly 34 054 Kč/žáka. Výši normativů pro soukromé školy
v roce 2013 v podrobném rozkladu podle typu provozu, počtu dětí a počtu dětí se
zdravotním postižením uvádí MŠMT ČR (2013c).
Zaměstnanci mají možnost snížit si náklady na vzdělávání svých dětí v předškolních zařízeních registrovaných ve školském rejstříku tím, že využijí možnosti
příspěvku zaměstnavatele formou peněžního nebo nepeněžního plnění. Nepeněžní
plnění spočívá v tom, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci služby registrované MŠ,
kterou sám provozuje (za omezenou úplatu), nebo hradí za zaměstnance služby MŠ
provozované jiným subjektem. Pokud zaměstnavatel hradí za svého zaměstnance
vzdělávací služby jiného subjektu, měl by tak činit z již zdaněného zdroje, tj. „z fondu
kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění
anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů“ (§ 6, odst. 9, písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).
Proto jsou tyto výdaje na straně zaměstnance osvobozeny od daně (Pemová, Ptáček et
al., 2013, s. 59). Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci služby vlastní registrované MŠ zdarma nebo za (omezenou) úplatu, má nepeněžní plnění u zaměstnanců
formu zdanitelného příjmu, při jehož ocenění se vychází z „ceny obvyklé“ (tj. „běžné“
výše úplaty za vzdělávání v MŠ, popř. z výše úplaty stanovené pro děti, jejichž rodiče
nejsou zaměstnanci provozovatele - blíže viz Pemová, Ptáček et al., 2013, s. 59).
Peněžní plnění zaměstnavatele poskytnuté zaměstnanci jako příspěvek na úhradu
výdajů na vzdělávání jeho dětí v registrované MŠ je posuzováno jako zdanitelný příjem
zaměstnance ze závislé činnosti (Pemová, Ptáček et al., 2013, s. 60).

7
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Pro zaměstnavatele jsou z popsaných forem finanční podpory zaměstnanců
daňově uznatelné výdaje vynaložené na provoz vlastní MŠ a výdaje na peněžní plnění
zaměstnanci - ty ale pouze v případě, že právo zaměstnanců na poskytnutí tohoto
peněžního plnění je zakotveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele či kolektivní,
pracovní nebo jiné smlouvě. Nepeněžní plnění poskytnuté formou úhrady nákladů na
vzdělávání poskytované jiným subjektem nebo peněžní plnění nezakotvené v uvedených dokumentech není pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (Pemová,
Ptáček et al., 2013, s. 58-59; Dobešová, 2009).
Třetím způsobem, jakým může zaměstnavatel zaměstnanci přispívat na úhradu
výdajů spojených se vzděláváním v MŠ, je skrze benefitní poukázky firmy Edenred CZ
s.r.o., jejichž některé typy lze uplatnit mj. na úhradu docházky do mateřských škol
zapsaných ve školském rejstříku.8
Spolu se vstoupením zákona o dětské skupině v platnost by měla být uzákoněna
možnost daňového odpočtu ročních nákladů na vzdělávání dítěte uhrazených přímo
rodičem až do výše minimální mzdy (více viz kapitola 1.1.4).
Vytíženost českých veřejných mateřských škol a kvalita poskytované péče
Dle současné legislativy mají ředitelé veřejných MŠ povinnost garantovat místa
pro děti v posledním roce před začátkem jejich povinné školní docházky. Aktuálně je
podle statistik MŠMT většina dětí posledního „předškolního“ ročníku (tj. cca ve věku
pěti let) umístěna v registrovaných (veřejných nebo soukromých) MŠ. U dětí čtyř- a
pětiletých navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 registrované mateřské školy 87,4 %,
respektive 90,5 % dětí z daného populačního ročníku (MŠMT ČR, 2013a). Jak uvádějí
data OECD (MŠMT ČR, 2013b, s. 18), v roce 2011 bylo v ČR 85 % čtyřletých dětí
zapsáno v kolektivních zařízeních předškolního vzdělávání (průměr EU-21 byl 87 %),
z toho 98 % ve veřejných mateřských školách (v porovnání s průměrem EU-21, tedy
74 %).
„Počet dětí na učitele se pohybuje v zemích OECD od více než 20 až po méně
než 10, v průměru jde o 12,2 dětí na učitele, v zemích EU-21 se jedná o hodnotu
11,8 a v České republice připadá na jeden učitelský úvazek v průměru
13,6 dětí v předškolním vzdělávání.“ (MŠMT ČR, 2013b, s. 18)

Statistický údaj o průměrném počtu 13,6 dětí na jeden učitelský úvazek, což je
údaj prakticky totožný s průměry všech srovnávaných zemí OECD a EU-21, však
neznamená, že učitelé mívají na starost zhruba tento počet dětí. V zájmu minimalizace
nákladů zřizovatelů (obcí) na mateřské školy je práce s dětmi organizována tak, že
velkou část dne je ve třídě jedna učitelka na legislativně stanovený maximální nebo
v mezích zákona zvýšený počet dětí, tj. 24, resp. 28.9
Data OECD za rok 2011 (OECD, 2013) ukazují další zajímavé údaje o úrovni
českého předškolního vzdělávání:
- 60 % tříletých dětí v předškolním vzdělávání (oproti 67 % průměru OECD a 77 %
průměru zemí EU21);
- 85 % čtyřletých dětí v předškolním (a primárním10) vzdělávání (oproti 84 %
průměru OECD a 90% průměru zemí EU21);

8

viz http://www.edenred.cz/

9

Expertní rozhovory s řediteli MŠ a zástupkyní MŠMT ČR provedené v rámci projektu.

10

V některých jiných zemích začíná primární vzdělávání v nižším věku než v ČR.
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- průměrné roční výdaje na žáka 4 247 USD11 jsou oproti 6 762 USD průměru zemí
OECD a 7 085 USD průměru zemí EU-21 nízké, ale obdobné jako náklady na žáka
základní školy, které činily v ČR 4 120 USD;
- malé zapojení soukromého sektoru, měřené podílem soukromých výdajů na
celkových výdajích na předškolní vzdělání, které činilo v ČR 8 %, ale 18 % v zemích
OECD a 11 % v zemích EU-21.
Výše zmíněné vysoké pracovní vytížení učitelů MŠ lze dále ilustrovat porovnáním
s jinými zeměmi i s dalšími stupni vzdělávání v české vzdělávací soustavě - tabulka č.
1.1. Podstatně větší časové vytížení českých učitelů mateřských škol lze chápat jako
ukazatel podcenění náročnosti a odpovědnosti jejich výchovně vzdělávací práce.
V jiných zemích je oproti ČR z tohoto pohledu učitelství v MŠ chápáno přinejmenším
jako stejně náročné jako na dalších stupních vzdělání.
Tabulka č. 1.1 Počet hodin vyučování učitele během roku (učitelé veřejných
institucí)

1 184

994

977

pořadí ČR v rámci
zemí OECD**
6 z 37 zemí

primární

840

790

777

12 z 31 zemí

nižší sekundární

630

709

669

18 z 30 zemí

vyšší sekundární

602

664

651

19 z 31 zemí

stupeň vzdělání
předškolní*

ČR

průměr OECD

průměr EU-21

* vysoký rozdíl oproti ostatním učitelům je způsoben jednak vyšší mírou přímé vyučovací povinnosti, jednak
tím, že učí bez přestávek a započítává se tedy 60‘ hodina
** ve zdroji neuvedeno, doplněno podle publikace OECD (2013, s. 396)
Zdroj: MŠMT ČR, 2013b, s. 25

Ohodnocení práce odborného personálu v MŠ ilustruje i údaj o podílu výše platů
učitelů příslušného stupně vzdělávání na platech zaměstnanců s terciárním vzděláním
(zaměstnanci pracující celý rok na plný úvazek) - u učitelů (téměř výhradně učitelek)
MŠ je to 42 % oproti 54-58 % u učitelů v primárním až vyšším sekundárním vzdělávání
(MŠMT ČR, 2013b, s. 24). V zemích EU-21 jsou učitelé hodnoceni lépe a i rozdíl mezi
různými stupni vzdělávání je nižší: 77 % u učitelů předškolního vzdělávání a 80-89 %
u učitelů dalších sledovaných stupňů vzdělání.
Uvedené statistické údaje vypovídají o tom, že české předškolní vzdělávání trpí
dlouhodobým podfinancováním, které se v posledních letech projevuje o to výrazněji
z důvodu často kompletní vytíženosti i rezervních kapacit veřejných mateřských škol,
vynucené náporem nedávné populační vlny (zvýšení porodnosti v letech 2007-2011,
viz např. ČSÚ, 2014). Podle hodnocení kvality předškolního vzdělávání České školní
inspekce za rok 2012/2013 „vysoký počet (dětí ve třídách) neumožňuje učitelům v
plném rozsahu uplatňovat specifika předškolního vzdělávání tak, jak jsou nastavena v
RVP PV“ a významný podíl 14,7 % nekvalifikovaných pedagogických pracovníků, přijímaných z důvodu zřizování nových MŠ, tříd či zavádění kratších pracovních úvazků, je
dalším důvodem „stagnujícího stavu v předškolním vzdělávání“ (Česká školní inspekce,
2013, s. 28). Dalšími důvody jsou nedostatek času, který pedagogové mohou věnovat
rozvoji specifických schopností u jednotlivých dětí (např. receptivních jazykových
schopností, správné výslovnosti) i při práci s nimi ve skupině (kooperativní učení) a
nedostatek finančních prostředků na zajištění „asistenta pedagoga v plném doporuče11
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ném rozsahu a … na kompenzační a rehabilitační pomůcky“ (Česká školní inspekce, 2013,
s. 30). Při pohledu na uvedená data vyvstává otázka, zda je dlouhodobá tendence
prosazovat předškolní vzdělávání ve veřejných MŠ jako jedinou skutečně kvalitní formu
péče o předškolní děti, patrná v českém odborném i laickém veřejném diskursu,
skutečně opodstatněná a zda propagace veřejného předškolního vzdělávání na úkor jiných forem péče ve svém důsledku obtížnou situaci veřejného předškolního vzdělávání
ještě nezhoršuje.
Jak bude ukázáno především v kapitole 4, v současnosti platné právní předpisy
i projednávaný vládní návrh zákona o dětské skupině poskytují prostor pro provoz
služeb denní péče o děti, které mají potenciál být stejně kvalitní jako propagované
veřejné MŠ a navíc jsou ve své většině schopny přizpůsobit se různorodým potřebám
a požadavkům rodin snáze než legislativou svázané (veřejné) MŠ. Při širším obecném
přijetí těchto neškolských forem péče o děti jako vhodné alternativy mateřských škol
(alespoň v určitých fázích vývoje dítěte či pracovního zapojení rodičů) a alespoň
částečné standardizaci kontroly kvality v nich poskytované péče (viz mj. část 4.3.2) by
pak rozptýlení populace dětí předškolního věku mezi více těchto různých druhů služeb
a zařízení mohlo vést i k postupnému snížení břemene připadajícího na veřejné MŠ, a
tedy ke zkvalitňování i jejich služeb v zájmu individuálnějšího přístupu k dětem a
specializovanější odbornosti personálu.
Bližší informace k provozu mateřských škol zřizovaných na základě školského
zákona poskytuje tabulka č. 1.2 a kapitola 5.2.2, Paloncyová et al. (2013b).

1.1.2 Neziskové služby péče o děti provozované na základě
obecně platných právních předpisů
Na provoz neziskových služeb (zařízení) provozovaných na základě obecně
platných právních předpisů se vztahují pouze zákonná opatření se širší působností
vymezující pravidla týkající se odpovědnosti za škodu, občanskoprávních a pracovněprávních vztahů,12 právnických osob,13 bezpečnosti staveb a požární ochrany.14 Služby
péče o děti provozované v tomto režimu nejsou explicitně podchyceny zákonem o
ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 410/2005 Sb. To znamená, že se podmínkami
danými těmito předpisy řídit nemusí a na rozdíl od školských zařízení a služeb provozovaných na základě živnosti není nijak ukotvena povinnost krajských hygienických
stanic tato zařízení kontrolovat.
Absence jednoznačných právních podkladů může být pro zřizovatele, resp.
poskytovatele výhodou, protože jim dává možnost zajistit některé aspekty provozu
zařízení snáze v souladu s vlastními finančními, personálními a prostorovými možnostmi, jakož i s individuálními požadavky rodin, o jejichž děti je či má být v zařízení
pečováno. Na druhou stranu tato situace klade na zřizovatele vyšší nároky ve fázi
zřizování než na zřizovatele mateřských škol i zařízení provozovaných na základě
živnostenského zákona, protože získání příslušných povolení i odborných rad ze strany
příslušných kontrolních a správních orgánů do značné míry závisí na vstřícnosti,
individuálním úsudku a vytíženosti konkrétních pracovníků místních hygienických
stanic, stavebních úřadů a hasičských záchranných sborů, s nimiž zřizovatelé neziskových zařízení musí jednat bez pevnější opory v zákoně. Absence univerzálních pravidel

12

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

13

§ 118-418 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (právnické osoby)

14

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.
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provozu a kontroly kvality u služeb péče o děti provozovaných podle obecně platných
právních předpisů bývá logickým, ne vždy však opodstatněným důvodem nedůvěry
provozovatelů registrovaných MŠ i rodičů vůči kvalitě péče poskytované v takových
zařízeních.15 Tato skutečnost byla zároveň jedním z důvodů vzniku vládního návrhu
zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (viz kapitola 1.1.4).
Neškolské neziskové služby péče o děti jsou zpravidla financovány přednostně
z úplaty rodičů a z prostředků zřizovatelů/poskytovatelů, které lze dle aktuálních
možností podpořit různými druhy krátkodobých i dlouhodobých grantů z obecních,
státních, soukromých i mezinárodních zdrojů (např. Evropský sociální fond, Program
švýcarsko-české spolupráce, Norské fondy). Podle aktuálních možností získávají
provozovatelé neziskových služeb péče o děti doplňkové finanční zdroje nebo materiální podporu usnadňující provoz služby také formou sponzorských darů či skrze prodej
výrobků apod. Zaměstnavatelé mohou přispívat zaměstnancům na úhradu nákladů
spojených se vzděláváním jejich dětí v neziskových předškolních zařízeních formou
nepeněžního plnění (ať už zařízení provozuje sám zaměstnavatel nebo za rodičezaměstnance hradí náklady či jejich část - podrobněji viz kapitolu 1.1.1); v případě
neziskových zařízení provozovaných mimo režim školského zákona ale tento zaměstnanecký benefit není podle platných právních předpisů pro zaměstnavatele daňově
uznatelný (Pemová, Ptáček et al., 2013, s. 58). Pro peněžní plnění platí podmínka
zmíněná v kapitole 1.1.1, že právo zaměstnance na něj musí být zakotveno ve vnitřním
předpisu zaměstnavatele či kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvě.
Služby provozované podle obecně platných právních předpisů mohou mít i díky
volnosti dané právě obecnou působností těchto norem širokou škálu typů. Jejich
povaha a užívané názvosloví nejsou nijak vymezeny ve stávající legislativě - různorodých typů neziskových služeb péče o děti může tak dnes v ČR existovat neomezený
počet. Konkrétní podoba každého jednotlivého zařízení se proto odvíjí především
od úsudku zřizovatele ohledně toho, jaké cíle by služba měla splňovat. Mezi neziskové
služby denní péče o děti tak spadají zařízení nesoucí názvy jako „školka“, „lesní
školka“, „jesle“, „dětský koutek“, „dětské centrum“, „dětský klub“ ad., jejichž konkrétní
charakteristiky (jako náplň výchovného programu, kvalifikace personálu, věková
skupina přijímaných dětí ad.) není možné usuzovat pouze z názvu. Neziskové služby
jsou navíc často součástí činnosti nějakého subjektu s širší působností, ať je jím firma,
která službu denní péče o děti provozuje jako firemní zařízení pro své zaměstnance,
mateřské/rodinné centrum nebo jiný subjekt (např. coworkingové centrum), který
službu péče o děti nabízí jako součást spektra aktivit na podporu zaměstnanosti rodičů
na rodičovské dovolené či prorodinných služeb obecně. Stejně variabilní podobu jako
neziskové služby péče o děti mohou mít i služby péče poskytované na základě
živnostenského zákona (viz níže).
Většina zařízení provozovaných na základě obecně platných právních předpisů
by podle informací platných v době vzniku tohoto textu v případě vstoupení v platnost
zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů měla po vstoupení v platnost tohoto zákona zajistit splnění podmínek tohoto
zákona a požádat o zařazení do evidence dětských skupin (viz kapitola 1.1.4). V tomto
případě by pro rodiče využívající služeb těchto zařízení platila i možnost odečíst si
roční náklady na jejich úhradu až do výše minimální mzdy.
Bližší informace k provozu neziskových zařízení provozovaných na základě
obecně platných právních předpisů poskytuje tabulka č. 1.2 a kapitola 5.2.3,
Paloncyová et al. (2013b).
15

Zjištění vycházející z diskusních skupin v rámci projektu.
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1.1.3 Komerční služby provozované na základě živnostenského
zákona
Provoz služeb (zařízení), které ve výstupech projektu „Nové formy denní péče o
děti v České republice“ nazýváme neškolskými „komerčními“ službami (zařízeními), se
řídí primárně ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenského zákona). Služby péče o děti do tří let věku musí být provozovány na
základě živnostenského oprávnění k provozu vázané živnosti „péče o dítě do tří let
věku v denním režimu,“ což obnáší splnění zákonem daných základních požadavků na
odbornou způsobilost pečujícího personálu.16 Služby péče o děti starší tří let mohou být
poskytovány na základě oprávnění k provozu volné živnosti č. 72 „Mimoškolní výchova
a činnost, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,“ které neklade žádné
požadavky na odbornou způsobilost pečujícího personálu. Je možné v rámci jednoho
zařízení provoz obou těchto „péčových“ živností kombinovat a poskytovat tedy služby
péče o děti v širokém věkovém rozpětí za předpokladu, že je dodrženo pravidlo
odborné způsobilosti osob, které v rámci daného zařízení přímo pracují s dětmi
mladšími tří let. Pokud je služba péče o děti založená na některém z těchto
živnostenských oprávnění poskytována v provozovně (což je obvyklý případ), musí
využívané prostory splňovat hygienické podmínky dané vyhláškou č. 410/2005 Sb.,
které platí i pro provoz zařízení předškolní péče podle školského zákona.
Takto alespoň částečně zákonně vymezené podmínky provozu komerčních
zařízení zaručují určitý standard hygienických podmínek a odborného personálního
obsazení části těchto zařízení. Nicméně, navzdory tomu, že pro tuto formu služeb
denní péče o děti jisté mantinely existují, absence detailněji definovaných pravidel
provozu a kontroly kvality, stejně jako samotná skutečnost zařazení této formy služeb
denní péče o děti do podnikatelského sektoru, vytvářejí prostor pro to, aby poskytování
těchto služeb bylo některými zřizovateli zneužíváno pro generování (nepřiměřeného)
zisku. To vrhá negativní světlo na poskytovatele, kteří nabízejí kvalitní služby za cenu
odpovídající reálným nákladům a podmínkám a opět vede k (ne vždy opodstatněné) nedůvěře rodičů i poskytovatelů státem kontrolovaných služeb předškolního
vzdělávání vůči komerčním službám jako celku.
Komerční služby jsou zpravidla financovány primárně z úplat rodičů a dále
případně z prostředků zřizovatele, sponzorských darů či různých typů aktuálně
dostupných grantů. Pokud zaměstnavatel provozuje vlastní komerční zařízení (mimo
režim školského zákona) jako benefit pro své zaměstnance, nejsou pro něho náklady
na toto zařízení daňově uznatelné, stejně jako v případě takto provozovaných
neziskových zařízení. Právo na peněžní plnění vyplývající z vnitřního předpisu zaměstnavatele, kolektivní, pracovní nebo jiné smlouvy pak zakládá nárok na daňovou
uznatelnost těchto nákladů (Pemová, Ptáček et al., 2013, s. 58-59).
Stejně jako neškolské neziskové služby péče o děti mohou mít neškolské
komerční služby širokou škálu podob a názvů (viz kapitola 1.1.2).
Bližší informace k provozu komerčních zařízení provozovaných na základě
živnostenského zákona poskytuje tabulka č. 1.2 a kapitola 5.2.4, Paloncyová et al.
(2013b).

16

viz příloha 2 zákona č. 455/1991 Sb.
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1.1.4 Dětské skupiny
V případě vstoupení v platnost zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů (vládní návrh zákona; dále také „zákon o
dětské skupině“, ZDS) bude možné od září 2014 provozovat neškolské služby denní
péče o předškolní děti podle této nové právní normy17. Všechny subjekty, které tyto
služby dosud provozovaly podle obecně platných právních předpisů, budou muset ve
lhůtě stanovené ZDS (vládní návrh zákona stanoví šest měsíců) po splnění podmínek
provozu daných tímto zákonem své služby registrovat v evidenci dětských skupin,
kterou povede MPSV ČR.
Vládní návrh zákona o dětské skupině (DS) vznikl především z potřeby dát
systematický právní základ neškolským službám denní péče o děti, které jsou doposud
provozovány podle komplexu různých legislativních norem, a umožnit další rozšiřování
nabídky různorodých typů služeb v jasněji definovaném právním rámci. Důvodová
zpráva k zákonu o dětské skupině hlavní důvody vzniku navrhované právní normy
shrnuje takto: "Cílem nové právní úpravy je rozšířit škálu služeb péče o předškolní děti
o jiné možnosti, zvýšit místní i cenovou dostupnost služeb péče o děti a stanovit
podmínky pro právní oblast služeb péče o děti od jednoho roku věku do zahájení
povinné školní docházky dosud právně neregulovanou. Konkrétní podmínky jsou
navrženy tak, aby zajišťovaly kvalitu péče a zároveň byly dosažitelné pro široký okruh
poskytovatelů".18
Návrh zákona o dětské skupině shromáždil a utřídil požadavky na
kvalitní a současně flexibilní formu denní péče o děti do podoby mající
obecnější použitelnost. I v případě, že by služba péče o dítě v dětské skupině nebyla
uzákoněna, jsou prvky tohoto návrhu za současných podmínek dále/nadále aplikovatelné, byť by chyběla záruka jistot, jaké by poskytovatelům i rodičům dávala zmíněná
zákonná norma. Poskytovateli, zřizovateli i odborníky působícími ve státní správě, kteří
se podílejí na tvorbě systému služeb denní péče o děti, bývá návrh služby péče o dítě
v dětské skupině oceňován pro ty charakteristiky, které z ní dělají alternativu k
„tradičním“ formám denní péče - (veřejným) mateřským školám a tradiční formě jeslí a pro garanci určité úrovně kvality, kterou zákon zaručuje. Tento názor projevili mnozí
účastníci diskusních skupin, které proběhly v rámci projektu „Nové formy denní péče o
děti v České republice,“ odborníci, s nimiž byly vedeny expertní rozhovory, jakož i
další veřejně činní aktéři systému služeb denní péče o děti. Pro příklad je citováno
vyjádření organizace Prostor pro rodinu, o.s., které tyto názory koherentně shrnuje:
„Dětská skupina je výhodnou alternativou z hlediska své flexibility vůči rodičům.
Dá se říci, že ji lze 'ušít na míru rodičům'. Její zřízení není tak finančně nákladné
a hygienicky náročné19 jako zřízení klasické mateřské školy. Dětská skupina je
malá skupinka20 různě starých dětí, kde se pečující osoby mohou skutečně
věnovat individuálnímu rozvoji svěřených dětí, dle jejich věku, vrozeným dispozicím i zájmům. Děti se tak lépe adaptují na prostředí mimo domov a mohou se
přirozeně připravit na vstup do většího kolektivu. Nespornou výhodou je také
menší finanční náročnost pro rodiče, kteří pro své děti tuto službu využívají.
Zvláště pokud se jim podaří získat příspěvek na péči o dítě od svého zaměstna17

Předpoklad vychází ze stavu projednávání normy v dubnu 2014.

18

Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
s. 18.

19

Vzhledem k probíhajícím diskusím okolo ZDS lze předpokládat, že v případě schválení zákona tato „úleva“
nebude tak výrazná a téměř žádná v případě DS s více než 12 dětmi.

20

Dětské skupiny mohou pečovat o velmi malou skupinu dětí i být velikostně srovnatelné s třídami
v mateřské škole.
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vatele, či mají toto zařízení přímo v zaměstnání či blízkosti domova. Jako největší
přínos vnímáme to, že parametry pro vznik zařízení typu "dětská skupina"
jsou navrženy tak, aby zaměstnavatelé i neziskové organizace mohli
provoz přizpůsobit podle svých podmínek a potřeb rodičů.“ (Prostor pro
rodinu, Dětská skupina. Aktuální informace o zřizování dětských skupin,
zvýraznění vlastní)21

Návrh zákona o dětské skupině reaguje na odborníky často prezentovaný požadavek stanovení jednotných pravidel, která mají zajistit právní garanci kvalitativních
parametrů služby denní péče a současně umožnit rozmanitost služeb poskytovaných
různým skupinám dětí od jednoho roku věku do počátku školní docházky podle jejich
individuálních potřeb. Podle návrhu ZDS ve znění projednávaném v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) v březnu 2014 jsou DS otevřené možnostem zahrnout
do konceptu výchovy a péče např. specifické tematické zaměření (a tak např.
motivovat děti pro zájem o určité profese)22 nebo aplikovat „alternativní“ výchovné
přístupy či styly23. Navzdory tomuto záměru se v současné době (tj. ve fázi druhého
čtení návrhu zákona v PSP ČR) zdá, že některé v současnosti existující inovativní typy
denní péče o předškolní děti, provozované momentálně podle obecně platných právních
předpisů, nebudou některými parametry provozu vyhovovat určitým paragrafům
zákona o dětské skupině. Jde konkrétně např. o lesní školky, jejichž provozní pravidla
ze své podstaty ve většině případů nesplňují velikostní a hygienické parametry dětské
skupiny, stanovené připravovanou vyhláškou o hygienických požadavcích na prostory
a provoz dětské skupiny do 12 dětí, resp. hygienickou vyhláškou č. 410/2005 Sb., jíž
se řídí provoz DS o velikosti 13-24 dětí, a to proto, že služby lesních školek jsou
založeny na celodenním pobytu dětí venku s přístupem k pouze minimálním vnitřním
prostorám a základnímu hygienickému zázemí. I z tohoto důvodu už v současnosti probíhají na ministerské úrovni diskuse o tom, jakým způsobem by ZDS měl být v případě
vstoupení v platnost novelizován, aby se zamezilo nežádoucím účinkům rušení takových
flexibilních služeb a zároveň bylo umožněno aplikovat klíčová, kvalitu zaručující
ustanovení této právní normy na co nejširší škálu různých typů služeb.
Záměru sladit požadavky na univerzálnost pravidel a na flexibilitu poskytovaných služeb vyhovuje ZDS tím, že jednak stanovuje minimální standardy a požadavky
pro zapsání do evidence DS (což bude podmínkou jejich činnosti) a jednak diferencuje
povinnosti zřizovatelů a provozovatelů podle potřeb dětí, jimž bude konkrétní DS
určena. Zákon vymezuje základní podmínky zabezpečení potřeb a bezpečnosti dětí i
jejich všestranného rozvoje dle věku, ale zároveň umožňuje poskytovatelům služby
pravidla své DS rozšířit, a tím zvyšovat kvalitu a diferencovanost služeb. Různé
zákonné požadavky na DS v závislosti na složení DS (podle počtu a věku dětí) jsou
podrobně popsány v prováděcím předpisu - "vyhlášce o hygienických požadavcích na
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí" připravované spolu se ZDS. Tato vyhláška
však bude muset po přijetí zákona o dětských skupinách projít celým schvalovacím
procesem.
Základní podmínky provozu služby péče o dítě v dětské skupině, které upravuje
projednávaná verze návrhu zákona, zahrnují následující:
• povinnost pravidelnosti poskytování péče,
• věk dětí, o které v DS může být pečováno (od jednoho roku věku do zahájení
povinné školní docházky),
21

viz http://www.prostorpro rodinu.cz/detska-skupina/

22

Námět účastníka závěrečného semináře konaného v rámci projektu, týkajícího se návrhu registru
prorodinných služeb.

23

Např. principy programu Začít spolu (http://sbscr.cz/?t=1&c=82).
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• provoz služby mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí,
• zaměření služby na „zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností,
kulturních a hygienických návyků dítěte,“
• typ poskytovatele (zaměstnavatel rodiče nebo poskytovatel, s nímž zaměstnavatel
rodiče uzavřel dohodu o poskytování služby vlastním zaměstnancům, dále ústav,
náboženská organizace, územní samosprávný celek nebo jím založená právnická
osoba, obecně prospěšná společnost, jestliže poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině je v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
nadace nebo nadační fond nebo vysoká škola),
• povinnost zápisu poskytovatele do evidence poskytovatelů dětských skupin,
• bezúhonnost poskytovatele i pečujících osob,
• odbornou způsobilost pečujících osob (zákon taxativně vymezuje seznam možných
kvalifikací, které zahrnují vysokoškolské a středoškolské zdravotnické a pedagogické
kvalifikace, odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a profesní
kvalifikaci chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky),
• povinnost stanovit
poskytovatelem,

kritéria

úhrady

nákladů

a

určení

výše

úhrady nákladů

• povinnost vést účetnictví dětské skupiny odděleně od ostatních účetních záznamů
poskytovatele,
• maximální velikost dětské skupiny (24 dětí) a nejnižší možný počet pečujících osob
připadajících na skupinu (1 pečující osoba pro DS do 6 dětí, 2 osoby pro DS od 7 do
24 dětí, 3 osoby pro DS od 13 dětí, pokud je alespoň jedno dítě mladší dvou let),
• povinnosti poskytovatele při zajišťování stravy, resp. podávání stravy zajištěné
rodiči dětí,
• povinnost poskytovatele zpracovat „plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností,
kulturních a hygienických návyků dítěte“ a vnitřní pravidla zařízení, řídit se jimi v rámci
poskytování péče dětem a zpřístupnit je v prostorách, kde je péče poskytována,
• povinnost vést evidenci dětí zapsaných v dětské skupině podle stanovených pravidel,
• povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby,
• povinnost před zahájením poskytování služby uzavřít s rodičem každého z dětí
smlouvu obsahující zákonem vymezené náležitosti,
• hygienické požadavky na prostory a provoz (ty upravuje pro DS do 12 dětí zmíněný
doprovodný prováděcí právní předpis a pro DS od 13 dětí hygienická vyhláška č.
410/2005 Sb.),
• pravidla vzniku, změny a zániku oprávnění a zápisu v evidenci poskytovatelů,
• pravidla kontroly podmínek provozu stanovených zákonem - kontrolu hygienických
požadavků na stravování, prostory a provoz zajišťují krajské hygienické stanice,
zatímco kontrolu ostatních podmínek stanovených zákonem zajišťují Státní úřad
inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,
• pravidla vymezující přestupky a správní delikty týkající se provozu služby péče o
dítě v dětské skupině.
Financování dětské skupiny záleží na rozhodnutí poskytovatele - finanční zdroje
pro provoz DS mohou zahrnovat úplatu rodičů, prostředky poskytovatele a jiné zdroje
jako grantové prostředky a sponzorské dary v libovolném poměru. Je ovšem nezbytné
dodržet kritérium neziskovosti provozu. Návrh zákona o dětské skupině zároveň zavádí
nově možnost daňového odpočtu nákladů na provoz DS pro zaměstnavatele, kteří
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budou tuto službu poskytovat svým zaměstnancům nebo jim na ni přispívat formou
nepeněžního plnění. Obdobně se v rámci ZDS zavádí sleva na dani z příjmů pro rodiče.
Výdaje zaměstnavatelů na zajištění služeb péče o děti mají být zahrnuty mezi
náklady, které lze uznat jako výdaje použité na dosažení, zajištění a udržení
zdanitelných příjmů a které se odečtou ve výši prokázané poplatníkem a ve výši
stanovené zákonem o daních z příjmů, což napomůže ke kompenzování nákladů
vzniklých zaměstnavatelům při poskytování služby péče o děti v dětské skupině.
Daňově uznatelné mají být také nepeněžní příspěvky zaměstnavatele na zajištění péče
o dítě zaměstnance poskytované jiným subjektem než zaměstnavatelem. V případě
uplatnění vynaložených nákladů zaměstnavatelem na zajištění péče o dítě zaměstnance
do daňově účinných výdajů, a to i v případě nepeněžního příspěvku zaměstnavatele na
zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované jiným subjektem než zaměstnavatelem,
stává se na straně zaměstnance tento příspěvek zdanitelným nepeněžním příjmem.
Vedle toho se zavádí sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří využívají služeb
péče o děti předškolního věku v souvislosti s participací na trhu práce, a to s platností
pro všechny právně upravené typy služeb péče o děti v České republice. Za každé
vyživované dítě, avšak jen žijící ve společné hospodařící domácnosti a jsoucí ve vztahu
k poplatníkovi v postavení syn/dcera nebo jiném odpovídajícím, by mělo být možné
uplatnit slevu podle § 35bb, odst. 1 ZDS:
„Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených
poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období
v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského
zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24“ (zákona o daních z příjmu
č. 586/1992 Sb. - pozn. autorky).
Přitom však lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy, stanovené
pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího
období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle
zákoníku práce. Tento limit aktuálně (v roce 2014) činí 8 500 Kč. V porovnání se
současnými odhady nákladů na stávající služby péče o dítě, s výjimkou veřejných
mateřských škol, se tato částka jeví jako nízká. Přesto nemá tato daňová úleva
obecnou podporu jako taková a ozývají se požadavky na její nepřijetí v rámci ZDS,
aby nebyly vytvářeny potenciální nerovnosti mezi rodiči využívajícími a nevyužívajícími
služeb denní péče.
O obě tato ustanovení má být doplněn zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb.
(v ZDS Část pátá, § 30).
Detailní informace k jednotlivým aspektům provozu dětských skupin podle
aktuálně (duben 2014) projednávané verze nově navržené právní normy zákona o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině poskytuje kapitola 4. metodiky
Kuchařové, Peychlové a Svobodové (2013) a tabulka č. 1.2. Vzhledem k tomu, že
všechny zde uvedené informace pocházejí z období druhého čtení probíhajícího schvalovacího procesu zákona o dětské skupině, je nezbytné brát zřetel na to, že zákon i
doprovodný prováděcí předpis do svého vstoupení v platnost ještě mohou doznat
zásadních změn.
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mateřská škola (formálně
provozovaná jako veřejná
nebo soukromá MŠ)

• školský zákon č. 561/2004
Sb.
• zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických
pracovnících
• zákon č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací
soukromým školám,
• vyhláška č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání
• vyhláška č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování

příspěvková organizace obce,
kraje, ministerstva;
školská právnická osoba;
společnost s ručením
omezeným (s.r.o.);
akciová společnost (a.s.);
obecně prospěšná společnost
(o.p.s.)/ústav (z.ú.);
popř. jiný typ právnické osoby

Právní základ
(názvy některých zákonů
uvádíme ve zkrácené
podobě)

Právní forma

MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ)
registrované ve školském
rejstříku

Typ služby/zařízení
(zde uvádíme běžně
užívané názvy těchto
zařízení – kromě názvu
„mateřská škola“ nejsou
podloženy platnou
legislativou)

Forma provozu

„jesle“, firemní školka,
dětský koutek, lesní školka,
školka/klub v (neziskovém)
mateřském/ rodinném
centru, zařízení při
(neziskovém)
coworkingovém centru
obecné právní předpisy –
především:
• občanský zákoník č.
89/2012 Sb.
• zákon č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně
• stavební zákon zákon č.
183/2006 Sb.
• zákoník práce č. 262/2006
Sb.
• vyhláška č. 268/2009 Sb.,
o technických požadavcích
na stavby
• zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
příspěvková organizace
obce, kraje – jen u „jeslí“;
obecně prospěšná společnost (o.p.s.)/ústav (z.ú.),
popř. občanské sdružení
(o.s.)/spolek (z.s.) nebo
není samostatným
subjektem, ale součástí
činnosti občanského
sdružení apod.

NEZISKOVÁ ZAŘÍZENÍ

příspěvková organizace
obce, kraje – jen u „jeslí“;
společnost s ručením
omezeným (s.r.o.);
akciová společnost (a.s.)

• živnostenský zákon č.
455/199 Sb. (vázaná
živnost „péče o dítě do tří
let v denním režimu“,
volná živnost „mimoškolní
výchova a vzdělávání,
pořádání kurzů, školení,
včetně lektorské činnosti“)
• vyhláška č. 410/2005 Sb.,
o hygienických
požadavcích na prostory a
provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a
mladistvých

„jesle“, firemní školka,
dětský koutek, školka/klub
v (komerčním) mateřském/
rodinném centru, zařízení
při (komerčním)
coworkingovém centru

SOUKROMÁ KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ

Tabulka č. 1.2 Rozdíly mezi jednotlivými formami provozu služeb denní péče o děti

není samostatnou právní formou
– jedná se o službu
registrovanou jako činnost/
jednu z činností poskytovatele

• zákon o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině a
o změně souvisejících zákonů
(vládní návrh zákona)
• vyhláška o hygienických
požadavcích na prostory a
provoz dětské skupiny do 12
dětí (připravuje se)

v případě uzákonění: většina
„jeslí“, firemních školek, klubů
apod. s určitou pravidelností
docházky dosud provozovaných
jako nezisková zařízení, popř. i
jako komerční zařízení

DĚTSKÉ SKUPINY (DS)
(služba vymezená nově
navrženou právní úpravou)*
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není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

školní vzdělávací program
vychází z Rámcového
vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání
vydávaného MŠMT

polodenní (do 6,5 hod) nebo
celodenní (6,5-12 hod) provoz
- nejčastěji celodenní cca 10
hod denně, např. 6,30- 16,30
hod

Program a náplň
výchovy a vzdělávání

Provozní doba

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

NEZISKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Počet dětí ve skupině

zpravidla od 3 do 6 let,
některé umožňují nástup od 2
let, všechny umožňují
prodloužení docházky do
nástupu povinné školní
docházky (tj. i při jejím
odkladu)
obvykle podle věku a zralosti,
v některých MŠ jsou skupiny
(třídy) věkově smíšené

MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ)
registrované ve školském
rejstříku

• MŠ s jednou třídou – min.
15 dětí ve třídě (13 dětí, jeli jedinou MŠ v obci);
• MŠ s více třídami –
v průměru 18 dětí ve třídě
(16 dětí, je-li jedinou MŠ
v obci);
• max. 24 dětí ve třídě, popř.
28 při získání výjimky
zřizovatele;
• třída zahrnující děti se
zdrav. postižením – min. 12,
max. 19 dětí

Princip rozdělení dětí
do skupin

Věkové rozpětí

Forma provozu

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

SOUKROMÁ KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

• minimum není stanoveno;
• max. 24 dětí;
• podmínky provozu se liší pro
skupiny do 4 dětí, o 5-6
dětech, o 7-12 dětech, o 1324 dětech;
• při rozhodování o velikosti
skupiny musí zřizovatel
zohlednit věk dětí, jejich
zdravotní stav a délku denního
pobytu v DS;
• velikost skupiny se také odvíjí
od poptávky, finančních,
prostorových a dalších
podmínek dle zákona
DS si podle zákona stanoví plán
výchovy a péče – poskytovateli
je ponechána volnost pro
konkrétní pojetí; rodiče dětí
v každé dětské skupině musí být
s plánem seznámeni

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

od 1 roku věku do zahájení
povinné školní docházky

DĚTSKÉ SKUPINY (DS)
(služba vymezená nově
navrženou právní úpravou)*
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Hygiena, ochrana
zdraví a bezpečnost

Personál – počet
pečujících pracovníků
na třídu a požadované
kvalifikace

Forma provozu

základ jsou 2 učitelé na třídu
zaměstnaní na šestihodinové
úvazky (odborná způsobilost
pro povolání učitele MŠ podle
zákona o pedagogických
pracovnících) – tj. maximální
objem mezd hrazený z
normativů;popř. asistent
pedagoga (odborná kvalifikace
podle zákona o pedagogických
pracovnících) – asistence u
dětí s postižením – mzda
hrazena z normativů;
popř. nepedagogický
pracovník jako pomocná síla –
mzda hrazena z prostředků
zřizovatele
zákonem stanovené
požadavky na velikost,
bezpečnost a hygienické
parametry vnitřních i vnějších
prostor budov využívaných
mateřskými školami;
MŠ má povinnost zajistit
vlastní venkovní prostory;
vyhláškou stanovené
podmínky pro zdravotní
způsobilost dětí k zápisu a k
účasti na akcích školy a pro
zdravotní způsobilost osob,
které s dětmi v rámci aktivit
MŠ pracují;
děti musí mít potvrzení o
absolvování všech
pravidelných očkování nebo
doklad lékaře o imunitě proti
nákaze či o trvalé
kontraindikaci;

MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ)
registrované ve školském
rejstříku

zákonem stanovené
požadavky na velikost,
bezpečnost a hygienické
parametry prostor budov
využívaných těmito
zařízeními – stejně jako u
MŠ;
obecné předpisy pro
bezpečnost a ochranu zdraví
při práci;
ve všech vnějších a
vnitřních prostorách MŠ je
zákaz kouření

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

obecné předpisy týkající se
požární ochrany,
bezpečnosti staveb,
bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci;
žádné předpisy přímo pro
nezisková zařízení;
řada neziskových zařízení si
stanoví vlastní standardy
analogické platným
standardům pro MŠ nebo
chystaným standardům pro
dětské skupiny (dle
připravovaného zákona)

SOUKROMÁ KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ

u vázané živnosti škála
možných kvalifikací
stanovena zákonem;
u volné živnosti si
provozovatel stanoví sám;
poměr počtu dětí na osobu
si provozovatel komerčního
zařízení stanoví sám

NEZISKOVÁ ZAŘÍZENÍ

pro DS se 13-24 dětmi jsou
hygienické podmínky ošetřeny
stejnými právními předpisy jako
pro MŠ (dříve i jesle);
pro DS s max. 12 dětmi jsou
hygienické a prostorové
požadavky na místnosti pro
pobyt a odpočinek, hygienická
zařízení, úklid a nakládání
s prádlem apod. vymezeny
s ohledem na počet (do 4 dětí,
5-12 dětí) a věk (zohlednění
zvláštních potřeb dětí do 3 let);
oproti MŠ nemá DS povinnost
zajistit vlastní venkovní prostory
pro pobyt dětí a může je
nahradit pobytem dětí venku na
dostupném veřejném hřišti nebo
v přírodě;
děti musí mít potvrzení o
absolvování pravidelného

minimální poměr počtu dětí a
pečujícího personálu:
do 6 dětí – 1 osoba;
7-24 dětí – 2 osoby;
13-24 dětí (při min. 1 dítěti
mladším 2 let) – 3 osoby;
kvalifikace personálu: různé
zdravotnické a pedagogické
profese s VŠ a SŠ vzděláním,
profese sociálního pracovníka a
profesní kvalifikace chůvy pro
děti do zahájení povinné školní
docházky

DĚTSKÉ SKUPINY (DS)
(služba vymezená nově
navrženou právní úpravou)*
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Poplatky

Kontrola kvality

Veřejné MŠ (strop daný
vyhláškou č. 14/2005 Sb.)
za docházku cca 600-800
Kč/měsíc při celodenní
docházce;
za stravu 29-48 Kč/den (platí
se pouze za suroviny);
Soukromé MŠ (není strop):
za docházku řádově několik
tisíc Kč/měsíc;
za stravování mohou rovněž
být vyšší

proces a náplň vzdělávání
pravidelně kontroluje Česká
školní inspekce;

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

zajišťována v pravidelném
režimu školou podle
výživových norem

Strava

řídí se předpisy platnými pro
daný typ neziskového
subjektu (mohou být
vybírány pravidelné členské
příspěvky za členství
v organizaci, která zařízení
provozuje, i poplatky za
docházku);
vzhledem k tomu, že příjmy
nesmí zařízení využívat jako
zdroj zisku, poplatky jsou
obvykle nejnižší možné
probíhá pouze kontrola
splnění základních obecných
požadavků na bezpečnost a
vhodnost prostor, kterou na
žádost zřizovatele zajistí

upraveno obecně platnými
právními předpisy

NEZISKOVÁ ZAŘÍZENÍ

upraveno obecně platnými
právními předpisy

evidence dětí obsahuje
záznamy o zdravotním stavu,
které jsou přístupny pečujícím
osobám;
obecné předpisy pro
bezpečnost a ochranu zdraví
při práci; ve všech vnějších a
vnitřních prostorách MŠ je
zákaz kouření

MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ)
registrované ve školském
rejstříku

Odpovědnost za škodu
způsobenou dítěti
nebo dítětem během
pobytu v zařízení

Forma provozu

kontrolu hygienických podmínek
provádějí krajské hygienické
stanice;
plnění ostatních formálních
podmínek a povinností

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

probíhá pouze kontrola
splnění základních obecných
požadavků na bezpečnost a
vhodnost prostor, kterou na
žádost

poskytovatel je povinen uzavřít
pojištění za škodu na majetku
nebo zdraví (dítěte);
pravidla odpovědnosti za škodu
upravena obecně platnými
právními předpisy
podle zákona musí být způsob
zajištění stravy ošetřen
smlouvou mezi rodičem a
provozovatelem DS;
stravu může zajišťovat přímo DS
i rodič

očkování nebo doklad lékaře o
imunitě proti nákaze či o trvalé
kontraindikaci;
evidence dětí obsahuje záznamy
o zdravotním stavu, které jsou
přístupny pečujícím osobám

DĚTSKÉ SKUPINY (DS)
(služba vymezená nově
navrženou právní úpravou)*

služba poskytování péče o dítě v
DS je ze zákona nekomerční;
lze ji poskytovat bez úhrady
nákladů nebo s jejich částečnou
nebo plnou úhradou, maximálně
do výše zřizovacích a provozních
nákladů;
rozhodnutí ponecháno na
zřizovateli

není dáno legislativou,
provozovatel si stanoví sám

upraveno obecně platnými
právními předpisy

SOUKROMÁ KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ
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hygienické podmínky za
účelem zahájení provozu a
pak pravidelně kontroluje
krajská hygienická stanice

MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ)
registrované ve školském
rejstříku

kontrola procesu výchovy a
péče není legislativně
vymezena;
posouzení kvality je
ponecháno především na
rodičích

chybějící kontrolní orgány
může do jisté míry suplovat
příslušný obecní úřad nebo
jiný orgán, zvláště pokud
zařízení nějakým způsobem
dotují;
posouzení kvality je ale
ponecháno především na
rodičích

hygienické podmínky za
účelem zahájení provozu
kontroluje krajská
hygienická stanice;

zřizovatele zajistí stavební
úřad a zástupci požární
stanice;

SOUKROMÁ KOMERČNÍ
ZAŘÍZENÍ

kontrola procesu výchovy a
péče není legislativně
vymezena;

stavební úřad a zástupci
požární stanice;kontrola
hygienických podmínek
hygienickou stanicí není
podmínkou – závisí na tom,
zda o ni zřizovatel požádá, a
zda hygienická stanice vyjde
vstříc;

NEZISKOVÁ ZAŘÍZENÍ

posouzení kvality je do značné
míry ponecháno na rodičích

kontroluje Státní úřad inspekce
práce a oblastní inspektoráty
práce; kontrola procesu
výchovy a péče není legislativně
vymezena;

DĚTSKÉ SKUPINY (DS)
(služba vymezená nově
navrženou právní úpravou)*

červen)

* informace v tabulce pochází z vládního návrhu zákona předloženého ke druhému čtení PSP ČR (první čtení proběhlo 26. 3. 2014, druhé plánováno na

Forma provozu
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1.2
2 Franciie
Následujjící obrázek
k ukazuje d
dvě základn
ní formy provozu služe
eb kolektivní denní
péče
e o děti, kte
eré existují ve Francii - mateřské
é školy a ne
eškolská za
ařízení denn
ní péče a typ
py služeb, které v rám
mci těchto právních forem
f
mohou být pro
ovozovány. V textu
níže jsou pak jednotlivé
j
právní
p
form
my a pod ně
n spadajíc
cí typy péče
e a jejich základní
rysy popsány.
ázek č. 1.2 Systém ko
olektivníc h služeb denní
d
péče
e o děti ve
e Francii
Obrá

1.2..1 Mateřřské školly
Provoz mateřských
m
h škol (MŠ)) ve Franciii se řídí usttanovenímii školského
o zákona
2
(le C
Code de l’éd
ducation) a dekretu čč. 90-788,24
který vym
mezuje činn
nost mateřřských a
zákla
adních školl. Mateřské
é školy majjí ve Franciii stejně jako v ČR ússtřední postavení v
rámc
ci systému služeb pé
éče o před
dškolní dětti. Stejně jako v Česské republice jsou
mate
eřské školy
y ve Franc
cii součásttí školské soustavy a jejich prrimárním cílem
c
je
vzdě
ělávání a so
ocializace dětí. Do MŠ jsou ve Frrancii přijím
mány děti o d dvou do šesti let
věku
u, kdy zpra
avidla přech
házejí do zzákladní šk
koly (ZŠ). Docházka
D
d
do mateřsk
ké školy
není pro děti povinná, ale
a obce jssou vázány
y povinnosttí zajistit v MŠ místo
o dětem
s trv
valým bydlištěm na svém
s
územ
mí, pokud jejich rodič
če mají o u
umístění dítěte do
mate
eřské školy zájem. V případě naplněnosti kapacitt MŠ v ob
bci nebo v jiných
odův
vodněných případech musí zajisstit místo v MŠ na území
ú
jiné obce (le Code
C
de
24

Décret n°90-78
88 du 6 sep
ptembre 1990
0 relatif à l''organisation et au foncttionnement des écoles
ma
aternelles et élémentaires.
é
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l’éducation, R212-21). Poptávka rodin po umístění dítěte do zařízení předškolního
vzdělávání v tomto věku je velmi vysoká - do MŠ dochází téměř 100 % dětí ve věku
tří let a starších (L‘école maternelle en France, 2004). Počet dětí mladších tří let věku,
které jsou do MŠ přijímány, závisí na obsazenosti konkrétní školy - zatímco mezi lety
1980 a 2001 bylo ve francouzských MŠ trvale cca 35 % dětí mladších tří let, v roce
2010 byl poměr těchto dětí už pouze cca 14 % (více viz Paloncyová et al. 2013b).
Vzdělávání ve francouzských MŠ je zajišťováno pedagogickým personálem se
specializací pro primární vzdělávání, tj. výuku dětí od nejnižšího věku v MŠ po 5. ročník
základní školy (tj. cca 10 let věku). Na každou třídu zároveň připadá minimálně jeden
asistent pedagoga, který pomáhá učiteli při příjmu a organizaci volného času dětí,
hygieně nejmenších dětí jakož i při přípravě a úklidu prostor a zařízení používaných
dětmi. Tento asistent nesmí pedagogického pracovníka nahradit.
Většina mateřských škol ve Francii je veřejná, tzn. zřizovaná územními
samosprávnými celky (obcemi a departementy), ale existují i MŠ se soukromými
zřizovateli.25 Docházka do veřejných mateřských škol je pro rodiče bezplatná - provoz
MŠ je financován dotacemi ze státního rozpočtu (ministerstvo školství) a z prostředků
zřizovatele (le Code de l’éducation, Art. L132-1). Státní dotace jsou určeny především
na úhradu mzdových prostředků odborného personálu, zatímco obce hradí především
provozní náklady a pomocný personál. Jsou povinny hradit tyto náklady u MŠ, které
samy zřizují a mohou přispívat i na provoz soukromých MŠ, které mají smlouvu se
státem (Les établissements d'enseignement privé, 2012).

1.2.2 Neškolská kolektivní zařízení denní péče o děti
Zatímco systém mateřských škol ve Francii má obdobné postavení jako systém
předškolního vzdělávání podle školského zákona v ČR, systém neškolských kolektivních
služeb péče o děti (tedy služeb kolektivní denní péče o děti provozovaných mimo režim
školského zákona) ve Francii se od české situace výrazně liší. Hlavními důvody jsou
právní jednota, konzistentnost, provázanost a vzájemná srovnatelnost, které francouzský systém neškolských služeb charakterizují a zároveň odlišují od dosud právně
jednotně neukotveného českého systému.
Systém všech neškolských služeb kolektivní péče o předškolní děti ve Francii se
řídí dekretem č. 2010-613,26 který vymezuje podmínky jejich provozu. Všechny tyto
služby spadají do kompetencí obcí. Dekret č. 2010-613 je již druhou novelizací
původně vydaného dekretu č. 2000-762 z roku 2000, který poprvé neškolské služby
denní péče o děti vymezil jako služby s primární funkcí výchovnou a socializační,
namísto funkce zdravotnické, která byla tradičně (stejně jako v ČR) přisuzována
zařízením typu jesle.
Pod pojmem „neškolská kolektivní zařízení denní péče o děti“ chápeme
v případě Francie všechna zařízení kolektivní péče o děti předškolního věku, která jsou
provozována v režimu tohoto dekretu a jsou tedy součástí širšího systému neškolských
služeb kolektivní péče o děti. Zatímco termínem „zařízení“ nazýváme instituce, jejichž
primárním účelem je péče o děti jako taková, termínem „služby“ označujeme souhrnně
25

Soukromí zřizovatelé MŠ se dělí na zřizovatele s uzavřenou smlouvu se státem o poskytování
předškolního vzdělávání a zřizovatele bez této smlouvy. Na každou skupinu se vztahují částečně odlišné
podmínky provozu. Soukromé MŠ se smlouvou jsou na rozdíl od soukromých MŠ beze smlouvy
oprávněny čerpat na provoz školy státní dotace (le Code de l’éducation).

26

Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins
de six ans, viz také Paloncyová et al. (2013b, s. 14-15).
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tyto instituce a služby (informační, poradenské, aktivizační apod.), které mohou být
poskytovány při těchto zařízeních nebo samostatně (např. ve francouzských „rodinných
centrech“) a mohou cílit jak na péči o děti, tak šířeji na otázky související s rodinným
životem. Zdůrazňujeme, že ačkoli se terminologie používaná v této publikaci pro
jednotlivé typy služeb a zařízení provozovaná v ČR a ve Francii překrývá, v některých
případech jsou stejnými pojmy v každé zemi označovány jiné služby (jako v případě
francouzských „rodinných center“ a českých „mateřských/rodinných center“ - viz
tabulka 1.3 a kapitola 4.3.1.3). Tyto rozdíly jsme se snažili pokud možno přehledně
odlišit.
Podle zmíněného právního předpisu je jednou z podmínek zahájení provozu
všech neškolských zařízení kolektivní denní péče písemný plán činnosti, který sestává
z výchovného, pedagogického a sociálního záměru zařízení. Záměr výchovný představuje základní postupy, kterými se provoz zařízení bude řídit, aby naplnil zákonem
dané požadavky zajištění bezpečnosti dítěte, rozvoje jeho autonomie, inteligence,
osobnosti a kreativity, vytvoření vhodného prostředí pro navazování vztahů s ostatními
dětmi i dospělými a pro zdárnou socializaci dítěte ve skupině. Záměr pedagogický
konkretizuje výchovný záměr tím, že stanoví pravidla organizace každodenního provozu a představuje konkrétní způsoby práce s dětmi a spolupráce s rodiči. Záměr
sociální pak reflektuje geografické a populační rysy dané lokality a vztahuje plán
vzniku nového zařízení k potřebám místních rodin, k místním zdrojům a infrastruktuře.
Sociální záměr musí vycházet ze socio-demografického rozboru a průzkumu aktuálních
a budoucích potřeb rodin v lokalitě.
Neškolská zařízení denní péče jsou podle tohoto právního předpisu od roku
2007 klasifikována jako sociální služby.27 Dekret zdůrazňuje povinnost jednotlivých
typů zařízení zajistit dostatečně flexibilní provozní dobu vycházející vstříc potřebám
rodin v lokalitě, vymezuje pravidla provozu jednotlivých typů zařízení podle počtu dětí,
o které v nich má být v jeden čas pečováno, převádí rozhodování o přijetí dítěte v
případě neočekávané potřeby rodičů do kompetence ředitele zařízení bez nutnosti
projednat důvody předem s nadřízenými institucemi. Dále vymezuje typy subjektů,
které mohou být zřizovatelem zařízení denní péče, jednotlivé typy zařízení (vč. typů
zařízení tzv. „experimentálních,“ nových, která mohou být provozována po určenou
dobu v provizorním režimu) a odbornou způsobilost, kterou musí mít členové pečujícího
a řídícího personálu podle funkce v určitém typu zařízení. Pro všechna tato zařízení
platí, že zřizovatelem může být jak veřejný (obec, kraj), tak soukromý (nezisková
organizace, sdružení rodičů, firma) subjekt.
Povolení ke zřízení určitého zařízení podle tohoto zákona uděluje Generální rada
departementu (kraje) na doporučení departementální pobočky Úřadu pro ochranu
matky a dítěte (la Protection maternelle et infantile, dále také PMI) v souladu
s aktuálními potřebami rodin v místě. PMI zároveň provádí kontrolu plnění právně
stanovených hygienických, technických a výchovných podmínek před započetím provozu i v jeho průběhu. Při splnění vymezených podmínek a získání povolení ke zřízení
zvoleného zařízení může zřizovatel na úhradu zřizovacích a provozních nákladů čerpat
na základě smlouvy dotace ze státní Pokladny rodinných dávek (la Caisse d’allocations
familiales, dále také CAF). Pokud nemá konkrétní zařízení smlouvu s CAF o finanční
podpoře, mohou rodiče dětí docházejících do zařízení čerpat tzv. doplněk na hlídání
dětí, který je testován příjmem rodiny (více viz Paloncyová et al., 2013b, s. 57-58).

27

Viz dekret č. 2007-230, první novelizace dekretu č. 2000-762. Důležité je připomenout, že služby péče o
děti nejsou v ČR součástí systému sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
který tuto oblast upravuje.
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Mezi neškolská zařízení denní péče o děti ve Francii se řadí různé druhy jeslí
(kolektivní, rodinné, rodičovské, mikrojesle), které jsou ve Francii vedle mateřských
škol hlavním typem zařízení denní péče o děti ve věku od 0 do 6 let, dále
kombinovaná zařízení, která pod jednou střechou sdružují více různých typů služeb
a jsou v současnosti velmi častým způsobem poskytování služeb denní péče o děti a
služeb pro rodiny s dětmi obecně, dále dětské zahrady (včetně experimentálních
„zahrad probuzení“), které v lokalitách s převisem poptávky doplňují kapacity, které
chybí v mateřských školách či jeslích nebo vykrývají svou provozní dobou časy, kdy
mají MŠ a jesle zavřeno, zařízení pro práci s dětmi a rodiči se sociálně-terapeutickou, socializační a aktivizační funkcí, dětské koutky především pro rodiny v sociálně
slabých lokalitách, rodičovská centra sdružující poradenské a informační služby pro
rodiny se službami péče, zařízení při coworkingových centrech, která poskytují
pracovní prostor a služby péče o děti „v jednom“ samostatně výdělečně činným
rodičům nebo rodičům hledajícím zaměstnání po skončení rodičovské dovolené, a
firemní zařízení (ta nejsou z důvodu velkého pokrytí obecními službami péče ve
Francii tak častá).
Blíže k popisu jednotlivých neškolských typů služeb denní péče viz kapitola 2.2,
Paloncyová et al. (2013b). Některé konkrétní příklady dobré praxe zmiňuje také
metodika pro zřizovatele (Kuchařová, Peychlová, Svobodová, 2014). Hlavní rysy a
podmínky provozu jednotlivých typů služeb, které vycházejí z ustanovení platných
právních předpisů, představuje následující tabulka č. 1.3.
Tabulka č. 1.3 Typologie neškolských zařízení denní péče o děti ve Francii
Typ zařízení
• Počet dětí (možno navýšit
• 10 %)
• Věkové rozpětí
• Právní úprava
Mateřské školy
• V průměru 26 dětí/třídu
• Věk dětí (2) 3 – 6 let
• Provoz podle školského zákona a
dekretu č. 90-788

Hlavní rysy

• Každodenní provoz
• Pravidelná každodenní polo/celodenní docházka
• Součást systému školství – řídí se harmonogramem školního
roku vč. volných střed a prázdnin
• Téměř 100% účast dětí od 3 do 6 let
• Na každou třídu připadá minimálně 1 pedagog a 1 asistent
• Klíčový pedagogický personál má kvalifikaci učitelů v základním
školství
• Veřejný (obec, departement) nebo soukromý (NNO, církve)
zřizovatel
• Spolufinancovány státem (rozpočet školství), místními
samosprávami, rodiči
• Ve veřejných MŠ je docházka zdarma
Jesle („kolektivní“)
• Pravidelná docházka
• Provozní doba každodenní polo/celodenní, někdy i
• Min. 20, max. 60 dětí
v nestandardní časy (víkendy, noci)
• Věk dětí 0 – 6 let
• Provoz podle dekretu č. 2010-613 • 66 % veřejný zřizovatel, 27 % NNO
• Věkově smíšené i oddělené skupiny
• Sdílení místa při částečné docházce
Dětské zahrady
• Pravidelná docházka
• Provozní doba buď obdobná provozu MŠ a jeslí, nebo
• Max. 80 dětí
v nestandardní časy (středy, víkendy, prázdniny) pro vykrytí
• Věk dětí 2 – 6 let
poptávky ve dnech školního volna
• Provoz podle dekretu č. 2010-613
• Alternativní typ: „zahrady probuzení“ – experimentální typ
zařízení pro děti ve věku 2-3 let, usnadňující adaptaci
Mikrojesle/minijesle
• Pravidelná docházka, ale možnost větší flexibility organizace
provozu podle potřeb rodin a dětí
• Max. 9 dětí
• Nižší nároky na prostory a personální zajištění oproti větším
• Věk dětí 0 – 6 let
zařízením
• Provoz podle dekretu č. 2010-613
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Typ zařízení
• Počet dětí (možno navýšit
• 10 %)
Hlavní rysy
• Věkové rozpětí
• Právní úprava
• Pravidelná docházka
Rodičovské jesle
• Provozní doba každodenní polo/celodenní
• Max. 25 dětí
• Podmínkou zápisu je pravidelná účast rodičů na provozu (péče/
• Věk dětí 0 – 6 let
údržba/administrativa atd.)
• Provoz podle dekretu č. 2010-613
• Zřizovatel – často sdružení rodičů nebo centrum sociálních
služeb
• Sociálně-aktivizační funkce nebo alternativa pro rodiče se
zájmem se více podílet
Rodinné jesle
• Místo pro setkávání mateřských asistentek se svěřenými dětmi:
podpora socializace dítěte a prostor pro sdílení mezi
• Max. 150 dětí
asistentkami
• Věk dětí 0 – 4 roky
• Provoz podle dekretu č. 2010-613 • Provoz 1-2x týdně
• Zřizovatel je zároveň zaměstnavatelem mateřských asistentek
• Kolektivní zařízení vedené max. 4 mateřskými asistentkami
Centra mateřských asistentek
• Každá mateřská asistentka se stará o max. 4 děti, s každou
• Max. 16 dětí
rodinou má uzavřenou zvláštní smlouvu o péči
• 4 děti na pečovatele, věk dětí dle
• Pravidelná péče
licence?
• Provoz podle zákona č. 2010-625 • Zařízení stojící na pomezí individuální a kolektivní péče
• Příležitostná docházka bez předchozího nahlášení
Zařízení pro děti a rodiče
• Povinná účast dítěte i rodiče
• Maximální kapacita není
• Sociálně-terapeutická a aktivizační funkce pro rodiče, socializační
stanovena
funkce pro děti
• Věk dětí 0 – 4 roky
• Provoz podle dekretu č. 2010-613 • Zaměření na zvyšování rodičovských kompetencí rodičů ze sociálně
znevýhodněných prostředí nebo podpora rodičům/rodinám
v obtížných životních situacích
• Specifický příklad: „zelené domy“ – podmínkou je trvalá účast
psychologa, možnost anonymní docházky

• Zařízení sdružující pod jednou střechou více prorodinných služeb
Kombinovaná zařízení a
• Rodičům usnadňuje orientaci v nabídce služeb v dané lokalitě
rodičovská centra
• Soustředění různých zařízení kolektivní péče o děti do jednoho
• Max 100 dětí
objektu za účelem efektivního využití prostor, provozních
• Věk dětí 0 – 6 let
nákladů i personálních zdrojů
• Provoz podle dekretu č. 2010-613
• Dětem usnadňuje přechod mezi jednotlivými zařízeními
• Především rodičovská centra poskytují také informační a
poradenské služby pro rodiny
• Příležitostná péče o děti, jejichž jeden rodič nepracuje
Dětské koutky
• Intenzita docházky omezená – ve státních koutcích obvykle max. 12
• Max 60 dětí
hodin (3 půldne) týdně, v soukromých se může lišit
• Věk dětí 0 – 6 let
• Provoz podle dekretu č. 2010-613 • Některé koutky poskytují služby péče v netradičních hodinách
(večer, v noci, o víkendu)
• Plní důležitou roli v aktivizaci nezaměstnaných rodičů především
v sociálně znevýhodněných lokalitách
• Specifický příklad: „bébécars“ (pojízdné dětské koutky) –
experimentální typ zařízení; dětský koutek zřízený v autobuse, který
každý půlden v týdnu stojí v jiné lokalitě; pohybuje se mezi hůře
dostupnými a sociálně vyloučenými lokalitami; využíván
nezaměstnanými/izolovanými rodiči především na pobídku střediska
sociálních služeb

Firemní zařízení (jesle)
• Maximální kapacita není stanovena
– záleží na typu služby/zařízení
• Věk dětí 0 – 6 let
• Provoz podle dekretu č. 2010-613

•
•
•
•

Provozovaná pro děti rodičů zaměstnaných u konkrétní firmy
Obvykle je součástí kombinovaného zařízení
Ne příliš častá
Provoz musí spolufinancovat zaměstnavatel

• Nově se objevující iniciativy spojující podporu vlastního podnikání
Zařízení při coworkingových
rodičů na nebo krátce po rodičovské dovolené se službami péče o
centrech
děti
• Provoz podle dekretu č. 2010-613

• Zřizovatelem je často neziskový subjekt, ale může být i součástí
veřejného zařízení (jeslí)
• Rodič má k dispozici pracovní stůl, počítač a připojení k internetu ve
sdílené kanceláři, zatímco o dítě pečuje kvalifikovaný personál
• Věkové rozmezí přijímaných dětí, pravidla docházky a výši ceny za
využívání služby určuje zřizovatel
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1.2.3 Hlavní inspirativní aspekty systému neškolských služeb
denní kolektivní péče o děti ve Francii
Při diskusích o zákoně o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jakož
i o dalším směřování legislativních a správních opatření v rámci systému neškolských
služeb denní péče o děti jako celku by mohlo jako vzorový model posloužit celkové
pojetí systému neškolských služeb denní péče o děti i dílčí principy aplikované a propagované jednotlivými typy služeb provozovaných ve Francii. Z francouzského systému
neškolských služeb kolektivní denní péče o děti zde proto vybíráme hlavní inspirativní
principy, které mohou přispět jak k těmto snahám, tak k obohacení systému předškolního vzdělávání v mateřských školách v ČR, který je sice intenzivně formalizovaný a
považovaný za záruku vysoké kvality, ale zatím pouze pozvolna odolává náporu nově
vznikajících potřeb a požadavků ze strany rodin, které volají po jeho větší flexibilitě a
otevřenosti.
Hlavní inspirativní principy celkové koncepce francouzského systému služeb
denní péče o děti lze shrnout následovně:
1. Péče o děti je chápána jako úkol společnosti - stát, departementy (kraje) i
obce v něm hrají aktivní roli
Základním koncepčním principem francouzského systému služeb denní péče je obecně
uznávaná spoluodpovědnost všech aktérů za péči, výchovu a vzdělávání dětí od narození do počátku školní docházky - státu, krajských a obecních samospráv, občanských
iniciativ a rodiny. Raná péče a výchova dětí jsou chápány jako součást integrovaného
programu péče o děti a mládež od narození do dospělosti.
Stát stanovuje celostátní koncepci péče a její základní principy a řídí jejich dosahování,
vytváří legislativní základ systému.
Departement (kraj) zabezpečuje rovnováhu nabídky a poptávky po službách denní
péče na základě monitorování situace, vyhodnocování potřeb a plánování skrze dva
hlavní orgány:
Pokladny rodinných dávek (la Caisse d’allocations familiales, CAF) na úrovni
departementu, resp. centrální Národní pokladna rodinných dávek (CNAF) jsou
odpovědné za distribuci sociálních dávek, sociální služby pro rodinu (vyplácení
finančních příspěvků na služby /např. hlídání dětí/, podněty pro zřízení určitých typů
služeb, vydávání akreditací na tyto služby).
Úřad na ochranu matky a dítěte (la Protection maternelle et infantile, PMI) je
poradní orgán zřízený Generální radou departementu (kraje), který má právní odpovědnost za ochranu a zabezpečení dětí a matek z různých hledisek, mj. provádí
kontrolu a dozor nad službami péče o děti do 6 let z hlediska kvality péče, kvalifikace
pečovatelů apod.
Obce (svazky obcí) jako mluvčí rodin se zasazují o to, aby jejich potřeby byly
uspokojeny. Jsou hlavními zřizovateli služeb denní péče o děti, koordinují služby na
svém území (obvykle na základě víceletého plánu rozvoje péče o děti do šesti let).
Mohou uzavřít vzájemný závazek ke spolufinancování s CAF.
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2. Centrálně a jednotně stanovený hlavní účel neškolských služeb péče o děti
Dekret č. 2010-613, který je určujícím právním předpisem pro provoz veškerých typů
služeb a zařízení denní péče o děti mimo systém školství, jednotně vymezuje funkci
výchovnou a socializační jako primární funkci těchto služeb a zařízení.
3. Kolektivní denní péče o děti je poskytována jako součást komplexnější
podpory rodiny, zejména pro rodiny vyžadující zvláštní přístup nebo sociální
pomoc
Raná péče a výchova jsou pojímány v širokém kontextu rodinné politiky, zohledňují
odlišné individuální potřeby dětí, rodin a rodičů z hlediska jejich sociální situace či
životních podmínek, příp. zdravotního stavu. Francouzský systém nabízí i služby
nerodinné péče o děti spojené s prací s celou rodinou - mj. zřizováním i takových
zařízení, kde jsou kromě výchovně-vzdělávací péče o děti poskytovány rodičům různé
sociální, vzdělávací a konzultační služby nebo kde jsou v návazných službách poskytovány sociálně-integrační či aktivizační služby či volnočasové aktivity se sociálněterapeutickou funkcí.
4. Centrálně a jednotně stanovené podmínky zřízení a provozu jednotlivých
typů zařízení, odstupňované v odůvodněných případech podle jejich účelu a
velikosti (počtu přijímaných dětí) a uplatňované v souladu s lokálními specifiky
Dekret č. 2010-613 jednotně vymezuje pravidla zřízení nového zařízení podle seznamu
typů zařízení definovaných tímto právním předpisem, taxativně vyjmenovává vhodné
formy odborné způsobilosti pečujícího personálu podle typu zařízení a pracovní pozice,
stanoví nutný minimální poměr počtu dětí na jednu pečující osobu (pět nechodících
nebo osm chodících dětí na jednu osobu) platný pro všechny typy zařízení. Rozměry a
technické parametry prostor, v nichž je zařízení provozováno, nejsou dekretem ani
jiným souvisejícím právním předpisem blíže specifikovány. Dekret pouze stanoví, že
„místnosti a jejich uspořádání (vybavení) musí umožňovat realizaci výchovného záměru“ a „interiér zařízení musí být uzpůsoben tak, aby dopřával vstřícnému přijímání
rodičů a organizaci schůzek personálu“ (článek č. 180-9). Hodnocení vhodnosti prostor
pro provoz konkrétního zařízení v souladu s místními podmínkami a potřebami rodin je
tak ponecháno v kompetenci příslušných pracovníků Úřadu na ochranu matky a dítěte.
Kromě ustálených dekretem jmenovaných typů zařízení dekret rovněž umožňuje vznik
a provoz zařízení experimentálního typu.
5. Lokální a krajská koordinace rozvoje služeb v souladu s potřebami a
charakteristikami rodin
Podle dekretu č. 2010-613 je rozvoj veškerých služeb denní péče ve Francii
v kompetenci obcí.
Obce jsou hlavním aktérem systému služeb denní péče o děti, jsou v přímém kontaktu
s rodinami, průběžně sledují a analyzují jejich potřeby a stav poptávky, na něž se snaží
cestou lokálních opatření a navrhování vzniku nových služeb reagovat. Obce jsou
zřizovatelem velké části služeb denní péče, s nimiž udržují pravidelný kontakt a
zároveň spolupracují a komunikují s dalšími zřizovateli služeb, kterými mohou být
např. občanská sdružení, sdružení rodičů nebo soukromé subjekty.
Generální rada departementu (obdoba české krajské rady) zajišťuje koordinaci
systému služeb denní péče o děti na úrovni departementu a vytváří rodinnou politiku
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departementu. Zároveň vydává obcím a dalším zřizovatelům povolení zakládat a
rozšiřovat nabídku zařízení denní péče na základě doporučení PMI, vykonává dozor nad
zařízeními denní péče, účastní se procesu kontroly kvality péče v nich a poskytuje
zařízením finanční podporu.
Obce i Generální rada se v rámci procesu plánování a realizace rozvoje služeb řídí
principem co největší flexibility v otázkách provozní doby zařízení, věkového rozpětí
přijímaných dětí, požadované výše úplaty, vyhovění individuálním potřebám
přijímaných dětí a spolupráce s rodiči, na které klade důraz dekret č. 2010-613.
Krajské komise pro děti a mládež (la Commission Départementale de l’Accueil des
Jeunes Enfants, CoDAJE) sjednocují aktéry rodinné politiky na úrovni kraje (departementu). Jejich posláním je reflektovat, navrhovat a sledovat opatření a diskuse
týkající se organizace, provozu a rozvoje služeb péče o děti a zajišťovat, aby zaměření
krajské politiky bylo ve prospěch dětí v kraji. Podílí se na oblastním diagnostikování
potřeb rané péče o děti.
6. Kontrola a garance kvality na úrovni kraje vycházející z centrálně stanovených pravidel daných právními předpisy, ale v souladu s lokálními specifiky
Kontrola kvality péče a provozu je podle celostátně platných procedur prováděna před
udělením povolení k zahájení provozu a dále průběžně pracovníky departementálních
pracovišť PMI ve spolupráci s Generální radou departementu.
7. Centrálně stanovená jednotná pravidla financování jednotlivých typů
zařízení zahrnující nárok všech registrovaných typů zařízení na určitou formu
a objem státních dotací, spravovaných na úrovni departementu
Pravidla financování všech typů zařízení, která definuje dekret č. 2010-613, jsou
jednotně vymezená tak, aby se na úhradě nákladů poskytování péče vždy podíleli
rodiče dětí a Národní pokladna rodinných dávek CNAF, resp. její departementální
pobočky CAF (skrze dotace PSU poskytované přímo zřizovateli zařízení nebo skrze
příspěvky rodinám).28 Obec a departement se finančně spolupodílejí především na
úhradě nákladů na výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících zařízení.29
8. Reprezentace zájmů rodin na celostátní i lokální úrovni
Kromě toho, že jsou obce povinny průběžně sledovat potřeby rodin na svém území a
zastupovat jejich zájmy, existuje ve Francii Národní unie rodinných asociací (sdružení,
obdoba odborů - l´Union nationale des Associations Familiales, UNAF), jež zajišťuje
dialog mezi reprezentací rodin a vládou v oblastech, jako jsou rodinné dávky, slaďování
soukromého života (rodiny) a zaměstnání, poznání a uspokojování zájmů rodin, práva
a výchova dětí, koncipování státní a regionální rodinné politiky aj.
Hlavní inspirativní principy provozu jednotlivých typů zařízení shrnuje tabulka č. 1.4.

28

Blíže k jednotlivým typům dotací a dávek viz Paloncyová et al. 2013b.

29

Expertní rozhovor s představitelkou obce Martigues provedený během mezinárodní konference pořádané
10. 10. 2013 v rámci projektu.
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Tabulka č. 1.4 Důležité principy poskytování rané péče a výchovy dětí
Princip

Pestrost nabídky služeb
péče a výchovy:
systém zohledňuje
diferencované individuální
potřeby rodin a dětí
širokou nabídkou různých
typů zařízení a též jejich
slučováním do tzv.
kombinovaných zařízení

Svobodný výběr formy
denní péče rodiči podle
vlastních potřeb

Individuální přístup k dítěti

Zpřístupnění nerodinné
péče i nejmladším dětem
volbou vhodných metodik
Časový prostor a odborná
pomoc pro adaptaci
(zejména nejmladších) dětí
na nerodinnou péči

Společná základní pravidla
pro všechna mimoškolní
zařízení denní péče a
výchovy a současně
možnost variability služeb

Důraz kladen na kvalitu
péče, zejména v přístupu
k dětem, zohledňování
individuálních potřeb dětí i
rodičů

Jak se uskutečňuje, uplatňuje
(podle relevance uvádíme v závorkách příklady francouzských zařízení
uplatňujících daný princip)
Škála služeb zahrnuje zařízení „běžná“ (kolektivní jesle, mateřské školy) i
s různou specializací, např.:
- rozšíření o péči i v nestandardních časech (jesle, dětské zahrady, dětské
koutky),
- zapojování rodičů do pečovatelských a jiných aktivit zařízení (rodičovské
jesle),
- zvýšený důraz na adaptační fázi docházky (rodičovská centra, rodičovské
jesle), zařízení určená užší věkové kategorii (0-3 v „zelených domech“, 2-3 v
„zahradách probuzení“),
- orientace na sociálně znevýhodněné skupiny - rozšíření služeb péče o služby
socializační a sociálně integrační (rodičovské jesle, pojízdné dětské koutky
Bébécars),
- umožnění krátkodobé docházky (dětské koutky),
- propojení péče o děti a zaměstnání (samostatného podnikání) matek
(coworkingová centra).
- Nabízeno je široké spektrum forem péče, včetně péče individuální.
- Nároky na finanční podporu rodičů jsou upraveny tak, aby rodiče měli při
volbě různých zařízení rovnoprávné podmínky, aby žádná volba nebyla
zvýhodněna.
- Platí limity na maximální počty dětí v jednotlivých typech zařízení, ve skupině
a připadajících na pečovatele, přičemž se bere ohled na věk a zdravotní stav
dětí i sociální podmínky jejich rodin.
- Zařízení úzce spolupracují s rodiči, informují se (denně) o zdravotním stavu a
potřebách dítěte, informují rodiče o poskytované péči a konzultují ji s nimi.
- Při péči jsou zohledňovány individuální rozdíly, v mnohých zařízeních je
podporována samostatnost dětí, partnerství vychovatele a dítěte.
- Početnost a specializovaná odbornost personálu umožňuje individuální přístup
k dětem.
- Různá zařízení umožňují úzkou spolupráci s rodiči (přímá účast po určitou
dobu adaptace, donášení vlastního jídla, plen a dalších pomůcek, podrobné
vzájemné informování o péči za jednotlivé děti aj.).
- Některá zařízení nabízejí lepší podmínky pro adaptační období, jako užší
spolupráci s rodiči, účast rodičů na péči, malé skupinky dětí, časově omezenou péči na méně dní a hodin v týdnu (zelené domy, zahrady probuzení,
dětské koutky, rodičovské jesle)
- Kombinovaná zařízení sdružující „klasické“ kolektivní jesle s dětskými koutky,
rodičovskými jeslemi, zahradami probuzení.
- Právně jsou vymezeny hlavní parametry, jejich konkrétní realizace je
v kompetenci krajů nebo obcí nebo přímo zařízení.
- Legislativně jsou vymezeny obecně platné požadavky na kvalifikaci
pečujících osob/vychovatelů, a to s ohledem na početnost skupin dětí
v zařízení i jejich věk.
- Legislativně je pro jednotlivé typy zařízení stanoven maximální počet dětí
v zařízení a počet dětí na pečující osobu (obvykle 1 osoba na 5 nechodících
dětí a 1 osoba na 8 chodících dětí); obdobně jsou doporučeny prostorové
parametry (obvykle 6,5 m2 na nechodící dítě, 12 m2 na chodící dítě).
- U nových či adaptovaných zařízení je povinné schvalování hygienických
(kompetence obce) a bezpečnostních parametrů (hodnotí PMI), standardy u
venkovních prostor respektují místní specifika (nižší v městské zástavbě).
- Pro získání povolení k provozu zařízení je vyžadován výchovný plán zařízení;
zákon vymezuje oblasti, které musí být zahrnuty v zájmu srovnatelnosti, ale
každé zařízení samo volí způsoby jejich naplnění.
- Systém kontrol a předpisů, výchovné a pedagogické plány jako základ všech
zařízení, kvalifikovanost personálu a individuální přístup k dětem; princip
postupu pečovatele se skupinou napříč ročníky, věkově oddělené i smíšené
„třídy“.
- Pro schválení zřízení nového zařízení a získání veřejných financí
prostřednictvím CAF je vždy vyžadován od zřizovatele zpracovaný výchovný
plán a provozní předpis zařízení.
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Pro české podmínky je nejčastějším typem individuální péče o děti péče
vlastního rodiče, nejčastěji matky, která je na mateřské či rodičovské dovolené nebo
zůstává v domácnosti. Pro Českou republiku je na rozdíl od Francie typické, že matky
zůstávají doma s dítětem až do jeho věku tří let, kdy, pokud je přijato, nastupuje do
veřejné mateřské školy. Rostoucí výše vzdělání žen (dle údajů Českého statistického
úřadu je ve věku do 34 let vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných žen než mužů) na
jedné straně a na druhé straně potřeba finančně rodinu zajistit mají vliv na to, že část
mateřské populace pracuje již před třetími narozeninami dítěte. Tím je částečně
zejména u vysokoškolsky vzdělané populace matek zjemněna ostrá hranice mezi
obdobím výlučné péče o děti a návratem do zaměstnání, většinou na plný úvazek. Po
roce 1990 však došlo k výraznému propadu počtu zařízení jeselského typu, částečně
vlivem poklesu poptávky v období, kdy bylo matkám umožněno zůstat doma s dětmi
až tři roky při pobírání rodičovského příspěvku (více Paloncyová et al., 2013b). Nabídka
alternativních služeb kolektivního typu je pro děti mladší tří let omezená, ale je
zároveň i nepřehledná (viz kapitoly 1 a 4). Navíc u nás převažuje názor, že v tomto
věku je pro dítě prospěšnější péče jedné stálé osoby (více kapitola 5). Z těchto
důvodů se postupně objevuje jak poptávka, tak nabídka služeb chův.
Za nerodinnou individuální péči o malé děti, tj. služby chův, je považována
péče o dítě, kterou zajišťuje jedna osoba, jež není v příbuzenském vztahu s dítětem a
jež za svoje služby pobírá od rodičů dítěte finanční odměnu nebo plat. V České
republice není tato péče na rozdíl od Francie zatím hojně rozšířena. Jak bude
podrobněji popsáno dále, důvodem je jednak finanční nedostupnost těchto služeb,
pokud jsou využívány pravidelně, jednak zatím nízká důvěra rodičů k těmto službám.
Ta pramení v první řadě z nedostatečné institucionalizace této profese a také z nedostatečné informovanosti a předsudků veřejnosti. Ve Francii byly již tyto aspekty ve
značné míře překonány, a to zejména díky jasnému právnímu vymezení profese chůvy
a poskytování jejích služeb. K jejich rozšíření také významně přispěla finanční podpora
ze strany státu, naplňující požadavek na rovný přístup rodin k různým typům péče.
Tato kapitola má za cíl nastínit základní charakteristiky individuální péče, tj.
rodičovské a služeb chův v obou zemích, jež dále poslouží pro orientaci v dalších
kapitolách. Podrobnější popis obou systémů je rozpracován ve studii Paloncyová et al.,
2013b.
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2.1 Česká republika
Současné možnosti individuální péče o děti předškolního věku v České republice
ilustruje obrázek č. 2.1.
Obrázek č. 2.1 Systém individuální péče o děti do šesti let v ČR

Rodičovská
péče
(mateřská,
rodičovská
dovolená, rodič
v domácnosti)
2.1.1

Neziskové
formy péče
v souladu
s obecnými
právními předpisy

Neformální
(neprofesionální)
péče
(příbuzní, přátelé apod.)

Ziskové formy
péče
Vázaná živnost
„Péče o děti do
tří let věku
v denním
režimu“

Šedá
ekonomika
– práce
na černo

Volná živnost
„Poskytování
služeb pro
rodinu
a domácnost“

2.1.1 Rodičovská péče
Rodičovskou péči je možné chápat jako jednu z forem individuální péče. Jedná
se o případy, kdy o dítě pečuje převážně jeden z rodičů, případně oba. Délka tohoto
období závisí jak na osobních preferencích a potřebách dítěte a rodičů, tak na rodinné
politice daného státu, a to z hlediska nastavení mateřské, případně otcovské, a rodičovské dovolené, tedy doby, po kterou je dle zákona zaměstnanci drženo zaměstnavatelem jeho pracovní místo, a z hlediska nastavení dávek, na které má rodič převážně
pečující o své dítě nárok. Opatření rodinné politiky se pak významně podílejí na
rozhodování rodin a na jejich poptávce po službách denní péče v různém věku dítěte.
Dle stávající právní úpravy má v České republice matka (ve specifických
případech otec) nárok na mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů, z toho šest týdnů
musí být čerpáno před porodem a 22 týdnů po porodu. Mateřská dovolená nemůže být
nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže v žádném případě končit ani být přerušena před
uplynutím šesti týdnů ode dne porodu.
Během mateřské dovolené pobírá matka peněžitou pomoc v mateřství. Tato
dávka se po roce 1989 v principu neměnila. Dílčí změnou bylo v roce 2008 vyrovnání
délky nároku pro osamělé matky a matky žijící v manželství, a to na jednotných 28
týdnů (37 týdnů v případě porodu vícerčat). Do té doby měly osamělé matky nárok na
delší mateřskou dovolenou, a to 37 týdnů. Výraznějších změn doznal výpočet výše
dávky v souladu s celkovými změnami nemocenského pojištění. V současnosti činí
peněžitá pomoc v mateřství 70 % denního vyměřovacího základu30. Zásadní podmín30

Výpočet viz MPSV (http://www.mpsv.cz/cs/7#vdnp)
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kou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnky/pojištěnce na pojištění
alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu
na mateřskou dovolenou. Není-li tato podmínka splněna, zákon o státní sociální
podpoře umožnuje přiznání a výplatu rodičovského příspěvku ode dne narození dítěte.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má i pojištěnec, který je otcem dítěte
nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s ní uzavřel písemnou dohodu, že
bude o dítě pečovat, a to nejméně po dobu sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů.
Otec může čerpat peněžitou pomoc v mateřství nejdříve od počátku sedmého týdne po
porodu dítěte. Matka a otec se tak mohou střídat v pobírání dávky, četnost střídání
omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci
v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění,
pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak.
Jednou ze základních dávek státní sociální podpory v České republice, která je
zároveň jedním z hlavních nástrojů podpory rodin s malými dětmi, je rodičovský
příspěvek.31 Byl zaveden v roce 1990 (dříve mateřský příspěvek) a nárok na něj měl
rodič, který zůstal v domácnosti, aby mohl pečovat o dítě mladší tří let nebo sedmi let,
pokud šlo o dítě dlouhodobě nemocné. V letech 1990-1995 byla pouze valorizována
jeho výše a nejvyšší možný výdělek při pobírání této dávky.
Od zařazení do systému státní sociální podpory (1995) došlo k prodloužení
nároku na pobírání rodičovského příspěvku na čtyři roky, délka rodičovské dovolené
(od roku 1989 stanovena další mateřská dovolená na 3 roky, od roku 2001 uzákoněna
jako rodičovská dovolená) však zůstala beze změny a nesoulad, který tímto vznikl v
délce nároku na rodičovskou dovolenou (do tří let věku dítěte) a na rodičovský
příspěvek (do čtyř let věku dítěte), trvá dodnes. Rodičovský příspěvek byl v období
1995 do 2006 odvozován od násobku životního minima, v roce 2007 byla jeho výše
počítána jako 40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. Výše příspěvku
vzrostla mezi lety 1990 a 2007 z 900 Kč na 7 582 Kč. Od roku 2004 neplatí žádná
omezení ve výdělečné činnosti rodiče pobírajícího rodičovský příspěvek, pokud tento
zajistí v době výkonu zaměstnání péči o dítě zletilou osobou.
Zásadní změnou, důležitou i pro rozhodování rodičů o délce přerušení pracovní
kariéry, bylo v roce 2008 zavedení možnosti volby výše, a tedy i délky pobírání
rodičovského příspěvku. Rodič si mohl zvolit čerpání rodičovského příspěvku do dvou,
tří nebo čtyř let věku dítěte. Volbou doby čerpání si zároveň zvolil k ní příslušnou výši
příspěvku, a to ve třech základních výměrách v pevných měsíčních částkách (11 400
Kč, 7 600 Kč a 3 800 Kč).
Od 1. 1. 2012 má nárok na rodičovský příspěvek rodič, který po celý kalendářní
měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do
vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do čtyř let věku dítěte. Rodiče si mohou
zvolit, který z nich uplatní nárok na rodičovský příspěvek a v jaké výši, pokud alespoň
jeden z nich splňuje stanovené podmínky. Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině
lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro
stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo
převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může (podobně jako
v předchozím období) volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ následovně:

31
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- pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno
7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše 7 600 Kč;
- pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše
rodičovského příspěvku omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského
příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně;
- pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží
rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce devátého
měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do čtyř let věku dítěte.
Postupně docházelo i k uvolňování pravidel pro využívání institucionální denní
péče bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. Např. od roku 1998 mohlo dítě
navštěvovat mateřskou školu maximálně tři dny v měsíci, od roku 2001 pět dnů. Od
roku 2006 se doba pobývání v zařízení denní péče o děti zvýšila pro děti starší tří let
na čtyři hodiny denně, u mladších zůstalo omezení na pět dnů v měsíci.
K ještě výraznějšímu uvolnění pravidel pro nárok na rodičovský příspěvek došlo
k 1. 1. 2012 - u dítěte, které dovršilo dva roky věku, není docházka do zařízení denní
péče již žádným způsobem omezena. U dítěte mladšího dvou let je pro zachování
nároku na rodičovský příspěvek stanovena podmínka, že nenavštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu převyšujícím 46
hodin v kalendářním měsíci. Dítě přitom může navštěvovat léčebně rehabilitační
zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené
předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně. Dítě zdravotně postižené
může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního
věku v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně.

2.1.2 Nerodinná individuální péče - profese chůvy
Profese chůvy - definice32
Chůva samostatně pečuje o dítě nebo o děti v domácím prostředí. Jejím
hlavním úkolem je v době nepřítomnosti rodičů díky svým rodičovským a učitelským
kompetencím dítě motivovat, rozvíjet a vzdělávat. Chůva by měla umět poskytnout
dítěti základní péči v případě úrazu a postarat se o něj při běžném onemocnění. Jejím
úkolem je doplňovat rodiče, nikoli ho nahrazovat (Kerdíková, 2013; Národní
soustava povolání). Chůva musí respektovat denní režim dítěte, zvyklosti, chod a
soukromí rodiny.
Hlavní náplní její činnosti je:
¾ uspokojování základních potřeb dítěte:
- biologických (strava - krmení, případně příprava pokrmu, spánek, pohyb, pobyt
venku, zajištění osobní hygieny dětí, vedení k jejich samostatnosti, dodržování
hygienických zásad)
- sociálních - potřeba významných blízkých, důvěry, stálosti vztahu, předávání
hodnot a vzorů,
¾ podpora fyzického a duševního zdraví a rozvoj psychomotorického vývoje dítěte,
32

V českém právním řádu není termín „chůva“ vymezen. Tento termín se objevuje pouze v Národní
soustavě povolání a Národní soustavě kvalifikací.
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¾ náplň volného času - vycházky, hry, podněty k osvojování dovedností, doprovod do
zájmových kroužků, pobyt venku apod.,
¾ prevence nemocí a rozvoj návyků zdravého životního stylu,
¾ péče o nemocné dítě - podávání léků a plnění pokynů lékaře, dohled na klidový
režim, návštěva pediatra,
¾ spolupráce s rodinou a informování rodiny o průběhu hlídání,
¾ poskytování rad a konzultací rodičům v oblasti péče a výchovy dítěte.
Profese chůvy je od roku 2012 definována v Národní soustavě povolání (dále
také NSP), v rámci odborného směru Služby provozní a osobní jsou do tohoto povolání
zařazeny tyto dvě typové pozice:
¾ chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,
¾ chůva pro dětské koutky.
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pečuje o dítě nebo děti v soukromé
domácnosti podle pokynů rodičů, kterým je za svou práci zodpovědná.
Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení
zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajištění vhodné hry pro děti
různých věkových kategorií a dbát na bezpečnost dětí.
Tabulka č. 2.1 Pracovní činnosti chův dle NSP
Pracovní činnosti dle NSP
Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky33
¾ jednorázové a pravidelné hlídání dětí ve své
domácnosti
¾ jednorázové a pravidelné hlídání dětí v domácnosti
klienta
¾ uplatňování metod a forem pedagogické práce
s ohledem na věk dítěte
¾ dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
¾ poskytování první pomoci při úrazech a poranění
dítěte
¾ péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
¾ vedení dítěte k hygienickým návykům
¾ uvedení zásad správného životního stylu podle
věku dítěte
¾ řešení nepříznivých výchovných situací
z pedagogicko-psychologického hlediska
¾ dodržování etických principů při práci chůvy
a vedení dítěte k morálním hodnotám
¾ orientace v pracovněprávních vztazích
uplatnitelných v profesním životě chůvy
¾ dodržování provozních a hygienických pravidel při
práci s dětmi

Chůva pro dětské koutky34
¾ krátkodobé zajištění péče o kolektiv dětí
různých věkových kategorií
¾ dodržování zásad prevence úrazů
a bezpečnosti
¾ poskytování první pomoci
¾ řešení situací v dětském kolektivu
z pedagogicko-psychologického hlediska
¾ uplatňování znalostí o vývojových etapách
dítěte v praxi
¾ dodržování základních principů při práci
chůvy pro dětské koutky
¾ orientace v pracovněprávních vztazích
uplatnitelných v profesním životě chůvy
¾ dodržování provozních a hygienických
pravidel při práci s dětmi

Zdroj: Národní soustava povolání

33

http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101722&kod_sm1=20

34

http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101723&kod_sm1=20
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Kvalifikační požadavky
V souladu s kartou typové pozice podle Národní soustavy povolání poskytuje
nejvhodnější odbornou přípravu pro pozici chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky:
¾ střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a
sociální péče,
¾ střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika,
učitelství a sociální péče,
¾ střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví a střední
vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví,
¾ střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).
Pro pozici chůva pro dětské koutky jsou nároky NSP na odbornou přípravu nižší nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení). Ve srovnání s předchozí pozicí tedy
NSP pomíjí odborné středoškolské vzdělání v souvisejících oborech.
Vyšší kvalifikační požadavky pro pozici chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky ukazuje i srovnání požadovaných odborných teoretických znalostí, praktických
dovedností a měkkých kompetencí, a to jak co do jejich rozsahu, tak i úrovně (tabulka
č. 2.2 - položky, v nichž existují rozdíly, jsou v přehledu zvýrazněny kurzívou.)
Tabulka č. 2.2 Dovednosti a kompetence chův dle NSP
Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky

Odborné
teoretické
znalosti
(úroveň 1-8)35

Nutné:

Nutné:

¾ zdraví a hygiena při práci (4)
¾ základy pracovního práva, zákoník práce
(4)
¾ ošetřovatelská péče o kojence (4)
¾ ošetřovatelská péče o děti (4)
¾ první pomoc (4)
¾ obecná pedagogika (4)

¾
¾
¾
¾

praktické
dovednosti

(úroveň 1-8)

35

zdraví a hygiena při práci (4)
ošetřovatelská péče o děti (4)
první pomoc (4)
obecná pedagogika (4)

Výhodné:

¾ předškolní vzdělávání a výchova (4)

¾ základy pracovního práva, zákoník
práce (4)
¾ ošetřovatelská péče o kojence (4)
¾ předškolní vzdělávání a výchova (4)

¾ dodržování zásad bezpečnosti a
prevence úrazů (4)
¾ poskytování první pomoci dítěti/dětem
(5)
¾ péče o běžně nemocné dítě v domácím
ošetřování (4)
¾ vedení dítěte k hygienickým návykům
(4)
¾ uplatňování zásad správného životního
stylu podle věku dítěte (4)

¾ dodržování zásad prevence úrazů
a bezpečnosti (4)
¾ poskytování první pomoci dítěti/dětem
(4)
¾ uplatňování metod a forem
pedagogické práce s ohledem na věk
dítěte/dětí (4)
¾ řešení situací v dětském kolektivu
z pedagogicko-psychologického
hlediska (4)

Výhodné:

Odborné

Chůva pro dětské koutky

Každá znalost/dovednost je hodnocena na škále uvedené v závorce. Číslo v závorce uvedené u
jednotlivých znalostí/dovedností jmenovaných ve vedlejších sloupcích značí minimální úroveň, kterou by
chůva
měla
splňovat.
Více
http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101722&kod_sm1=20,
http://katalog.nsp.cz/ karta_tp.aspx?id_jp=101723&kod_sm1=20.
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Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky

Odborné
praktické
dovednosti
(úroveň 1-8)

Obecné
dovednosti
(úroveň 1-3)

Měkké
kompetence
(úroveň 1-5)

¾ uplatňování metod a forem pedagogické
práce s ohledem na věk dítěte/dětí (4)
¾ řešení nepříznivých výchovných situací
z pedagogicko-psychologického hlediska
(5)
¾ uplatňování znalostí o vývojových
etapách a socializaci dítěte v praxi (4)
¾ dodržování etických principů při práci
chůvy a vedení dítěte k morálním
hodnotám (4)
¾ orientace v pracovněprávních vztazích
uplatnitelných v profesním životě chůvy
(4)
¾ provozní a hygienická pravidla při práci
s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
(4)
¾ počítačová způsobilost (2)
¾ numerická způsobilost (2)
¾ ekonomické povědomí (1)
¾ právní povědomí (2)
¾ jazyková způsobilost v češtině (2)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

efektivní komunikace (4)
kooperace (spolupráce) (3)
kreativita (3)
flexibilita (4)
uspokojování zákaznických potřeb (4)
výkonnost (3)
samostatnost (4)
řešení problémů (3)
plánování a organizování práce (3)
celoživotní učení (3)
aktivní přístup (4)
zvládání zátěže (3)
objevování a orientace v informacích (3)
vedení lidí (leadership) (3)
ovlivňování ostatních (3)

Chůva pro dětské koutky
¾ uplatňování znalostí o vývojových
etapách dítěte v praxi (4)
¾ dodržování základních principů při
práci chůvy pro dětské koutky (4)

počítačová způsobilost (2)
numerická způsobilost (2)
ekonomické povědomí (1)
právní povědomí (2)
jazyková způsobilost v češtině (2)
efektivní komunikace (3)
kooperace (spolupráce) (3)
kreativita (3)
flexibilita (3)
uspokojování zákaznických potřeb (4)
výkonnost (3)
samostatnost (3)
řešení problémů (3)
plánování a organizování práce (2)
celoživotní učení (3)
aktivní přístup (3)
zvládání zátěže (3)
objevování a orientace v informacích
(2)
¾ vedení lidí (leadership) (2)
¾ ovlivňování ostatních (3)

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Zdroj: www.katalog.nsp.cz

Obě tato povolání nemohou vykonávat osoby trpící těmito onemocněními:
¾

závažná endokrinní onemocnění,

¾

duševní poruchy,

¾

poruchy chování,

¾

závažná psychosomatická onemocnění,

¾

epilepsie a jiná záchvatová onemocnění,

¾

závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.
Odbornou způsobilost starat se o děti je kromě výše uvedených typů
dosaženého vzdělání možné prokázat složením tzv. profesní zkoušky u autorizované osoby dle předpisů Národní soustavy kvalifikací. „Tato právní norma zavádí
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jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a
vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal - zdali studiem, či praxí.
Zájemce osloví autorizovanou osobu36, která má udělenu autorizaci pro danou dílčí
kvalifikaci a přihlásí se na zkoušku. Pokud splní všechny požadavky dané hodnotícím
standardem, vydá mu autorizovaná osoba osvědčení o uznání dílčí kvalifikace, což je
dokument s celostátní platností. Provedení zkoušky je zpoplatněno.“37
Zkouška se koná do tří měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované
osobě38. Uchazeč musí autorizované osobě lékařským potvrzením doložit svoji
zdravotní způsobilost, která se u kvalifikace chův vztahuje výhradně na případné
logopedické vady39, nikoliv na celkový zdravotní stav. Uchazeč s logopedickou vadou
by vůbec neměl být ke zkoušce připuštěn.40
Pro každou odbornou způsobilost jsou stanovena kritéria, která jsou v průběhu
zkoušky ověřována. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba splnit všechna předepsaná
kritéria. Existují tři způsoby jejich ověřování: 1. ústní ověření, 2. písemné ověření a 3.
praktické předvedení se slovním vysvětlením. Pro každé kritérium je stanoven jeden
konkrétní způsob ověřování. Pokud je písemné ověřování realizováno formou testu, za
úspěšné složení testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že také
pro každé jednotlivé kritérium musí být zodpovězeno alespoň 80 % otázek.
Profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné školní
docházky
Právní úprava, kterou se řídí Profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do
zahájení povinné školní docházky, je provedena zákonem č. 179/2006 Sb., o
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Kvalifikační standard Národní soustavy kvalifikací Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky (kód. 69-017-M)41, je v platnosti od 2. 11. 2012, jeho
autorizujícím orgánem je MPSV. Obsahuje tyto odborné způsobilosti:
¾

dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů,

¾

poskytování první pomoci dítěti/dětem,

¾

péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování,

36

Statut Autorizovaná osoba může získat fyzická nebo právnická osoba po splnění všech podmínek
stanovených zákonem 179/2006 Sb. v jeho platném znění. Jde o splnění požadavků na odbornou
způsobilost autorizované osoby a splnění požadavků na materiálně technické zázemí, dané seznamem
požadovaného vybavení pro jednotlivé kvalifikace. Každý subjekt, který chce být autorizovanou osobou
pro určitou profesní kvalifikaci, může o autorizaci požádat tzv. autorizující orgán, což je organizace státní
správy - příslušné ministerstvo. Žádající subjekt - autorizovaná osoba tak získá oprávnění realizovat
zkoušky podle platného zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Účastníci zkoušek mají možnost získat osvědčení ověřením svých znalostí a dovedností, na které dosud
nemají žádný „papír“. Uchazečům se tak otevírá možnost uznání nabytých odborných kompetencí, a to
bez ohledu na způsob jejich získání. Seznam autorizovaných osob lze nalézt na:
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_
dochazky/autorizovane-osoby/okres-vse/setridit-1v/ stranka-1-50

37

http://www.prostorprorodinu.cz/faq-caste-otazky/moznosti-poskytovani-sluzeb/ (17. 1. 2013)

38

V době vzniku tohoto textu již bylo 14 autorizovaných osob (http://www.narodni-kvalifikace.cz/detail
KvalifikacnihoStandardu.aspx?id=568, 13. 3. 2013).

39

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky

40

Stanovisko RNDr. Zuzany Dvořákové, PhD., Národní ústav pro vzdělávání, ze dne 30. 4. 2014 a 7. 5.
2014.

41

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?id=568 (8. 2. 2013)
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¾

vedení dítěte k hygienickým návykům,

¾

uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte,

¾

uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí,

¾

řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska,

¾

uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi,

¾

dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním
hodnotám,

¾

orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy,

¾ provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte.
Profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro dětské koutky
Analogicky je uzákoněn kvalifikační standard pozice chůva pro dětské koutky
(kód: 69-018-M). Zkouška je méně náročná a způsobilost uchazeče v jednotlivých
oblastech je ověřována výhradně ústně či praktickým předvedením se slovním
vysvětlením:
¾

dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů,

¾

poskytování první pomoci dítěti/dětem,

¾

uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí,

¾

řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska,

¾

uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi,

¾

dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky.

Uzákonění profesní kvalifikace pro činnost chůvy se připravovalo od roku 2010
ve vztahu k vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku“. Tato aktivita MPSV navazovala
na tzv. Prorodinný balíček (MPSV ČR, 2008), záměrem bylo rozšířit možnosti podnikání
v této oblasti, respektive rozšířit okruh osob, které v této oblasti mohou legálně
podnikat. Ačkoliv tedy ve stávající legislativě je tato profesní kvalifikace spojena pouze
se živnostenským zákonem - a to pouze pokud jde o profesní kvalifikaci pro činnost
chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, její koncept přejaly i neziskové
organizace a na základě dotací z grantových projektů nebo v rámci rekvalifikačních
kurzů školí a zaměstnávají osoby s touto kvalifikací, byť neexistuje žádný právní
předpis, který by tuto podmínku mimo režim zmíněné vázané živnosti vyžadoval.
Uzákonění profesní kvalifikace chůvy je odbornou veřejností přijímáno jako opatření,
které může vést k legalizaci této činnosti u osob, které se dříve pohybovaly mimo
zákon v rámci černého trhu, nebo volných živností (volná živnost „Poskytování služeb
pro rodinu a domácnost“) z toho důvodu, že nesplňovaly kvalifikační podmínky vázané
živnosti „Péče o dítě do tří let věku“42.
Na začátku roku 2014 bylo registrováno 14 autorizovaných osob, které
provádějí zkoušky profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do zahájení povinné
školní docházky, a 10 autorizovaných osob pro zkoušky profesní kvalifikace pro činnost
chůvy pro dětské koutky. Mimo kurzy, které jejich frekventanty připravují na složení
zkoušky pro profesní kvalifikaci chůvy43, nabízí řada komerčních i neziskových subjektů
42

Zdroj: Diskusní skupina k individuální péči pořádané v rámci projektu.

43

Cena kurzů s grantovou podporou se pohybuje okolo cca 8 tisíc Kč (v ceně kurzu je obsažen poplatek za
zkoušku), cena kurzů bez grantové podpory mezi 12-15 tisíci Kč.
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vzdělávací kurzy v oblasti služeb péče o děti zakončené závěrečnou zkouškou s vydáním osvědčení. Tyto kurzy se liší zaměřením, rozsahem, úrovní jejich kvality i
náročnosti závěrečné zkoušky. Některé jsou akreditovány jako rekvalifikační kurzy u
MPSV (např. kurz podnikání/pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na
péči o děti), či MŠMT (pečovatelka o děti ve věku 0-15 let).
Dle stávající legislativy je možné poskytovat služby chůvy na základě:
I. živnostenského zákona jako živnost vázanou - „Péče o dítě do tří let věku
v denním režimu“ nebo živnost volnou, obor činnosti č. 79, „Poskytování služeb
pro rodinu a domácnost“ (tabulka č. 2.3).
Tabulka č. 2.3 Obsahové náplně živností vhodných pro individuální služby péče
o děti
vázaná živnost
„Péče o dítě do tří let věku“

volná živnost
„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“

- výchovná péče o svěřené děti v denním nebo v
celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních a výtvarných schopností a kulturně
hygienických návyků přiměřených věku dítěte

- individuální péče o děti nad tři roky věku
v rodinách

- zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu
na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny
dětí, včetně poskytování první pomoci

- příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí
do tří let věku)
Dále pak:
- péče o osoby vyžadující zvýšenou péči
- zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní,
žehlení, péče o zahradu a podobně)
- obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská
činnost

Základní podmínky pro získání a provozování „péčových“ živností systematizuje
tabulka č. 2.4.
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Tabulka č. 2.4 Podmínky pro získání a provozování tzv. péčových živností
péče o dítě do tří let věku
v denním režimu
(vázaná živnost)
věk dětí
podmínka odborné
způsobilosti
maximální počet dětí
na pečující osobu
provozovatelé
úhrada od rodičů
kontrola kvality poskytované
péče

hygienické, prostorové
a provozní požadavky

požadavky na stravování
delikty a sankce
povinnost uzavřít pojistnou
smlouvu odpovědnosti za
škodu

0-3 roky

poskytování služeb
pro rodinu a domácnost
(volná živnost)
do 3 let pouze příležitostné
krátkodobé hlídání dětí,
denní péče až od 3 let

ano

ne

není stanoven*

není stanoven

fyzické a právnické osoby

fyzické a právnické osoby

smluvní ceny

smluvní ceny

není prováděna

není prováděna

v domácnosti rodičů dítěte ne
X
v domácnosti chůvy a jiném typu
provozovny ano - kontrolu
provádí orgán ochrany veřejného
zdraví, tj. příslušná krajská
hygienická stanice
je-li v domácnosti chůvy
(provozovně) zajišťováno, pak
ano
stanoveny pouze v souvislosti
s provozováním živnosti

stanoveny pouze v souvislosti
s provozováním živnosti

ne

ne

ne

ne

* Počty dětí mohou být v praxi limitovány hygienickými požadavky na provozovnu stanovenými právními
předpisy.
Zdroj: Věcný záměr zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, 2012

Další informace o podmínkách poskytování služeb chův na základě živnostenského zákona jsou dostupné v publikacích Paloncyová et al., 2013b; Barvíková,
Paloncyová, 2014a; Barvíková, Paloncyová, 2014b.
II. obecných právních předpisů, tj. bez konkrétního právního podkladu, který by se
přímo vztahoval k oblasti péče o děti. Tyto služby bývají poskytovány nekomerčně,
tzn. nejsou zřizovány za účelem zisku.
Konkrétní podmínky pro poskytování služeb péče o děti musejí stanovovat
jejich poskytovatelé podle vlastního uvážení, žádný k tomu určený právní předpis jim
danou povinnost neukládá. Znamená to kupříkladu, že žádný konkrétní právní předpis
nestanovuje, o kolik dětí může pečovat jedna pečující osoba, o kolik dětí může být
pečováno v jednom okamžiku současně, jaké odborné způsobilosti má dosahovat
pečující osoba, zda má být o děti pečováno na základě určitého programu, ani není
řešena otázka pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku. Zároveň se
zřizovatelé nemusejí řídit striktními požadavky na prostory (obsaženými v hygienické
vyhlášce č. 410/2005 Sb.). V praxi se lze setkat s projekty neziskových organizací
a veřejných institucí, které využívají možnosti obecných právních předpisů k zajištění
profesionální nerodinné individuální péče o děti44.

44
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V české společnosti se často na péči o děti podílí i prarodiče, jejich role
v podpoře mladých rodin je v naší společnosti tradičně až fenomenální. Podle výsledků
výzkumu Péče 2013 pomáhají prarodiče s péčí o děti 90 % respondentkám, z toho
polovině z nich dokonce velmi často. Vedle hlídání dětí v době nepřítomnosti rodičů
jejich pomoc často spočívá i v materiální výpomoci, poskytování sociální opory nebo
výkonu některých prací v domácnosti. Nicméně do budoucna může tato výpomoc
doznat značného oslabení v souvislosti s posunem věkové hranice pro odchod do
důchodu, snižováním výší penze, vyšší celoživotní profesní aktivitou žen apod. Při
slaďování pracovních a rodinných povinností rodičů bývá v péči o děti rovněž využíváno
neformální výpomoci přátel, sousedů (hlídání dětí, odvoz dětí do zařízení denní péče
o děti atd.). Ojediněle se objevují projekty neziskových organizací zaměřené na
zprostředkování kontaktu mezi rodinami s malými dětmi a osobou v seniorském věku za účelem pomoci rodině s péčí o děti a navázání vzájemně obohacujícího
vztahu. Příkladem takového projektu na dobrovolnické bázi je Program 3G občanského
sdružení Hestia45. V rámci tohoto projektu jsou služby „náhradních“ babiček a dědečků
poskytovány bezúplatně. V jiných projektech (např. projekt Trojlístek46) jsou podobné
„neprofesionální“ služby poskytovány za úplatu.
Nicméně výrazným limitem poskytování neprofesionální péče o děti za úplatu
vykonávané mimo režim živností, tzn. pouze jako příležitostnou činnost, je výklad
soustavnosti této činnosti. Jelikož ostrá hranice není zákonem vymezena a právní
výklady soustavnosti činnosti ve vztahu k příležitostné péči o děti se liší, posouzení
každého konkrétního případu by tak záviselo na právním názoru příslušného živnostenského úřadu. Držíme-li se striktního výkladu soustavnosti činnosti, za příležitostnou
činnost lze považovat např. jednorázové hlídání dítěte v době prázdnin či nemoci v
délce 14 dnů. Ale hlídání dítěte byť jen jedno odpoledne v týdnu po dobu několika
měsíců (tedy opakovaně) již za příležitostnou činnost považovat nelze, i když příjmy z
této činnosti nepřesáhnou během kalendářního roku 30 tisíc Kč, tzn., že osoba, která
tuto péči poskytuje, by ji měla vykonávat na základě příslušného živnostenského
oprávnění. Pokud jej nemá a své služby neposkytuje ani na základě pracovněprávního
vztahu s rodičem (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce), může být
obviněna, že provozuje neoprávněné podnikání, nebo v případě většího rozsahu
činnosti dokonce práci na černo. Oba přestupky jsou postihovány vysokými finančními
sankcemi (podrobněji viz Barvíková, Paloncyová, 2014a; Barvíková, Paloncyová, 2014b).
Černý trh
Kromě uvedených způsobů, jak lze dle současné legislativy poskytovat služby
individuálního hlídání, ať již s příslušnou kvalifikací chůvy, či nikoli, jsou služby chův
často poskytovány na černo. Jedná se o placenou činnost (smluvní ceny) neohlášenou
veřejným úřadům - z výdělků neplynou daně a platby na sociální pojištění, pracovníci
nejsou kryti zákonnou ochranou poskytovanou platným pracovněprávním zákonodárstvím. Dalším negativním systémovým důsledkem je snižování úrovně cen na oficiálním
trhu, které ohrožuje solidní živnostníky a agentury zprostředkovávající chůvy, zatížené
vedle povinných odvodů (sociální a zdravotní pojištění, DPH) výdaji za externí služby,
které mají přispívat k vyšší kvalitě poskytovaných služeb (školení chův, psycholog,
správa a optimalizace webových stránek, účetní, právník atd.).
Proč vlastně rodiče v takové míře preferují chůvy „na černo“? Na prvním místě
bezesporu z důvodu nižších cen (100-150 Kč/hod. v Praze) na neoficiálním trhu, a to
45

viz http://www.hest.cz/dobrovolnicke-programy/program-3g/

46

Centrum pro rodinu a sociální péči, projekt Trojlístek, www.trojlistek.com.
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v kontextu příjmové situace rodin a vysoké míry tolerance práce na černo v
české společnosti, projevující se pochopením rodičů pro neoficiální, povinnými odvody
nesnížené výdělky chův. Je třeba říci, že dokud rodiče a zaměstnavatelé nebudou
pozitivně motivováni, např. odečítáním částí nákladů za služby péče o děti z daňového
základu, lze sotva očekávat, že budou mít zájem své soukromoprávní vztahy s chůvami
a jejich výdělky legalizovat. Legalizaci pracovní činnosti mnohdy brání i nejrůznější
méně či více vážné bariéry na straně rodičů (např. liknavost uzavřít smlouvu, dokud
se chůva neosvědčí, pohodlnost) nebo chův (např. zábrany a obavy stát se OSVČ,
dostat se do kontaktu s úřady). Na straně rodičů mnohdy panuje nedůvěra k agenturám, někdy založená na vlastní negativní zkušenosti s jejich službami, někdy na
celkové nedůvěře v systém. Odrazující efekt může mít i provize, kterou si agentury
často účtují za zprostředkování chůvy. Častou strategií je výběr chůvy na doporučení známých - „dědění“ chůvy, která se již osvědčila v jiné rodině. Zvlášť pro
potřeby zajistit hlídání pro velmi malé děti může budit důvěru zdravotnické vzdělání
chůvy, jednou z častých strategií tedy je hledat spolehlivou zdravotní sestru, která
pracuje na směnný provoz v nemocnici a v době svého pracovního volna ocení
přivýdělek. Roli pochopitelně může hrát rovněž (nedostatečná) oficiální nabídka v
místě bydliště, zvláště na venkově.
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2.2 Francie
Současné možnosti individuální péče o děti předškolního věku ve Francii ilustruje
obrázek č. 2.2.
Obrázek č. 2.2 Systém individuální péče o děti do šesti let ve Francii

Rodičovská péče

Chůvy bez akreditace

(mateřská, rodičovská
dovolená, rodič
v domácnosti)

Mateřská asistentka
akreditace, péče v její
domácnosti, nikoli rodiny,
příspěvky a daňová zvýhodnění
pro ni i pro rodiče

péče v domácnosti rodiny, bez
akreditace, příspěvky a daňová
zvýhodnění pro rodiče

2.2.1 Rodičovská péče
Délka mateřské dovolené se ve Francii v současné době liší v závislosti na
třech faktorech: počtu závislých nebo živě narozených dětí, narození jednoho dítěte
nebo vícerčat a přítomnosti zdravotních komplikací v těhotenství nebo po porodu. U
prvních a druhých dětí je délka mateřské dovolené 16 týdnů, z čehož je obvykle šest
týdnů před porodem a deset týdnů po porodu. Žena nemusí vyčerpat celou délku
mateřské dovolené, ale musí povinně přestat pracovat alespoň na osm týdnů (dva
týdny před porodem a šest týdnů po porodu), u dětí třetího a vyššího pořadí je délka
mateřské dovolené 26 týdnů, přičemž na dobu před porodem připadá osm týdnů a po
porodu 18 týdnů. Pokud žena čeká dvojčata, mateřská dovolená se prodlužuje na 34
týdnů (12 týdnů před porodem a na 22 týdnů po porodu, žena však může nastoupit na
dovolenou až 16 týdnů před porodem, o tuto dobu je jí však dovolená po porodu
zkrácena). V případě trojčat a dalších vícerčat činí mateřská dovolená 24 týdnů před
porodem a 22 po porodu. V případě zdravotních komplikací může být předporodní dovolená na lékařské doporučení prodloužena o dva týdny, poporodní pak o čtyři týdny.
Během standardní mateřské dovolené je ženě vyplácen příspěvek v mateřství
ze sociálního pojištění (denní dávka - les indemnités journalières) v případě, že platí
pojištění po dobu alespoň deseti měsíců, pracovala alespoň 200 hodin během tří
měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou nebo měla příjem podléhající sociálním
odvodům rovný alespoň 1 015násobku minimální hodinové mzdy za šest měsíců před
otěhotněním nebo nástupem na mateřskou dovolenou. Jeho denní výše odpovídá
průměrné čisté denní mzdě a vypočítává se z průměrné mzdy v posledních třech
měsících, maximálně však do výše 3 129 eur (maximální základ pro sociální pojištění
ke dni 1.1.2014). Podle kolektivních smluv může zaměstnavatel dorovnat zbývající
rozdíl do výše čisté mzdy. Příspěvek je daněn a je rovněž snížen o odvody na sociální
pojištění.
K 1.1.2002 byla zavedena otcovská dovolená. Kromě tří dnů dovolené
v období okolo narození dítěte, které garantuje zákoník práce a hradí zaměstnavatel,
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může otec čerpat v průběhu čtyř měsíců po narození dítěte dalších 11 po sobě jdoucích
kalendářních dnů dovolené proplácené ze sociálního pojištění, v případě vícečetného
porodu pak 18 dní.
Rodičovská dovolená je ve Francii stejně dlouhá jako v České republice, rodič
ji tedy může čerpat do třetích narozenin dítěte. Na rodičovskou dovolenou může rodič
nastoupit kdykoli během doby, po kterou má na její čerpání nárok, v případě
biologických dětí tedy až do třetích narozenin dítěte. Rodičovská dovolená se nastupuje
na šest měsíců a toto období je možné opakovaně prodlužovat. Matka a otec dítěte se
mohou na rodičovské dovolené vystřídat. Zaměstnanec, který po ukončení období
rodičovské dovolené nastoupil zpět do zaměstnání, nesmí již další období rodičovské
dovolené u téhož dítěte čerpat. Po dobu čerpání rodičovské dovolené je rodiči garantováno právo na návrat k zaměstnavateli (na původní nebo jemu odpovídající místo) i
výše jeho původní mzdy (při čerpání částečné rodičovské dovolené, tedy pokud rodič
pracuje na částečný úvazek, je mzda zaměstnanci poměrně snížena).
Rodiči, který se rozhodne zcela nebo částečně přerušit pracovní aktivitu, náleží
rodičovský příspěvek - plný nebo částečný, podle jeho pracovní aktivity (complément de libre choix d´activité, CLCA). Tento příspěvek může být pobírán maximálně
po dobu šesti měsíců v případě prvního dítěte a až do třetích narozenin dítěte v případě
druhých a dalších dětí. Žadatel o rodičovský příspěvek musí splnit podmínky předchozí
ekonomické aktivity. Rodič musí doložit, že po dobu alespoň dvou let přispíval do
systému důchodového pojištění (a to včetně období mateřské dovolené, období nemoci, pracovního úrazu a vzdělávání). Pokud má rodič dvě a více dětí, pak jsou do tohoto
období započítány i doby registrované nezaměstnanosti a pobírání rodičovského příspěvku v uplynulých dvou letech před narozením/adopcí prvního dítěte, v uplynulých
čtyřech letech v případě dvou dětí a pěti letech v případě tří a více dětí.
Rodičovský příspěvek mohou pobírat oba rodiče, pokud oba pracují na zkrácený
úvazek, výše součtu jejich příspěvků je však rovna maximálně 100 %. Rodičovský
příspěvek je rovněž možné kombinovat s příspěvky na hlídání dětí, pokud rodič pracuje
na částečný úvazek. Pokud rodič zcela přeruší pracovní aktivitu, náleží mu rodičovský
příspěvek ve výši 566 eur měsíčně. Při částečné pracovní aktivitě je jeho výše snížena.

2.2.2 Nerodinná individuální péče
Mateřské asistentky47
Mateřskou asistentkou se rozumí osoba, která poskytuje ve své domácnosti
služby péče o děti, má k výkonu této profese příslušné oprávnění a za tyto služby
pobírá mzdu.
Profese „mateřské asistentky“ byla poprvé vymezena zákonem v roce 1977.
V roce 1988 byla založena odborová organizace mateřských asistentek le Syndicat
national professionnel des assistants et assistantes maternelles (SNPAAM). Od roku
1989 jsou obcemi či neziskovými organizacemi zakládána tzv. střediska mateřských
asistentek (les Relais des assistantes maternelles, dále také RAM) fungující jako místo
setkávání asistentek, rodičů i celých rodin mající za hlavní cíl poskytování
profesionálního poradenství asistentkám, a tím zvýšení kvality jejich služeb.

47
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Název profese je genderově neutrální - mateřská asistentka / mateřský asistent, pro zjednodušení však
v textu uvádíme termín pouze v ženském rodě, neboť naprostá většina osob, které poskytují služby péče
o děti na tomto zákonem definovaném principu, jsou ženy.
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Nový zákon upřesňující podmínky pro získání licence pro poskytování služeb
mateřské asistentky byl přijat v roce 1992. Licence je od tohoto roku vydávána
na pět let (dříve jeden rok) a stanovuje počet a věk dětí, o které se mateřská
asistentka může starat. Dle tohoto zákonného opatření musela kandidátka usilující o
získání licence projít zdravotní prohlídkou mající za cíl potvrdit, zda je schopná výkonu
profese po zdravotní stránce (bez fyzického a psychického omezení, které by se neslučovalo s požadavky na výkon profese, dodržení harmonogramu povinných očkování a
vyšetření na tuberkulózu). Dále musela kandidátka zaručit podmínky pro příznivý
fyzický, intelektuální a emoční vývoj dítěte a disponovat obytnými prostory odpovídajícími nárokům na zdraví a bezpečnost příslušného počtu dětí příslušného věku. Počet
současně hlídaných dětí byl omezen počtem tři. Pro výkon profese byl nově nezbytný
60hodinový kurz během pěti let po získání licence (20 hodin v prvních dvou letech).
Kurzy byly obecně zaměřeny na vývoj dítěte, pedagogické základy, zásady bezpečnosti
a péče o dítě, administrativní a právní předpisy vážící se k výkonu profese, zásady
vztahu rodič-dítě-mateřská asistentka, zvládání krizových situací. Rodiče mohli odepsat
až 25 % nákladů na péči (s maximem 15 000 franků) z daní.
Od 1.1.2005 platí kolektivní smlouva mezi svazem malých zaměstnavatelů
(kam se řadí i rodiče dětí svěřených do péče mateřské asistentce) a odborovými svazy
shrnující pracovněprávní předpisy související s touto profesí. V témže roce byl přijat
nový zákon. Mateřskou asistentkou se dále rozumí osoba, která poskytuje ve své
domácnosti služby péče o děti a za tyto služby pobírá mzdu. Minimální počet dětí v péči
asistentky je stanoven na dvě a maximální na čtyři děti současně (ve zvláště
odůvodněných případech až šest dětí do šesti let), včetně vlastních dětí asistentky
mladších tří let přítomných v domácnosti. Licence se uděluje na pět let a je vázána na
domácnost mateřské asistentky, mateřská asistentka tedy není oprávněna hlídat děti
v jejich domácnosti. Licenci uděluje stejně jako u kolektivní péče departementální
Úřad na ochranu matky a dítěte (PMI).
Podmínky pro získání licence byly nastaveny následovně:
1. Poskytované služby musí přispívat ke zdárnému fyzickému, psychickému vývoji
dítěte, obecně k jeho celkovému rozvoji a spokojenosti.
2. Povinnost podstoupit lékařskou prohlídku, jejíž obsah je vymezen vyhláškou
ministerstva zdravotnictví a rodiny, kromě fyzické a psychické způsobilosti je
kontrolován očkovací kalendář a protilátky na tuberkulózu.
3. Disponovat bytem/domem, jehož stav, rozměry, dispozice, umístění apod. zaručují
bezpečnost a zdárný vývoj dítěte, v úvahu musí být brán počet a věk dětí. Jedním
z kritérií je i rodinná situace žadatele a postoj ostatních členů domácnosti k výkonu
této profese žadatelem.
4. Absolvovat školení v rozsahu 120 hodin, z nichž 60 včetně kurzu první pomoci (od
2007) musí být absolvováno před přijetím prvního dítěte a do šesti měsíců od
podání žádosti (od 2007).
5. Mateřské asistentky mají od roku 2006 právo po prvním roku výkonu profese na
další vzdělávání, a to na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě rozhodnutí
rodičů jako jejich zaměstnavatelů (24 hodin ročně, možné kumulovat po dobu pěti
let).
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V roce 2012 byly podmínky pro výkon profese mateřské asistentky
upřesněny, kritéria týkající se osobnostních předpokladů (výše uvedený bod 1.) byla
sdružena do pěti skupin48:
1. zdraví dětí,
2. komunikační dovednosti,
3. výchovné schopnosti,
4. možnosti a schopnosti reagovat na nečekané situace,
5. znalost profese.
Požadavky na domácnost mateřské asistentky, tedy místa, kde péče o děti
probíhá, byly seskupeny do následujících pěti kategorií:
1. velikost obydlí, vybavenost, dispozice a bezpečnost,
2. prostředky k přivolání pomoci,
3. okolní prostředí obydlí,
4. přítomnost zvířat v domácnosti,
5. doprava, vycházky.
Mezi rodičem-zaměstnavatelem a mateřskou asistentkou-zaměstnancem vzniká
na základě sepsání pracovní smlouvy pracovněprávní vztah. Přesné náležitosti této
smlouvy jsou uvedeny v monografii Paloncyová et al. (2013b) a v příloze metodiky
Barvíková, Paloncyová (2014c).
Práce mateřských asistentek je odměňována na základě pracovní smlouvy mezi
asistentkou-zaměstnancem a rodičem-zaměstnavatelem. Cena péče, respektive výše
mzdy je závislá na poptávce a nabídce a na vzájemné domluvě mezi rodičemzaměstnavatelem a mateřskou asistentkou-zaměstnancem. Na mateřskou asistentku
se vztahují obecné pracovněprávní předpisy, zároveň je však tato profese považována
za rizikovou, neboť je velmi silně závislá na poptávce rodičů, ale také výrazně časově
omezena tím, jak se dítě postupně osamostatňuje a nepotřebuje stálou péči, služby
mateřské asistentky nejsou většinou využívány celodenně a její výdělky jsou tedy
relativně nižší. Proto jsou specifika této profese upřesněna ve zvláštním zákoně (viz
příloha metodiky Barvíková, Paloncyová, 2014c).
Stát se snaží rodinám s finančními náklady na tento typ péče o malé děti
pomoci a vyjádřit tak na jedné straně podporu návratu či setrvání matek na pracovním
trhu, na druhé straně oslabit černý trh a posílit zaměstnanost v oblasti služeb péče o děti.
V principu existují tři způsoby finanční podpory rodin využívajících formy individuální
nerodinné péče o děti:
1. daňové výhody ve formě snížení zdanitelného příjmu nebo snížení výše daně - tento
způsob podpory spadá do kompetencí finančních úřadů, kde rodiny podávají roční
daňové přiznání všech svých příjmů,
2. placení sociálního pojištění mateřských asistentek státem,
3. přímé dávky, které jsou vypláceny rodinám využívajícím různé formy nerodinné
péče49.
48
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Podrobněji viz Paloncyová et al., 2013b.
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Chůvy - hlídání v domácnosti dítěte
Kromě mateřských asistentek mohou poskytovat individuální nerodinnou péči o
děti i jiné osoby - chůvy. Jedná se o tzv. domácí hlídání (v domácnosti dítěte - la
garde à domicile).
Charakteristika služeb chův:
• nejsou definovány přesné požadavky na kvalifikaci pečující osoby tak jako v případě
mateřských asistentek,
• chůvy jsou často najímány přes agentury, které kromě hlídání poskytují i jiné
služby osobního rázu, jako je např. úklid domácnosti, zahradnické služby,
• výhodou této péče je, že chůva dochází přímo do domácnosti dítěte, které tak
zůstává ve svém prostředí,
• podobně jako v případě mateřské asistentky nabízí tato péče větší časovou
flexibilitu oproti péči kolektivní, péče nemusí být přerušena v případě nemoci dítěte,
do smlouvy mohou být zahrnuty i některé domácí práce,
• nevýhodou této formy péče je absence záruk kvality,
• podobně jako v případě mateřské asistentky se rodič stává zaměstnavatelem, musí
s chůvou uzavřít pracovní smlouvu, platit mzdu, dodržovat zákoník práce a jiné
pracovněprávní předpisy,
• finanční podpora tohoto typu péče byla zavedena již v roce 1987, v porovnání
s možnostmi příspěvků pro rodiny na služby mateřské asistentky však stát
podporuje služby chův v menší míře50.

49

Podrobněji viz Paloncyová et al. 2013b.

50

tamtéž
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3. Slaďování práce a rodiny dle výzkumu Péče
2013
3.1 Základní informace o výzkumu Péče 2013
V rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“ bylo
provedeno kvantitativní šetření mezi rodiči - matkami malých dětí ve věku jeden až
dva roky a tři až čtyři roky. Šetření se dotýkalo tří hlavních oblastí - v první části
dotazníku profesní a rodinné biografie matek, péče o děti, názorů a preferencí matek,
druhá velká část dotazníku se týkala individuální nerodinné péče o děti předškolního
věku – chův a třetí část byla věnována péči kolektivní. Terénní sběr dat provedla
v říjnu a listopadu 2013 agentura STEM / MARK, a.s. metodou polostandardizovaného
„face to face“ rozhovoru v domácnosti respondenta ve všech krajích České republiky.
Pro stanovení kvóty na věk nejmladšího dítěte byla dodržena následující struktura:
50 % matek s dětmi předškolního věku v dokončeném věku jeden až dva roky (tj. od
prvních do třetích narozenin) a 50 % matek s dětmi předškolního věku v dokončeném
věku tří až čtyř let (tj. od třetích do pátých narozenin). Matky byly dotazovány tak,
aby zastoupení obcí dle počtu obyvatel bylo rovnoměrné (po jedné čtvrtině v obcích
do 5 tis. obyvatel, v obcích od 5 tis. do 20 tis. obyvatel, v obcích od 20 tis. do 100 tis.
obyvatel a ve městech nad 100 tis. obyvatel). Oproti údajům ze Sčítání lidu, domů a
bytů 2011 bylo mírně nadhodnoceno zastoupení větších obcí a podhodnoceno zastoupení obcí do 5 tis. obyvatel, neboť se lze domnívat, že je ve větších obcích nabídka
různých služeb nerodinné péče rozmanitější a matky tak mohou lépe posoudit jejich
různé aspekty, které byly předmětem výzkumu. Matky byly vybírány rovněž dle jejich
nejvyššího dokončeného vzdělání, a to ve struktuře 1/3 se základním vzděláním, vč.
vyučení bez maturity, 1/3 se středním s maturitou a 1/3 s vysokoškolským, vč. vyššího
odborného (mezi respondenty nebyly zastoupeny studentky). Celkem bylo uskutečněno
710 kompletních rozhovorů.

3.2 Pracovní zapojení matek
Současné nastavení rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku spolu s nedostatečnou nabídkou služeb péče v zařízeních pro děti do 3 let a omezenou nabídkou
kvalitních služeb chův, jež by byly zároveň finančně dostupné, do značné míry udržuje
relativně vysoké preference matek pečovat po dlouhou dobu samy o své děti.
V době výzkumu pracovalo přibližně 44 % respondentek, z toho většina na
plný úvazek (70 %), každá pátá (20 %) na částečný úvazek s méně než 30 hodinami
týdně, přibližně každá desátá podnikala (většinou jako OSVČ; tabulka č. 3.1). Pracující
matky měly v porovnání s ostatními v průměru starší děti (nejmladšímu bylo
v průměru 44 měsíců). Pracovní zapojení matek v době výzkumu se příliš nelišilo
v závislosti na výši dosaženého vzdělání, matky vysokoškolačky častěji než ostatní
kombinovaly práci a rodičovskou dovolenou, přesto bylo i mezi nimi takových relativně
málo (necelých 8 %). Nezbytnost pracovního příjmu a nižší počet dětí v rodinách
samoživitelek se projevily v jejich vyšší aktivitě na trhu práce - 59 % z nich proti 42 %
matek žijících s partnerem v době výzkumu pracovalo.
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Tabulka č. 3.1 Ekonomická aktivita matek v době výzkumu
činnost
práce
mateřská/rodičovská dovolená bez práce
rodičovská dovolená + práce
domácnost
celkem

%
43,8
44,2
5,1
6,9
100,0

průměrný věk nejmladšího
dítěte v měsících
44,33
23,09
26,33
34,27
33,33

Zdroj: Péče 2013

Představy matek
Pokud by si dotázané matky mohly vybrat, rády by zůstaly doma a zcela se
věnovaly péči o děti do 1 roku jejich věku (88 %, graf č. 3.1). Tuto možnost
preferovaly o něco více matky bez maturity, vysokoškolačky naopak o něco častěji
považovaly za ideální pracovat v tomto věku dítěte na částečný úvazek (5 % versus
0,9 % u žen bez maturity). Tyto rozdíly nicméně nejsou příliš zásadní.
Ve věku 1-2 roky dítěte se podíl žen, které by chtěly celodenně pečovat o své
dítě, mírně snižuje a naopak mírně roste podíl matek, které by uvítaly příležitostnou
práci, tj. v rozsahu několika hodin měsíčně. Tento výsledek je ovlivněn zejména názory
matek vysokoškolaček, mezi kterými by v tomto věku dítěte chtěla příležitostně
pracovat téměř každá pátá, nutno však podotknout, že i v této vzdělanostní kategorii
převažuje preference zůstat s dítětem doma a vůbec nepracovat (70 %).
K výraznějšímu názorovému zlomu dochází ve věku 2-3 let dítěte. V tomto
věku by ráda zůstala s dítětem doma již pouze polovina matek. Každá čtvrtá by chtěla
pracovat v rozsahu několika hodin měsíčně, téměř každá pátá by však chtěla pracovat
pravidelně na částečný úvazek. Důvody těchto preferencí mohou být různé. Může jít
např. o snahu obnovit kontakt s profesí při vidině toho, že se již blíží konec rodičovské
dovolené, důvodem může být i rostoucí touha po seberealizaci či změně stereotypu
v době, kdy již dítě není zejména svými fyzickými potřebami zcela závislé jen na matce.
V tomto věku dítěte dochází k výraznější diferenciaci názorů matek dle
dosaženého vzdělání (graf č. 3.2). Více než polovina vysokoškolaček by již v této fázi
rodičovství chtěla být alespoň částečně zapojena do pracovního procesu, ideálně
formou příležitostné práce nebo částečného úvazku. Naopak ženy bez maturity by
chtěly významně častěji pokračovat v celodenní péči o své děti. Oproti ženám s vyšším
vzděláním mají tyto matky většinou horší postavení na trhu práce, ať již z pohledu
finančního ohodnocení, tak např. i z pohledu náplně práce (často se jedná o stereotypní
práce, které nevedou k pocitu seberealizace). Pro jejich pracovní pozice je také často
obtížné využívání flexibilních forem práce, jako je práce z domova či zkrácený úvazek,
výjimkou není naopak práce na směny, která velice komplikuje sladění pracovního a
rodinného života.
K nejvýznamnějšímu předělu dochází ve věku 3-4 let dítěte. V tomto věku by
celodenní péči preferovala pouze necelá pětina žen, většina matek by se tedy již ráda
vrátila na trh práce, ve většině případů by byl však ideální částečný úvazek (dohromady 47 % žen). S narůstajícím věkem dítěte však významně narůstá podíl matek,
které by chtěly pracovat na plný úvazek, a to napříč všemi vzdělanostními skupinami.
Ve věku 4-6 let dítěte by chtělo být stále doma již jen velmi málo žen (4%), každá
třetí by chtěla pracovat pouze na částečný úvazek a více než polovina na plný úvazek.
V mladším školním věku zřetelně dominují preference úplného úvazku, nicméně
částečný úvazek by i v tomto věku uvítalo 14 % žen.
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Graf č. 3.1 Ideální rozsah pracovního úvazku dle věku dítěte
Na celý úvazek

Na částečný úvazek

Pouze příležitostně (několik hodin měsíčně)

Zůstat doma a nepracovat

100%
90%

17,9

4,2
7,7

16,1

31,8

Neví

1,1
3,4
13,9

80%
52,8

70%
60%
50%

76,6
88,3
33,1

40%

78,6
24,1

30%

54,2

20%
10%
0%

13,9
5,4
2,4
2,5
6‐11 měsíců

17,0

4,8
3,2

4,8

1‐2 roky

2‐3 roky

31,0

3‐4 roky

4‐6 let

6‐10 let

věk dítěte
Zdroj: Péče 2013

Graf č. 3.2 Ideální rozsah pracovního úvazku ve věku dítěte 2-3 roky dle
vzdělání matky
Na celý úvazek

Na částečný úvazek

Pouze příležitostně (několik hodin měsíčně)

Zůstat doma a nepracovat

Neví

100%
90%
80%

41,5

70%

61,0

52,8

56,8

60%
50%
30,5

40%
30%

19,7

20%
10%

16,1

0%

1,8
bez maturity

24,1

21,6

14,9

19,9

17,0

5,8

6,5

4,8

s maturitou

vyšší a vysokoškolské

celkem

Zdroj: Péče 2013
Pozn.: tučně statisticky významné rozdíly na hladině významnosti vyšší než 0,05.

Tyto postoje do velké míry souvisí se současným nastavením rodičovské dovolené, která končí nejpozději dosažením tří let věku dítěte, přičemž rodičovský příspěvek
může být dle zvolené / přiřazené varianty (viz kapitola 2.1.1) pobírán bez ohledu na
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čerpání rodičovské dovolené až do čtyř let věku dítěte. Legislativa tak koresponduje s
představami matek, otázkou však je, zda daná legislativa názory ovlivňuje či je naopak
reflektuje. Značnou roli v obojím však hraje i tradiční dělení předškolního věku na
období do tří let a období od tří let do počátku školní docházky. Tomu odpovídá i
nastavení systému nerodinné péče, kdy do tří let byly a do značné míry stále jsou
hlavními poskytovateli nerodinné péče do tří let jesle (do 31.12.2013), od tří let pak
mateřské školy. Po roce 1989 se značně snížila poptávka po jeslích, částečně
chápaných jako přežitek z komunistického období, a matky i díky nové legislativě
zůstávaly čím dál tím více doma s dětmi. Začal sílit názor, že do tří let věku je pro dítě
nezbytná individuální péče, a to většinou matky, který je umocněn i skutečností, že
v České republice zatím nejsou jednoznačně právně ukotveny služby chův, které jsou
navíc pro většinu rodin finančně nedostupné. Kromě toho mateřské školy určené pro děti
od tří let do začátku povinné školní docházky musí v důsledku rozkolísaného demografického vývoje v posledních letech stále více žadatelů odmítat. Přestože mohou přijímat
i děti mladší tří let, jejich počty jsou nízké, protože mateřské školy jsou především
povinny umístit děti posledního ročníku před nástupem do základní školy.
Otázkou, do jaké míry je opodstatněná hranice věku tří let, se zabývá např.
monografie Haškové, Saxonberga a Mudráka (2012). Ve Francii, na rozdíl od České
republiky, není tato otázka dnes již předmětem odborných diskusí ani výzkumného
zájmu. Vzhledem k rozmanitosti aktuálního systému nerodinné péče jsou spíše srovnávány výhody a nevýhody různých typů péče, často jde o komparaci individuálních a
kolektivních forem. I ve Francii převládá názor, že v prvních 6 až 12 měsících je pro
dítě nezbytná celodenní péče jedné osoby, ideálně matky. Od dvou až tří let je pro dítě
naopak považována za přínosnou docházka do kolektivních zařízení.
Ani v názorech odborníků z dalších zemí nepanuje konsenzus o vhodnosti
nerodinné péče o malé děti, základními faktory jsou věk dítěte, výše pracovního
úvazku matky, doba využití nerodinné péče, kvalita této péče. Dle výzkumů např. ve
Velké Británii a ve Spojených státech má plný úvazek matky v prvním roce života
dítěte spíše negativní vliv zejména na jeho kognitivní vývoj (OECD, 2011). U dětí
starších jednoho roku může mít nerodinná péče pozitivní přínos pro dítě, všemi
publikacemi se však jednoznačně prolíná požadavek na kvalitu péče jako podmínka
pro příznivý kognitivní, sociální a emocionální vývoj dítěte. Důraz je rovněž kladen na
respektování individuálních potřeb dětí, stálost pečujících osob a kratší než celodenní
docházka. Nerodinná péče je obecně považována za přínosnou v rodinách ze sociálně
slabých vrstev. Zaměstnání matky snižuje riziko chudoby a materiální deprivace rodiny
a děti z těchto rodin mohou díky nerodinné kolektivní péči profitovat ze širší škály
pozitivních stimulů (díky např. vybavení zařízení). V neposlední řadě je důležité, aby
dítě mělo pravidelný režim, což je vzhledem k poměrně vysokému zastoupení profesí,
kde se pracuje např. ve směnném režimu, často obtížné.
Tabulka č. 3.2 shrnuje výzkumy citované francouzskou poslankyní Michèle
Tabarot ve zprávě o vývoji nabídky nerodinné péče ve Francii, která byla předložena
23. července 2008 předsedovi vlády.
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Proti

Pro

Tabulka č. 3.2 Výhody a nevýhody kolektivních zařízení
Nerodinná péče snižuje riziko výskytu negativních jevů v chování dětí; docházka do jeslí přispívá
k lepšímu kognitivnímu vývoji v porovnání s dětmi ve výhradní péči rodičů; negativní dopady může
však mít neprofesionální péče (prarodičů, známých) u dětí, jejichž matka pracuje na plný úvazek
(projekt ALSPAC, Universita Bristol, Velká Británie, 2003).
Nerodinná péče v rozsahu plného úvazku matky v prvních 18 měsících života dítěte může mít
mírný negativní efekt na jeho kognitivní vývoj, avšak pouze v případě, že se jedná o neplacenou
neprofesionální péči (Gregg, P. et L. Washbrook, Universita Bristol, Velká Británie, 2003).
Docházka do kvalitních kolektivních zařízení zvyšuje pravděpodobnost úspěchu při vzdělávacím
procesu a je přínosem pro celý další život (Abecedarian Early Childhood Intervention Project,
Spojené státy americké, 2003).
Docházka do předškolních zařízení stimuluje vývoj dítěte; kvalita zařízení je v přímém vztahu
s lepším rozumovým, kognitivním a sociálním vývojem dítěte (Effective Provision of Pre-School
Education Project, EPPE, UK Department of Education and Skills, 2003).
Nerodinná péče o děti ve věku 3 až 7 let nemá významný vliv na vývoj dítěte v porovnání s péčí
rodičů; péče rodičů s nízkým vzděláním může být naopak pro vývoj dítěte méně prospěšná,
zvláště u chlapců
(Non-cognitive childcare outcomes and universal high quality child care, N. Datta Gupta, M.
Simonsen, 2007). (Podobně Maternal employment and adolescent risky behaviour, Aughinbaugh
et Gittleman, US Department of Labour, 2003).
Děti, o které do 2 let pečovala celodenně matka, dosahují z hlediska celkového osobnostního
vývoje lepší výsledky; péče v jeslích je v porovnání s ostatními formami péče méně prospěšná
(včetně péče prarodičů). (Families, children and childcare study, Velká Británie, 2005).
Nepřítomnost matky v prvních měsících života dítěte zpomaluje jeho emocionální a kognitivní
vývoj; v dlouhodobém horizontu má negativní vliv na úroveň dosaženého vzdělání, uplatnění na
trhu práce a předčasné rodičovství (Institute of Social and Economic Research, Velká Británie,
2003).
Čím více se nerodinná péče blíží péči celodenní, tím problematičtější jsou vztahy s vrstevníky a
častější jsou i agresivní projevy; děti v celodenní nerodinné péči mají v porovnání s dětmi v péči
matky 3krát větší pravděpodobnost, že se u nich objeví problémové chování (The National
Children’s Study, US Institute of Child Health and Human Development, 2004).
Čas strávený v kolektivních zařízeních má negativní vliv na zdraví dětí (Gordon, Kaester et
Korenman, 2007).

Zdroj: Tabarot, 2008 dle Eurofound (2006) a OECD (2007)

Realita
V celosvětovém měřítku jsou české matky v době, kdy mají děti mladší tří let,
velmi málo aktivní na trhu práce (graf č. 3.3). Přibližně ve věku tří let dítěte ale tuto
pasivitu rychle dohánějí a ve srovnání s ostatními zeměmi OECD jsou matky s dětmi ve
věku tří až pěti let z hlediska míry zaměstnanosti na čtvrtém místě, se staršími dětmi
pak dokonce na místě druhém.
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Graf č. 3.3 Míra zaměstnanosti matek dle věku dítěte v zemích OECD, 2011
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Zdroj: http://www.oecd.org/els/family/oecdfamilydatabase.htm

Podobné výsledky ukazuje i výzkum Péče 2013. Matky, které měly v době
šetření zatím pouze jedno dítě, se již vrátily do pracovního procesu přibližně ve 46 %,
a to v průměru ve věku 30 měsíců dítěte. V rodinách se dvěma dětmi byl nejčastější
věkový rozdíl mezi sourozenci 30 měsíců (průměr 52). Téměř polovina matek se
dvěma dětmi (41 %) se již vrátila do práce, a to když bylo mladšímu dítěti v průměru
31 měsíců (nejčastěji 30 % ve věku 36 měsíců). Přibližně stejně (42 %) matek dvou
dětí bylo stále doma (tj. nikdy nenastoupilo zpět do práce) a 17 % nastoupilo po
narození prvního dítěte, ale bylo stále doma s druhým.
Matky s jedním dítětem a matky se dvěma dětmi v případě obou svých dětí
zůstávaly doma přibližně stejnou dobu, a to delší v porovnání s jinými evropskými
zeměmi (graf č. 3.4).51 Nelze tedy říci, že by se matky po narození druhého dítěte
snažily období celodenní péče zkrátit. Při kontrole ostatních faktorů majících možný vliv
na rychlost návratu po narození jediného/mladšího dítěte (počet dětí, velikost obce, typ
rodiny, výše vzdělání matky) byl prokázán statisticky významný vliv pouze u výše
dosaženého vzdělání, kdy byla u matek s maturitou šance začít pracovat v porovnání
s vysokoškolačkami na úrovni 76 %, u matek bez maturity pak pouze 61 % (Coxova
regrese). V rodině se dvěma dětmi byla u staršího dítěte křivka pravděpodobnosti
návratu do pracovního procesu ovlivněna časováním narození mladšího sourozence,
matky se tedy logicky vracely ve vyšším věku prvorozeného dítěte.

51

Blíže k metodologii např. Šťastná, 2011.
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podíl žen, které se stále nevrátily do pracovního procesu

Graf č. 3.4 Návrat matek do pracovního procesu (funkce přežití metoda
Kaplan-Meier)
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Zdroj: Péče 2013

V době výzkumu již pracovala téměř polovina matek s jedním dítětem (46
%, tabulka č. 3.1, tabulka č. 3.3). Přibližně polovina z nich (48 %, tedy přibližně každá
pátá dotázaná matka s jedním dítětem) začala pracovat ještě před třetími narozeninami dítěte, v průměru v 19 měsících věku dítěte. Nejčastějším důvodem pro dřívější
návrat byla špatná finanční situace rodiny, dále dobrá pracovní příležitost, relativně
významný byl i podíl pracujících matek, které vždy zamýšlely vrátit se do práce ještě
před třetími narozeninami dítěte (přibližně každá pátá to uvedla jako nejdůležitější
důvod dřívějšího návratu). Třetina těchto matek nastoupila hned na celý úvazek (37
%), třetina na částečný úvazek (31 %), ostatní pracovaly na jinou formu pracovní
smlouvy (např. DPP, DPČ, 17 %) nebo samostatně podnikaly (16 %).
Třetina v době výzkumu již pracujících matek s jedním dítětem začala naopak
pracovat až po třetích narozeninách dítěte, v průměru ve 43 měsících věku dítěte.
U každé třetí bylo hlavním důvodem osobní rozhodnutí starat se sama o dítě i po
skončení rodičovské dovolené. Na druhou stranu u poloviny z nich hrálo hlavní roli
postavení na trhu práce: 24 % matek se nemohlo vrátit do původního zaměstnání a nové
pracovní místo tyto ženy ihned po ukončení rodičovské dovolené nesehnaly, dalších 24
% deklarovalo jako hlavní důvod prodloužené péče o dítě obtíže se slaďováním
mateřských a pracovních povinností (např. délka úvazku, směnný provoz, vzdálenost
zaměstnavatele). Nedostatečná nabídka či dostupnost (jak prostorová, tak finanční)
nerodinné péče (mateřská škola či jiný typ péče, ať již individuální, nebo kolektivní)
byly hlavním důvodem pro prodloužení období celodenní péče matky v 15 % případů.
Téměř dvě třetiny matek s jedním dítětem nastoupily po prodloužení rodičovské
dovolené na plný úvazek (62 %), necelá třetina (29 %) pracovala na částečný úvazek.
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Matky dvou dětí, které po období péče o ně začaly již/znovu pracovat,
nastoupily do práce před dosažením věku tří let mladšího dítěte téměř v polovině
případů (tabulka č. 3.3). Logicky následkem řetězení mateřských období byly prvorození sourozenci častěji v okamžiku návratu/vstupu matky na pracovní trh starší - pouze
necelá třetina byla mladší tří let. V rodinách se dvěma dětmi byla hlavním uváděným
důvodem návratu matky do práce před třetími narozeninami některého z dětí dobrá
pracovní příležitost. U prvních dětí hrála významnou roli ekonomická motivace, která
se pak částečně mohla promítnout i do vyššího podílu matek, které uvažovaly, že se
po narození dalšího dítěte vrátí do práce dříve. Polovina matek dvou dětí, které začaly
pracovat před skončením maximální délky rodičovské dovolené s mladším dítětem,
nastoupila na celý úvazek, každá čtvrtá na částečný úvazek.

Tabulka č. 3.3 Důvod návratu matky do pracovního procesu před a po třetích
narozeninách dítěte
před 3. narozeninami dítěte
%

pouze 1 dítě

Špatná finanční situace, rodina
potřebovala můj pracovní příjem
Naskytla se mi dobrá pracovní příležitost /
nechtěla jsem ztratit kontakt se
zaměstnáním / podnikáním
Potřebovala jsem více kontaktu s lidmi
Vždy / už od narození dítěte jsem
plánovala začít pracovat dříve než ve 3
letech dítěte
Celkem
Do práce se již vrátilo (% z matek)
‐

z nich se vrátilo před 3. narozeninami dítěte (%)

2 děti
mladší

starší

43,9

15,8

31,3

30,3

57,1

54,2

6,1

11,1

0,0

19,7

15,8

14,6

100,0

100,0

100

46,4

43,7

55,4

47,7

47,5

27,9

po 3. narozeninách dítěte
%

pouze 1 dítě

V době, kdy dítě dosáhlo 3 let, jsem už
čekala / se starala o další dítě
Chtěla jsem se sama starat o dítě i po
skončení rodičovské dovolené
Nepodařilo se zajistit místo v mateřské
škole nebo jiném zařízení / péči o dítě
jinou osobou
Zaměstnavatel mi neumožnil vrátit se do
původního zaměstnání a nové pracovní
místo jsem nesehnala
Zaměstnání / podnikání neumožňovalo
sladit mateřské a pracovní povinnosti
Před narozením dítěte jsem nepracovala,
nové pracovní místo jsem nesehnala /
nesháněla
Celkem

x

2 děti
mladší

starší

x

38,0

34,1

44,4

29,6

14,6

14,8

9,6

24,4

14,8

7,0

24,4

18,5

7,0

2,4

3,7

8,5

100,0

100,0

100,0

Do práce se již vrátilo (% z matek)

46,4

43,7

55,4

‐

30,2

25,5

48,3

z nich se vrátilo po 3. narozeninách dítěte (%)

Zdroj: Péče 2013
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U matek dvou dětí je logicky častější, že zůstávaly s prvním dítětem doma déle
než tři roky (48 %), neboť se zde do značné míry promítlo těhotenství a narození
mladšího sourozence (třetina z nich). Silná byla i osobní potřeba starat se déle o dítě
sama (každá třetí). Nicméně i po narození mladšího sourozence zůstala každá čtvrtá
matka dvou dětí doma déle než tři roky, v průměru do jeho 42 měsíců. Nejčastějším
důvodem bylo přání starat se o dítě sama, zřejmě i s anticipací toho, že po návratu do
zaměstnání bude pracovat na celý úvazek (dvě třetiny matek se dvěma dětmi, které se
vrátily do práce až po třetích narozeninách mladšího dítěte).
Data výzkumu Péče 2013 dále ukazují, že matky malých dětí nejsou zvyklé
žádat u zaměstnavatele o určité úlevy v zájmu snadnějšího sladění práce a rodiny.
Důvodem může být na jedné straně jejich nižší zájem o tyto úpravy či úlevy, na druhé
straně může stát očekávání či zkušenost, ať již osobní nebo z okolí, že zaměstnavatel
požadavku nevyhoví a zaměstnankyně bude naopak negativně stigmatizována. Roli
však mohou hrát i finanční důvody, např. u zkráceného úvazku či neplaceného volna.
Relativně nejčastěji žádaly respondentky o zkrácený pracovní úvazek (24 %) a
zaměstnavatel jim většinou (ve třech čtvrtinách případů) vyhověl. Přibližně každá pátá
matka žádala o úpravu pracovní doby (stlačený týden, pružná pracovní doba apod.) a
zaměstnavatel vyhověl v 60 % případů. O neplacenou dovolenou někdy žádalo 14 %
matek a většinou ji dostaly. Nejméně často žádaly matky o možnost pracovat
z domova (10 %), většinou s kladnou odezvou (60 %). Zde je více než u jiných
opatření pro slaďování práce a rodiny zřejmá souvislost s konkrétním povoláním, řada
profesí zkrátka z domova vykonávána být nemůže.
Využívání zkrácené pracovní doby se v praxi v ČR, na rozdíl od jiných zemí,
dlouhodobě nemění. Její podíl mezi všemi zaměstnanci byl podle Labour Force Survey
(částečný úvazek zjišťován podle deklarace respondentů) v roce 2011 jen 5,5 %, v
případě žen 9,4 % (srv. graf č. 3.5). Nízké je jeho využití i u žen-matek, jak ukazuje
porovnání v rámci EU. Podle údajů Eurostatu za rok 2011 např. využívalo částečných
úvazků 32 % zaměstnaných žen ve věku 25-54 let pečujících o jedno dítě, v ČR jen 11
% žen (u žen bez dětí byl tento poměr 22 % ku 4 %). V ČR jsou daleko častěji tyto
úvazky využívány matkami dětí do šesti let, pro srovnání jsou ve Francii v podobné
míře uplatňovány i u matek starších závislých dětí a jen o něco méně u žen bez
závislých dětí. Ve všech zemích EU se frekvence práce žen na částečný úvazek zvyšuje,
pokud mají tři nebo více dětí, v ČR však nejméně zřetelně.
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Graf č. 3.5 Podíl zaměstnaných na kratší úvazek v % ze všech zaměstnaných srovnání ČR, Francie a země EU-27
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Zdroj: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do in Kuchařová, 2013

Mezi pracujícími na částečný úvazek jsou ve všech zemích EU vysoké podíly žen,
což souvisí s jejich větší potřebou a zájmem o takto upravenou pracovní dobu, ale
také s genderovou segregací pracovního trhu (Working 2012, Hora, 2009). Ženy představují mezi zaměstnanci se zkrácenou pracovní dobou v Evropě (v roce 2011) od 58
% ve Slovinsku po 82 % v Lucembursku. ČR se 73 % a Francie se 77 % patří k zemím
s vysokým podílem žen mezi těmito zaměstnanci a navíc se v těchto zemích situace na
trhu práce z tohoto hlediska dlouhodobě nemění (OECD Employment 2012). Navzdory
genderovým nerovnostem v této oblasti nelze popřít, že částečné úvazky podporují
zaměstnanost, a tím v důsledku životní úroveň. Právě „zásluhou“ kratších úvazků žen,
které by jinak nepracovaly, se tento pozitivní vliv odráží v životních podmínkách rodin
s dětmi. Je potvrzeno, že tam, kde je častější práce žen, a konkrétně matek, na kratší
úvazek, tam se zvyšuje jejich míra zaměstnanosti, a tím se mj. zlepšuje životní úroveň
rodin a postavení žen. V takových zemích je např. menší podíl rodin bez pracovního
příjmu, zejména v případě neúplných rodin (OECD Family Database).
Má to však i svou druhou stránku. Pro zaměstnance může zkrácení pracovní
doby znamenat i ekonomické či sociální znevýhodnění. Výhody, které kratší pracovní
doba přináší rodičům v zájmu harmonizace rodiny a zaměstnání či uchovávání kontaktu
s profesí, příp. zaměstnavatelskou organizací, jsou do jisté míry zneváženy nevýhodami, jako je snížená perspektiva kariérního postupu, nižší mzda a nižší růst mezd,
časté úkolování pracovníka nad rámec sníženého úvazku i nižší sociální ochrana, včetně
dopadů na výši důchodu. Efekt pro zaměstnance závisí i na formě rozložení zkrácené
pracovní doby, přičemž převažuje nižší počet hodin odpracovaných denně při pětidenním pracovním týdnu. Méně častá, a platí to právě pro ČR, ale i Francii, je práce na
tzv. stlačený pracovní týden. Přitom v ČR na stlačený pracovní týden mají právní nárok
zaměstnanci či zaměstnankyně, kteří pečují o dítě do 15 let, a těhotné zaměstnankyně.
Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, nebrání-li mu vážné provozní důvody.
Graf č. 3.6 ukazuje, že zastoupení péče o děti jako důvodu kratšího úvazku
alespoň částečně souvisí s celkovou nabídkou částečných úvazků. Čím je vyšší nabídka,
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tím je zřejmě větší škála důvodů jejich využití. Vyšší nabídka bývá přitom v zemích,
které mají nebo v poslední době rozšiřují systém denní péče o děti, což se v
negativním smyslu potvrzuje v ČR a v pozitivním smyslu (do jisté míry) ve Francii. Tam
příznivě zapůsobila podpora kratších úvazků zavedená státem v osmdesátých letech
dvacátého století.
Graf č. 3.6 Zastoupení péče o děti nebo nesoběstačného člena rodiny mezi
důvody práce na částečný úvazek (v %) ve vybraných zemích - ženy 25-59 let
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Možnost pracovat na zkrácenou pracovní dobu, a tím mít i při pracovním
zapojení dost času na rodinu, zvyšuje (spolu s dalšími opatřeními) zájem matek o
zaměstnání, resp. usnadňuje jim volbu, jak propojit rodinné a profesní nebo výdělkové
zájmy. Potřebují však současně podporu v dostupnosti zařízení denní péče o děti. Vztah
mezi využíváním částečných úvazků nebo flexibilních plných úvazků a mírou zaměstnanosti žen matek malých dětí je nicméně velmi těsný, pokud je uveden do souvislosti
s nabídkou těchto zařízení, jak ukazují srovnání evropských zemí podle těchto ukazatelů. Zatímco Francie patří k zemím, kde jsou politika podpory flexibility zaměstnání a
politika podpory služeb denní péče o děti alespoň částečně vzájemně propojeny, v ČR
jsou zatím snahy o větší státní intervenci v těchto oblastech propojené nedostatečně a
hlavně působí v obou oblastech řada bariér a slabá skutečná vůle ke společenské
podpoře.
Obecně sice platí, že lidé pracující na zkrácenou pracovní dobu jsou spokojenější
s dosaženou mírou harmonizace rodinného a pracovního života. Někdy však je třeba
slevit z jiných požadavků na zaměstnání. Např. ve Francii jsou mezi takto pracujícími
zaměstnanci časté případy těch, kdo pracují na termínovanou pracovní smlouvu, a také

70

3. Slaďování práce a rodiny dle výzkumu Péče 2013

pracujících v nočních hodinách. V ČR také platí souvislost s termínovanými smlouvami,
ale nikoliv s prací v pozdních hodinách, naopak jsou kratší úvazky více spojeny s prací
z domova (srv. Kuchařová, 2013).

3.3 Předškolní péče
Představy
Dle současné legislativy jsou do veřejných mateřských škol přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud z důvodu
kapacity nelze dítě přijmout, zajistí obec, v níž má dítě adresu trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné MŠ. Pro zachování současného nastavení, tedy povinnosti zajistit
předškolní péči pro děti od pěti let, se vyslovila každá čtvrtá respondentka. Téměř
polovina (43 %) však zastávala názor, že by nárok na umístění v předškolním zařízení
měl být uplatňován již od tří let věku dítěte, tedy poměrně logicky po ukončení
rodičovské dovolené. Tento požadavek odpovídá představám matek o věku dítěte, od
kterého je vhodná nerodinná (kolektivní) péče. Každá desátá respondentka by se
dokonce přikláněla k hranici dvou let, od které by měl mít stát nebo obce povinnost
zajistit předškolní péči.
Současné nastavení rodičovské dovolené významně koreluje s představou, jaký
je nejlepší způsob péče o dítě v různém věku. Tento vztah je však obousměrný - na
jedné straně mají preference rodičů vliv na zachování příslušné legislativy vážící se
k rodičovské dovolené, na druhé straně toto nastavení ovlivňuje zpětně názory rodičů.
Jak vyplývá z grafu č. 3.7, ideál osobní péče rodičů (matka či otec na rodičovské
dovolené, případně střídavě) dominuje do věku dvou let dítěte, ale zůstává většinový i
ve věku dva až tři roky. V tomto věku se mírně posiluje role širší rodiny, kolektivních
zařízení typu jeslí a mateřských škol a individuální péče přátel či chův. Ve věku tři až
čtyři roky dítěte by více než polovina matek chtěla dítě umístit do veřejné mateřské
školy, každá desátá by volila neveřejnou sféru (soukromé zařízení, firemní školku
apod.). Preference celodenní péče rodičů v tomto věku klesá na 21 %, mírně klesá i
role širší rodiny. Individuální péči chův by považovala za nejlepší způsob každodenní
péče o děti v tomto věku necelá 4 % dotázaných matek. Ve věku od čtyř do šesti let
jasně dominuje preference docházky dítěte do veřejné mateřské školy nebo do jiného
kolektivního zařízení.
Z hlediska nejvyššího dokončeného vzdělání matky byly zaznamenány nejvýraznější rozdíly v preferencích ve věku dítěte dva až tři roky. V názorech vysokoškolaček se promítlo výše zmíněné přání zapojit se již v tomto období alespoň částečně do
pracovního procesu. Z tohoto důvodu považovaly ve věku dva až tři roky dítěte
celodenní péči rodiče na rodičovské dovolené v porovnání se ženami s nižším vzděláním
za nejlepší méně často (i když stále většinově - dvě třetiny, ostatní tři čtvrtiny). Vlastní
péče by dle nich mohla být ideálně kompenzována péčí širší rodiny (11 %, ostatní 9 %),
individuálním hlídáním (chůva 3 %, resp. 1 %, pomoc přátel 4 %, resp. 2,5 %) či
kolektivním zařízením (17 %, resp. 11 %; nejčastěji jeslemi či veřejnou mateřskou
školou).

71

3. Slaďování práce a rodiny dle výzkumu Péče 2013

Graf č. 3.7 Nejlepší způsob péče o dítě dle věku
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V České republice je často vztah péče o děti a zaměstnání ve znamení „buď,
anebo“: matka pečuje celodenně o dítě, a to v mezinárodním srovnání po dlouhou
dobu (viz výše, také Paloncyová, 2011), a pak se vrací většinou do práce na plný
úvazek. Matky by však považovaly za ideální určité přechodné období, kdy by dítě bylo
v nerodinné péči (kolektivního zařízení či placené chůvy) pouze příležitostně nebo
maximálně na půl dne (graf č. 3.8). Patrné je to zejména u věku do tří let dítěte, ale i
ve věku tři až čtyři roky je preference polodenní péče stále silná.
Graf č. 3.8 Preferovaný rozsah nerodinné péče dle věku dítěte
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Realita
Do jednoho roku věku dítěte panuje naprostá shoda mezi ideálem a reálným
chováním52, tj. o dítě pečuje nejčastěji matka, případně otec nebo se oba na rodičovské dovolené střídají, i když to je spíše ojedinělé53 (graf č. 3.9). Tento model výrazně
přetrvává i ve druhém roce věku dítěte. K mírné změně dochází mezi druhým a třetím
rokem dítěte, výrazněji u jedináčků, které je v tomto věku svěřeno do péče širší
rodiny. Jak již bylo zmíněno, nejčastějším důvodem pro dřívější návrat matek s jedním
dítětem do práce byla špatná finanční situace rodiny, dále dobrá pracovní příležitost,
relativně významný byl i podíl pracujících matek, které vždy zamýšlely vrátit se do
práce ještě před třetími narozeninami dítěte (přibližně každá pátá to uvedla jako
nejdůležitější důvod dřívějšího návratu).
Péče širší rodiny je častější i u druhorozených dětí ve věku dvou až tří let. Lze
se domnívat, že po době strávené doma s prvorozeným dítětem významně rostou
náklady ztracených příležitostí v oblasti trhu práce (ať již profesionální a/nebo ekonomické), což může v případě druhých dětí návrat matek do práce uspíšit. Jak je ale
z grafu č. 3.9 zřejmé, jiná než péče širší rodiny zůstává do tří let marginální, a to jak
péče individuální, tak kolektivní. Ve věku tři až čtyři roky je zjevný přechod z rodinné
péče do péče kolektivní, nejčastěji děti dochází do veřejných mateřských škol. Pouze
přibližně třetina dětí respondentek byla/je v tomto věku v převážné péči rodičů. Matky
zůstávající doma déle než tři roky si to tak nejčastěji přejí, druhým hlavním důvodem
jsou překážky na straně pracovního trhu, třetím v pořadí je to, že se dítě nepodařilo
umístit do mateřské školy či najít jinou vhodnou péči.
Graf č. 3.9 Rozsah péče dle věku dítěte
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52

Výzkum zjišťoval reálné chování otázkou: Jakým způsobem zajišťujete/jakým způsobem jste
převážně zajišťovala ve všedních dnech péči o Vaše děti? Pokud jste kombinovala více
možností, vyberte tu, která převažovala. Respondentky odpovídaly podle věku dítěte.

53

Ke střídání rodičů na rodičovské dovolené dochází nejčastěji mezi 2. a 3. rokem věku dítěte (7 % rodin).
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4. Kolektivní nerodinná péče - výsledky šetření
4.1 Úvod
Tato kapitola představuje výsledky kvantitativních i kvalitativních šetření týkající
se kolektivní péče o děti v ČR a na základě jejich konfrontace s inspirativními příklady
dobré praxe z Francie dává návrhy změn a inovací v této oblasti.
Základní informace o souboru respondentek dotazovaném v rámci kvantitativního výzkumu Péče 2013 pokryla kapitola 3. Kvalitativní šetření sestávala z expertních
rozhovorů, diskusních skupin a dvou závěrečných seminářů. Expertní rozhovory byly
provedeny především se zástupci státní i místní správy a pracovníky ve službách
kolektivní předškolní péče. U diskusních skupin se jednalo o (1) skupinu s poskytovateli
služeb kolektivní péče a (2) skupinu se zástupci územních samosprávných celků.
Obdobně se také závěrečných seminářů zúčastnili, v tomto případě vždy společně,
zástupci státní samosprávy a poskytovatelé služeb kolektivní i individuální péče.
Účastníky diskusní skupiny s poskytovateli služeb kolektivní denní péče o děti
byli vedoucí pracovníci zařízení kolektivní denní péče o děti do šesti let několika
různých právních forem fungujících v současné době v českém prostředí. Zastoupená
zařízení byla zvolena na základě svého inovativního přístupu k poskytování služeb péče
o děti, kombinujícího snahu vyjít vstříc potřebám a finančním možnostem rodičů
v jednotlivých lokalitách a zodpovědný přístup k plánování a realizaci výchovně-vzdělávacího programu i adekvátních hygienických opatření v rámci platného legislativního
rámce. Mezi devíti zastoupenými zařízeními bylo pět veřejných mateřských škol
zřizovaných obcemi jako příspěvkové organizace (ve čtyřech případech) nebo organizační složky obce (v jednom případě). Dalšími zastoupenými zařízeními byly jesle
provozované do konce roku 2013 jako zdravotnické zařízení a od 1.1.2014 podle
obecně platných právních předpisů, neziskové zařízení zřízené v souladu s vládním
návrhem zákona o dětské skupině při státní instituci, ale zatím provozované podle
obecně platných právních předpisů, a nakonec dvě zařízení provozovaná neziskovými
subjekty podle různých právních předpisů.
Účastníky diskusní skupiny se zástupci územních samosprávných celků bylo
sedm pracovníků sociálních, rodinných a souvisejících odborů/oddělení úřadů místních
samospráv známých svým systematickým a inovativním přístupem k prorodinné
politice. Jednalo se o zástupce obcí různé velikosti v několika krajích ČR, dvou
pražských městských částí a jednoho krajského úřadu.

4.2 Výsledky výzkumu Péče 2013 a diskusních skupin zařízení kolektivní péče a výchovy dětí
4.2.1 Podmíněnost zájmu rodičů o služby zařízení kolektivní
denní péče o děti různého věku
Základní informace o tom, jaké formy péče považují ženy za nejlepší pro děti
různého stáří, byly uvedeny v kapitole 3.2. Zde se podíváme blíže na některé souvislosti zjištěných názorů matek, jejich preferencí a realizovaných voleb. Naše šetření
opětně potvrdila dlouhodobou preferenci rodinné péče minimálně do jednoho až dvou
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let věku dítěte a s jeho věkem pozvolna rostoucí potřebu využívat i nerodinnou péči.
Mezi jejími žádanými formami převládá zájem o mateřské školy, jejž lze vysvětlit
systémovými faktory54 i dlouhodobě působícím odborným diskurzem, který převážně
upřednostňoval rodičovskou (mateřskou) péči do tří let věku dětí, čímž mimo jiné ve
veřejném i odborném vědomí fixoval tuto věkovou hranici pro obecné rozlišení potřeb
dětí. S jistým zjednodušením lze tento přístup charakterizovat tak, že zatímco před
touto hranicí je žádoucí laskavá individuální péče nejbližších osob (s přednostním
postavením matky), za ní už je třeba dětem poskytovat odbornou výchovně-vzdělávací
péči. Toto schéma je zjevně zakořeněno i v představách dnešních rodičů, kteří jej jako
děti zažili (srv. Hašková, Saxonberg, Mudrák, 2012). Jedna z účastnic diskusních
skupin to vyjádřila lapidárně55:
„Ono totiž, jestli to není náhodou tím, že jsme všichni z těch školek. My to totiž
neznáme sami a těžko člověk něčemu věří. Ono jakoby generace našich dětí už
pro ně ... oni nemají tu zkušenost. Proto je ta strašná důvěra v ty školky, protože
my jsme těma školkama prošli, my víme, co jsme v nich dostali a tak to chceme
dát svým dětem. Až vyrostou děti, které prošly tady těmi rodičovskými a
dětskými skupinami, tak ta filozofie se určitě změní.“ (zástupkyně neškolského
neziskového zařízení)

Potřebu matek využívat kolektivní péči blíže ukazuje porovnání toho, jaký
rozsah zaměstnanosti by si přály matky v různých obdobích péče o dítě podle jeho
věku, a preferovaných forem denní péče o dítě (graf č. 4.1). Je ovšem nutno si
uvědomit, že zde v našich dotazech vybízíme matky odhlédnout od jejich vlastní
konkrétní situace, ačkoliv ta může být v závislosti na řadě faktorů velmi různorodá a
mít různě intenzivní vliv. Připomeňme si, že až v době mezi druhým a třetím rokem
(nejmladšího) dítěte plánuje skoro polovina matek pracovat (viz kapitola 3.2), a tedy
potřebuje nějakou podporu v péči o toto nebo své další děti, zatímco do dvou let dítěte
si matky přejí s nimi zůstat a pečovat o ně doma. Přitom na celý úvazek jich chce
pracovat i po dosažení druhého roku věku dítěte jen malá část (zhruba 5 %), zatímco
více matek takto starých dětí má zájem o příležitostnou práci, případně kratší úvazek.
Tyto ženy pak nejčastěji počítají při péči s pomocí babiček a příbuzných, část z nich už
by však podle možností využila i nabídky „tradičních“ nebo alternativních forem
kolektivní denní péče (srv. s grafy č. 3.2 a 3.7). Pouze v době, kdy matky mají takto
staré děti (tj. mezi dvěma a třemi lety věku dětí), nacházíme mezi nimi významnější
rozdíly v názorech na péči podle jejich socio-profesního postavení. V případě dětí 34letých se názory opět sjednocují, přičemž ještě částečně přetrvává zájem o nerodinnou péči nikoliv celodenního charakteru. Ačkoliv je u matek dětí tohoto věku patrný
nárůst zájmu o celodenní nerodinnou péči o dítě oproti situaci, kdy jsou (nejmladšímu)
dítěti dva až tři roky, stále je dávána přednost hlídání dětí v nepravidelných, příležitostných nebo krátkodobých formách. Zde by si už 60 % dotázaných jako nejlepší
pro své dítě představovalo veřejné zařízení kolektivní péče, ale celodenní
každodenní péči považuje za nejvhodnější jen 40 % respondentek. Koresponduje to s odpověďmi na přímou otázku, kdy s výrokem "Každé zařízení by mělo nabízet
vedle pravidelné celodenní také příležitostnou krátkodobou péči" souhlasilo přes 90 %
dotázaných (50 % rozhodně a 41 % spíše).

54

Zejména mnohaletou existencí rigidního systému veřejných služeb péče o předškolní děti skládajícího se
ze dvou forem péče - jeselské pro děti do tří let a mateřských škol pro děti ve věku od tří do šesti let bez možnosti volby mezi alternativami.

55

Citace jsou vždy uvedeny kurzívou a jsou v zájmu zachování největší míry autentičnosti přepsány
doslova, jak je u kvalitativního výzkumu zvykem. Všechny citace jsou uvedeny po souhlasu dotyčných
osob a jsou anonymní.
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Obecně tedy zjišťujeme, že ještě po dosažení tří let věku dítěte je, navzdory
celkovém růstu zájmu o zařízení kolektivní péče i zájmu pracovat, a to často na plný
úvazek, stále dáván nemalý důraz na rodičovskou a rodinnou péči. Na druhou stranu u
dětí nad tři roky vzrůstá potřeba dávat dítě do dětského kolektivu, aniž by to bylo
přímo vázáno na potřebu matek být zaměstnané. To znamená, že si matky
uvědomují přínos kolektivní odborné péče spojené s výchovou a vzděláváním
pro své děti, že matky chtějí dopřát dítěti dětský kolektiv (pro hry s vrstevníky a v
zájmu jeho socializace), ale i podněty jiného než již známého domácího prostředí.
Nicméně pro některé je to také způsob „odlehčení“ od náročných rodičovských
povinností. Dvě pětiny z těch matek, které si v (hypotetickém) případě péče o
(nejmladší) dítě ve věku tří až čtyř let nepřejí být zaměstnány, současně považuje za
nejlepší řešení využívat přitom kolektivní nebo individuální nerodinnou péči. U dítěte
ve věku dvou až tří let by mělo zájem o nerodinnou péči za okolnosti, že matka
nepracuje, jen 5 % dotázaných. Přitom zájem ještě se nevracet do zaměstnání
vyjadřuje, jak uvádí kapitola 3.2, 53 % matek pro případ péče o dvou- až tříleté dítě a
18 % matek při péči o tří- až čtyřleté dítě.
Graf č. 4.1 Preferovaný způsob denní péče o děti podle preferovaného rozsahu
pracovní aktivity matky - vybrané období péče o předškolní dítě
Věk dítěte 2-3 roky

preferovaná péče podle preferované pracovní aktivity
celkem

71,7

nepracovat

12,7
85,9

příležitostně

7,2

66,1

částečný úvazek
celý úvazek

20%
rodičovská péče

5

24
11,8

35,3

8,8

41,2
0%

1,7

22,3
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příbuzní/přátelé

4,7

2,3 6,4 2,4

21,1

43,8

2,4

1,5 9,9

60%
80%
100%
chůva
veřejné ZDPD
jiné ZDPD

Věk dítěte 3-4 roky

preferovaná péče podle preferované pracovní aktivity
celkem

20,8

9,2

nepracovat

57,9

54,3

příležitostně

24,6

částečný úvazek

10,2

celý úvazek

10,5
0%

5,5

35,4

16,7

2,4

45,6

10,2

9,7

65,2

6,4
10%

9,2

12

70,4
20%

rodičovská péče

30%

40%

příbuzní/přátelé

50%
chůva

10
60%

70%

veřejné ZDPD

80%

90%

100%

jiné ZDPD

Znění otázky na žádoucí pracovní vytížení a varianty odpovědí: „… řekněte, v jakém rozsahu byste v tomto
období svého života nejraději pracovala/samostatně podnikala.“
1. Na celý úvazek; 2. Na částečný úvazek; 3. Pouze příležitostně (několik hodin měsíčně); 4. Zůstat doma a
nepracovat. ZDPD = zařízení denní péče o děti
Zdroj: Péče 2013
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Preference ohledně rozsahu výdělečné aktivity matek malých dětí a ohledně
vhodné nerodinné péče, co do formy i rozsahu, se částečně liší mezi ženami s různým
vzdělanostním a profesním statusem, a to s různou mírou významnosti v závislosti na
věku (nejmladšího) dítěte. Vliv vzdělání, stejně jako profese, se slabě projevuje v případě dvou až tří let věku dítěte, tedy v období mezi věkem dítěte při ukončení nejkratší
varianty rodičovské dovolené (pokud chce žena plně vyčerpat celkovou nárokovou
částku rodičovského příspěvku56), a současně před dosažením třetího roku věku,
obvykle vnímaného jako hranice, za níž je vhodné, aby dítě přešlo z rodinné do nerodinné péče. U takto starých dětí jeví větší zájem o zajišťování péče o své děti spíše
ženy vzdělanější a s vyšším socio-profesním statusem, jak již bylo vícekrát zdokumentováno. To bývá zdůvodněno jejich větší potřebou uplatnit profesní předpoklady a udržet
si kontakt s profesí oproti matkám s nižším socio-profesním postavením. Tyto ženy mají
ale i větší šanci splnit podmínky pro nárok na nejvyšší měsíční částku rodičovského
příspěvku vzhledem k jejich vyšším platům (Paloncyová et al., 2013a, s. 68-69).57
V případě dětí starších tří let se však tyto rozdíly smazávají v důsledku obecné
preference nerodinné kolektivní péče. Podobně nejsou tyto preference socio-demograficky diferencovány u dětí do dvou let, zde však z důvodu opačných preferencí, tj. ve
prospěch rodinné péče.
Preference ve srovnání s realitou podle profesního statusu
Tam, kde se podle socio-profesního postavení matek liší jejich preferovaná a
realizovaná forma péče o dítě, tj. když (nejmladší) dítě dosáhlo dvou až tří let věku,
vzniká největší diskrepance mezi přáním a realitou, tzn. není realizováno přání umístit
dítě do kolektivního zařízení, u žen na nejvyšších stupních profesního žebříčku také
přání využívat individuální péči. Podobně jsou na tom však i ženy v nejnižší kategorii.
Ženy náležející do těchto dvou profesních kategorií nejčastěji považují, na rozdíl od
ostatních, za nejpříhodnější pro děti v daném věku pravidelnou nerodinnou péči, ale
pouze na část dne. Pro některé zřejmě takový rozsah naplňuje kolektivní, pro jiné
naopak individuální péče. Obě skupiny však narážejí na nedostatečnou nabídku zvolené
formy. Největší rozdíly u všech dotázaných nacházíme mezi podílem matek preferujících kolektivní péči a podílem těch, které ji opravdu (u nejmladšího dítěte) využívaly
(graf č. 4.2)58. Tedy nejvyšší deficit nabídky nerodinné péče je pociťován matkami
ohledně kolektivní péče pro děti před dosažením tří let. Stejně to vidí ze svého pohledu
delší dobu také odborníci, přesto není zpřístupnění takové péče dětem v tomto věku
příslušnými institucemi řešeno, resp. veškeré snahy na úrovni ministerstev nebyly
(zatím) dotaženy do konce (srv. s kapitolou 4.3.1.1).

56

Tj. celkových 220 000 Kč při měsíčních splátkách 11 500 Kč měsíčně, pokud ona nebo otec dítěte splní
podmínky nároku (viz http://www.mpsv.cz/cs/2#dsp).

57

Viz také způsob stanovení výše rodičovského příspěvku (MPSV ČR: http://www.mpsv.cz/cs/2).

58

Je třeba upozornit, že se nejedná zcela o tytéž ženy – zatímco o preferencích se mohou vyjádřit všechny,
o realitě jen ty, které mají příslušnou zkušenost, tedy menší počet matek. Při srovnání individuálních
případů jsou výsledky sice podobné, avšak vzhledem k nízkým počtům nejsou statisticky průkazné.
Body škály forem péče použité na základě týchž otázek v jiných tabulkách a grafech jsou zde sloučeny do
čtyř kategorií.
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Graf č. 4.2 Preference a skutečně využívaná forma péče o děti ve věku 2-3 let
podle profesní skupiny matky
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Zdroj: Péče 2013

Graf č. 4.3 Preference a skutečně využívaná forma péče o děti ve věku 3-4
roky podle profesní skupiny matky
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Zdroj: Péče 2013

V rámci převažující preference nerodinné kolektivní výchovy po dosažení tří let
věku dítěte rodiče většinou (57 % u 3-4letých dětí), po čtvrtém roce věku převážně
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(74 %)59, požadují přijetí dítěte do mateřské školy, v malé míře do jiného kolektivního
zařízení (9 %, resp. 15 %). Ojediněle je v případě takto starých dětí projeven zájem o
individuální péči. Trochu překvapuje vyšší zájem o zařízení jiné, než je veřejná
mateřská škola, u dětí nad čtyři roky oproti dětem tří- až čtyřletým, přičemž v obou
případech byl zjištěn obdobný počet matek žádajících firemní školku a žádajících jiný
typ kolektivní neškolské péče. Jedno možné vysvětlení je, že u firemních školek se
předpokládá, že jde o typ zapsaný ve školském rejstříku (tedy nikoliv o alternativu
veřejné MŠ v pravém slova smyslu, viz kapitola 1.1.4). Silným motivem mohou být
výhody firemních školek pro rodiče zmíněné v kapitole 4.3.1.2, především z důvodu
blízkosti místa zaměstnání a zařízení zabezpečujícího dítě v době zaměstnání rodiče. U
části dotázaných matek pak může preference soukromého zařízení kolektivní péče
proti veřejné mateřské škole znamenat, že (např. na základě dobrých zkušeností) se
jim pro dítě okolo tří let jeví příhodnější (např. menším kolektivem dětí).
Stejně jako u věkové kategorie dva až tři roky i zde pečuje nemálo matek o
dítě v domácnosti nedobrovolně, protože s výjimkou žen v nejvyšší profesní kategorii
neumísťují své děti do kolektivních zařízení v míře, v jaké by si to přály. U prvních
dvou profesních kategorií se nedaří ani využívat péče rodičů a jiných příbuzných podle
představ dotázaných žen (velmi spekulativně lze dedukovat, že jejich matky, nejčastější rodinné pečovatelky, mají také spíše vyšší pracovní pozici a nechtějí ji opouštět ve
prospěch pravidelné péče o vnoučata). Rodiče „nahrazují“ nedostupnou nerodinnou
péči zejména u dětí matek v dělnických povoláních (lze se domnívat, že možná i proto,
že jejich matky ochotněji plní roli babiček na úkor svého zaměstnání).

4.2.2 Představy a požadavky matek na kolektivní denní péči o
děti
Představa kolektivní denní péče o děti je převážně spojována se službami
(veřejných) mateřských škol, případně jeslí. S mateřskými školami mají matky malých
dětí také nejčastěji vlastní zkušenost, což koresponduje s celkovými statistikami o
umísťování dětí do MŠ a různých jiných typů zařízení (viz kapitoly 1.1.1 a 3.3).60
Navzdory řadě obtíží, které se mateřské školy v současnosti snaží překonávat,
souvisejících hlavně s vytížeností jejich kapacit (viz kapitola 1.1.1), se stále těší
přednostní přízni jak řady odborníků a politiků, tak mezi rodiči a celou populací. To,
jak jsou MŠ principiálně upřednostňovány oproti jiným formám denní péče veřejnými
orgány, dokazuje například následující citace z naší diskusní skupiny.
„... těch zařízení je poměrně dost, těch soukromých, ale nemají absolutně jasné
a jednotné pravidla. Kvalita se liší. My teda docela narážíme i na boj s mateřskýma školama, protože jakoby je tam nedůvěra. Nemáme jakoby prostor
vlastně jim nějakým způsobem dokázat, že to naše vzdělávání je kvalitní. Je to
často, nechci křivdit ředitelkám školek, je to určitě i tím, že z hlediska města
jakoby není vůle, aby vlastně nám tu pozici zjednodušila ... neustále musíme
dokazovat, že to děláme kvalitně.“ (zástupkyně neziskového subjektu provozujícího různé formy služeb denní péče)

O přízni rodičů svědčí také např. poznatky z našeho výzkumu ohledně hodnocení dobrých a problémových stránek nerodinné denní péče individuální (chůvami) a
59

Podíly v závorkách se vztahují k celému souboru dotázaných matek, tedy včetně těch, které preferují
vlastní, či obecněji rodinnou péči. Z tohoto celku je v případě takto starých dětí ojediněle projeven zájem
o individuální nerodinnou péči.

60

Srv. též s kapitolou 6.2 v Paloncyová et al. (2013b).
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kolektivní. Oproti výchozím předpokladům výzkumného týmu dotázané matky zřejmě
hodnotily kolektivní zařízení především podle svých znalostí a zkušeností s mateřskými
školami, a to ve většině případů velice pozitivně.
Vlastní zkušenosti dotázaných matek se službami denní péče o děti:
Dotázané matky umísťovaly své děti doposud hlavně do MŠ - 94 % do
veřejných, 4 % do soukromých školek61, a to bez prokazatelné závislosti na jejich
socioekonomickém statusu a charakteristikách jejich rodiny. Kromě největší dostupnosti a největší důvěry, jež se mateřským školám dostává, je důvodem obvykle
realizovaná preference využívat nerodinnou péči až od tří let věku dítěte (příp. konkrétně umístit dítě v tomto věku do MŠ). Jak ukazuje tabulka č. 4.1, některé matky
mají problémy s provozními hodinami MŠ, méně často pak s docházkovou či
dojížďkovou vzdáleností.

Spíše ano

Moje dítě je (bylo) v zařízení spokojené

51,1

46,7

97,8

S přístupem (osobním vztahem) vychovatelek k dětem jsem (byla) spokojena

52.3

45,3

97,6

Výchovný program zařízení mi vyhovuje/vyhovoval

52,3

44,0

96,3

Vzdálenost od místa bydliště mi vyhovuje/vyhovoval

61,7

31,3

93,0

Čas začátku a konce otevíracích hodin mi vyhovuje/vyhovoval

49,0

38,2

87,0

celkem

Hodnocení vybraných aspektů péče v kolektivních zařízeních

Určitě ano

Tabulka č. 4.1 Vlastní zkušenosti matek s mateřskými školami (příp. jinými
kolektivními zařízeními*) - souhlas s výroky

*) Matky měly hodnotit své zkušenosti s nejvíce využívaným zařízením, tím však byla převážně MŠ. Počet
procent zbývající do 100 představuje souhrnný podíl odpovědí „určitě ne“ a „spíše ne“.
Zdroj: Péče 2013

Obecné hodnocení kladných a záporných stránek kolektivní péče (v porovnání
s hodnocením individuální nerodinné péče)
Graf č. 3.7 (kapitola 3.3) o preferencích při volbě nerodinné péče ilustruje
přednostní zájem o využívání kolektivních zařízení pro nerodinnou péči, se kterým
jsme se setkali také ve Francii. Zatímco tam je deficit takových zařízení řešen
podporou individuální nerodinné péče s využitím mj. i veřejných zdrojů (daňové úlevy,
příspěvky na využívání péče chův - viz kapitola 2.2.2 a Paloncyová et al., 2013b), u
nás zůstává individuální péče závislá na iniciativě a finančních možnostech rodičů a
neziskových organizací spolu s komerčními formami poskytování služeb chův. Živelnost, tedy slabá a neadekvátní legislativní zakotvenost, a nemalý podíl „černého trhu“
v této oblasti (viz kapitoly 2 a 5) způsobují rezervovaný přístup k této formě nerodinné
péče a zřejmě se i podílejí na převážně pozitivním hodnocení péče kolektivní (kromě
již zmíněného faktu, že matky hodnotily hlavně služby MŠ, které jsou státem podporovány a kontrolovány). To se ukazuje na různých aspektech péče, kde lze přímo nebo
nepřímo konfrontovat názory na služby kolektivní a individuální - zejména cena,
61
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Nemáme informace, zda šlo o MŠ zapsané v rejstříku škol nebo soukromá zařízení označovaná jako
„školka“ provozovaná v jiném režimu.
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kvalifikace pečujících osob/vychovatelů, individuální přístup k dětem a nemocnost dětí.
Grafy č. 4.4 až 4.7 ilustrují, jak na tyto a další aspekty obou forem péče pohlížejí
matky dotázané v rámci výzkumu Péče 2013.
Podle srovnání pozitiv a negativ kolektivních a individuálních forem denní péče
o děti (které lze na základě zjištěného kontextu chápat především jako srovnání
mateřských škol a chův) matky u kolektivních zařízení zcela jednoznačně za výhodu
považují větší cenovou dostupnost (72 % dotázaných rozhodně souhlasilo a 24 % spíše
souhlasilo). Naopak finanční náročnost je nejzřetelněji hodnocena jako negativum péče
chův (zde byl také vysloven téměř jednoznačný souhlas, a to ve výši 73 %, resp. 21
%).
Přes 90 % dotázaných matek si na kolektivní péči (v MŠ) cení kvalifikovanosti
personálu (53 % rozhodně souhlasí s touto charakteristikou jako pozitivní, 40 % spíše
souhlasí). Přitom ovšem obava, že by chůva nemusela mít patřičnou kvalifikaci, není
tak silná, aby to mohlo být vnímáno jako hodnocení zásadně zpochybňující péči chův
oproti mateřským školám (obavy deklarovalo 24 %, resp. slaběji 44 %, přičemž 25 %
respondentek tuto pochybnost nesdílí). Nicméně celkový podíl 68 % matek připouštějících takovouto slabinu v péči chův reflektuje nezakotvenost této formy služby péče
o děti, jak ve smyslu ne příliš častých zkušeností s ní (obavy jsou menší u matek,
které již mají s chůvami zkušenost), tak ve smyslu nedostatečné objektivní garance
kvalifikovanosti chův (viz kapitola 5.2).
Obvyklou stížností na adresu kolektivní péče o malé děti je zvýšená nemocnost
dětí. Ta je i největším počtem námi dotazovaných matek považována za negativum
této péče (souhlasí, určitě nebo spíše, 89 % respondentek). Současně nižší nemocnost
patří mezi nejvíce oceňovaná pozitiva individuální nerodinné péče (zde dosahuje
souhrnný souhlas 77 % dotázaných).
Pokud jde o individuální přístup k dětem, ten sice nepovažují dotázané matky
za natolik velký problém (za „určitě“ nebo „spíše“ negativní rys kolektivní péče
považuje sníženou možnost individuálního přístupu k dětem celkem 62 % žen), avšak
současně matky kritizují příliš velký počet dětí na vychovatelku (36 %, resp. 43 %).
Lze to považovat za dílčí projev jejich důvěry k učitelkám a dobrých zkušeností s prací
učitelek mateřských škol i za stávajících podmínek, nikoliv však za něco, s čím je třeba
se smířit. Jak ukazujeme jinde v této monografii (např. viz graf 4.8), individuální
přístup patří k důležitým ukazatelům kvality péče požadované matkami.
V diskusích probíhajících v současnosti ohledně role a přínosu služeb dětských
skupin se často hovoří o potřebě přednostně podporovat mateřské školy proto, že mají
výchovně-vzdělávací poslání, které ve stejné nebo obdobně žádoucí kvalitě nemohou
jiná zařízení poskytnout. I matky si na MŠ cení jejich výchovně-vzdělávacího programu, nicméně hlavně v souvislosti s přípravou na vstup do základní školy, tedy hlavně
u dětí v bezprostředně předškolním věku: samotnou existenci výchovně-vzdělávacího
programu pozitivně hodnotí určitě 55 % žen a spíše 39 %, zatímco souhlas s přípravou
na přestup do ZŠ je jako pozitivum ženami deklarován u 62 %, resp. 34 % žen.
Očekávané je i zjištěné kladné hodnocení zajištění bezpečnosti a hygienických
podmínek v kolektivních zařízeních reprezentovaných zejména MŠ, jak jsme výše
zmínili, což jsou stránky důsledně ošetřené českou legislativou. Dotázané matky
nevyjadřují příliš kritické hodnocení provozních hodin zařízení, jako negativní stránku
je vidí 17 % (určitě), resp. 33 % (spíše), zatímco téměř polovina matek je za problematické nepovažuje. I když v případě individuální nerodinné péče je možnost vlastní
volby času, kdy je dítě svěřeno do péče chůvy, hodnocena jako významné pozitivum,
ani kolektivní péče není v konfrontaci s tímto zjištěním vnímána jako nevyhovující.
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Nebyl ovšem položen přímý dotaz na možnost péče v neobvyklých časech (ve večerních
a nočních hodinách, o víkendu), kde jsou kolektivní zařízení méně přizpůsobivá požadavkům rodičů. Rodičů s takovou potřebou sice není mnoho, nicméně pokud se chceme
inspirovat dobrými příklady z Francie a podporovat myšlenku vycházení vstříc individuálním potřebám (zaměstnaných rodičů s prodlouženou pracovní dobou, pracujících
na směnný provoz, o víkendech apod.), je žádoucí uvažovat o nacházení cest, jak
přizpůsobit i kolektivní formy této potřebě - např. v kombinovaných zařízeních,
poskytujících více forem péče z hlediska délky a časové alokace poskytované péče62.

Graf č. 4.4 Kolektivní péče - pozitiva
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Viz Paloncyová, Barvíková, Kuchařová, Svobodová, Šťastná, 2013b.; Kuchařová, Peychlová, 2014b.
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Graf č. 4.5 Kolektivní péče - negativa
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Graf 4.6 Péče chůvy - pozitiva
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Graf 4.7 Péče chůvy - negativa
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Zdroj grafy č. 4.4 až 4.7: Péče 2013

Zjištění získaná dotazováním matek malých dětí do značné míry korespondují
se zkušenostmi zástupců kolektivních zařízení a místních samosprávných celků, kteří se
zúčastnili diskusních skupin v rámci našeho projektu, jak naznačují následující citace.
„... školky ... uzavírají všechno ve čtvrt na pět nebo v půl páté. Je to obrovský
třeba problém, protože ... já to naprosto chápu, že nemají finance na to, aby
mělo otevřeno jako delší dobu a tak dále. A my to třeba jakoby suplujeme a
nechceme být zase ti špatní, kteří jakoby se postarají od rána do večera o ty
děti a rodiče už nemají žádnou starost. Tak my máme teďka službu, že dvakrát
týdně neposkytujeme... jako máme to celotýdenně, ale dvakrát týdně pro jedno
dítě máme, že jim zajistíme jakoby převod k nám nebo převod na kroužek nebo
podobnou aktivitu. Dlouho jsme bojovali, protože rodiče říkali - ale ne, prostě
ne, vy zastupujete rodiče, oni nemají už žádnou zodpovědnost. Pořídí si dítě a už
se o něho nestarají. A měli jsme hodně argumentů, že to tak vůbec není, že my
jako jenom dvakrát týdně, to znamená pořád tam zůstává spousta času. Já to
sama využívám. Že dvakrát týdně mám o ty děti postaráno do šesti, že mají
nějakou aktivitu. Ale potom mám dva dny v týdnu, kdy opravdu pro ně můžu jít
v poledne, jo? Že vůbec není ani tahle variabilita, že vlastně ten rodič, i kdyby
chtěl, tak nemá moc šancí, pokud nemá takovýdle nějaký schopný zařízení si
vybrat. A musí se honit jako rodiče, aby to stihli. A z Prahy do Brandýsa to
opravdu nemůžou stíhat ve čtyři každej den vyzvedávat děti, jo? A když se
ptáme v těch školkách, jestli by to nešlo pro ty rodiče, fakt jednou nebo dvakrát
týdně to mít, protože by to strašně rodičům pomohlo, oni na to nemají peníze,
jo?“ (zástupkyně neziskového subjektu provozujícího různé formy služeb denní
péče)
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„A můžu říct teda ze zkušenosti, ... tak ti rodiče chtějí do těch obcí zřizovaných
školek, protože je tam garantovaná kvalita, je tam fantastické jídlo za naprosto
minimální cenu. Je tam profesionální personál a je to všechno pod dokonalou
kontrolou. A co bych teda zdůraznila, protože se teď zabývám i bezpečností ve
školství, nejsou tam úrazy.“ (zástupkyně pražské městské části)

4.2.3 Požadované parametry kolektivní denní péče o děti
Požadavky rodičů na péči a výchovu svých dětí poskytovanou v kolektivních
zařízeních, tedy jaké kvality kolektivní péče považují za více nebo méně důležité, byly
v dotazníkovém šetření zjišťovány jednak baterií položek, u nichž dotázané matky
hodnotily dílčí charakteristiky na pětistupňové škále, a jednak na základě volby a
určení pořadí tří položek-charakteristik, které dotázané matky považují za nejvýznamnější. Posuzovány byly charakteristiky zařízení, které se týkají personálního zajištění,
poplatků, místní dostupnosti, vnitřních a venkovních prostor, bezpečnostních, stravovacích a hygienických opatření, výchovného programu zařízení a přístupu pečujícího
personálu k dětem.
Při odděleném hodnocení jednotlivých charakteristik byly matkami v průměru
hodnoceny všechny jako hodně důležité, tj. přes 3,5 bodu z pěti (graf č. 4.8, spojnice).
Jako nejdůležitější charakteristiky byly deklarovány „zajištění stravy zařízením“,
„zahrada nebo hřiště k dispozici,“ což jsou charakteristiky, které lze označit souhrnně
jako materiálně-kvalitativní, a „dostupnost z místa bydliště,“ což je kritérium odrážející
praktickou stránku rozhodování rodičů. Dalšími vysoce hodnocenými byly materiálněkvalitativní parametry „přívětivost a prostornost místností pro pobyt dětí“ a „vysoký
hygienický standard vybavení a provozu zařízení. Nejníže se naopak umístily charakteristiky „nízká cena školného a stravného“ (praktická stránka), „vysoce specializovaná
kvalifikace vychovatelek“ (kvalitativní stránka) a „bohaté a kvalitní vybavení (hračkami, pomůckami a nábytkem)“ (materiálně-kvalitativní stránka). Tato zjištění poukazují na to, že v posuzování kvality zařízení hrají klíčovou roli „praktické“ (praktickoorganizační) či „materiálně-kvalitativní“ stránky. Matky zřejmě zohledňují to, aby samy
co nejsnáze zajistily dopravu dítěte do a ze zařízení (dostupnost) a aby byly kvalitně
zajištěny primární potřeby dítěte (strava, bezpečí, pohyb). Na druhou stranu, zatímco
tyto praktické a materiálně-kvalitativní aspekty získaly přednost před samotnou náplní
a kvalitou výchovného procesu v zařízení, za nejméně podstatnou byla označena cena,
tedy kritérium často považované za stěžejní pro rozhodování rodičů o volbě zařízení
denní péče63. To by mohlo svědčit o tom, že rodiče dávají větší váhu kvalitativním
stránkám služby kolektivních zařízení, ale také o tom, že respondentky ze své praxe
znají poplatky v MŠ a neumí docenit, jak jsou rozdílné od poplatků v jiných zařízeních
(jak již bylo zmíněno, 94 % respondentek má zkušenost pouze s veřejnými MŠ),
přičemž roli může hrát relativní spokojenost matek s výší prostředků, které samy na
služby předškolní péče dosud samy vynakládaly. Tento výsledek může být ale rovněž
důsledkem stávající situace nedostatečné nabídky zařízení denní péče ve většině lokalit
ČR, kdy jsou matky spíše ochotny vydat za docházku více, pokud se jim podaří dítě
umístit alespoň v nějakém zařízení. Jak je uvedeno dále (v části o významu poplatků),
o důležitosti ceny rozhoduje mezi řadou dalších okolností především aktuální finanční
situace rodin.

63

Viz kontinuálně probíhající diskuse o cenové dostupnosti zařízení, konkrétně o rozdílu mezi cenou
veřejných MŠ a jiných, nestátních/ soukromých zařízení denní péče, zmíněné např. v úvodu kapitoly 1.
nebo v Kuchařová, Peychlová (2014b). Toto téma bylo i předmětem debaty mezi účastníky diskusní
skupiny s poskytovateli služeb kolektivní péče organizované v rámci projektu.
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Diferenciace nároků na péči
Protože základní zjištění přineslo trochu překvapivé a zdánlivě ne moc
konzistentní výsledky, zajímali jsme se dále o to, na čem závisí tyto preference rodičů.
Ne všichni rodiče kladou stejný důraz na jednotlivé parametry služeb péče o děti.
Jejich požadavky závisí ve velké míře na socio-profesním statusu rodičů a sociálněekonomické situaci rodiny.
Jací rodiče považují za obzvlášť důležité základní charakteristiky, se snažila rozlišit
faktorová analýza odpovědí na baterii otázek o deklarované důležitosti charakteristik
kolektivních zařízení. Ukázalo se, že lze rozlišit tři syntetické ukazatele hodnocení
kvality poskytované péče: (a) kvalita vlastní péče či přístup a pojetí péče vychovatelů
(výchovně-vzdělávací program, pestrost aktivit, kvalifikace pečujících a hygienický
standard), (b) kvalita prostředí a formální podmínky kvality péče, pokud jde o předpoklady personálu (uspokojivé vnitřní a venkovní prostory, poskytování stravy v zařízení,
vybavení pomůckami, ale také počet dětí na pečující osobu a individuální přístup) a (c)
dostupnost (finanční a prostorová64).
Tabulka č. 4.2 Hodnocení charakteristik kolektivní péče - výsledky faktorové
analýzy

počet dětí na vychovatele

0,20

prostředí a personální
zajištění
0,42

kvalifikace vychovatelů

0,55

0,26

0,01

cena školného a stravného

0,14

-0,02

0,79

prostorová dostupnost

0,03

0,18

0,81

pestrost aktivit

0,78

-0,02

0,12

různorodost péče
výchovně-vzdělávací
program
hygienický standard

0,66

0,14

0,04

0,77

0,18

0,01

0,53

0,42

0,12

vnitřní prostory/místnosti

0,19

0,76

0,09

zahrada k dispozici

0,09

0,77

0,06

vybavení pro aktivity

0,39

0,43

0,22

respekt k individualitě dětí

0,44

0,56

-0,05

strava v zařízení

0,04

0,60

0,32

vyčerpaná variance v %

20,6

19,5

11,8

komponenta

kvalita vlastní péče

dostupnost
-0,21

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Zdroj: Péče 2013

Dostupnost požadují významně více oproti ostatním ženy se základním vzděláním či vyučené, pracující v dělnických profesích, respondentky momentálně nepracující65 (mezi nimi ne tak výrazně ty se statusem „v domácnosti“), nejmladší dotázané
(do 27 let) a také samoživitelky. Prostorová a finanční dostupnost je důležitá v případě,
že rodina nebo samoživitelka má nižší příjmovou (a tedy pravděpodobně i materiální)
úroveň a může si stěží dovolit vynakládat vysoké výdaje na nerodinnou péči. Jejich
situaci komplikují a důraz na prostorovou dostupnost zvyšují i pracovní podmínky,
které bývají typické pro zaměstnání a pracovní pozice, na něž tyto ženy vzhledem ke
64

V jednoduchém třídění dosáhly ukazatele finanční a prostorové dostupnosti odlišné hodnocení, přičemž
prostorová dostupnost vyšla jako podstatně více požadovaná (významná).

65

Možná nepracují i proto, že dostupné zařízení pro ně není k dispozici.
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svému vzdělání mohou dosáhnout: pracovní doba od časných ranních hodin, směnný
provoz, prodloužená pracovní doba. Ženy se střední a vyšší životní úrovní na
dostupnost velký důraz nekladou a zajímají se spíše o kvalitativní stránky.
Na kvalitě samotné péče záleží více než jiným (ne s tak velkým rozdílem, jako
je tomu u dostupnosti) matkám momentálně nepracujícím. Rozdíl se neprokázal při
kontrole vlivu vzdělání či socio-profesního statusu matky, ani jejího věku či věku
nejmladšího dítěte.
Pokud jde o jednotlivé kvality prostředí zařízení a předpoklady personálu,
názory matek se v podstatě nediferencují. Nepatrně méně zajímají ženy momentálně
nepracující (v domácnosti) a zejména pak samoživitelky (pro něž je důležitá cena) a
naopak více zajímají nejstarší dotazované ženy.
Cenovou dostupnost jako významný aspekt péče podtrhují oproti ostatním
matkám více samoživitelky.
Role výše poplatků při využívání zařízení denní péče
Ceny služeb denní péče jsou důležité z hlediska jejich role v rozpočtu mladých
rodin i z hlediska jejich úlohy v systému poskytování nerodinné péče, a proto se na
náklady této péče z pohledu rodičů (v našem šetření matek) podíváme podrobněji.
Respondentky byly dotázány na výši měsíčního poplatku za péči a stravu, který by „s
ohledem na aktuální možnosti svého rodinného rozpočtu“ považovaly za „adekvátní/
přijatelný“ za celodenní každodenní péči o dítě v jednotlivých typech služeb. Domníváme se, že i z důvodu nejednoznačně zvolené formulace nebyla otázka pochopena
stejně všemi respondentkami, což pravděpodobně ovlivnilo výši a rozptyl uváděných
sum. Proto se zde zaměříme především na relace v ohodnocování různých forem péče
a na sociální determinaci představ o přijatelných cenách, ač jsou celkově proti realitě
zřejmě matkami podhodnoceny.
Výsledky výzkumu naznačují, že důležitost ceny služeb zařízení denní péče se
někdy přeceňuje, protože rodiče (matky) jim ne vždy přikládají velký význam (jak bylo
zmíněno výše) a obdobně jako cenu zohledňují ve svém rozhodování o vhodném
zařízení péče pro své děti i kvalitativní stránky služeb denní péče. Cena má významnou
roli při rozhodování, zda a jaké zařízení využít, především v případě nízkých příjmů a
nízkého sociálního statusu rodiny, zatímco rodiny a rodiče na středních příčkách
žebříčku životní úrovně a socio-ekonomického statusu tomuto aspektu nepřikládají
takovou váhu, alespoň ne v komparaci se subjektivním významem dalších parametrů
služeb péče o děti. Představy o ceně služby denní péče o děti jsou však diferencovány
jak podle přístupu rodin, tak podle typu nerodinné péče.
Celkově se hranice ceny pro rodiče přijatelné (při zvážení hodnoty služby i
příjmové situace rodiny, ale v úvahu jsou zřejmě brány i aktuální reálné ceny) pohybuje v závislosti na typu péče mezi 1 000 až 3 000 Kč, přičemž více než 2 000 Kč je
ochotno za celodenní péči platit v jeslích 20 % matek, za veřejnou MŠ 7 %, za
soukromé zařízení (vč. soukromých MŠ) 37 % a za chůvu 54 % dotázaných matek66
(podrobně to ukazuje graf č. 4.9). Je zřejmé, že zde má vliv malá zkušenost se
službami chův, zvláště coby formy celodenní a každodenní péče o dítě, takže odhady
přístupné ceny se zdají být většinou podhodnocené. Nicméně vědomí rozdílu ceny péče
chův oproti doposud „běžným“ formám jeslí a MŠ jsou zřetelné v nejvyšších decilech,
stejně jako se tu ukazuje akceptace, jakkoliv vynucená, vyšší ceny soukromých
zařízení.
66
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Více než 1 000 Kč je ochotno platit za jesle 51 % matek, za veřejnou MŠ 31 %, za soukromé zařízení (vč.
soukromých MŠ) 67 % a za chůvu 79 %.
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Graf č. 4.9 Přijatelné poplatky za celodenní každodenní péči podle typu péče percentily
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Zdroj: Péče 2013

Velký rozptyl udávaných hodnot blíže ozřejmuje graf č. 4.10, kde je shodná
výše modu, tedy hodnoty nejčastěji uváděné u všech kolektivních zařízení, zatímco
průměr a medián ukazují odlišné přístupy k hodnocení některých skupin žen, které se
pokusíme identifikovat.
Graf č. 4.10 Distribuce odpovědí ohledně přijatelné výše měsíčního poplatku
za různé formy nerodinné péče
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Sumy uváděné respondentkami odrážejí v podstatě odlišné „obvyklé“ ceny
požadované poskytovateli a současně finanční možnosti rodin. Jinými slovy, ukazují
relace mezi základními - veřejnými a soukromými - typy služeb. Nutno podotknout, že
v době šetření ještě existovaly jesle jako zdravotnické zařízení denní péče, sice
finančně nepodporované státem, ale v mnoha případech dotované obcemi, které byly
a jsou ve většině případů i za stávajících právních podmínek jejich zřizovateli (viz
kapitola 1 a také Kuchařová, Peychlová, Svobodová, 2014). Shodný modus za všechna
kolektivní zařízení ukazuje na to, že v rodinách je jakýsi „strop“ přijatelných nákladů,
který jsou podle možností a ohodnocení reálného „trhu služeb denní péče“ rodiny
ochotny překročit, zvláště v případě dobré a vyšší kvality péče. Na druhé straně rozdíly
v průměrech ukazují na vnímání diferencí existujících na tomto trhu. Za pozornost stojí
ochota platit v průměru za docházku do MŠ přes 1 000 Kč, což více méně odpovídá
odhadovanému průměru reálných poplatků za veřejné MŠ67. Vzhledem k převážně
kladnému hodnocení péče v MŠ a dokonce nepoměrně větší důvěře v kvality služeb MŠ
se v této souvislosti vynořuje otázka, zda je skutečně žádoucí udržovat poplatky v MŠ
na dnešní úrovni, která se tak markantně liší od vyšších poplatků v jiných zařízeních,
z nichž mnohá vykazují problémovou kvalitu služeb. Současně naše zjištění ukazují, že
podstatně nižší ceny za MŠ jsou běžně očekávány, ale také to, že pro rodiny
s nejnižšími příjmy jsou stávající ceny skutečně na hraně jejich možností, zatímco pro
nejlépe situované jsou dnešní ceny neoprávněně nízké vzhledem k reálným provozním
nákladům (srv. s kapitolami 1.1.1 a 4.3.1). Takový názor vyjádřila velká část účastníků
diskusních skupin věnovaných kolektivní nerodinné péči, např. takto:
Já mám jakoby takovej, a je to můj názor, za kterej mě moc doufám nebudete
kamenovat je, že by se mateřský školky státní měly jakoby uvolnit, ty poplatky.
Protože podle mě jakoby, je to region od regionu, ale třeba v Praze, když se platí
za školku 500, 700 korun, tak mi to příde jako úplně absurdní. A jakoby i nejsociálnější země prostě Evropy to nemají jakoby takhle místo. To znamená já si
myslím, že by se to mělo uvolnit, že by Ministerstvo školství mělo nechat zastupitelstva, resp. prostě ty obce, které ty školky zřizují, nějakou volnost, kolik se za
to bude platit. A myslím si, že i z těhletěch peněz by se dalo prostě bavit potom,
že se z toho zaplatí asistenti a tak dále. A samozřejmě u těch menších dětí, kde
bude potřeba těch pracovníků víc, by se mělo platit zase o něco víc. To znamená
jakoby ten systém toho financování je hrozně jakoby v tuhletu chvíli rigidní a je
potřeba ho změnit, protože jakoby jak to funguje teďka podle té vyhlášky a
podle těch nákladů, tak to vůbec jakoby neodpovídá realitě a prostě vychází tam
nesmysly, lítá to každej rok jinak.“ (zástupce jeslí provozovaných podle obecně
platných právních předpisů)

Deklarovaná přijatelná výše poplatku se liší zejména v závislosti na příjmové
situaci rodiny, která má velký vliv na možnosti využívání nabídky služeb denní péče
(viz tabulka č. 4.3). Dalším významným faktorem je postavení matky v profesní
hierarchii, kdy ženy ve vysoce odborných a řídících funkcích jsou v průměru ochotny
zaplatit za denní péči 1,5krát až dvakrát více než ženy v dělnických povoláních, a to u
všech forem péče, přičemž velikost rozdílů závisí na formě péče.68

67

Podle našich zjištění se za MŠ platí obvykle 600-1 000 Kč/měsíc a za stravování 29-48 Kč/den.

68

U chův činí průměry 5 078 Kč vůči 2 738 Kč v závislosti na zmiňovaném profesním postavení matky, u
jeslí 2 340 Kč vůči 1 326 Kč, u MŠ 1 466 Kč proti 978 Kč a v případě soukromých zařízení 3 030 Kč proti
1 807 Kč.
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Tabulka č. 4.3 Průměrné deklarované „přijatelné“ poplatky za nerodinnou péči
podle finanční situace domácnosti (v Kč)
Popis finanční situace domácnosti
Stěží vycházím/e s platem, před výplatou již mnoho
nezbývá ani na jídlo, ani na provoz domácnosti
Při běžných výdajích obvykle vyjdu/vyjdeme docela
dobře, ale již nákup ošacení či obuvi mi/nám působí
obtíže
S platem vyjdeme docela dobře, ale již nákup pračky,
televizoru nebo podobného předmětu mi/nám působí
značné problémy
Nákup předmětů dlouhodobé spotřeby nám nedělá
problémy, ale pořízení nákladnější dovolené v
podstatě nepřipadá v úvahu
Ani nákladné nákupy (auto, chata) v podstatě
nepřevyšují možnosti mé/naší rodiny

průměrná výše přijatelných poplatků
za
za
za jesle
za MŠ
soukromé
chůvu
zařízení
2 478

1 291

916

1 654

2 807

1 370

1 072

1 938

3 444

1 569

1 117

2 283

4 496

1 856

1 223

2 651

5 250

2 377

1 435

3 720

Zdroj: Péče 2013

Pokud jde o vliv socio-ekonomického statusu matky na představy o přijatelné
ceně nerodinné péče, je statisticky významný pouze v případě chův a týká se
deklarované minimální a maximální přijatelné ceny. Ve všech případech uvádějí
nejvyšší „přijatelné“ poplatky ženy, které pracují, včetně pracujících při rodičovské
dovolené. Lze dedukovat, že mezi ženami v domácnosti, příp. na rodičovské dovolené
jsou mj. ty, které nemají prostředky na jinak pro ně dostupnou denní péči o děti.
Více jsou také ochotné platit matky v největších městech a naopak nejméně
v menších obcích, což lze vysvětlit odlišnými výdělkovými možnostmi i cenami forem
péče v obcích různé velikosti. Avšak v těch nejmenších pod 1 000 obyvatel by ženy
daly více než v následující kategorii obcí s 1 000-5 000 obyvateli. Rozdíly podle tohoto
faktoru jsou největší u soukromých zařízení a chův.
Ačkoliv sumy, které dotázané ženy uvádějí jako „přijatelné“, jsou vesměs nižší
proti stávajícím reálným cenám většiny zařízení daných typů, jejich vlastní zkušenosti,
pokud je mají, neukazují, že by se potýkaly s velkými problémy s pokrytím poplatků
na služby denní péče. To lze vysvětlit částečně tím, že většina dotázaných má vlastní
zkušenost s poplatky ve veřejných MŠ, tedy těmi nejnižšími na „trhu služeb denní
péče“, nebo také tím, že při volbě zařízení vzaly cenu za jeho služby v úvahu a řídily
se její výší. Nicméně zhodnocení poplatků za denní péči není nezávislé na příjmové
situaci rodiny, jak ukazuje graf č. 4.11.
Za tímto vztahem se skrývá z logiky dalších souvislostí příjmové situace také
zjištěná statisticky významná souvislost zatížení rodinného rozpočtu výdaji za denní
péči s těmi charakteristikami, které rodinný rozpočet ovlivňují - počtem dětí a věkem
nejmladšího dítěte, socio-profesním statusem matky (zda je výdělečně činná a nejspíše
i to, na jak dlouho přerušila z důvodu péče zaměstnání) a také jejím věkem, méně s
profesí matky.
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Graf č. 4.11 Hodnocení poplatků za využívané služby nerodinné péče podle
subjektivního hodnocení finanční situace rodiny
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Pozn.: Je třeba vzít v úvahu, že naprostá většina respondentek vypovídá o poplatcích v MŠ, s nimiž mají
převážně vlastní zkušenost.
Konkrétní znění nabídnutých variant hodnocení poplatků, které v současnosti rodiny vydávají za docházku
dítěte nebo dětí do zařízení denní péče o děti či služby chůvy:
‐
Není to nijak významná částka
‐
Je to nezanedbatelná částka, ale vážně rozpočet nenarušuje
‐
Je to velká částka, musíme jinde šetřit
‐
Je to velmi významná částka s výrazným dopadem na další výdaje
‐
Neumím posoudit
Zdroj: Péče 2013

Souhrnně lze z porovnání toho, jak by si matky představovaly své platby za
služby denní péče o děti a reálné výše cen v tomto sektoru, potvrdit, že v očích velké
části rodičovské veřejnosti není dnešním problémem jenom nedostatečně teritoriálně
rozmístěná nabídka těchto služeb, ale i nedostatečná/neexistující pomoc rodičům jich
dosáhnout po stránce finanční. Dá se předpokládat, že lidé více či méně vědomě
reflektují růst nabídky mimoškolních forem péče o děti předškolního věku, včetně těch
dražších, jako jsou komerční kolektivní a individuální formy. Rodiče stejně jako velká
část odborné veřejnosti vidí řešení v tom, že by stát více přispíval na různé formy
denní péče, nejen na MŠ, jak je tomu nyní (tabulka č. 4.4). Podporu pro poskytování
finančních dotací kvalitním neškolským zařízením namísto výstavby či rozšiřování
mateřských škol vyjádřili i námi oslovení zástupci samospráv - uvedená citace je pouze
ilustrací názoru, jejž zastávalo hned několik účastníků diskusní skupiny.
„Takže vlastně zase na druhou stranu tady ta zařízení jsou schopný a zase oni
vám i řeknou, že jsou mnohem jakoby levnější než ten školskej systém, mnohem
levnější jakoby, jo? A reagujou vlastně tady na ten systém. Já třeba teďko u nás,
jak říkám, obec zadotovala teda tu školku, ale je to jedna třída, že třeba to jsou
stovky míst, u nás jsou to desítky. Tak já jsem si tak jako soukromě myslel, že
by skoro bylo bývalo vhodnější podpořit to rodinné centrum, udělat právě... třeba
udělat nějakou zakázku, to město by to vyšlo levnějc. A ty místa by byly garantovaný. Jasně. Ale byly by mimo ten školkovej systém. Chápu, že to město, ta
politická reprezentace chce prostě těm voličům říct - tady to máte.“ (zástupce
obecní samosprávy)
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Tabulka č. 4.4 Názory na státní finanční podporu kolektivní denní péče o děti
Míra souhlasu s výrokem, že „Všechna zařízení (veřejná i soukromá) by měla být státem
finančně podporována stejně“ (v %)
Určitě souhlasí
Spíše souhlasí
Spíše nesouhlasí
Rozhodně nesouhlasí
37,4

37,4

20,7

4,5

Zdroj: Péče 2013

4.2.4 Názory na některé koncepční prvky systému nerodinné
kolektivní péče o děti
Jak bylo ukázáno výše, mezi požadavky na vlastnosti kolektivních zařízení
zaujímají podobné postavení nároky na dostupnost i na kvalitativní aspekty vlastní
péče a nemalý důraz je kladen i na materiální zázemí poskytované péče. Vzájemné
postavení hodnocených položek velmi závisí na kontextu hodnocení (jinými slovy, jak
se na ně ptáme). Pro kontrolu byla použita ještě možnost zjišťování postojů k některým aspektům péče metodou sémantického diferenciálu69, pro nějž byly vybrány
základní obecné (či rámcové) charakteristiky a hodnocení: porovnání veřejných a
soukromých zařízení, porovnání významu obecné dostupnosti proti kvalitativním
aspektům péče a srovnání materiálních stránek poskytování péče s kvalitativními.
V otázce toho, co je hlavní výhodou veřejných zařízení oproti soukromým, byly
matkám nabídnuty dvě varianty: „hlavní výhodou veřejných mateřských škol a jeslí
oproti soukromým jsou jejich převážně nižší poplatky od rodičů“ a „hlavní výhodou
veřejných mateřských škol a jeslí oproti soukromým je, že u nich stát garantuje
poskytování kvalitní a odborné péče v bezpečném prostředí“. Jak ukazuje graf č. 4.12,
nižší poplatky byly v konfrontaci se soukromými zařízeními zvoleny jako hlavní výhoda
veřejných zařízení většinou matek, zatímco pouze čtvrtina matek spatřuje výhodu
veřejných zařízení oproti soukromým v poskytování služeb péče vyšší kvality. Soukromá komerční zařízení mají tedy mezi matkami převážně dobré renomé a jsou pro
ně z hlediska kvality poskytovaných služeb atraktivní obdobně jako mateřské školy
(příp. jesle v pojetí dřívějších zdravotnických zařízení). Tomu nasvědčuje i výše
zmíněný požadavek podporovat finančně všechna zařízení bez zvláštního ohledu na
právní postavení zřizovatele (tabulka č. 4.4).

Graf č. 4.12 Hlavní výhoda veřejných zařízení oproti soukromým
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Zdroj: Péče 2013

Toto vnímání standardů péče může souviset i s dalším zjištěním o významu
přikládanému kvalitativním stránkám institucionální denní péče. Při posuzování toho,
69

Byla použita baterie výroků vyjadřujících vždy dva protipóly zkoumaného problému, u nichž matky na
škále 1-7 vyjadřovaly svůj příklon k jednomu či druhému z proti sobě stojících výroků.
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zda je pro matky při rozhodování o volbě zařízení denní péče o děti významnějším
kritériem „dostupnost zařízení finančně i dojížďkou“ nebo to, zda zařízení poskytují
„vysoce profesionální péči o děti, rozvíjející je po všech stránkách“, vzešla obě kritéria
jako rovnocenná - obdobné procento matek (cca 38 %) se přiklonilo k jednomu či
druhému z výroků a téměř čtvrtina matek se jasně nepřiklonila k žádnému z nich (graf
č. 4.13). Standardy kvality služeb jsou pro matky sice velmi důležité, ale současně
matky hledají rovnováhu mezi kvalitou a její cenou.
Graf č. 4.13 Hlavní požadavek na zařízení denní péče o děti
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Zdroj: Péče 2013

Přitom hodnocení kvality nezahrnuje jen profesionální a citlivý přístup pečujícího
personálu, ale i kvalitativní stránky (a bezpečnost) prostředí, v němž je péče
poskytována. Matky byly rovněž požádány o vyjádření svého postoje k tomu, zda je
pro ně podstatnější, aby zařízení denní péče splňovalo přísné provozní předpisy i za
cenu nižší finanční dostupnosti, nebo zda by naopak zařízení denní péče měla být
především dostupná „všude a všem“ i za cenu „trochu nižší kvality“. Téměř polovina
(46,7 %) matek se přikláněla k názoru, že je důležitější trvat na vysoké provozní
kvalitě zařízení i za cenu nižší dostupnosti (graf č. 4.14).
Graf č. 4.14 Srovnání významu materiálních parametrů kvality a širší
dostupnosti
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4.2.5 Role obcí a státu
Dlouhodobě diskutovanou je otázka, zda mají mít všechny děti určitého věku
nárok na nerodinnou kolektivní denní péči, a tedy zda mají obce (nebo stát) mít
povinnost zajistit dostupnost péče a výchovy (vzdělávání) vymezené věkové kategorii
dětí. Základní role obcí vyplývá z toho, že jsou v intencích školského zákona hlavními
zřizovateli zařízení poskytujících péči o děti, jejich výchovu a vzdělávání. Záleží na
lokální rodinné politice a představitelích obce, jak se k této kompetenci, nikoliv k
(zákonem konkrétně vymezené) povinnosti, postaví. To by mělo záviset i na obyvatelích obce jako voličích a aktivních subjektech a také na hospodaření obce. Jediná
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povinnost obcí v oblasti předškolní péče se týká vzdělávání, tj. služeb mateřských škol,
a vztahuje se k dětem v posledním roce před nástupem do povinné školní docházky.
Podle dnes platné legislativy (§ 179, odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb.) „obec
je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím
území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově. Za tímto účelem obec
a) zřídí mateřskou školu, nebo
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem
obcí; v takovém případě je obec povinna za každé dítě s místem trvalého pobytu na
jejím území, které navštěvuje mateřskou školu zřízenou jinou obcí, hradit této obci její
neinvestiční výdaje podle § 178 odst. 6 připadající na jedno dítě této školy, pokud se
dotčené obce nedohodnou jinak."
Jiné než vzdělávací funkce zařízení denní péče (např. slaďování rodiny a zaměstnání, společenská podpora sociálně slabých rodin atd.) nejsou zákonem ošetřeny
a jsou záležitostí obcí. Jak bylo uvedeno, zájmy rodičů jsou v některém směru širší
(ohledně věku dětí, pro něž požadují předškolní péči a výchovu) a v jiném směru
současně užší nebo jinak zaměřené (ne vždy vyžadují všeobecné vzdělávání typu
mateřské školy).
Podle staršího výzkumu (Kuchařová et al., 2009, s. 58) všechny obce druhého
a třetího typu a 80 % obcí prvního typu jsou zřizovateli alespoň jedné mateřské školy,
ostatní podporují dostupnost MŠ v blízké vzdálenosti od jejich obce. Skutečným
problémem tedy není hustota sítě mateřských škol, ale jejich kapacity a dále pak
zřizování nebo podpora alternativních zařízení jako doplňku nebo náhražky pro ty, pro
něž je mateřská škola nedostupná, příp. preferují jinou formu péče. Rozsah nabídky
míst v zařízeních denní péče a otázka, kdo (všechno) má být jejich zřizovatelem, je
součástí širší problematiky týkající se vhodnosti péče v kolektivních zařízeních pro děti
již od nejútlejšího věku do počátku školní docházky a oprávněnosti nárokovat garanci
takové péče státem, potažmo obcemi.
Matkám malých dětí jsme v šetření „Péče 2013“ položili rovněž otázku ohledně
toho, zda by stát nebo obce měly mít zákonnou povinnost zajistit dětem místa v zařízeních denní péče, a od jakého věku. Jak ukazuje tabulka č. 4.5, většina dotazovaných
matek si myslí, že stát by měl garantovat místa v zařízeních denní předškolní péče od
tří let věku dítěte, a necelá jedna čtvrtina matek hodnotí jako adekvátní současný stav,
kdy obce garantují místa v zařízeních předškolního vzdělávání dětem v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky (tj. od 5 let věku). Především vysoké
procento matek klonících se k zákonné povinnosti garance místa od tří let
věku pravděpodobně odráží současnou situaci nedostatečné nabídky míst ve
veřejných mateřských školách, které poskytují péči od tří let věku a jsou pro svou
tradici, kvalitu péče a vzdělávání, osvědčenou schopnost připravit děti na nástup základního vzdělávání i pro svou nízkou cenu preferovanými zařízeními předškolní péče
po skončení rodičovské dovolené.
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Tabulka č. 4.5 Názor na stanovení zákonné povinnosti zajistit
v zařízeních denní péče - zda má být a od jakého věku dětí (%)

místa

pro děti od jednoho roku

1,0

pro děti od dvou let

11,8

pro děti od tří let

42,7

pro děti od čtyř let

15,9

zachovat současný stav (pro děti od 5 let)

23,7

taková zákonná povinnost být nemá

3,0

nevím

2,0

Zdroj: Péče 2013

4.2.6 Nerodinná péče o děti mladší dvou let
Jak bylo vícekrát zmíněno, v povědomí české populace se udržuje a má mnohé
zastánce názor o nevhodnosti nerodinné péče pro nejmladší děti, obvykle do tří let,
poslední dobou se diskutuje i o hranici dvou let, příp. nižší (viz např. Hašková,
Saxonberg, 2012, MŠMT ČR, 2011). Proto jsme zjišťovali názor matek malých dětí
k této problematice, a to dotazy na to, co si ženy myslí o možnosti pečovat o nebo i
vzdělávat děti mladší dvou let, a v jakém rozsahu ženy považují za vhodnou nebo
přípustnou nerodinnou péči o děti v tomto věku. Obě otázky respondentky považovaly
za relevantní, jen 2 % z nich na ně neuměla odpovědět. Avšak pokud jde o způsob či
obsah péče o takto malé děti, většina se neuměla rozhodnout mezi předloženými
alternativami a pokud ano, spíše se matky klonily k tomu, že u velmi malých dětí je
hlavní rolí nerodinné péče poskytnout ohlídání a zabezpečení dítěte v době, kdy se o
ně rodiče nemohou postarat, a vzdělání jim má být poskytnuto jinak (a později).
Graf č. 4.15 Možnost vzdělávat děti mladší dvou let
jen péče
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31,9

0%

10%

výchova a vzdělávání

46,9

20%

30%

40%

50%

21,2

60%

70%

80%

90%

100%

Zdroj: Péče 2013

V otázce na vhodnou frekvenci či míru využívání služeb denní péče v kolektivních zařízeních u dětí do dvou let věku (graf č. 4.16) se převážná většina matek
shodla v preferenci pouze příležitostné péče oproti péči každodenní. Potvrzuje se tedy i
tímto způsobem to, co ukázala otázka na preference v péči, že matky nemají
v současnosti zájem umisťovat děti takto nízkého věku do pečujících zařízení každodenně (při celkově nízkém zájmu o nerodinnou péči). Důvodem je pravděpodobně i to,
že všechny matky mají minimálně do dvou let věku dítěte zdroj určitého příjmu,
protože mohou čerpat rodičovský příspěvek, avšak podmínkou nároku na něj je, že
dítě mladší dvou let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení v rozsahu
nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Nicméně to zároveň poukazuje na
pravděpodobnost, že i nezávisle na těchto okolnostech v ČR existuje zájem o nerodinné
služby péče pro takto malé děti, avšak spíše příležitostné.
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Graf č. 4.16 Vhodná frekvence docházky do zařízení kolektivní péče pro děti do
dvou let věku
jen příležitostná
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Zdroj: Péče 2013

Respondentky vyjadřovaly velký zájem o nabídku pestré péče, když měly
vyjádřit míru souhlasu s tvrzením, že „Každé zařízení by mělo nabízet vedle pravidelné
celodenní také příležitostnou krátkodobou péči“. S tímto názorem souhlasilo 90 %
dotázaných (v tom s jistou rezervou, tedy „spíše“ souhlasilo 40 %). V mateřských
školách, jako nejvíce vyhledávaných i navštěvovaných zařízeních péče, se však takový
požadavek těžko uplatňuje jak vzhledem k jejich naplněnosti, tak vzhledem k některým
právním aspektům (přijímání dětí na základě správního řízení) a „ideovým základům“
(vzdělávání vyžaduje i v mateřské škole dlouhodobost a systematičnost).

4.2.7 Otevřenost rodičovské a odborné veřejnosti inovativním
formám denní péče o děti
Pestrost služeb v širokém pojetí je charakteristickým rysem francouzského
systému rané péče a výchovy dětí, kterým se český systém může do velké míry
inspirovat. Proto jsme se zeptali na názor matek i odborníků z řad představitelů
samosprávy a pracovníků v zařízeních denní péče ohledně dvou vybraných zajímavých
příkladů francouzských zařízení. Jeden typ – tzv. rodičovské jesle - je charakteristický tím, že podmínkou docházky dítěte do tohoto zařízení je aktivní účast rodičů na
chodu zařízení, smyslem je jednak usnadnit dětem přechod z rodinné do nerodinné
péče, ale také třeba zvyšování rodičovských, sociálních a pracovních kompetencí rodičů
(více např. v Paloncyová et al., 2013b). Zřizují je obvykle sdružení rodičů nebo např.
centra sociálních služeb.
Inspirace z Francie – rodičovské jesle
Rodičovské jesle jsou zařízením, jehož funkce oproti jiným typům charakterizuje spojení
nerodinné a rodičovské péče díky povinnému zapojení rodičů do činnosti zařízení ve stanoveném
časovém rozsahu (např. jeden půlden za 14 dní). Základním smyslem rodičovských jeslí je
usnadnit dětem (i rodičům) náročnou situaci, kdy dítě opouští výhradní péči rodiny a nastupuje
do kolektivní péče. Rodičovské jesle umožňují rodičům větší participaci na péči o dítě a přitom
jsou současně dítěti poskytnuty výhody výchovy v malém dětském kolektivu. Dalším přínosem
pro rodiče je, že své výchovné postupy konfrontují s jinými rodiči a mohou je konzultovat s
odborníky. Rodičovské jesle jsou převážně zařízení pro rodiče velmi motivované ohledně
kvalitní výchovy vlastních dětí. Existují však také rodičovské jesle se sociálně aktivizačním a
terapeutickým zaměřením, určené např. nezaměstnaným a osamělým rodičům, pak bývají
založeny např. centrem sociálních služeb. Účelem zapojení rodičů v takových zařízeních někdy
bývá kromě výše uvedeného také udržování pracovních návyků rodiče a jeho (znovu)zařazení
na trh práce.
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Rodičovské jesle jsou zakládány buď samotnými rodiči, zapojenými např. do občanského
sdružení, nebo jiným subjektem, často obcí. Základním pravidlem je, že se rodič při přijetí
dítěte do zařízení smluvně zaváže participovat na jeho činnosti (předepsáno zákonem).
Participace rodičů může být rozmanitá, od účasti na vlastní péči o děti, přes spolupráci v
organizačně-administrativních činnostech, práci v komisích ustavených k jednotlivým činnostem
a správě zařízení, po materiální zabezpečení zařízení, např. stravování, úklid70. Bývá zde
maximálně 20, výjimečně až 25 dětí, které mohou docházet pravidelně i nepravidelně. Do
rodičovských jeslí docházejí děti obvykle ve věku od 2 měsíců do 6 let, nejčastěji do 4 let. V
rodičovských jeslích je díky uplatňovaným principům možné poskytnout hodnotnou péči také
dětem se zdravotním postižením, neboť je zde mj. zdůrazňován důsledně individuální přístup k
dětem. Provoz rodičovských jeslí je spolufinancován ze sociálního pojištění a rodinami, zpravidla
přispívá i obec (např. finančními příspěvky, zapůjčením prostor), případně departement (kraj).
Obec finančně podporuje zejména ty rodičovské jesle, které sama zřizuje se sociálně
aktivizačními záměry (např. socializace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, udržování
pracovních návyků rodiče a jeho zařazení na trh práce).

Ve výzkumu „Péče 2013“ vyjádřily téměř všechny dotázané matky požadavek
na úzkou spolupráci zařízení denní péče s rodiči – s výrokem, že by ji mělo zajistit
každé zařízení, souhlasilo 60 % z nich bez výhrad, 37 % „spíše“.
Nicméně pokud jde o systematické zapojení rodičů do činnosti zařízení denní
péče (tabulka č. 4.6), tam odpovědi matek ukazují, že jejich postoj k takovýmto
zařízením by byl v průměru spíše váhavý. Nicméně to, že čtvrtina matek zodpověděla,
že by takové zařízení asi sama využila, ilustruje otevřenost novým podnětům alespoň
některých žen. Jakých, to se nedaří identifikovat, protože nebyly zjištěny odlišnosti
podle socio-demografických charakteristik, s výjimkou mírně vyššího zájmu starších
matek (nad 36 let).
Tabulka č. 4.6 Názor na rodičovské jesle a zájem o ně (%)
V zahraničí existují zařízení s každodenní docházkou, kde se vedle odborného personálu na
provozu zařízení podílejí i rodiče docházejících dětí (každý zhruba půl dne v měsíci). Rodiče
podle své volby buď pečují o děti, nebo např. zajišťují administrativu či údržbu. Jejich
přítomnost usnadňuje dětem pobyt v zařízení a rodičům umožňuje ovlivňovat jeho chod. Měl by
být takový typ zařízení dostupný i v ČR?
Takové zařízení bych asi využila.
23,5
Někteří lidé by takové zařízení využili, sama bych o něj ale nejspíš zájem neměla.

37,5

Nebyl by o to zájem.

24,5

neví

14,5

Zdroj: Péče 2013

Se zájmem, ale částečně s nejistotou, hodnotili tento francouzský příklad
představitelé mateřských škol a dalších zařízení v diskusní skupině v rámci projektu.
Poukazovali na to, že účast rodičů, především na základě dobrovolnosti a bez nějakého
pravidelného režimu, není českým zařízením cizí, zejména těm, která jsou zřizována
neziskovými organizacemi. Specifickou formu zapojení rodičů dokonce často přímo
vyžadují zařízení aplikující Montessori pedagogiku. Možnosti určitého vstupu do zařízení
za účelem účasti na některých akcích nejsou ani v rozporu se školským zákonem, platí
zde však určitá pravidla pro dodržování hygienických předpisů (ty jsou však někdy
provozovateli vykládány dost volně).
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Z diskusí se zástupci zařízení denní péče vyplynulo, že tato forma je i v ČR
žádoucí, je však nezbytné její rozšíření prosazovat nejen legislativní cestou,71 ale také
v obecném povědomí. Přístup českých rodičů ke službám denní péče a jejich funkcím je
od francouzského odlišný v tom, že jsou převážně chápány jako pomoc zaměstnaným
rodičům s „hlídáním“ dětí a není tolik rozvinut partnerský vztah rodičů a zařízení a
chápání těchto zařízení jako polyfunkčních.
Ze strany poskytovatelů služeb kolektivní péče zazněla konkrétní námitka, zda
děti dobře snášejí to, že se v zařízení vedle (stálých) profesionálních pečujících osob
střídají další pečující - rodiče. Zástupci francouzských rodičovských jeslí, s nimiž jsme
hovořili, ani pracovníci partnerských institucí nezmiňovali, že by s tímto aspektem
provozu byly problémy.
Jako další inspirativní prvek francouzského systému zaujmou tzv. kombinovaná zařízení, jejichž počet ve Francii vzrůstá. Kombinovaná zařízení reflektují
základní principy francouzského systému jako zajištění pestrosti a kvality služeb a
současně hospodárnosti systému. Rozvoj těchto zařízení podporuje i přístup obcí
k poskytování služeb denní péče, která je ve Francii chápána jako jedna z hlavních
oblastí lokální rodinné politiky, na níž se podílí společně více subjektů. Obecní zastupitelstvo často působí jako koordinátor služeb denní péče o děti a rodičům jsou v řadě
obcí služby nabízeny systémově (na základě zjištění individuálních potřeb a aktuální
nabídky jsou rodičům nabídnuty různé možnosti jak kolektivní, tak individuální péče).

Inspirace z Francie - kombinovaná zařízení
V tzv. „kombinovaných zařízeních“ („le multi-accueil“) jsou pod jednou střechou (popř. i
v rámci jednoho právního subjektu) sdruženy různé typy služeb a zařízení, zahrnující
kolektivní i individuální formy péče, služby pravidelné i příležitostné péče a sdružující služby
péče o děti s jinými typy služeb, jakými jsou poradenství a poskytování informací, sociálněterapeutické diskusní skupiny pro rodiče, herny pro děti apod. Jednotlivé druhy služeb jsou v
zařízeních kombinovány podle charakteru poptávky v daném místě - každé zařízení tak může
provozovat všechny zmíněné služby i jen některé z nich. Kombinovaná zařízení jsou v současné
době v řadě lokalit ve Francii standardním místem poskytování služeb denní péče o děti,
protože umožňují efektivně využívat prostory a minimalizovat náklady související s provozem
jednotlivých služeb a usnadňují rodinám orientaci v nabídce služeb v místě i přechody mezi
jednotlivými službami. Kombinovaná zařízení obvykle mají veřejného zřizovatele - obec nebo
departement - stejně jako služby, které sdružují.

Výsledky dotazníkového šetření mezi matkami malých dětí potvrdily zájem či
„zvědavost“ českých matek v otázce využívání služeb kombinovaných zařízení - 45 %
respondentek deklarovalo, že by služeb takového zařízení využily, z toho 15 % „určitě“
a 31 % „možná“ (viz tabulka č. 4.7).

71

Ne nutně schválením nového zákonného opatření, ale např. i zamezováním existenci bariér v právních
normách, která se principů rodičovských jeslí mohou dotýkat.
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Tabulka č. 4.7 Názor matek na kombinovaná zařízení a zájem o ně (%)
V zahraničí existují centra, kde lze na jednom místě kromě služeb péče o děti najít i další služby
pro rodiny, např. poradenství v oblasti výchovy a péče o děti či skloubení práce a zaměstnání,
práce s rodinou při nástupu i docházce dětí do zařízení péče o děti. Myslíte si, že by měla v ČR
taková centra existovat?
Určitě bych měla o takové služby při zařízení péče o děti sama zájem.
14,8
45,4
Možná bych o takové služby při zařízení péče o děti měla sama zájem.
30,6
Některé rodiny by takové služby při zařízení péče o děti využily, ale sama bych o ně zájem
28,2
neměla.
Není zapotřebí, aby takové služby byly nabízeny při zařízení péče o děti.
26,3
Zdroj: Péče 2013

Dotázaným představitelům českých zařízení denní péče i zástupcům samospráv
je tato idea blízká. Jak ukazujeme v následující citaci, doporučují pro zavádění
takových zřízení stanovení základních pravidel nějakou právní normou.
„Ale ono tady padlo i, že podstatnou roli hrajou, a to je pravda, po republice v
tomhle i mateřský centra. A tam je problém zase legislativní neukotvenost těch
mateřskejch center. Obrovskej problém teda. To se pořád diskutuje samozřejmě,
snaží se a tak dále, ale to je... ono to patří do toho, protože oni opravdu dělají
spoustu služeb na tomhle poli. A ta nejistota jejich je veliká, že jo. Oni vlastně
nikam nepatří, vůbec nikam.“ (zástupce obecní samosprávy)

4.2.8 Dětská skupina a zájem o její využití
Od roku 2008 probíhají na MPSV práce na vytváření právních podmínek pro
zavádění alternativních forem denní péče k nedostatkovým mateřským školám, jejichž
hlavním dosavadním výsledkem je vládní návrh zákona o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině. O pozadí vzniku tohoto zákona a jednotlivých oblastech, které
ošetřuje, pojednává detailně naše metodika pro zřizovatele (Kuchařová, Peychlová,
Svobodová 2014); jeho základními rysy se zabývá také kapitola 1.1.4 (výše) a jeho
problematické aspekty rozebírá kapitola 4.3.1.4.
Služby dětské skupiny jsou nicméně od počátku prací na znění nového zákona
o poskytování denní péče o děti předmětem pozitivního zájmu i kritiky odborné veřejnosti a nesčetných diskusí příznivců a odpůrců dětské skupiny, jejichž informovanost
nebyla navzdory řadě veřejných prezentací tvůrců návrhu zákona z MPSV vždy
dostatečná (blíže v kapitole 4.3.1.4), nelze se tedy divit, že laická veřejnost také o
přínosu a slabých stránkách služby dětské skupiny nemá zcela jasnou představu. Jen 3 %
našich respondentek si o DS zjišťovala informace a 25 % má spíše obecné informace,
takže pro více než dvě třetiny to v době provádění našeho šetření byl (téměř) neznámý
koncept. To se projevuje i v názorech na ni72. Nicméně zájem ji za určitých okolností
využít deklaruje 74 % těch, kdo nemají žádné informace, 83 % z celkového počtu
informovaných částečně (tj. těch, které o DS „slyšely, ale nemají více informací“) a

72

Je nicméně nutno poznamenat, že výzkum byl prováděn na podzim roku 2013, kdy povědomí veřejnosti
o konceptu dětské skupiny bylo nižší než v současnosti (jaro 2014), kdy se v souvislosti s projednáváním
návrhu zákona o dětské skupině v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR o DS diskutuje denně v médiích i
v odborných kruzích, a dá se tedy očekávat, že povědomí o konceptu dětské skupiny a její využitelnosti i
důvěra vůči ní ve společnosti vzrůstají. Roste i zájem potenciálních zřizovatelů – zaměstnavatelů (viz
Hospodářské noviny, http://byznys.ihned.cz/c1-62589560-firmy-chteji-detske-skupiny-jejich-schvaleniby-podporilo-70-procent-podniku).
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zájem projevily všechny dotázané matky, které si i „zjišťovaly informace“. Zájem tedy
roste s mírou informovanosti, i když vztah může platit i obráceně.
Obecně lze z těchto výsledků dedukovat zájem o umísťování dětí do nějaké
formy péče, ale z dalšího zkoumání této otázky se ukazuje, že hlavní motivací zřejmě
je nedostupnost stávajících či „tradičních“ typů zařízení denní péče, což koresponduje
s jistou stereotypností názorů řady matek na „tradiční“ a „alternativní“ formy kolektivní
péče, preferujících první typ, což v této monografii zmiňujeme v různých souvislostech.
Pro rodiče při jejich současných nevelkých znalostech o charakteristikách
dětských skupin jsou jejich služby zajímavé především v situaci, kdy nejsou dobře k
dispozici jiné možnosti nerodinné péče. V konkurenci s jinými zařízeními by byly dětské
skupiny voleny, pokud by oproti jiným byly cenově a prostorově dostupnější (viz
tabulka č. 4.8). Jen malá část dotazovaných matek dnes spatřuje v dětských skupinách
obecné kvalitativní výhody.

Tabulka č. 4.8 Důvody zájmu o umístění dítěte do dětské skupiny (%)
Představte si, že byste uvažovala o umístění dítěte do dětské skupiny. Vyberte nejvýše dva
hlavní důvody, proč byste o to mohla mít zájem.
1. důvod
2. důvod
Dětská skupina má řadu výhod oproti jiným typům zařízení.
Měla bych zájem, kdybych měla dětskou skupinu blíže k bydlišti než jiné
možnosti hlídání a péče o děti.
Měla bych zájem, pokud by dětská skupina byla v místě mého pracoviště.
Měla bych zájem, kdyby dětská skupina byla cenově dostupnější než jiné
možnosti hlídání a péče o děti.
Měla bych zájem v případě, že bych neměla k dispozici žádné jiné možnosti
hlídání a péče o děti.
Měla bych zájem z jiného důvodu.

11,0

0,3

16,9

3,1

14,8

9,7

11,8

27,2

18,0

58,3

O dětskou skupinu bych neměla zájem.

21,3

-

5,8

-

neví

0,4

1,4

Zdroj: Péče 2013

Důvody, proč by respondentky volily DS, souvisejí s jejich preferencemi ohledně
parametrů zařízení denní péče obecně. Ty, pro které je důležitá dostupnost, zohledňují
při případné volbě péče v DS tuto její přednost, pokud by reálně existovala. Ženy
kladoucí důraz na kvalitativní stránky samotné péče, by DS volily, pokud by tyto
parametry splňovala. Přednosti ve službách DS oproti jiným formám denní péče oceňují
ty matky, které se o ní informovaly. Pro ně jsou důvodem volby této formy spíše její
kvalitativní stránky, zatímco pro matky neinformované platí, že by hlavním důvodem
jejich využití DS byla nedostupnost jiné formy (graf č. 4.17). Ač tato závislost není
statisticky silná, naznačuje potenciál dětských skupin vyhovět přáním rodičů požadujícím služby denní péče „méně formální“, flexibilní, současně dostupné i kvalitní.
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Graf č. 4.17 Důvody deklarovaného zájmu o DS podle míry informovanosti o ní
(%)
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4.3 Návrhy změn současného systému
V této části předkládáme návrhy opatření, kterými by bylo žádoucí změnit
konkrétní aspekty současného českého systému rané péče a výchovy dětí. Při formulaci
návrhů vycházíme ze studia stávajícího českého systému a jeho kladů i nedostatků,
z poznatků z diskusních skupin a expertních rozhovorů provedených s odborníky a
dalšími představiteli různých aktérů tohoto systému (státní správy, místní samosprávy,
zřizovatelů a poskytovatelů služeb kolektivní péče, zaměstnavatelů a rodičů). Návrhy
vycházejí z příkladů dobré praxe v České republice i ve Francii. Nejdříve budou
představeny návrhy změn a žádoucí inovativní kroky uskutečnitelné v rámci stávající
legislativy a následně návrhy opatření vyžadující změnu stávající legislativy.

4.3.1 Změny v rámci stávající legislativy a žádoucí „inovativní“
kroky
Náš výzkum prokázal, že mezi současnými českými matkami vzrůstá zájem o
využívání různých dosud netradičních způsobů slaďování pracovního a rodinného života. Jak je uvedeno v kapitole 3, mezi matkami malých dětí je významný podíl těch,
které upřednostňují možnost pracovat příležitostně (24 %) nebo na částečný úvazek
(17 %) vedle osobní péče o dítě v době, kdy jsou jejich dítěti 2 až 3 roky (Péče 2013).
Šetření zároveň poukázalo na zájem matek o služby usnadňující slaďování pracovního
a rodinného života (45 % by určitě nebo možná mělo zájem o služby pro rodiny typu
„poradenství v oblasti výchovy a péče o děti či skloubení práce a zaměstnání, práce s
rodinou při nástupu i docházce dětí do zařízení péče o děti“ poskytované v rámci
jednoho subjektu spolu se službou denní péče o děti). Tuto skutečnost potvrdily i námi
provedené expertní rozhovory a diskusní skupiny s poskytovateli služeb denní péče o
děti. Podle zkušeností poskytovatelů obecně narůstá zájem rodičů o alespoň příleži-
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tostné využívání služeb zařízení denní péče u dětí mladších tří let – obvykle se jedná o
děti po dovršení dvou let věku, ale raritou nejsou ani případy poptávky po umístění
dítěte mladšího dvou let věku. Důvody rodičů jsou různorodé, zahrnující jak zájem
matek získat „nějaký čas pro sebe“ (využitelný pro pochůzky po úřadech, nákupy či
vlastní zájmové činnosti), potřebu zajistit si několik hodin týdně pro vlastní pracovní
povinnosti (např. práci prováděnou na základě pracovní dohody u dosavadního zaměstnavatele nebo v rámci vlastního podnikání) či zájem o socializaci dítěte v dětském
kolektivu před začátkem pravidelné docházky. Rozptyl ve vnímání preferencí matek
očima poskytovatelů ilustrují následující citace.
„...musím říct, že velké procento těch maminek (které žádají o umístění dítěte
mladšího tří let v mateřské škole nebo jeslích) má zájem umístit dítě, protože
chce mít prostor pro sebe. Je tam malé procento žen, které jsou opravdu
zaměstnané.“ (zástupkyně MŠ spojené s jeselským zařízením)
„... tím, že ty maminky jsou teďka starší, děti rodí v období, kdy vlastně si
přeruší pracovní kariéru a chtějí si jí přerušit a jakoby to dítě jim vstupuje do
toho mateřství. Ony ho nechtějí přerušit, zároveň to dítě nechtějí jakoby odbýt,
takže ta filozofie jakoby těch modelů, kdy ta maminka (zůstává na rodičovské
dovolené s každým dítětem na tři a více let, není v souladu s dnešním životním
cyklem dnešních rodin). A prostě neodsuzuju maminky za to, že si dají děťátko
na pět hodin týdně do nějakého zařízení. Takže si myslím, že tohle se bude měnit
a že je potřeba na to reagovat.“ (zástupkyně neškolského neziskového zařízení)

Brzdou ve využívání služeb usnadňujících jejich snahy o efektivní slaďování
rodinných a profesních závazků bývá pro rodiče nicméně často nedostatečná kapacita
existujících cenově dostupných zařízení (obzvláště v některých lokalitách), popř.
rigidita kritérií pro přijímání, která je typická pro (veřejné) mateřské školy (nemožnost/
neochota přijmout k docházce děti mladší tří let, omezené možnosti přijímání dětí
k polodenní docházce, nemožnost příležitostné docházky). V neposlední řadě hraje v
mnohých neškolských zařízeních významnou roli často vysoká úplata za docházku. Ta
je téměř vždy nesrovnatelná s výší úplaty, kterou za docházku požadují veřejné
mateřské školy jak díky státním dotacím, které čerpají formou školních normativů, tak
z důvodu vyhláškou daného zastropování výše úplat. Nízké ceny MŠ dále živí motivaci
rodičů k upřednostňování zápisu do veřejných MŠ, které jsou preferovány i kvůli svému
odborně vymezenému výchovně-vzdělávacímu působení, ačkoliv nemusejí vždy poskytovat služby, které vyhovují specifickým požadavkům rodiče na pojetí výchovného
přístupu, náplň programu, preferovanou velikost dětského kolektivu či individuálním
potřebám dítěte. Tato tendence vede k přeplněnosti veřejných mateřských škol, podporuje nevraživost mezi provozovateli mateřských škol a jiných typů zařízení a
především může být na úkor bezpečnosti i psychického a fyzického pohodlí jednotlivých
dětí (viz také kapitola 1.1.1). Reflektované přístupy rodičů k rozhodování o zařízení
pro své dítě vyjadřuje následující citace představitelky neziskové mateřské školy.
„... třeba to financování, u nás školka stojí 7,5 tisíce, když tam má maminka dítě
za celou dobu týdne. Ale skutečné náklady jsou třeba 12 tisíc korun, takže to, že
my jí dáme 7,5 tisíce znamená, že my někde 4 tisíce musíme vyrobit, protože jí
vlastně dotujeme. A ta deformace tím, že ty školky stojí skutečně 400 korun, tak
vlastně ti lidé jsou hrozně deformovaní, protože oni mají pocit, že ty školky jsou,
že by to tak mělo být a že všichni ostatní, co to financují třeba teda z toho svého,
že jsou vydřiduši. Ale to my teda v žádném případě nejsme, protože ty náklady
se dají úplně jednoznačně podložit.“ (zástupkyně neškolského neziskového
zařízení)

V rámci projektu jsme postupně identifikovali několik základních oblastí, kde by
bylo možné, z hlediska státu i konkrétních zřizovatelů či poskytovatelů služeb, rozšířit
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stávající služby tak, aby byly více flexibilní a vycházely více vstříc reálným potřebám
rodin v konkrétních lokalitách. Jedná se o následující:
- snížení dnešní věkové hranice pro přijímání dětí k docházce do mateřských
škol a možnosti jejich spojení s jeslemi,
- využívání firemních zařízení,
- kombinování služeb péče o děti s dalšími službami pro rodinu,
- uzákonění služby péče o dítě v dětské skupině.
V následujících bodech představujeme možnosti rozšíření služeb v každé ze
jmenovaných oblastí v rámci stávající legislativy.
4.3.1.1 Rozšíření služeb mateřských škol o péči o děti mladší tří let
Jak bylo vysvětleno v úvodu kapitoly 4.3, v současné době narůstá poptávka po
umístění dětí mladších tří let věku do zařízení denní péče. Tento trend má patrně řadu
důvodů, z nichž jedním může být zavedení tzv. třírychlostního pobírání rodičovského
příspěvku (do dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte) v roce 2008, a tedy nárůst počtu
matek/rodičů, kteří po dovršení druhého roku věku dítěte chtějí ukončit rodičovskou
dovolenou a začít (znovu) pracovat. Dalším důvodem může být ekonomická krize, v
jejímž důsledku se také zvýšila poptávka po nerodinných službách denní péče o děti v
reakci na vyšší nezaměstnanost a rostoucí životní náklady, a populační vlna prvního
desetiletí tohoto století (viz např. ČSÚ, 2014)73. Poptávka začala růst v době, kdy už
zanikla podstatná část jeslí, tedy zařízení pečujících primárně o děti ve věku od 0 do 3
let věku. Většina z těchto zařízení byla postupně od 90. let zavírána v souladu se sílící
liberálně demokratickou rétorikou o nevhodnosti umísťování malých dětí do zařízení
kolektivní denní péče a současnou propagací vhodnosti co nejdelší mateřské celodenní
péče o malé děti (Hašková, Saxonberg, Mudrák, 2012). K 31.12.2013 byl navíc zrušen
právní podklad pro provoz jeslí jako zdravotnických zařízení zrušením zákona č.
20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a v souladu s ustanoveními nového zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Paloncyová et
al., 2013b, s. 124-131).
V současné době se proto v odborných i laických kruzích vedou diskuse o
možnostech (veřejných) mateřských škol (MŠ) zřizovaných na základě školského
zákona vzdělávat děti mladší tří let, které v současné době většina (veřejných)
mateřských škol nepřijímá, ačkoliv školský zákon to umožňuje.74
Jak blíže vysvětlujeme v naší metodice pro zřizovatele a poskytovatele služeb
kolektivní denní péče o děti (Kuchařová, Peychlová, Svobodová, 2014), v probíhajících
diskusích se lze setkat s řadou argumentů proti rozšiřování služeb MŠ o péči o děti
mladší tří let. Ty argumentují nižším stupněm psychického vývoje mladších dětí, a tedy
jejich nižší schopností pobytu a vzdělávání se v dětském kolektivu, nedostatečností
kapacit mateřských škol často i pro děti starší tří let a nevhodností vzdělávání podle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) pro práci
73

Výrazný vzestup počtu živě narozených z hodnot kolem 90 000 ročně v roce 2001 na maximum cca 120
000 v roce 2008; nyní postupný pokles až na cca 107 000 živě narozených v roce 2013.

74

„Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let,“ (odst. 1 § 34
školského zákona č. 561/2004 Sb., zvýraznění vlastní). Hovoříme o veřejných MŠ, protože soukromé MŠ
jsou v tomto ohledu nezřídka flexibilnější, což jim umožňují i širší možnosti financování a volnější pravidla
zápisu a řízení o přijetí.
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s dětmi mladšími tří let. Tyto argumenty odrážejí aktuální kritickou situaci v systému
předškolního vzdělávání, který byl zasažen zmíněnou populační vlnou a po několik let především v lokalitách s nedostatečně rozvinutým plánováním rozvoje služeb předškolní péče - trpěl převisem poptávky po místech v MŠ. Ruku v ruce s ním šla i vytíženost učitelů MŠ, u nichž při poměru 1-2 učitelé na třídu o 24 až 28 dětech nepřipadalo
v úvahu zařazení dětí se zvýšenou potřebou obsluhy do existujícího kolektivu.
Populační projekce (ČSÚ, 2013) nicméně ukazují, že počet dětí v jednotlivých
nových populačních ročnících se bude v následujících letech postupně snižovat a blíží
se tedy naopak doba, kdy celkově opadne poptávka po místech v zařízeních denní
péče a relativně naroste poptávka po místech pro děti mladší tří let. Takový vývoj
dává prostor pro snížení poměru počtu dětí připadajících na jednu osobu učitele při
včasné a umírněné regulaci ze strany zřizovatele, resp. ředitele zařízení. Takovéto
nastavení by dále mělo usnadnit nejen práci učitele se skupinou obecně, ale i přijímání
dětí mladších tří let věku do MŠ. To v následujících letech bude pro MŠ v řadě menších
obcí klíčovým motivem pro jejich další existenci. Jak ukázaly výsledky našich rozhovorů
a diskusních skupin, pokud je mateřská škola zajištěna dostatečným počtem pečujícího
personálu, který dokáže zajistit péči o ty děti, které vyžadují zvýšenou asistenci tak,
aby to nebylo na úkor péče věnované dětem ostatním, mohou být děti mladší tří let
vzdělávány v MŠ stejným způsobem jako děti od tří let věku. V současné situaci tedy
tomuto přístupu nestojí v cestě pojetí Rámcového vzdělávacího programu, ale
především (dočasně) staršími dětmi vytížené kapacity mateřských škol a omezené
finanční prostředky, které veřejné MŠ čerpají přednostně formou pravidelných státních
normativů a z úplaty rodičů, omezené vyhláškou stanoveným stropem.
Názory expertů na spojení péče o děti mladší a starší tří let
Výsledky kvalitativních šetření prováděných v rámci výzkumu ukázaly, že řešení
otázky rozšíření kompetencí mateřských škol o vzdělávání dětí mladších 3 let není
jednoznačné, nicméně většina oslovených odborníků zároveň projevila podporu pro to,
aby toto opatření nějakým způsobem postupně do systému předškolního vzdělávání
zahrnuto bylo.
V naší skupinové diskusi s poskytovateli předškolní péče obecně panovala mezi
účastníky shoda, že je toto opatření nejen realizovatelné v mezích stávajících právních
předpisů (jak ukazuje vlastní praxe mnohých z nich), ale i žádoucí pro rozvoj ohleduplnosti, vzájemných vztahů a samostatnosti mezi dětmi různých věků, což zdůraznily i
některé dříve provedené expertní rozhovory s účastníky ze stejné cílové skupiny.
Poskytovatelé se shodli, že v dohledné době bude nezbytné začít toto opatření zavádět
plošněji s ohledem na demografický vývoj, a tedy postupný pokles poptávky o místa v
MŠ. Mezi poskytovateli převládala shoda ohledně toho, že hranice tří let věku pro
odlišení typu péče, resp. typu vzdělávacího (pečujícího) zařízení či výchovného/
vzdělávacího postupu, není pro práci s dětmi klíčová. Tato shoda mj. odráží fakt, že
všichni diskutující zastupovali zařízení, kde princip této věkové hranice není (striktně)
uplatňován, popř. kde jsou naopak preferovány věkově smíšené skupiny. Následující
témata vyvstala v diskusi jako klíčová:
- počet pečujících osob,
- kvalifikace personálu,
- vzdělávání u dětí do tří let a výchovně-vzdělávací plány,
- kritéria přijetí do MŠ,
- důvody rodičů pro využívání služeb denní péče u dětí mladších tří let,
- financování.
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1. Počet pečujících osob
Diskutující zástupci zařízení předškolní péče se shodli v názoru, že u dětí nižšího
věku či dětí méně samostatných (tj. i mnohých dětí tříletých či starších) je žádoucí
nižší poměr počtu dětí připadajících na jednoho vychovatele, než je obvyklé ve třídách
obecních MŠ (tj. 24-28 dětí na 1-2 vychovatele v závislosti na denní době). Nižší poměr
by měl zajistit dostatečnou pozornost personálu vůči dětem vyžadujícím intenzivnější
obsluhu, což do jisté míry může kompenzovat potřebu vybavení adaptovaného dané
věkové skupině i specializovanou profesní kvalifikaci vychovatele.
2. Kvalifikace personálu
V názorech účastníků se projevil nesoulad v otázce potřeby zdravotnického
vzdělání pro osoby pečující o děti do tří let. Zatímco někteří zástupci zařízení zaměstnávajících ve svých jeselských odděleních pouze zdravotní sestry zastávali názor, že
toto vzdělání je nezbytné pro práci s touto věkovou skupinou, u níž jde především o
„zabezpečení“ základních potřeb, jiní účastníci se shodli, že praxe v kombinaci s pedagogickým vzděláním kvalitu péče vychovatele zajistí stejně dobře u těchto mladších
dětí jako u starších. Účastníci obecně podporovali myšlenku rozšiřovat vzdělání
pedagogických pracovníků na práci s dětmi mladšími tří let, ať už prostřednictvím
postupné integrace této specializace do vysokoškolských vzdělávacích osnov nebo
formou rekvalifikací či krátkodobých nástavbových kurzů pro stávající pedagogy.
Jeden z účastníků poukázal na to, že některé pedagogické fakulty v ČR již zaměření
své výuky předškolního vzdělávání na věkovou skupinu mladší tří let rozšířily. Otázka,
jakou míru základů zdravotnické péče by vzdělání vychovatelů pečujících i o děti mladší
tří let mělo obsahovat, zůstává předmětem diskuse. Účastníci obecně projevili
nespokojenost s tím, že po ukončení provozu jeslí jako zdravotnických zařízení zrušením platnosti zákona č. 20/1966 Sb. a vejití v platnost nového zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách, musí být zdravotnický personál působící v zařízeních
předškolní denní péče o děti zařazován do nižší platové kategorie nepedagogických
pracovníků, resp. jako nekvalifikovaná pracovní síla.
3. Vzdělávání u dětí do tří let a výchovně-vzdělávací plány
Skupinová diskuse poukázala na shodu v názoru účastníků na tom, že proces
vzdělávání a výchovy, resp. socializace spočívající mimo jiné v učení se samostatnosti
při činnostech typu „umytí rukou, hygiena, převlékání, stravování“ (zástupkyně
zařízení denní péče), u dětí probíhá prakticky již od narození a v tomto ohledu je tedy
tendence oddělovat děti podle tříleté věkové hranice neopodstatněná. To, že v
některých zastoupených zařízeních - v některých MŠ s přidruženým „jeselským“
oddělením/třídou - je o děti mladší tří let pečováno v samostatných skupinách, je spíše
výsledek toho, že je jeselské oddělení provozováno na jiném právním základě než MŠ,
což naopak pramení v různých důvodech zahrnujících důvody finanční (nutnost pokrýt
platy většího počtu odborného a pomocného personálu a jeho odlišné platové zařazení
než v případě pedagogů), tradici (např. připojení původních jeslí fungujících jako
zdravotnické zařízení k MŠ a snaha o zachování původních principů provozu za
vynaložení co nejmenšího množství zdrojů do jejich restrukturalizace) či právní důvody
(neshoda ohledně interpretace školského zákona ze strany České školní inspekce /ČŠI/
či MŠMT a zřizovatele, co se týče technických, věkových a početních kritérií pro
zařazení daného oddělení pod „běžný“ provoz MŠ zapsané do školského rejstříku).
S ohledem na otázku vhodných výchovně-vzdělávacích plánů či postupů pro
využití u dětí mladších tří let, na něž jednoznačně necílí RVP PV, vzešly z diskuse dva
hlavní závěry.
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Zaprvé, RVP PV byl obecně hodnocen jako bezproblémově aplikovatelný pro
věkovou skupinu do tří let, podobně jako obdobné (mezinárodní) vzdělávací plány,
které ve své praxi využívají jiné instituce předškolní denní péče v ČR i v zahraničí. Bylo
řečeno, že pro jeho účinné uplatnění je v případě všech dotčených věkových skupin
vhodné, aby vzdělávací aktivity vycházely z konkretizace očekávaných výstupů, které
umožňují pokrok jednotlivých dětí i celé skupiny snáze sledovat, ačkoli musí být vždy
brány pouze jako orientační pomůcka. Věkově smíšený provoz založený na společných
aktivitách dětí v celém věkovém spektru přibližně od jednoho roku do šesti let věku,
nebo alespoň v šířeji věkově a schopnostně vymezených skupinách, byl v rámci skupinové diskuse obecně nahlížen jako přínosný a realizovatelný. Nicméně, aby věkově
smíšený provoz nebo provoz zahrnující širší spektrum věkových skupin byl udržitelný,
jevilo se účastníkům jako nezbytné zajistit alespoň ve skupinách nejmladších dětí větší
počet personálu (než jsou jedna až dvě osoby na skupinu až 28 dětí v obecních MŠ) a
rozšíření vzdělání pedagogických pracovníků na práci s dětmi mladšími tří let (viz
výše). Větší počet personálu se účastníkům diskuse jevil jako vhodný způsob, jak
zajistit opečovávaným dětem individuálnější, a tedy z hlediska vzdělávání účinnější
přístup vychovatelů než v případě obecních MŠ.
Zadruhé, především zástupci zařízení, která částečně či zcela vzešla z původních
jeslí, pozitivně hodnotili své zkušenosti s využíváním výchovně-vzdělávacích příruček,
které byly pro potřeby práce v jeslích publikovány v 60. a 70. letech 20. století, ačkoli
jejich používání je dnes některými odborníky i veřejností podle účastníků diskuse
nahlíženo jako zpátečnické (i z důvodu společenské tendence zatracovat kategoricky
výdobytky minulého režimu, viz také Hašková, Saxonberg, Mudrák, 2012). Převládající
názor účastníků byl ten, že zmiňované materiály slouží jako kvalitní základ pro
organizaci péče o děti do věku tří let, který zároveň odráží samozřejmost návaznosti
výchovných postupů při práci s dětmi „jeselského“ a vyššího věku za minulého režimu
(„dříve“). Při uzpůsobení těchto postupů „novodobému pohledu“ jsou tyto metodické
materiály účastníky diskuse považovány za plně vyhovující potřebám práce s dětmi v
dané věkové skupině, a to tím spíše, že od jejich publikace nebyly jiné obdobně
zacílené materiály vyprodukovány.
Diskuse prokázala převážně kritický postoj účastníků k současné praxi České
školní inspekce (ČŠI) k hodnocení školních vzdělávacích programů jednotlivých
zařízení, poukazující především na jeho rigiditu a byrokratičnost. Kritizována byla tendence inspektorů hodnotit kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu na základě množství
odborného textu na úkor pozornosti reálné práci vychovatelů a sklon ke „slovíčkaření“,
což bylo obecně považováno za častou, ne však univerzální, nedostatečnou schopnost
ČŠI aplikovat ve svých posudcích „selský rozum“ ve vztahu k individuálním případům.
V souvislosti s tím byl negativně hodnocen nezájem, potažmo zdráhavost ČŠI posuzovat zařízení integrující jeselská oddělení – i taková, která jsou formálně zakotvena jako
součást hlavní činnosti mateřské školy a provozována jako třídy MŠ - s opodstatněním,
že jeselská oddělení poskytují „zdravotně výchovnou péči“ a nespadají tedy do předškolně vzdělávací agendy ČŠI. Jako řešení této rozporuplné situace, kdy péče poskytovaná v jeselských odděleních podle aktuálně platné legislativy nespadá do gesce
žádného resortu, vidí účastníci diskuse především nutnost sjednotit odpovědnost za
kontrolu těchto činností pod gesci jednoho ministerstva (jako nejlogičtější se nabízí
MŠMT) nebo kompetence jednoznačně rozdělit (mezi MŠMT a MPSV). Zdůrazňován byl
zároveň názor, že legislativa by neměla proces předškolní výchovy a vzdělávání příliš
svazovat, ale ponechávat tak prostor pro „profilaci“ jednotlivých zařízení, potažmo
„profilaci společnosti“ jako takové, aby si každý rodič mohl volit svůj osobitý přístup k
výchově. Role státu v tomto ohledu byla účastníkem diskuse charakterizována jako
toho, kdo systému péče a výchovy „dává nějaký rámec“ a stanovuje základní principy,
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které by zařízení měla dodržovat, ale poskytuje prostor pro „alternativnost“. Ve stejném
duchu byla škola (potažmo jiná vzdělávací a pečující zařízení) nazvána účastnicí tím,
„kdo šlape vedle rodiče“ - právě rodič má ale z tohoto pohledu hlavní odpovědnost za
to, jakým způsobem bude jeho dítě vychováváno. Kontrolní státní instituce (typu ČŠI)
by pak měly především monitorovat/hlídat, zda práce v zařízeních plní ony obecně
platné principy, jakož i cíle, které si individuálně vytyčilo.
V následujícím textu představíme dvě, resp. tři varianty nastavení pravidel provozu, které provedené kvalitativní rozhovory ukázaly jako vhodné způsoby integrace
péče o děti mladší tří let do provozu MŠ. Příklady vycházejí z expertních rozhovorů
provedených se sedmi ředitelkami mateřských škol, které pod svým vedením provozují
navíc jesle, resp. jeselské oddělení, a se šesti ředitelkami mateřských škol, které
přijímají děti mladší tří let v rámci svého běžného provozu.
Varianta 1: Sloučení mateřské školy a „jeslí“ 75 pod jedním ředitelstvím
Jednou z možností, jak rozšířit v rámci stávající legislativy služby mateřských
škol o vzdělávání dětí mladších tří let, je propojit MŠ s „jeslemi“, resp. „jeselským“
oddělením („třídou“). Tuto variantu využilo v ČR v posledních letech několik obcí, které
doposud provozovaly jesle jako zdravotnická zařízení a s jejich zrušením podle zákona
o péči o zdraví lidu musely nalézt alternativní způsob, jak provoz jeslí opřít o relevantní
právní předpis.76 Variantu nicméně mohou zvolit i zřizovatelé, kteří pod sebou doposud
žádné jesle neměli a pouze hledají způsob, jak do činnosti svých mateřských škol nově
zapojit vzdělávání dětí mladších tří let.
Existují dva způsoby, jak je možné propojit „jesle“, resp. „jeselské“ oddělení a
MŠ pod ředitelství mateřské školy za stávajících legislativních podmínek:77
A. „Jeselské“ oddělení je ukotveno ve zřizovací listině jako další hlavní/
doplňková činnost
B. „Jeselské“ oddělení je registrováno jako živnost
Mateřských škol, které mají pod své ředitelství připojeno i „jeselské“ oddělení
(třídu), je v současné době v ČR zatím velmi málo a příliš se o této praxi neví. V rámci
výzkumu bylo zjištěno celkem sedm takovýchto MŠ78, jejichž zřizovatelem je pět obcí
v ČR (po dvou těchto zařízeních sídlí ve dvou stejných obcích). Ve všech pěti obcích byl
proveden polostrukturovaný rozhovor s ředitelkami daných MŠ. Zatímco čtyři z dotčených MŠ mají činnost „jeslí“ zakotvenou ve zřizovací listině, zbývající tři MŠ provozují
činnost „jeslí“ jako živnost. Nyní budou nejprve stručně vysvětleny právní podmínky
pro obě varianty provozování činnosti „jeslí“ pod ředitelstvím MŠ a následně představíme výsledky této části výzkumu.

75

Používáme uvozovky pro připomenutí toho, že zařízení „jeslí“ podle současné právní úpravy neexistuje.
Tam, kde není použito uvozovek, hovoříme o jeslích provozovaných jako zdravotnické zařízení podle
právních předpisů platných do 31. 12. 2013.

76

Srv. Paloncyová et al., 2013b, s. 141-146.

77

Viz MŠMT ČR, 2006; upřesnění poskytl Odbor legislativní a právní, MŠMT ČR.

78

Samozřejmě se nemusí jednat a pravděpodobně ani nejedná o konečné číslo takovýchto zařízení,
nicméně prostřednictvím podrobného procházení dostupných informací na internetu, dotazem na MŠMT
ani metodou sněhové koule se nepodařilo dohledat žádné další obdobné zařízení.
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A. „Jeselské“ oddělení je ukotveno ve zřizovací listině jako další hlavní
nebo doplňková činnost
V tomto případě právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy,
vykonává zároveň činnost péče o děti do tří let, resp. činnost „jeslí“. Jedná se o případ,
kdy zřizovatel činnost péče o děti do tří let cíleně vymezí jinak než jako „vzdělávání“
(zdůrazněna je zde převaha „zabezpečujících“ činností v rámci provozu „jeselského“
oddělení nad výchovně-vzdělávacími aktivitami, daná např. tím, že zařízení navštěvují
velmi malé děti - kojenci a mladší batolata). Podmínky pro zakotvení činnosti „jeslí“ ve
zřizovací listině mateřské školy vysvětluje následující rozklad MŠMT:79
„Příspěvkové organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou činnost (péče o děti do

tří let)80 vykonávat jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti. Dle našeho názoru není v rozporu
s právními předpisy, pokud jedna příspěvková organizace vykonává jak činnost školy či školského
zařízení, tak činnost (péče o děti do tří let), pokud má tyto činnosti vymezené v předmětu činnosti ve
zřizovací listině (ať již v hlavní činnosti či v doplňkové činnosti). Tuto možnost podle našeho názoru
připouští formulace § 27 odst. 1 a 2 písm. c) a g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Podmínkou samozřejmě je, aby byly v případě činnosti (péče o děti do tří let) splněny definiční znaky
hlavní činnosti uvedené v § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. či doplňkové činnosti vymezené v § 27
odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb.
Školské právnické osoby nemohou činnost (péče o děti do tří let) vykonávat v hlavní činnosti,
neboť v souladu s § 124 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je hlavní činností školské právnické osoby pouze
poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb. a školských
služeb podle zákona č. 561/2004 Sb. Hlavní činností školské právnické osoby tak nemůže být “jiná
činnost“. Péče o děti do tří let však může být provozována jako doplňková činnost, a to za splnění
podmínek stanovených v § 135 zákona č. 561/2004 Sb.
Obecně prospěšné společnosti81 mohou činnost (péče o děti do tří let) vykonávat jako obecně
prospěšnou službu (v hlavní činnosti) a není vyloučeno, aby táž obecně prospěšná společnost
vykonávala zároveň více obecně prospěšných služeb, tj. jak činnost mateřské školy, tak činnost péče
o děti do tří let (§ 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění
některých zákonů). Kromě toho může být činnost (péče o děti do tří let) vykonávána v rámci doplňkové
činnosti za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 17 zákona č. 248/1995 Sb.
Obchodní společnosti82 založené podle obchodního zákoníku mohou mít v předmětu podnikání (činnosti)
uvedenu jak činnost péče o děti do tří let, tak činnost mateřské školy.
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované na činnost mateřské školy podle § 160 a §
161 zákona č. 561/2004 Sb. není možné na činnost péče o děti do tří let použít.“
Zdroj: MŠMT ČR, 2006. Péče o děti mladší 3 let věku (zvýraznění vlastní)

Z uvedeného i z provedených rozhovorů vyplývá, že MŠ s činností péče o děti
mladší tří let zakotvenou takto ve zřizovací listině nemusí tuto péči zajišťovat pomocí
personálu s pedagogickou kvalifikací - nejedná se totiž o pedagogickou, tedy vzdělávací
činnost ve smyslu školského zákona, ale o provoz péče o děti podle obecně platných
právních předpisů. Ze stejného důvodu ale dané MŠ nemohou tuto činnost zahrnovat
do výkonových výkazů a čerpat na její provoz normativní dotace. Činnost „jeselského“
oddělení musí být proto kompletně financována z prostředků zřizovatele a úplaty
rodičů.
79

MŠMT ČR, 2006.

80

V původním textu MŠMT z roku 2006 nahrazujeme termín „jesle“ termínem „péče o děti do tří let“, který
lépe vystihuje obsah činnosti ve stávající situaci, kdy neexistuje platný právní podklad pro provoz jeslí.
Výraz „péče o děti do tří let“ je obvykle v tomto kontextu použit ve zřizovacích listinách dotčených MŠ.

81

Podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 platného od 1. 1. 2014 by se jednalo rovněž o ústavy,
nadace, popř. nadační fondy (obecně prospěšné společnosti již nemohou nově vznikat).

82

Tj. právnické osoby provozující soukromé mateřské školy zapsané ve školském rejstříku.
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B. „Jeselské“ oddělení je registrováno jako živnost
Tento přístup se od předchozí popisované varianty liší pouze v tom, že podmínkou pro provoz „jeselského oddělení“ na základě živnostenského zákona je živnostenské oprávnění a zakládá tedy činnost péče o děti mladší tří let jako činnost
provozovanou za účelem zisku. To může být pro zřizovatele odrazující, neboť veřejně
poskytované služby péče o děti tradičně jako ziskové chápány nejsou - nicméně praxe
zřizovatelů, kteří si tuto cestu zvolili, ukazuje, že „jeselské“ oddělení založené na
tomto právním základě může být i za těchto okolností provozováno nekomerčně (tj.
pokud je úplata stanovena na minimální úrovni nezbytné k udržení zdárného provozu
a veškerý zisk je vkládán do provozu zařízení). Pro vysvětlení právních podmínek
provozu viz opět rozklad MŠMT:
„K výkonu této činnosti je nutné živnostenské oprávnění (jde o vázanou živnost péče o děti do tří let věku
v denním režimu). (...)
V případě příspěvkových organizací zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí může být tato
živnost provozována buď jako další hlavní činnost vymezená ve zřizovací listině, nebo jako
doplňková činnost.
Školská právnická osoba může živnost „péče o děti do 3 let věku v denním režimu“ vykonávat pouze
jako doplňkovou činnost za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 135 zákona č. 561/2004 Sb.
V případě obecně prospěšných společností83 lze obdobně jako u příspěvkových organizací péči o děti
do tří let provozovat jako další („hlavní“) obecně prospěšnou službu nebo jako doplňkovou
činnost.
U obchodních společností84 půjde o další předmět podnikání (činnosti) - nerozlišuje se zde
podnikání (činnost) hlavní a doplňková.
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované na činnost mateřské školy podle § 160 a §
161 zákona č. 561/2004 Sb. není možné na provozování této živnosti použít.“
Zdroj: MŠMT ČR, 2006. Péče o děti mladší 3 let věku (zvýraznění vlastní)

Provozní podmínky mateřských škol provozujících pod svým ředitelstvím
„jesle“
Z provedených sedmi rozhovorů vzešla následující zjištění o organizaci provozu
v mateřských školách, které pod svým ředitelstvím mají zároveň „jeselské“ oddělení
(třídu):
Formální ukotvení:
Zřizovatelem dotazovaných jeslí a mateřských škol spadajících pod jedno ředitelství je ve všech
případech obec/město, které toto zařízení také plně financuje. V šesti případech se jedná o mateřskou
školu a jesle, které byly dříve provozovány jako dva samostatné subjekty. Důvodem pro spojení dříve dvou
samostatných zařízení byl úbytek počtu dětí v jeslích. Ke sloučení ve všech šesti případech došlo ještě
před změnou právních předpisů, která zrušila status jeslí jako zdravotnických zařízení. V jednom případě
byly jesle a MŠ již historicky společným zařízením jeslí a mateřské školy85. Ve dvou případech provozuje
město dvě takováto společná zařízení.
Čtyři ze sedmi dotázaných MŠ mají tuto službu ukotvenou ve zřizovací listině jako další hlavní činnost,
zbývající tři zařízení mají na tuto činnost zřízenou živnost.

83

Podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 platného od 1. 1. 2014 by se jednalo rovněž o ústavy,
nadace, popř. nadační fondy (obecně prospěšné společnosti již nemohou nově vznikat).

84

Tj. právnické osoby provozující soukromé mateřské školy zapsané ve školském rejstříku.

85

Zřízení jeslí a mateřských škol ve společných budovách upravovala vládní vyhláška č. 72/1961 Sb., o
zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách, která byla zrušena zákonem č. 76/1978 Sb., o
školských zařízeních, ve znění pozdějších právních předpisů.
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Kapacita:
Ve všech dotazovaných zařízeních mají pouze jedno „jeselské“ oddělení o kapacitě 12-20 dětí. Vyjma
jediného zařízení se ve všech zařízeních potýkají s výraznějším převisem poptávky nad nabídkou,
kterou tak nestačí uspokojovat (navyšování kapacity však není z důvodu omezených prostor možné).
Většina dětí je přihlášena k pravidelné celoměsíční docházce – poptávku po místech na částečnou
docházku není při naplněné kapacitě možné uspokojovat. Děti z jeslí následně mívají přednost při přijetí
do přidružené MŠ.
Kritéria pro přijetí:
Hlavním kritériem pro přijetí je zpravidla věk, přičemž přednost mají spíše děti starší. Dalším kritériem
bývá zaměstnanost rodičů. Přednost mají také děti přihlašované k pravidelné celoměsíční docházce.
Financování:
Celý provoz „jeselského“ oddělení i platy pracovníků hradí vždy zřizovatel, tedy obec. K tomu se
připočítává i úplata od rodičů, která je vždy vyšší než v případě docházky do mateřské školy
z důvodu vyšších nákladů na provoz. V dotazovaných zařízeních platí rodiče měsíčně v rozmezí 750 Kč až 4
000 Kč a zvlášť stravné.
Strava:
Pro „jeselské“ děti bývá stejná či obdobná strava jako pro děti z MŠ. Veškerou stravu zajišťuje
kuchyně MŠ – pro malé děti ji pouze mírně upravuje (např. drobnější krájení). V některých zařízeních platí
„jeselské“ děti za stravu stejně, v jiných více než děti v MŠ. Vždy se platí odděleně od úplaty za docházku.
Oblečení:
V některých z dotazovaných zařízení nosí děti erární oblečení. Pleny většinou dodávají rodiče, ale
pro případ potřeby mívají „jesle“ pleny také k dispozici.
Vzdělávací program:
Výchovný a vzdělávací program pro „jeselské“ oddělení si utváří sama MŠ: konkrétní aktivity jsou
přizpůsobeny věku. Rámcová podoba vzdělávacího programu vychází z RVP PV a (historických)
metodických příruček pro práci s dětmi a organizaci výchovného programu v jeslích.86
Personální zajištění:
Ve všech „jeselských“ odděleních pracují vždy tři pracovní síly, z toho ve čtyřech případech na plný
úvazek a v některých případech je zapojena také pomocná pracovní síla na úvazek částečný. Podle slov
dotazovaných ředitelek daných zařízení mají z důvodu zachování vysokého standardu stále ve všech těchto
odděleních zaměstnané minimálně dvě zdravotní sestry. Ostatní personál je stejný jako pro MŠ.
Provozní doba:
Denní otevírací doba jeslí je stejná jako otevírací doba MŠ (cca 10 hodin denně), všechna zařízení mají
přes letní prázdniny jeden měsíc zavřeno.
Spokojenost:
Dotázané ředitelky MŠ jsou s touto službou spokojeny a nepotýkají se s žádnými provozními
problémy, přestože je pro ně bezesporu administrativně náročnější než běžné provozování pouze
mateřských škol, bez připojení „jeselské“ třídy. Tento režim (tedy spojení MŠ a „jeslí“) by doporučily i
ostatním zřizovatelům. Doporučují však adekvátní personální zajištění (zdravotnický personál a vyšší
počty pečujících osob ve třídě), nutnost uzpůsobit denní režim potřebám takto malých dětí a také
upozorňují, že takovéto oddělení vyžaduje vždy vyšší finanční náklady.
Zdroj: expertní rozhovory v rámci projektu

Varianta 2: Přijetí dítěte mladšího tří let věku k předškolnímu vzdělávání
Další variantou rozšíření služeb MŠ s ohledem na měnící se strukturu poptávky
rodičů je přijímání dětí mladších tří let přímo do „běžného provozu“ MŠ. To je varianta,

86

Např. Bělinová et al., 1986; Jírová, Strnad et al., 1967; Jírová et al., 1979.
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kterou se v současnosti začíná znovu intenzivněji zabývat i MŠMT.87 Jedná se především o přijímání takových dětí od dovršení dvou let věku vybraných podle toho, zda se
u nich dá předpokládat obdobná úroveň samostatnosti a schopností učení a pobytu ve
skupině, jako u dětí od tří let věku, které jsou do MŠ běžně přijímány.
Výhodou tohoto nastavení je, že není nezbytné zavádět mnoho rozdílných
opatření pro provoz oddělení pracujícího s nejmladšími dětmi, což zjednodušuje administraci takového provozu oproti předchozí popisované variantě (sloučení pod jedním
ředitelstvím). Na druhou stranu praxe ukazuje, že i v tomto případě jsou některá
specifická opatření nezbytná. Ředitelé například obvykle oprávněně považují za nutné
navýšit v oddělení nejmladších dětí počet pečujícího personálu na skupinu dětí (tj.
snížit poměr počtu dětí na učitele/pečující osobu) oproti poměru v MŠ běžnému (1-2
učitelé až na 28 dětí - viz výše). Obdobně, ačkoliv lze i mladší děti navštěvující MŠ
zahrnout do výkonových výkazů a čerpat na jejich počet dotace skrze normativní
financování MŠMT, z důvodu navýšení počtu personálu je nezbytné, aby mzdové
prostředky pomocného personálu zajišťoval zřizovatel z vlastních nebo jiných (např.
grantových) zdrojů.
MŠMT vysvětluje právní podmínky pro přijímání dětí mladších tří let takto:
V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti
ve věku zpravidla od tří do šesti let. Žádný právní předpis neupravuje pevně spodní
věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání - jediným vodítkem je
skutečně pouze § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. Dítě mladší tří let věku však lze k
předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek.
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/
2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně
spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k
předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené
rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem
dané mateřské školy.
Děti mladší tří let věku se v případě jejich přijetí k předškolnímu vzdělávání zařazují do třídy
pro děti, které v daném školním roce dovršily nejvýše 4 roky věku (1. ročník) s tím, že do 2.
ročníku postoupí až ve školním roce, v němž dovrší 5 let věku.
V případě, že je dítě mladší tří let věku přijato rozhodnutím ředitele mateřské školy
k předškolnímu vzdělávání, stává se dítětem mateřské školy se všemi právy a
povinnostmi s tím souvisejícími, právnická osoba vykonávající činnosti mateřské
školy se pak při poskytování předškolního vzdělávání tomuto dítěti řídí školskými
právními předpisy.
Zdroj: MŠMT ČR, 2006. Péče o děti mladší 3 let věku (zvýraznění vlastní)

Provozní podmínky mateřských
k předškolnímu vzdělávání

škol

přijímajících

děti

mladší

tří

let

Na základě rozhovorů provedených s ředitelkami šesti z identifikovaných sedmi
MŠ v ČR (počet pravděpodobně není vyčerpávající) zahrnujících do běžného provozu
MŠ děti od dovršení dvou let (obvykle provozujících zvlášť třídu pro děti od 2 let věku)
lze o podmínkách provozu těchto tříd vyvodit následující:
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Rozhovor se zástupkyní MŠMT.
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Formální ukotvení
Zřizovatelem MŠ je ve všech těchto případech obec, resp. městská část. Mateřské školy
mají právní formu příspěvkové organizace, jedna z oslovených MŠ spadá pod ZŠ. Ve všech
případech je provoz třídy nejmladších dětí (potažmo výchova a výuka dětí mladších tří let
obecně) součástí hlavní činnosti uvedené ve zřizovací listině.
Pozn.: veřejné MŠ mohou být rovněž zřizovány jako školské právnické osoby. Jejich provoz se
také zakládá na zřizovací listině (v případě, že mají pouze jednoho zřizovatele) nebo na
základě zřizovací smlouvy (když mají více zřizovatelů). Tyto dokumenty stanovují jejich hlavní
činnost, další hlavní činnost, potažmo vedlejší činnost (více viz školský zákon, č. 561/2004
Sb.). Veřejných MŠ zřizovaných jako školské právnické osoby není mnoho88 - v této formě
fungují spíše MŠ zřízené soukromými či neziskovými subjekty, popř. církvemi.
Důvod zřízení:
Ve třech z dotazovaných MŠ došlo k otevření třídy vyhrazené pro přijímající děti mladší tří let
v důsledku zrušení jeslí v lokalitě a s tím související přetrvávající poptávky po místech
pro mladší děti. Ve dvou z těchto MŠ šlo otevření této třídy ruku v ruce s tím, že se MŠ
nastěhovala do prostor, kde původně fungovaly jesle, a nebylo tedy třeba zásadních architektonických úprav pro menší děti. Naopak, v jednom případě se vybavení jevilo jako příliš malé
pro děti vyššího předškolního věku. V dalších čtyřech dotazovaných MŠ třídu pro děti mladší tří
let otevřeli na základě velké poptávky rodin v lokalitě a ze snahy zřizovatele této poptávce
vyjít vstříc. Ve všech případech zde záleželo na celkových kapacitách prostor, v nichž MŠ
sídlila, či které byly k dispozici pro nastěhování, a na tom, zda tyto kapacity rozšíření MŠ
umožní.
Kapacita:
Všechny z dotazovaných MŠ mají jednu třídu vyhrazenou pro věkovou kategorii dětí od
2 do 3, potažmo 4 let a dále 2 až 10 dalších tříd pro děti od 2,5 či více let, které jsou buď
věkově oddělené, nebo smíšené (smíšené jsou v případech dvou dotazovaných MŠ). Ve dvou
z dotazovaných MŠ je pravidelně přijímáno alespoň několik dětí, které zatím nedovršily
věk 2 let. V ostatních MŠ jsou přijímány děti od dovršení 2 let věku. Zatímco ve dvou MŠ
se děti při dovršení 3 let věku přesouvají do vyšších tříd, v ostatních MŠ spíše platí, že děti
postupují dále, když jsou na přestup připravené (např. nenosí pleny, jsou v potřebných mezích
samostatné, jsou „adaptované“ na pobyt v kolektivu). Nejnižší třídu tak navštěvuje vždy i
několik dětí až do dovršení věku 4 let.
Ve dvou z dotazovaných MŠ je maximální kapacita nejnižší třídy 25 dětí s tím, že v jedné
z těchto dvou MŠ dodržují maximální počet 12 dětí mladších 3 let. V další MŠ provozují 2 třídy
pro nejmladší děti s kapacitou 20 dětí pro třídu 2-3 roky a s kapacitou 12 dětí pro třídu 1-2
roky. V dalších třech dotazovaných MŠ se kapacita nejmladší třídy pohybuje mezi 15 a 18
dětmi.
Kritéria pro přijetí:
Schopnost pobytu v MŠ bez rodičů je samozřejmostí, ale MŠ se liší v důrazu přikládaném
adaptaci (zatímco jedna MŠ uvádí jako maximum 46 hodin, jiná stanovuje základní období
adaptace na 5 týdnů). Ve dvou dotazovaných MŠ výslovně jmenují jako podmínku pro přijetí
samostatnost dítěte při stravování a oblékání a neužívání plen. V dalších třech MŠ je
samozřejmostí, že děti pleny používají a postupně jejich nošení odvykají (před
přestupem do vyšších tříd už by je neměly nosit). Dvě MŠ zmiňují jako podmínku celodenní
docházku, ale ve všech dotazovaných MŠ je tato samozřejmostí vyžadovanou i ze strany
rodičů.
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viz Rejstřík školských právnických osob
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Financování:
Všechny dotazované MŠ i provoz jejich nejnižších tříd jsou financovány z normativních
dotací, příspěvků zřizovatele a úplaty rodičů. Objevují se i doplňkové zdroje v podobě
sponzorských darů a příspěvků různých nadací. Ve dvou MŠ zřizovatel z velké části nebo plně
hradí mzdu pomocného nepedagogického pracovníka působícího v nejnižší třídě. Ve dvou
MŠ je úplata rodičů za docházku vyšší u nejmladších dětí z důvodu nutnosti pokrýt mzdu
pomocného pracovníka, ale např. i z důvodu vyšších výdajů na budovu, kde třída sídlí.
Strava:
Ve všech dotazovaných MŠ je dětem v nejmladší třídě podávána stejná strava jako dětem ve
vyšších třídách. Ředitelka jedné MŠ uvedla, že jsou strava, úprava a způsob podávání nejmladším uzpůsobeny věku dětí, což souviselo také s tím, že tyto mladší děti dochází do jiné
budovy než děti z vyšších tříd s vlastní kuchyní. V jedné MŠ dostávají nejmladší děti více
mléčných výrobků než děti starší.
Oblečení a hygiena:
V jedné z dotazovaných MŠ se do roku 2012 dle nařízení místní hygienické stanice musely děti
v nejnižší třídě (2-3 roky) po příchodu převlékat do erárního oblečení. Nyní už pro ně, stejně
jako ve všech ostatních MŠ, platí stejná pravidla jako pro děti ve vyšších třídách, tj. děti si
nosí vlastní oblečení (v některých MŠ si nosí i vlastní povlečení na postele a ručníky, jinde
jsou tyto erární). Pouze ve třech dotazovaných MŠ se počítá s tím, že mnohé
z nejmladších dětí ještě nosí pleny – ve všech těchto MŠ pleny pro své děti přinášejí do
MŠ rodiče.
Vzdělávací program:
Ředitelky v pěti z dotazovaných MŠ sdělily, že školní vzdělávací program (ŠVP) mají MŠ
uzpůsoben věku a schopnostem těchto dětí, ale zároveň všechny zmínily, že nebyl problém
konkrétní náplň ŠVP uzpůsobit. V šesté MŠ mají vzdělávací program pro nejmladší děti
upravený dle starších jeselských příruček (viz výše). Jedna ředitelka explicitně vysvětlila,
že snahou školy je nejmladší děti postupně zapojovat do všech aktivit dle RVP a ŠVP, ačkoli
třeba v menší míře než děti starší, a to s nižšími (žádnými) nároky na výsledek. Ředitelka
jedné MŠ uvedla, že vzhledem k samostatnosti dětí, která je jedním z kritérií pro přijetí, nebylo
třeba ŠVP nějak zásadně upravovat.
Personální zajištění:
Ve všech dotazovaných MŠ je základem pečujícího personálu dvojice („klíčových“) učitelek (pedagogů se zaměřením na předškolní vzdělávání) pracujících na šestihodinové úvazky,
jejichž směny se překrývají v nejvytíženějších časech (cca od 9 do 15 h). Ve dvou z dotazovaných MŠ se sníženou kapacitou (15 a 18 dětí) péči o děti zajišťují pouze tyto dvě učitelky.
V ostatních dotazovaných MŠ ve třídě nejmladších dětí kromě dvou klíčových učitelek péči
zajišťuje i další, pomocný personál, který nemusí mít ani středoškolské vzdělání, ale
minimálně v jedné MŠ je to osoba, která na stejné pozici dříve pracovala v jeslích. Tento
pomocník vykonává podpůrné práce jako oblékání, krmení, doprovod při vycházkách a
v době, kdy není vyžadována jeho práce přímo s dětmi, zastane drobné úklidové a přípravné práce týkající se denního provozu třídy. Ve třech MŠ je to jeden zaměstnanec na
třídu o 12 až 25 dětech (jedna z nich vedle toho zaměstnává navíc asistenta pedagoga pro
individuální výpomoc u dítěte s postižením), ve čtvrté jsou na třídu o 25 dětech kromě dvou
vychovatelek dva asistenti, z nichž jeden je zaměstnán na plný, druhý na částečný úvazek. Ve
třech z dotazovaných MŠ má alespoň jedna z klíčových učitelek navíc zdravotnické vzdělání
(dětská sestra) a zkušenosti s prací v jeslích. Naopak ve třech dalších MŠ mají klíčové učitelky
pouze pedagogické vzdělání pro práci v MŠ. Ředitelky ve všech MŠ zaměstnávajících pomocný personál zdůraznily, že práce pomocníka je pro provoz třídy nejmladších dětí
zcela zásadní, neboť dvě klíčové vychovatelky by samy „materiální“ péči o daný počet dětí
spolu s přípravou programu nezastaly. Ředitelky tří z dotazovaných MŠ uvedly, že především
ve vytíženějších časech dne se objevuje potřeba dalšího pomocného personálu, ale
z důvodu nedostatku financí na straně zřizovatele není možné další osobu najmout (normativy
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pokryjí vždy jen 1,5 platu pedagoga na třídu o maximálním počtu 28 dětí)89. Ředitelky MŠ
zaměstnávajících personál se zkušenostmi s prací v jeslích a se vzděláním dětské
sestry podtrhují důležitost osob s touto kvalifikací pro práci s dětmi ve věku do 3 let.
Jedna ředitelka konkrétně vysvětluje, že na rozdíl od pedagogů mají tito zaměstnanci
vstřícnější vztah k „zajišťování potřeb“ dětí (oblékání, krmení, umývání, pomoc při toaletě
atp.), tj. nevadí jim věnovat se těmto činnostem vedle či dokonce na úkor práce na věcné
přípravě a organizaci programu, jemuž se raději věnují pedagogové.
Provozní doba:
Ve všech dotazovaných MŠ je provozní doba nejnižší třídy celodenní a stejně dlouhá jako
v ostatních třídách (cca 10 hodin denně). Pouze v jedné MŠ je odpoledne o hodinu kratší.
Stejně jako v ostatních třídách bývá i v této třídě vyžadována každodenní docházka ovšem i ze strany potřeb rodičů je u všech dětí nejen každodenní, ale i celodenní. Ředitelka
jedné z MŠ zmiňuje, že u nejmladších dětí je docházka nejintenzivnější z celé MŠ, což
potvrzuje existenci silné potřeby ze strany rodičů. Jedna MŠ má o prázdninách otevřeno
jeden měsíc pouze pro tuto třídu, zatímco děti z vyšších tříd jsou v případě potřeby směrovány
na jiné MŠ v okolí. V ostatních dotazovaných MŠ je otevírací doba o prázdninách stejná jako
v případě ostatních tříd.
Spokojenost:
Čtyři ředitelky uvádějí, že spokojenost s provozem třídy je velká jak ze strany zřizovatele (uspokojení poptávky, nejsou stížnosti ze strany rodin), tak ze strany rodičů
(uspokojení individuální poptávky, spokojenost dětí v MŠ), tak ze strany vedení a
personálu MŠ (s mladšími dětmi nejsou větší problémy než se staršími; některé uvádějí, že je
pro ně adaptace na MŠ dokonce snazší). Pouze jedna ředitelka uvádí, že navzdory spokojenosti
zřizovatele a rodičů (uspokojení poptávky) otevření této třídy mladších dětí nepovažuje za
nejlepší řešení z důvodu zvýšených provozních nároků.
Další:
Ředitelky tří z dotazovaných MŠ sdělily, že o rozšiřování věkového spektra (např. přijímání
od 1 roku věku) či kapacity nestojí, a to z organizačních či prostorových důvodů,
obecně se ovšem všechny shodly, že poptávka po dalších místech pro děti mladší tří let by
v lokalitě byla. Dvě z dotazovaných MŠ přitom spadají pod stejného zřizovatele.
Zdroj: expertní rozhovory v rámci projektu

Shrnutí: rozšíření služeb mateřských škol o péči o děti mladší tří let
Obě popsané varianty rozšíření služeb mateřských škol o péči o mladší děti tedy sloučení provozů MŠ a „jeslí“ pod jedním ředitelstvím a přijímání dětí mladších tří
let k docházce v rámci běžného provozu MŠ - ukázal náš výzkum jako legislativně
možné a z pohledu dotazovaných ředitelů mateřských škol, které je využívají, žádoucí.
První varianta, tedy sloučení provozů MŠ a „jeslí“ (péče o děti do tří let) pod
jedno ředitelství, bývá volena primárně za situace, kdy v lokalitě (pod jedním veřejným
zřizovatelem - obcí) původně fungovaly zvlášť veřejné jesle provozované jako
zdravotnické zařízení a mateřská škola. V takovém případě může být zachován
specifický charakter provozu „jeslí“ (např. přijímáni jsou i kojenci či velmi malá
batolata, personál sestává převážně ze zdravotních sester, hlavní náplní jejich činnosti
je zabezpečování základních potřeb dětí a ne pedagogická práce, zařízení používá
erární oblečení, děti běžně nosí pleny), jejichž provoz je organizován zcela odděleně
od provozu MŠ, a provoz MŠ tak není přidružením „jeslí“ nijak ovlivněn. Zároveň jsou
redukovány dodatečné finanční a časové nároky na zajištění provozu „jeslí“ tím, že
značnou část provozní práce, obzvláště jsou-li obě zařízení situována v jednom objektu
89

Tj. platy dvou pedagogů pracujících 6 hodin denně.
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nebo v těsné blízkosti, lze zajišťovat současně pro „jesle“ i MŠ (administrativa, kuchyň,
údržba i např. účetnictví).
Zřízení nového provozu „jeslí“ přidruženého pod ředitelství MŠ se jeví jako
vhodné řešení také za situace, kdy v lokalitě dosud jesle nefungovaly, a zřizovatel
hledá způsob, jak vyjít vstříc velké poptávce po místech pro děti mladší tří let,
která není řešitelná prostým přijímáním těchto dětí do MŠ (z kapacitních důvodů, ale
např. i z toho důvodu, že značná část těchto dětí vyžaduje zvýšenou asistenci dospělého). Zřízení nových „jeslí“ na základě obecných právních předpisů nebo živnostenského zákona je možné i bez jejich přidružení k MŠ, ale toto přidružení se ukazuje
jako výhodnější, finančně úsporná cesta - opět tím, že provozní náklady mohou být
výrazně sníženy, jsou-li „jesle“ i MŠ součástí jednoho ředitelství.
První možnost, kdy jsou přidružené „jesle“ provozovány podle vlastních
provozních pravidel a sdílí s MŠ především administrativní, provozní a technické
zázemí, vynakládá na zřizovatele i rodiče vyšší finanční nároky než možnost druhá,
protože na provoz „jeslí“ v režimu obecně platných právních předpisů nebo živnosti
nelze čerpat normativní dotace z prostředků školství. Na druhou stranu ale dává tato
varianta zřizovateli velkou svobodu v tom, jak péči v „jeslích“ koncipuje - zda se bude
řídit do roku 2013 platnými pravidly vycházejícími z předpisů pro zdravotnická zařízení
nebo využije momentální legislativní volnosti týkající se provozu služeb péče o děti do
tří let a bude zaměstnávat např. i osoby s jiným než zdravotnickým či pedagogickým
vzděláním.
Druhá varianta, tedy přijímání dětí mladších tří let do MŠ, se prokázala jako
nejtypičtější řešení v obcích, v nichž postupně narůstá poptávka po místech pro děti
především od dvou let věku, a zároveň v existujících MŠ narůstají rezervní kapacity
(především díky přelivu silných populačních ročníků do základních škol). Tato varianta
umožní zřizovateli zapojit i mladší děti do řádného provozu MŠ bez výrazných
dalších nároků - tj. výrazných úprav školního vzdělávacího programu či denního
režimu. Závisí ovšem velmi na individuálních schopnostech přijímaných mladších dětí,
jejich počtu a početnímu poměru vzhledem ke starším (samostatnějším) dětem, které
jsou vzdělávány ve stejné třídě.
Za této situace může zřizovatel částečně uspořit vlastní náklady tím, že děti
mladší tří let zahrne do výkonových výkazů školy a čerpá na ně tedy normativní
dotace. Je nicméně nadmíru žádoucí zajistit provoz třídy s mladšími dětmi i
pomocným (nepedagogickým) personálem, který učitelům ubere povinnosti,
jež s sebou integrace mladších dětí přináší (pomoc s převlékáním, s hygienou, výměna
plen, krmení, ukládání ke spánku podle potřeby dítěte a dozor v časech, kdy je vhodné
děti rozdělit do menších skupin).
Oproti první variantě je varianta druhá specifická tím, že mladší přijímané děti
se účastní běžného vzdělávacího procesu MŠ - jejich program vychází z RVP PV
a provoz třídy, v níž jsou zařazeny, musí být primárně zajištěn pedagogickým
personálem. Zkušenosti dotazovaných ředitelů ji ukázaly jako realistickou tehdy, kdy
je možné mladší (méně samostatné) děti s dětmi o něco staršími (samostatnějšími)
dětmi ve třídě namíchat tak, aby na jednu dvojici učitelů (resp. tým učitelů a nepedagogického pracovníka) nepřipadala pouze péče o velkou skupinu dětí vyžadujících
celodenní asistenci. Jeví se jako vhodná především u dětí, které už samy chodí,
odvykají nošení plen a dovedou už poměrně dobře komunikovat (děti spíše
dvouleté, ne mladší). V opačném případě - u kojenců a mladších batolat - je vhodnější
varianta první, při níž může být celý provoz „jeslí“ koncipován s větším důrazem na
„péči“ namísto „pedagogického působení“ a kvalifikace i počet personálu je tomuto
přístupu více přizpůsoben.
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4.3.1.2 Firemní zařízení jako opatření směřující k větší flexibilitě nabídky
služeb denní péče o děti
Firemní zařízení (ve výstupech z projektu je rovněž označujeme souhrnně jako
„firemní školky“) plní v současném českém systému služeb denní péče o děti předškolního věku důležitou funkci vykrývání mezer v nabídce míst službou, která je sice pro
rodiny obvykle dražší než služby veřejných MŠ, ale z řady jiných důvodů je flexibilnější
a zároveň je zpravidla levnější než neškolské služby péče poskytované nezávisle na
konkrétním zaměstnavateli. Jak ukazuje už kapitola 1, zřizování firemních zařízení
odráží celou složitost českého systému služeb denní péče o děti - tj. pro provoz těchto
zařízení neexistuje jednotný právní podklad. Ve stávajících podmínkách musí zřizovatel
volit mezi variantami provozu soukromé MŠ, neškolského neziskového zařízení nebo
neškolského komerčního zařízení. V současné době se pak rýsuje možnost provozovat
firemní zařízení podle navrhovaného zákona o dětské skupině, který by měl být
v případě vejití v platnost prvním právním předpisem platným v ČR, jenž standardizuje
pravidla provozu těchto zařízení mimo režim školského zákona.
Přestože množství firemních zařízení v ČR v současné době narůstá z důvodů,
které již byly popsány výše,90 zůstávají zatím zřídka provozovanou formou péče o děti
kvůli vysokým finančním nárokům, které jejich provoz klade na zaměstnavatele, popř.
včetně nároků personálních a organizačních, je-li zaměstnavatel zároveň přímo
zřizovatelem zařízení. Tyto důvody ve spojení s vysokou rizikovostí investic do zřízení
a provozu firemního zařízení, u něhož stejně jako u neškolských zařízení péče i
soukromých MŠ obecně hrozí, že po postupném opadnutí poptávky neobstojí
v konkurenci o děti vedle (levných a tradicí osvědčených) veřejných MŠ působí na řadu
zaměstnavatelů dostatečně odrazujícím způsobem, aby od plánu takové zařízení zřídit
nebo finančně podpořit po rozvaze ustoupili.91
Na druhou stranu ale ti zaměstnavatelé, kteří se pro zřízení/podporu firemního
zařízení rozhodli, velmi pozitivně hodnotí dlouhodobé účinky, které toto rozhodnutí mělo
především na stabilizaci zaměstnaneckého kolektivu a výkonnost práce zaměstnancůrodičů malých dětí - tedy dřívější návraty zkušených zaměstnankyň/ců z mateřské/
rodičovské dovolené, větší soustředěnost na práci u zaměstnanců-rodičů, kteří díky
firemnímu zařízení nemusí opouštět zařízení nezbytně v určitou hodinu danou brzkým
koncem provozní doby MŠ, případně i například stmelení kolektivu zaměstnanců-rodičů
a vzbuzování zájmu o náplň činnosti firmy u dětí zaměstnanců od nízkého věku.92
Z hlediska potřeb a požadavků rodin jsou firemní zařízení v rámci českého
systému služeb denní péče o děti jedním z nejlepších příkladů uplatnění některých
inspirativních principů z francouzského systému služeb denní péče o děti - tj. především
schopnosti vyhovět potřebám konkrétních rodin v otázce věku přijímaných dětí,
provozní doby, individuálního přístupu k dětem z důvodu práce s menším počtem dětí
ve skupině a často i konkrétní náplně programu, resp. podoby denního režimu.
Ačkoliv významným rysem firemních zařízení je flexibilita v uspokojování potřeb
rodin umístit dítě v zařízení denní péče v zájmu zaměstnanosti rodičů, při zvažování
pro a proti zřízení a/nebo investice do firemního zařízení vždy hrají klíčovou roli
výhody, které toto rozhodnutí přinese samotnému zaměstnavateli. Vzhledem k vysoké
nákladovosti zřízení a pravidelné finanční podpory provozu zařízení se jedná o
90

Vysoká porodnost a současný nedostatek kapacit ve veřejných zařízeních, narůstání počtu rodičů/matek
vybírajících si pouze dvouletou rodičovskou dovolenou, ale i zájem rodičů/matek i jejich zaměstnavatelů
o jejich dřívější návrat do práce vlivem ekonomické krize i zájmu o udržení odbornosti.

91

Expertní rozhovory se zástupci zřizovatelských agentur provedené v rámci projektu.

92

Expertní rozhovory se zástupci firem provozujících firemní zařízení, závěrečné semináře.
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rozhodování se mezi snahou projevit vstřícnost vůči vlastním zaměstnancům (z jejichž
poptávky a iniciativy obvykle plán zřízení firemního zařízení vychází, jak potvrdily
provedené expertní rozhovory) a úsporou finančních a personálních prostředků i času.
Výhody, které podpora provozu firemní školky zaměstnavateli obvykle – ovšem ne
nutně - přináší, se týkají především zajištění loajality zaměstnanců, navýšení prestiže
oproti konkurenci z důvodu projevu (větší) společenské odpovědnosti firmy a v případě
vhodně nastavené spolupráce mezi zařízením a zaměstnavatelem i v otázkách konkrétní náplně programu (exkurze, poznávací aktivity související s činností firmy), pak
také investice do podpory zájmu dětí o práci v odvětví, v němž firma působí. To, zda
se tyto výhody projeví, závisí ovšem na celé řadě faktorů souvisejících s personální
politikou firmy obecně, vztahy v rámci zaměstnaneckého kolektivu, vzdáleností bydliště
zaměstnanců od pracoviště, volbou personálního obsazení firemního zařízení a vůlí
zaměstnavatele a vedoucího/ředitele zařízení spolupracovat nad rámec formálních
vazeb a s dalšími skutečnostmi, které se netýkají zdaleka pouze prorodinné politiky
firmy. Všechny tyto výhody navíc mají spíše potenciál projevit se v dlouhodobém
horizontu, na rozdíl od „instantních“ výhod, které z provozu zařízení čerpají sami
zaměstnanci-rodiče.
V následující tabulce č. 4.9 uvádíme souhrn výhod a nevýhod provozu firemní
školky založený na rozhovorech provedených se zástupci (řediteli, projektovými manažery, firemními kontaktními osobami) konkrétních firemních školek a agentur
zřizujících „školky na klíč“ (viz níže). Výhody a nevýhody významné především pro
rodiče jsou označeny tučně, výhody a nevýhody významné především pro zaměstnavatele jsou označeny kurzívou. V řadě případů ale samozřejmě výhoda/nevýhoda platí
pro oba aktéry.

118

4. Kolektivní nerodinná péče - výsledky šetření

Tabulka č. 4.9 Výhody a nevýhody firemních zařízení
VÝHODY
• Vstřícnější podmínky pro zaměstnance ->
zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců-rodičů
a jejich loajalitu.
• Známka společenské odpovědnosti firmy výhoda oproti konkurenci.
• Možnost zaměření výchovně-vzdělávacího plánu na tematiku, jíž se zabývá
firma zaměstnavatele - získávání zájmu
dětí pro odvětví, v němž firma (rodiče)
působí, a tedy potenciální podpora rozvoje
daného odvětví.
• Blízkost k pracovišti.
• Nižší cena pro zaměstnance než u
„nezávislých“ soukromých MŠ nebo neškolských zařízení - zaměstnavatel
obvykle nějakým způsobem finančně
přispívá na provoz.
• Delší/flexibilnější provozní doba vycházející vstříc zaměstnancům dané firmy.
• Obvykle flexibilnější přístup k potřebám
rodičů než u veřejných/„nezávislých“
zařízení - např. přijímání mladších dětí,
krátkodobé a nárazové hlídání, neomezený prázdninový provoz, odpolední
hlídání dětí v nižším školním věku.
•

Širší věková škála přijímaných dětí,
individuálnější přístup, menší počet dětí
na jednoho vychovatele.

NEVÝHODY

• Zatím není jednoznačně legislativně ukotvená možnost daňových odpočtů nákladů
na firemní zařízení.
• Poměrně vysoké náklady - ve většině případů zaměstnavatel provoz firemního zařízení
poskytuje zaměstnancům jako benefit, tj.
hradí většinu nákladů, aby poplatky za docházku dětí byly pro zaměstnance únosné.
• V zájmu zachování funkce firemního zařízení jako nástroje slaďování rodinného a profesního života u rodičů, kteří
se vrací/chtějí vrátit z mateřské/
rodičovské dovolené (MD/RD), je nezbytná fluktuace dětí - firma má obvykle
zájem na tom, aby starší děti po roce až
dvou odcházely do veřejných zařízení a
uvolňovaly místa dvouletým až tříletým,
jejichž rodičům končí RD. Důvodem je
skutečnost, že firemní zařízení je přimárně zaměstnaneckým benefitem
spíše než zařízením denní péče jako
takovým. To nemusí být na úkor kvality
poskytované péče, ale může to rodiče odrazovat od toho, aby firemní zařízení využívali
- přednostně budou hledat zařízení, kam
dítě může docházet dlouhodobě.

Zdroj: expertní rozhovory v rámci projektu

„Systém“ firemních zařízení v České republice
Jak bylo řečeno výše a jak ukazujeme detailně i v metodice pro zřizovatele
(Kuchařová, Peychlová, Svobodová, 2014), provoz firemních zařízení může mít
v současné době podle platných právních předpisů tři různé podoby. V budoucnu se
pak rýsuje možnost registrace služby podle zákona o dětské skupině. Hlavní pravidla
platná pro provoz každé z těchto forem provozu shrnuje kapitola 2 zmíněné metodiky,
jakož i kapitola 1 této monografie. V následujícím přehledu (tabulka č. 4.10) vyzdvihujeme proto pouze hlavní výhody a nevýhody jednotlivých forem pro zřizovatele a
rodiče, jak byly identifikovány kvalitativním šetřením v rámci projektu (především
expertní rozhovory se zřizovateli a poskytovateli služeb firemních zařízení a zástupci
zaměst-navatelů).
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DĚTSKÁ
SKUPINA

• platí jasná pravidla provozu v oblasti
hygieny, bezpečnosti, prostor,
ochrany zdraví
• relativní svoboda zřizovatele v oblasti
výchovného programu a zajištění
stravy, ALE na rozdíl od komerčního
a neziskového zařízení povinnost
vymezit vše v provozních
dokumentech a ve smlouvě s rodiči
• mírnější nároky na zřizovatele a větší
flexibilita než u MŠ

NEŠKOLSKÉ • relativní volnost zřizovatele při
stanovení provozních podmínek a
KOMERČNÍ
rozhodování o náplni programu
ZAŘÍZENÍ

NEŠKOLSKÉ • volnost zřizovatele při stanovení
provozních podmínek
NEZISKOVÉ
ZAŘÍZENÍ

SOUKROMÁ
MŠ

PRO RODIČE

• mohou přijímat děti už od jednoho
roku věku až do věku nástupu školní
docházky
• podmínky provozu podléhají
závazným hygienickým, prostorovým
a personálním požadavkům a alespoň
formální standardizované kontrole
• flexibilnější oproti MŠ v otázkách
věku nástupu, bydliště, termínu
zápisu a nástupu, frekvence a délky
docházky, výchovného plánu
• podmínky poskytování služby
stvrzeny povinnou smlouvou mezi
rodičem a poskytovatelem

• může být pravidelná i příležitostná
docházka – určuje poskytovatel
• možné spojení s jinými službami
• nejflexibilnější formy služeb péče o
děti – široká nabídka nejrůznějších
typů služeb (i „experimentálních“)

• může být pravidelná i příležitostná
docházka - určuje poskytovatel
• možné spojení s jinými službami
• nejflexibilnější formy služeb péče o
děti – široká nabídka nejrůznějších
typů služeb (i „experimentálních“)

• záruka kvality: standardy i kontrola
ve všech klíčových oblastech
• flexibilnější oproti veřejným MŠ
v otázkách věku nástupu, bydliště,
termínu zápisu a nástupu, frekvence
a délky docházky
• obvykle menší počet dětí na
učitelku/e než ve veřejných MŠ

VÝHODY

• jediná forma se zákonným nárokem
čerpat pravidelné státní dotace
• větší záruka poptávky oproti
neškolským formám péče - pro
rodiče jsou MŠ zárukou kvality
vzdělávání i provozu
• platí jasná pravidla ve všech
oblastech provozu (prostory,
hygiena, bezpečnost, strava,
vzdělávací program, kvalifikace
personálu, administrace, řízení)

PRO ZŘIZOVATELE

• možný problém zajištění dostatečné
poptávky - možná skepse rodičů
z důvodu neprověřenosti DS

• chybí jasná legislativní vodítka
• výrazné nároky na zřizovatele ve
smyslu zajištění správné aplikace
relevantních právních předpisů a
nastavení vlastních standardů kvality
• možný problém zajištění dostatečné
poptávky - možná skepse rodičů
z důvodu absence univerzálních
pravidel provozu a výchovy (na rozdíl
od MŠ)
• chybí jasná legislativní vodítka
• výrazné nároky na zřizovatele ve
smyslu zajištění správné aplikace
relevantních právních předpisů a
nastavení vlastních standardů kvality
• možný problém zajištění dostatečné
poptávky - možná skepse rodičů
z důvodu absence univerzálních
pravidel provozu a výchovy (na rozdíl
od MŠ)

PRO RODIČE

• nejsou dána rámcová pravidla pro
obsah výchovného plánu ani způsob
kontroly plnění těchto plánů posouzení kvality výchovy je
odpovědností rodiče
• problémy mohou plynout z odlišných
potřeb dětí ve věkově heterogenní
skupině, nebude-li zajištěn
odpovídající počet a kvalifikace
pečujících osob

• různorodá úroveň kvality nepodléhají žádným univerzálním
standardům a externí kontrole zhodnocení ponecháno na rodičích
• mohou být velmi vysoké poplatky

• různorodá úroveň kvality nepodléhají žádným univerzálním
standardům a externí kontrole zhodnocení ponecháno na rodičích

• poplatky mohou být (oproti veřejným
MŠ) hodně vysoké
• mnohé soukromé MŠ nepřijímají
stejně jako veřejné MŠ děti mladší tří
let

NEVÝHODY

• největší nároky na vnitřní a vnější
prostory
• nejpřísnější pravidla provozu a
nároky na zřizovatele ve všech
oblastech

PRO ZŘIZOVATELE

Tabulka č. 4.10 Výhody a nevýhody jednotlivých forem provozu firemních zařízení pro zřizovatele a rodiče
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Jaké typy zaměstnavatelských subjektů mají zájem o provoz nebo podporu
firemního zařízení pro své zaměstnance a jakou formu provozu volí?
Z expertních rozhovorů se zástupci pěti agentur poskytujících zaměstnavatelům
služby zřízení, provozu a/nebo poradenství při zřizování firemních zařízení vyplynulo,
že zájem o to, poskytnout svým zaměstnancům benefit tohoto typu mají v první řadě
velké firmy se sto a více zaměstnanci, a to jak představitelé soukromého sektoru, tak
veřejné instituce jako univerzity, nemocnice či státní úřady. Především u korporátních
zaměstnavatelů se jedná typicky o firmy umístěné mimo zástavbu větších měst, kam
zaměstnanci dojíždí z různých lokalit v okolí - často jsou to výrobní továrny, vědeckotechnologické firmy, technologické parky. Důvodem zájmu těchto firem o zajištění
benefitu firemního zařízení je kromě velkého počtu zaměstnanců obvykle zájem o
brzký návrat kvalifikovaných pracovnic/íků do zaměstnání, a tedy snížení nákladů na
zaučení nových zaměstnanců. Z hlediska samotných zaměstnanců se jedná hlavně o
problém s dojížděním, a tedy komplikovanost odvádění a vyzvedávání dětí do/ze zařízení
v místě bydliště. V případě veřejných institucí je důvodem zájmu zaměstnavatele
typicky snaha podpořit zachování odbornosti kvalifikovaných zaměstnankyň/ců umožněním jejich brzkého návratu z mateřské/rodičovské dovolené (i formou částečných
úvazků nebo krátkodobých pracovních dohod). Tyto instituce často k projektu vzniku
firemního zařízení přistupují za situace, kdy disponují vhodným nevyužitým prostorovým zázemím, které lze pro zařízení využít bez navýšení stávajících provozních
nákladů. Menší firmy s desítkami zaměstnanců se obvykle rozhodnou pro variantu
spolupráce s firemní školkou provozovanou externí zřizovatelskou agenturou pro více
různých zaměstnavatelů. Záleží ovšem především na prostorových možnostech
konkrétní firmy a jejím personálním složení, které mohou vést k tomu, že i menší
firma založí vlastní zařízení např. jen pro malou skupinku dětí.
Zaměstnavatelé s velkou poptávkou po místech ve firemním zařízení, které
zařízení snadno obsadí patnácti a více dětmi, se často rozhodnou pro založení mateřské
školy podle školského zákona, a tedy využití možnosti čerpat na její provoz státní
dotace. Zaměstnavatelé s menší či nejistou poptávkou naopak spíše volí možnost
provozu podle obecně platných právních předpisů, a to stále více i s výhledem na jeho
pozdější registraci jako služby péče o dítě v dětské skupině.
Jak ilustrují následující citace, rozhovory s provozovateli konkrétních oslovených
firemních zařízení a zástupců zaměstnavatelů dále potvrdily, že zájem o využívání
služeb firemního zařízení mají zaměstnanci na celé škále pozic, tedy (méně kvalifikovaný) provozní personál, servisní pracovníci na „středních“ pozicích i vedoucí (vysoce
kvalifikovaní) pracovníci na nejvyšších pozicích.
„Děti ve školce mají fakt všichni možní zaměstnanci, takříkajíc od uklízeček až po
ředitele odborů.“ (zaměstnankyně personálního odboru státního úřadu s vlastním
firemním zařízením)
„Naše školka je primárně vybudovaná pro zaměstnance univerzity a studenty,
máme tady děti od obou těchto skupin. Máme tu asi pět dětí od doktorandských
studentů, ale například i dvě děti od studentů běžného denního magisterského
studia … Můžu říct, že tady máme děti opravdu od všech typů zaměstnanců, jako
jsou základní technicko-hospodářští zaměstnanci typu správní zaměstnanci,
technici ve strojovně a tak dále, až po... pan proděkan z jedné fakulty tady má
děti a mají je tu akademici pracující na všech ústavech sídlících v kampusu.
V současné době máme asi pět dětí od zaměstnanců nebo podnikatelů, kteří
nepůsobí na univerzitě, nicméně jsou s ní spřízněni. Působí třeba v dílčích
projektech univerzity nebo sídlí v budovách projektového inkubátoru v kampusu.“
(projektový manažer univerzitního zařízení)
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Jakou funkci v systému firemních zařízení plní zřizovatelské agentury?
V rámci projektu jsme identifikovali pět agentur, které poskytují odborné služby
související se zřízením a provozem firemních zařízení. Provozovatelé těchto agentur
zareagovali na výrazný převis poptávky nad nabídkou míst v předškolních zařízeních
způsobený nejen opakovaně zmiňovanou populační vlnou (viz např. kapitola 1), ale i
zvýšeným zájmem rodičů o flexibilnější formy péče o děti, než jaké poskytují veřejné
mateřské školy. Zadruhé pak využili možnosti zužitkovat praxí nabyté know-how
procesu zřizování různých forem předškolních zařízení (vč. jeho právních aspektů,
užitečných profesních kontaktů či zkušeností s úspěšným psaním grantových žádostí)
jako základ nové formy služby, ať už poskytované komerčně či spíše na neziskovém
základě.
Každá z agentur má určitou specializaci, kterou je buď přímé zajišťování pravidelného provozu zařízení pomocí vlastních zaměstnanců, poskytování poradenských a
zprostředkovatelských služeb nebo například zastřešování samostatně provozovaných
zařízení formou franchisingu. K činnosti, kterou daná agentura pokládá za své specifikum, pak obvykle nabízí i škálu dalších služeb, které sestávají například z průzkumu
poptávky po službě firemního zařízení mezi zaměstnanci (především u větších
zaměstnavatelů) či potřeb zaměstnanců a zaměstnavatele, stanovení standardů kvality
pro zařízení a jejich průběžný monitoring a hodnocení jejich plnění například skrze
určitou formu certifikace, či například vypracování projektu zařízení včetně cenové
nabídky různých variant výstavby, rekonstrukce, vybavení či forem provozu a zajištění
jeho realizace. Ne všechny agentury nabízejí celou tuto škálu služeb, ačkoli se ve
svých nabídkách částečně překrývají. Dále, zatímco dvě z agentur se specializují
téměř výlučně na výstavbu a provoz soukromých MŠ s různými tematickými zaměřeními školního vzdělávacího programu (cizí jazyky, sport apod.), jejichž jsou samy
výlučnými zřizovateli a provozovateli a jejichž komplexní služby spíše až po zahájení
provozu nabízejí konkrétním zaměstnavatelům, služby dalších agentur jsou založeny spíše
na outsourcingu některých činností nebo externím poradenství a zprostředkovatelství
směřovanému zaměstnavatelům, kteří od základu budují firemní zařízení (podle
různých právních předpisů) pro (téměř výhradní) využití svých vlastních zaměstnanců.
Dvě z námi identifikovaných zřizovatelských agentur jsou provozovány jako občanská
sdružení a tři jako komerční subjekty s právní formou společnosti s ručením
omezeným. Bližší informace ke službám, které poskytuje každá z oslovených agentur,
podává kapitola 2 metodiky Kuchařové, Peychlové a Svobodové (2014).
Finanční zajištění provozu firemních zařízení
Nehledě na právní předpisy, jimiž se jejich provoz řídí, disponují firemní zařízení
typicky větším, resp. variabilnějším objemem finančních prostředků na pokrytí svých
mzdových, investičních i provozních nákladů než školská a především neškolská
zařízení provozovaná bez přináležitosti k nějakému zaměstnavatelskému subjektu (tj.
pro širší veřejnost).
Firemní zařízení provozovaná jako soukromé registrované MŠ čerpají normativní
dotace ze státního rozpočtu, a to ve výši 60 % školského normativu (neinvestiční
náklady) během prvního roku provozu po registraci ve školském rejstříku a posléze při
splnění zákonem daných podmínek 100 % školského normativu.
Dalším obvyklým pravidelným zdrojem finančních prostředků firemních zařízení
ve všech formách provozu jsou pravidelné příspěvky zaměstnavatele, jehož zaměstnancům je služba firemního zařízení poskytována jako firemní benefit. Expertními
rozhovory s oslovenými zástupci zaměstnavatelů, kteří tímto způsobem podporují
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provoz firemní školky, se nepodařilo zjistit, kolik procent z celkových nákladů zařízení
tyto příspěvky zaměstnavatele v jednotlivých zařízeních pokryjí. Nicméně vzhledem ke
zjištění, že ve většině firemních zařízení, s jejichž zástupci či zřizovateli jsme mluvili, se
úplata za měsíční docházku pohybuje ve výši 1 000 až 5 000 Kč, přičemž kvalifikované
výpočty uvádějí, že roční náklady na jedno místo v zařízení předškolní péče se při
desetiměsíční docházce pohybují mezi 40 000 a 65 000 Kč ročně (vládní návrh zákona,
s. 44), tj. cca 4 000 až 6 500 Kč měsíčně, lze usuzovat, že pokud zařízení nemá jiné
finanční zdroje, přispívá zaměstnavatel z vlastních prostředků cca na polovinu jeho
celkových nákladů.
V případě, že zaměstnavatel zřizuje/nechává zařídit firemní zařízení přímo pro
potřeby svých zaměstnanců, hradí obvykle rovněž veškeré počáteční náklady
související s tvorbou a realizací projektu zařízení. Pokud tuto fázi zajišťuje zřizovatelská
agentura, jež službu zařízení až po zahájení provozu nabídne zaměstnavatelům,
připadají tyto investice na její vrub. O to vyšší bude nicméně pravděpodobně cena
účtovaná zaměstnavateli za služby agentury (nad rámec příspěvků na provoz zařízení).
V současné době existuje možnost financovat alespoň náklady související se
zřízením zařízení a například první rok až dva provozu zařízení z prostředků různých
evropských a mezinárodních fondů na podporu zaměstnanosti mladých matek a rovnoprávnosti pohlaví. Některá ze studovaných zařízení byla tímto způsobem podporována
např. z grantu Evropského sociálního fondu, Programu česko-švýcarské spolupráce
apod. Takovýto grant byl v jednom případě využit tak, aby rodiče docházejících dětí
nemuseli v prvním - zkušebním - roce provozu platit žádnou úplatu za docházku,
v dalších případech napomohly grantové prostředky snížit počáteční zřizovací a
provozní náklady zaměstnavatelské firmy.

Problematické aspekty provozu firemních zařízení
Provedené expertní rozhovory poukázaly na několik klíčových problematických
stránek provozu firemních zařízení v České republice.
1. Obtížná orientace v systému
Někteří zaměstnavatelé si stěžují na obtížnost orientace v systému různorodých
právních předpisů. V případě, že se zaměstnavatel rozhodne zřídit zařízení za využití
především vlastních personálních zdrojů, vyžaduje počáteční orientace v systému
vysoké časové a finanční investice z jeho strany. V případě využití služeb externí
zřizovatelské agentury - které logicky z nepřehlednosti systému díky svému know-how
spíše těží - jedná se pak pro zaměstnavatele především o finanční náročnost.
2. Chybějící možnost daňových odečtů
Všichni dotázaní zástupci zřizovatelských agentur se shodli, že základním
nedostatkem systému je chybějící právní základ pro možnost daňových odečtů investic
do zřízení a provozu zařízení jak pro zaměstnavatele, pro něž je tím pádem dlouhodobě
velmi nevýhodné na provoz firemních zařízení přispívat, tak pro zaměstnance-rodiče
docházejících dětí (viz citace níže). Tento problém by nicméně měl vyřešit zákon o
dětské skupině a jím podmíněné změny souvisejících zákonů, jehož návrh ve své
současné podobě tuto možnost zavádí (viz kapitola 1.1.4).
„Když udělám (pro potenciální klienty-zaměstnavatele) takovou tu srovnávací
studii těch nákladů, tak oni se jich leknou. Samozřejmě všechno (vybavení a
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práce, které zaměstnavatel musí při zřizování firemního zařízení uhradit) má
svoji hodnotu a svoji cenu, ale ze strany státu by moc pomohlo zavést daňovou
uznatelnost nákladů, ale i z té druhé strany. Že když zaměstnavatel přispívá
zaměstnancům na firemní školku nějakou částkou, tak tu finanční částku nemusí
danit jako zdanitelný příjem, to jsou hrozně vysoké náklady navíc. Kdyby
ministerstvo financí tuto věc nějak ujasnilo, aby zaměstnavatelé nemuseli tyto
náklady danit, tak by to firmám velmi pomohlo.“ (zástupkyně zřizovatelské a
poradenské agentury)
„Stát má pro firemní školky nevýhodné podmínky. Aby firemní školka dosáhla na
nějaké dotace, tak musí být zapsaná ve školském rejstříku, na což firemní školka
nedosáhne, protože prostě ten (školský) zákon je zastaralej, ty školky nejsou
v takovejch prostorách, jaký požaduje školský zákon. Takže ze strany státu pro
firemní školky není vůbec, ale vůbec žádná podpora. Co se dá zlepšit? Úprava
legislativy, uvolnění toho, že se budou dát zdaňovat položky a budou zvýhodněné
firmy, které se samy dovedou postarat o své zaměstnance a takovou školku
z nějakých zdrojů prostě budou chtít zainvestovat. Proč ten stát neudělá to, že ta
firemní školka, pokud je ‚eseročko‘ - a musí být ‚eseročko‘, nemůže být
‚ópéeska’, tak pořád podléhá placení ‘dépéháčka’, i když je to vzdělání? Musí být
provozována jako ‘eseročko’, takže je zatížená ‘dépéháčkem’ - a vzděláváme
děti! Proč prostě to stát neudělá tak, že řekne, okej, tady máte firemní školku,
za tu firemní školku platíte nájem, platíte vybavení interiéru, tak to si všechno
dejte do daní a dejte si do daní taky to, že přispíváte mamince, já nevim, tři
tisíce korun na dítě.“ (zástupkyně zřizovatelské a poradenské agentury)

V současné době existuje pro zaměstnavatele v tomto ohledu pouze možnost
poskytovat zaměstnancům benefit firemní školky jako nepeněžní či peněžní plnění
osvobozené od daně z příjmů ze závislé činnosti (blíže viz Pemová, Ptáček et al., 2013,
s. 59-61).
3. Nutná fluktuace dětí kvůli podpoře návratu dalších zaměstnanců-rodičů
Jak ukazuje následující citace z provedeného expertního rozhovoru, samotní
zaměstnavatelé upozorňují na skutečnost, že z jejich hlediska je podpora provozu
firemního zařízení v první řadě zaměstnaneckým benefitem a ne zprostředkováním
předškolní péče jako takové. Z toho důvodu je v jejich zájmu, aby firemní zařízení
upřednostňovala přijímání dětí nižšího věku (obvykle to je od dvou let, popř. i jednoho
roku věku), pro něž je obtížné získat místo ve veřejných i mnohých soukromých
nefiremních mateřských školách a jejichž přijetí do firemního zařízení usnadní rodičům
na mateřské/rodičovské dovolené dřívější návrat do zaměstnání. Z pohledu zaměstnavatelů by nicméně firemní zařízení - obzvláště při omezené kapacitě - neměla sloužit
pro docházku dětí v celém předškolním období, protože pak hrozí, že dlouhodobě
docházející děti budou zabírat místa mladším dětem zaměstnanců, kteří jsou zatím na
mateřské/rodičovské dovolené. Ačkoliv je tento zájem zaměstnavatele pochopitelný,
může odrazovat některé zaměstnance od využití služeb firemního zařízení od samého
počátku, aby zamezili nutnému přecházení svého dítěte mezi různými zařízeními.
„Stát by neměl spoléhat na to, že nedostatek míst se kompenzuje skrze firemní
školky - celou dobu docházky například od věku dvou let do nástupu na základní
školu nelze pokrýt firemními školkami. Zaměstnavatel má primárně zájem o
brzký návrat co největšího počtu zaměstnanců z rodičovské dovolené. Kdyby
firemní školky měly nahrazovat předškolní péči pro děti až do nástupu školní
docházky, tak by se rychle ucpaly a neplnily by už tento účel. Místo firemních
školek je v podpoře slaďování, jinými slovy návratu z rodičovské dovolené, tedy
spíše v krátkodobé péči. Pak by měly sloužit k vykrytí poptávky po místech pro
děti mladší tří let, poskytovat krátkodobou pravidelnou docházku, například jen
na pár hodin denně nebo týdně pro rodiče s částečnými úvazky - většina matek
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ve firmách, s nimiž spolupracujeme, se nechce vracet do práce rovnou na plný
úvazek - a měly by být takovou tou alternativou.“ (zástupkyně zřizovatelské a
poradenské agentury)

4. Závislost na grantových nabídkách nebo vlastních zdrojích zaměstnavatele
Jak bylo naznačeno, v případě, že firemní zařízení není provozováno jako
registrovaná MŠ, je jeho financování do velké míry závislé na dostupných grantových
prostředcích, a pokud tyto k dispozici nejsou, pak jsou stěžejní vysoké příspěvky
zaměstnavatele nebo poplatky rodičů-zaměstnanců.

4.3.1.3 Kombinování služeb péče o děti s dalšími službami pro rodinu
Politická podpora rozšiřování spektra forem denní péče o děti bývá někdy
kritizována pro (domnělou) motivaci především ekonomickými zájmy, tedy záměrem
zapojit rodiče, včetně matek malých dětí, do ekonomiky ve prospěch konkurenceschopnosti státu na úkor rodinné péče o děti a jejich rozvoje. Na druhé straně ale
stojí rétorika i ji podporující výzkumy, které dokazují, že kvalitní a podle individuálních
potřeb dítěte vhodně zvolená forma nerodinné kolektivní péče a výchovy napomáhá
rozvoji dětí a jejich přípravě pro život. Ve Francii rozšířená praxe kombinování různých
prorodinných služeb se službami denní péče o děti, pro niž lze v České republice dnes
již také nalézt řadu příkladů praxe, ukazuje, že jsou-li zohledněny zájmy zaměstnanosti
matek (rodičů) malých dětí i individuální potřeby rodin (především dětí) ve stejné míře,
nemusí být tyto cíle stavěny do rozporu - naopak, kombinované služby pak přispívají
jak k pracovnímu uplatnění žen, tak k rozvoji dětí. Ve Francii existují takto
kombinovaná zařízení (blíže viz tabulka č. 1.3 v kapitole 1):
-

ve kterých se rodiče spoluúčastní na činnosti těchto zařízení a mnohá z nich plní i
sociálně integrační nebo sociálně terapeutickou funkci - tzv. rodičovské jesle (la
crèche parentale);

-

která podporují postupný přechod z rodinné do nerodinné institucionální péče rodičovské jesle, rodičovská centra (le centre parental), kombinovaná zařízení (le
multi-accueil), dětské zahrady (les jardins d´enfants);

-

kde jsou kromě výchovně-vzdělávací péče o děti poskytovány rodičům různé sociální,
vzdělávací a konzultační služby nebo kde se v návazných službách pracuje s celou
rodinou v rámci volnočasových aktivit nebo poskytování sociálně-aktivizačních
služeb apod.;

-

služeb denní péče o děti, které jsou úzce napojeny na pracovní aktivitu rodičů kromě firemních jeslí a školek se to uskutečňuje v podobě coworkingových center
spojených s péčí o děti.

Francouzská rodinná a sociální politika jsou dlouhodobě propojeny s politikou
zaměstnanosti jak ideologicky, tak při praktickém výkonu státní a místní správy. Jak
bylo řečeno v kapitole 1, jedním ze základních principů systému služeb denní péče o
děti ve Francii je zohledňování diferencovaných potřeb rodin, rodičů a dětí, což není
chápáno pouze jako nabídka různorodých forem denní péče, ale také jako zohledňování
odlišných individuálních potřeb dětí a jejich rodin z hlediska jejich sociální situace či
životních podmínek, příp. zdravotního stavu. Kde je to třeba, nabízí francouzský
systém podporu nerodinné péči o děti "šité na míru" individuálním potřebám dítěte a
rodičů a spojenou s prací s rodinou, s nabídkou úzké spolupráce s rodiči, včetně jejich
aktivní účasti na činnosti zařízení denní péče. Takové propojení rodinné a nerodinné
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péče je využíváno zejména v případech, kdy rodiče nechtějí, aby jejich pracovní
aspirace nepříznivě ovlivnily vývoj jejich dětí, nebo v případech sociálně slabých rodin
(často jde o rodiny přistěhovalců a o rodiny samoživitelek), které potřebují vnější
pomoc při vytváření sociálních kontaktů, zvyšování vzdělanostně kvalifikačního potenciálu a hledání zaměstnání. Nemalý důraz je kladen na to, že nerodinná péče nemá
nahrazovat péči rodinnou, ale doplňovat ji, a že poskytování nerodinné péče má jít
ruku v ruce s rozvíjením rodičovských kompetencí. Aktuálními tématy rodinné politiky
ve Francii jsou slaďování rodiny a zaměstnání a současně zachování rodičovských
kompetencí.93
Také v České republice existují programy a aktivity samosprávných orgánů a
zejména neziskových organizací, které prosazují komplexní přístup k podpoře rodin a
jejich funkcí. Na státní úrovni jsou plány a opatření v oblasti zavádění nových forem
denní péče o děti nicméně stále motivovány zejména snahou zapojit matky nejmenších
dětí do ekonomické aktivity, a tak dosavadní návrhy zohledňují nepracovní zájmy
rodičů a dětí v různé, obvykle nijak velké, míře. Opatření se doposud nejčastěji
omezovala na dílčí snahy v posilování variability a flexibility služeb denní péče, a to dosti
pomalým tempem, i proto, že v laické i odborné veřejnosti je zakořeněna představa o
nutnosti zachování způsobů péče, kvalit a standardů "tradičních" forem - jeslí a
mateřských škol. Roli ovšem hraje i to, že legislativní podmínky a přístup i finanční
možnosti samospráv doposud nevytvářejí dostatečně příznivé podmínky pro zakládání
a provozování alternativních forem denní péče (srv. Kuchařová, Peychlová, 2014b).
Jednou z cest zlepšení této situace může být, pokud se to po letech obtížného
prosazování podaří, uzákonění poskytování denní péče formou dětských skupin.
Úspěšnější jsou zatím v tomto snažení neziskové organizace, především mateřská/rodinná centra (MC/RC). Jejich základní poslání koresponduje s francouzským
přístupem ke kombinování služeb denní péče o děti se službami na podporu socializace
dětí a rodin, sdílení zkušeností, rodičovských kompetencí apod. Taková kombinace se
v nich vytvářela postupně a od různého základu, vesměs z poznaných potřeb a
z iniciativy rodičů - členů MC/RC jako svépomocných organizací. Lze zde nalézt obdobu
s francouzskými rodičovskými jeslemi, avšak jsou zde odlišnosti v pojetí a organizaci
zapojení rodičů (viz níže).
Co jsou mateřská/rodinná centra a jakou plní funkci v systému služeb denní péče o
děti v ČR?*
Termín „mateřské/rodinné centrum“ (dále „centrum“ nebo „MC/RC“) používáme pro centra
služeb pro rodiny provozovaná na neziskovém základě, jejichž hlavními principy jsou
svépomoc, nízkoprahový charakter a podpora rodiny v jejích základních funkcích.94
MC/RC typicky provozují služby příležitostné i pravidelné péče o děti, svépomocné
skupiny a poradenství se zaměřením na rodinnou problematiku, otevřené herny a
volnočasové kurzy pro děti i rodiče.

93

Zmíněno např. na francouzsko-českém semináři uspořádaném Pokladnou rodinných dávek (CAF)93 v
Marseille 26. 6. 2013. Bližší informace o Pokladně rodinných dávek viz Paloncyová et al. (2013a, s. 4959).

94

Slovní spojení „mateřské/rodinné centrum“ (MC/RC) volíme z toho důvodu, že termín „mateřské
centrum“, který se u nás pro tato zařízení ustálil po vzoru německého „Mütterzentrum,“ (Kolínská, 1995)
v posledních letech řada center ve svých názvech nahrazuje spojením „rodinné centrum“, reflektujíce tak
rozšiřující se škálu cílových skupin i poskytovaných služeb a pořádaných aktivit. V ČR existují i soukromá
zařízení provozovaná soukromými subjekty, která v názvu používají termín „mateřské/rodinné centrum“.
Protože tato centra jsou obvykle provozována na komerčním základě a postrádají tak prvek
nízkoprahovosti (neziskovosti), který je pro tuto kapitolu klíčový, nebudeme se jim zde věnovat. To
ovšem nic nemění na tom, že mnohá z těchto center provozují služby velmi podobné službám center
neziskových a plní tak rovněž důležitou funkci pro rodiny v lokalitách, kde působí.
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Mateřská/rodinná centra vznikají v České republice od roku 1995. Nejprve byla provozována
jako svépomocné kluby aktivit, péče o děti a setkávání rodičů a dětí, zakládané ženami na
mateřské a rodičovské dovolené (MD a RD). Jejich smyslem bylo primárně vytvořit pro rodiče
- nejčastěji matky - na MD/RD prostor pro seberealizaci, sdílení zkušeností a společenské
vyžití a nabídnout jim alternativní náplň času tráveného s dětmi. V současnosti už velká část
MC/RC cílí na rodinu v jejím širším pojetí. Mnohá centra se navíc výrazně profesionalizují
v některém druhu služeb v závislosti na měnícím se charakteru poptávky a nabídky služeb
v lokalitě (Kolínská, 2007, s. 26-27).95 Centra tak v dnešní době nabízí vzdělávací, zábavné,
diskusní či poradenské aktivity pro dospělé bez ohledu na jejich rodinnou situaci, stejně jako
děti naleznou v MC/RC vyžití nejen skrze volné herny, dětské koutky a jednorázové akce pro
rodiny, ale i v kvalitní nabídce služeb denní péče, široké škále kroužků či např. pobytových
zájezdů.96 Populárním trendem v nabídce českých MC/RC jsou také společné aktivity dětí
s rodiči s cílem posílit rodičovské kompetence v komunikaci s dítětem, v péči o dítě jako
takové i v tvořivosti při trávení společného času.
Profesionalizace služeb MC/RC - a v souvislosti s tím také jejich profilace určitým směrem spočívá např. v tom, že některá MC/RC nahrazují původně svépomocné „školičky“
provozované bez opory v zákonech nebo podle obecných právních předpisů (soukromými)
registrovanými MŠ, nebo doplňují laické poradenství mezi rodiči, které probíhá spontánně
nebo formou svépomocných skupin, odbornými poradenskými službami s různorodým
zaměřením (sociální, rodinné, manželské, finanční, právní poradenství), opět se zakotvením
v odpovídající legislativě.97 Některá MC/RC dnes také mají pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí nebo provozují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.98
Funkce mateřských a rodinných center a zastřešující organizace
V ČR působí v současnosti přes 350 těchto center. Síť mateřských center, o.s. (Síť) sdružuje
od r. 2002 většinu MC/RC v ČR; její členská základna momentálně čítá 300 center.99 Síť vidí
své poslání v „koordinaci, propagaci a rozšiřování hnutí MC v ČR a jeho zapojení do
mezinárodních organizací,“ v „posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy
rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti,“ v „podpoře právní ochrany rodiny, mateřství
a rovných příležitostí pro všechny,“ a v „podpoře zdravého života ve zdravém prostředí“.100
Poslání MC/RC dále tkví v „principu rodinné svépomoci a vzájemné služby, poskytování
společenství, solidarity a otevřenosti všem generacím“.101 Přibližně 50 center sdružuje Unie
center pro rodinu a komunitu, o.s. (Unie).102 Unie vznikla v roce 2011 za účelem usnadnit
lokální sdružování center s prorodinně zaměřenými aktivitami a dále především podporovat a
vykonávat „veřejně prospěšnou a komunitní práci“, „sociální práci a sociální služby“ a „práci s
rodinou a jejími různými typy jako prevenci sociálně patologických jevů“.103 Unie zdůrazňuje
komunitní funkce center. Profilace Unie odráží už zmíněnou současnou tendenci řady MC/RC
rozšiřovat své zaměření na šířeji definované cílové skupiny a profesionalizovat poskytované
služby; to nicméně platí i o MC/RC sdružených pod hlavičkou Sítě. Některá MC/RC působící v
ČR nejsou členy žádné z těchto dvou organizací.

95

Zjištění potvrdily také provedené rozhovory se zástupkyněmi MC/RC.

96

Síť mateřských center, 2003

97

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (a další)

98

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

99

Síť mateřských center. Seznam členských MC

100

Stanovy občanského sdružení Síť mateřských center, o.s.

101

Síť mateřských center. Co jsou mateřská centra?

102

Unie center pro rodinu a komunitu. Členské organizace. V době vzniku tohoto textu pouze dvě
z členských center Unie zároveň uváděla jako své členy Síť.

103

Stanovy občanského sdružení Unie center pro rodinu a komunitu.
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Služby MC/RC zahrnují provoz heren a kluboven pro setkávání dětí a rodičů, volnočasové
aktivity typu zájmových kroužků pro děti a/nebo dospělé, pořádání dílen, sportovních a
zážitkových akcí či kulturních exkurzí, přednášky a besedy pro dospělé nejen s rodinnou
tematikou, vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro dospělé, služby pravidelného i nárazového
hlídání a péče o děti, svépomocné poradenské skupiny i odborné poradenské, aktivizační a
sanační služby zaměřené na podporu kvalitního rodinného života.
MC/RC poskytují rodičům na MD/RD prostor pro seberealizaci, napomáhají jim vyjít ze
společenské izolace při celodenní péči o dítě a fungují jako platforma pro výměnu zkušeností
s ostatními rodiči.104 MC/RC podle Sítě mateřských center také přispívají k větší zaměstnanosti
a zaměstnatelnosti rodičů po rodičovské dovolené poskytováním cenově dostupných služeb
péče o děti i prostřednictvím pracovní praxe, kterou angažovaní členové MC/RC získávají při
organizaci aktivit, komunikaci s médii i úřady, či psaní žádostí o dotace a prostřednictvím
vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů.105 MC/RC poskytují dětem v předškolním věku příležitost
adaptovat se prvně na pobyt v dětském kolektivu, učit se (spolu s rodiči) novým dovednostem i
– obecněji – základům života ve společnosti, přičemž jim dávají cennou příležitost vidět svou
matku „v zodpovědné roli mimo rodinu,“ ve vztazích s ostatními dospělými i dětmi.106
Rozhovory a šetření nabídky služeb MC/RC ukázaly, že významnou předností center je
neformální přátelské či „komunitní“ prostředí, v němž se odehrává většina pořádaných aktivit.
To umožňuje jak minimalizaci finančních nákladů na poskytované služby, a tedy jejich
nízkoprahový charakter, tak přirozený způsob podchytávání problémů v rodinách. Díky tomu je
možné tyto problémy začít včas a pokud možno ještě v zárodku řešit prostřednictvím laické
vzájemné výpomoci a rady nebo odborných služeb, s nimiž je většina MC/RC provázána.
Právní status, personální zajištění a financování mateřských/rodinných center
MC/RC v České republice, potažmo organizace provozující mateřská/rodinná centra jako
součást své činnosti, mají v současné době z 95 % právní formu občanského sdružení (o.s.);
pouze asi 5 % MC/RC jsou obecně prospěšné společnosti (o. p. s.) nebo mají jiný právní
status.
Vzhledem k tomu, že mateřská a rodinná centra nejsou v české legislativě konkrétněji
zakotvena, nabízí se centrům zakládaným od 1. 1. 2014 na základě nového občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., kterým se ruší zákony č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a č.
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, a
tedy právní základ pro zakládání občanských sdružení a obecně prospěšných společností,
provozovat svou činnost jako spolky (§ 214-302 občanského zákoníku), ústavy (§ 402-418
občanského zákoníku), sociální družstva (§ 758-773 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích), popř. nadace (§ 306-393 občanského zákoníku).
MC/RC provozovaná dosud jako občanská sdružení se na základě nového občanského zákoníku
platného od 1. 1. 2014 automaticky stávají spolky a musí do tří let od jeho vstoupení v platnost
(tj. do 31. 12. 2016) provést úpravy společenské smlouvy nebo stanov a názvu podle
ustanovení občanského zákoníku platných pro spolky (§ 214-302) a právnické osoby (§ 30413053). Mají zároveň právo provést změnu právní formy na ústav (§ 402-418 občanského
zákoníku) nebo sociální družstvo (§ 758-773 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
Naopak, MC/RC dosud provozovaná jako obecně prospěšné společnosti mohou svou činnost
provozovat nadále podle dosavadních právních předpisů, ale mají rovněž právo změnit svoji
právní formu na ústav, popř. nadaci nebo nadační fond podle občanského zákoníku (§ 3050
občanského zákoníku).

104

Kolínská, 2007.

105

Síť mateřských center, 2003 .

106

Kolínská, 1995, s. 21.
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Všechna MC/RC financují své aktivity z více zdrojů, které typicky zahrnují členské příspěvky,
účastnické poplatky za kurzy, kroužky a jednorázové akce, poplatky za hlídací služby, menší
poplatky za využívání heren, příjmy ze sociálního podnikání, dotace z obecního/krajského
rozpočtu, dotace ministerstev, fundraising.107 Co se týče dotací, zajišťují centra - coby
neziskové subjekty - financování pro své jednotlivé aktivity obvykle zvlášť, v závislosti na
dostupnosti specificky cílených jednorázových či pravidelných dotací z různých zdrojů
(např. dotační program MPSV „Rodina a ochrana práv dítěte“).108 Některým centrům se
nicméně daří získávat i neadresné dotace na financování běžného provozu ze sponzorských
darů nebo z rozpočtu obce, např. v rámci přidělování prostředků na rozvoj služeb vyplývajícího
z komunitního plánování sociálních služeb.
Centra, která mají některé ze svých služeb registrované v Registru sociálních služeb, se
ucházejí o patřičné dotace MPSV.109 Obdobně MC/RC provozující mateřské školy na základě
školského zákona čerpají na tuto oblast své činnosti normativy pro soukromé školství.110
Některá centra čerpají granty ze strukturálních fondů EU.
Provoz začínajících či méně aktivních MC/RC stojí typicky na dobrovolnické práci. Centra s širší
nabídkou služeb a zkušenější v problematice shánění dotací zaměstnávají dvě až tři osoby na
hlavní pracovní poměr (HPP) - plný či částečný úvazek - a za vedení kurzů a přednášek hradí
externím lektorům mzdu např. formou pracovních dohod (dohoda o provedení práce – DPP,
dohoda o pracovní činnosti – DPČ). Především začínající a menší centra jsou nicméně závislá i
na ochotě členů vedení přispívat na provoz či vybavení MC/RC z vlastních zdrojů. Většina
MC/RC platí za prostory, které využívá, nekomerční nájem; některá mají k dispozici soukromé
či obecní prostory zadarmo.111
Financování MC/RC charakterizuje nejistota vážící se ke konci každého dotačního období a ke
kritériím dotačních programů MPSV, do jejichž kategorií je nezřídka obtížné zařadit svépomocné
(a tedy neformální) a volnočasové aktivity, nosné složky nabídky většiny českých MC/RC.112
*) Text částečně vychází z textu Peychlová (2013).

Mezi dalšími charakteristikami francouzského systému denní péče o děti stojí
v popředí dvě myšlenky, které jsou ideovým základem zde uvedených typů denní péče
o děti:
-

rodinnou a nerodinnou výchovu a péči je třeba citlivě propojovat, jedna
nenahrazuje druhou, ale jsou komplementární,

-

rodičům lze pomáhat ve zvládání rodinných a profesních rolí a děti lze podporovat
v jejich všestranném vývoji jedině tím, že péči o děti spojíme dle potřeby
s podporou celé rodiny.

Ve Francii bývá rodinná péče ve velkém rozsahu nahrazována nerodinnou
(individuální nebo kolektivní) péčí v raném věku dětí. Současně je brán přednostní
zřetel na blaho dětí. Nedílnou součástí systému denní péče o děti jsou proto opatření
na usnadnění přechodu z rodičovské do nerodičovské péče. Další základní premisou
francouzského systému péče o děti je blaho a příznivý vývoj dítěte podmíněný
fungující a zaopatřenou rodinou, čehož zvláště v některých regionech nebývá snadné
dosáhnout. Poskytované služby denní péče v kolektivním zařízení jsou velmi často
107

Síť mateřských center, 2003, s. 12-13.

108

Dotace nestátním neziskovým subjektům na podporu rodiny, MPSV ČR, viz http://www.mpsv.cz/cs/890 .

109

Dotace na poskytování sociálních služeb, MPSV ČR, viz http://www.mpsv.cz/cs/740.

110

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením; viz
také kapitola 2 „Firemní školky“.

111

Rozhovory se zástupkyněmi oslovených mateřských center; rozhovor s Rut Kolínskou, září 2013; Unie
center pro rodinu a komunitu. Členské organizace.

112

Rozhovor s Rút Kolínskou, září 2013.
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spojeny i s dalšími službami, které jsou zaměřeny na širší pomoc rodinám s přechodem
dítěte z rodinné do nerodinné (kolektivní) péče a v případech sociálních nebo
výchovných problémů v rodině. Toto kombinování pečovatelských a dalších služeb se
děje rozmanitými formami, z nichž si zde všimneme následujících z hlediska toho, jak
ve svých hlavních nebo vedlejších cílech propojují péči o děti s dalšími službami nebo
aktivitami:

Tabulka č. 4.11 Přehled vybraných francouzských příkladů komplexních služeb
pro rodiny, v nichž jádro tvoří služby denní péče o děti
Forma kombinovaných aktivit
Rodičovská centra organizovaná při zařízeních denní
péče o děti

Rodičovské jesle (se spoluúčastí rodičů) se sociálním
a sociálně-terapeutickým zaměřením

Mobilní dětské koutky v autobusech - Bébécars

Coworkingová zařízení
Kombinovaná zařízení sdružující různé formy kolektivní denní péče o děti s dalšími službami pro rodiny
(ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi
v obci)

Základní charakteristiky
a zaměření
Seznamování rodin se službami denní péče
o děti v obci/městě; pomoc při řešení problémů s péčí a výchovou dětí a s přechodem z rodinné do kolektivní péče
Usnadnění přechodu mezi rodičovskou a
nerodičovskou péčí spojené s pomocí a
podporou rodinám se sociálními a jinými
problémy
Příležitostná nebo krátkodobá péče o děti
do 4 let, zpřístupnění péče v oblastech,
kde nejsou jiné formy služby denní péče o
děti, pomoc při sociálním začleňování a
socializaci dětí
Propojení péče o děti a zaměstnání
(samostatného podnikání) matek
Podpora společenského začleňování rodin
s malými dětmi v lokálních podmínkách,
začlenění denní péče o děti do širšího
kontextu jejich socializace, podpora rodin
mimo denní péči o děti

Tyto jednotlivé typy zařízení a hlavní rysy jejich fungování představuje
podrobně kapitola 5 metodiky Kuchařové, Peychlové a Svobodové (2014). V následujícím textu se proto věnujeme pouze dvěma hlavním principům, které za vznikem
jednotlivých jmenovaných kombinovaných typů zařízení stojí.
Důraz na propojení výchovně-vzdělávacích a sociálních funkcí předškolních
zařízení
Propojení výchovně-vzdělávacích a sociálních funkcí předškolních zařízení má
v ČR dlouhou tradici, navzdory tomu, že bývá opomíjeno a prosazováno spíše
deklaratorně než prakticky (viz Hašková, Saxonberg, Mudrák, 2013; Klimková, 2010,
s. 32). Legislativně je ukotveno tam, kde je nejpotřebnější, tj. u začlenění dětí ze
socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí do základních i mateřských škol. Koncept
„sociálního znevýhodnění" je zakotven ve školském zákonu, jehož § 16 mj. stanoví
jejich právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím
potřebám a možnostem. Návrhy na realizaci tohoto práva obsahují mj. dokumenty
Agentury pro sociální začleňování113 či programový dokument MŠMT „Akční plán
realizace koncepce včasné péče“ (MŠMT ČR, 2009a).
113

„Předškolní přípravu dítěte je možné podporovat také mimo školské instituce pomocí sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi či rané péče (specifické typy sociálních služeb).“
(http://www.socialni-zaclenovani.cz/predskolni-vychova-a-vzdelavani-vcasna-pece).

130

4. Kolektivní nerodinná péče - výsledky šetření

V ČR je podobně jako ve Francii stále více v odborných i politických kruzích
reflektována naléhavost řešení situace sociálně znevýhodněných rodin s dětmi nástroji
sociální prevence. Existuje zde shoda sociálních a ekonomických zdůvodnění k podpoře
začlenění těchto dětí do předškolních zařízení kolektivní péče (viz mj. zmíněné
dokumenty). Jakkoliv roste nabídka neziskových organizací v oblasti denní péče o děti
z těchto rodin, je žádoucí rozšířit spektrum služeb pomáhajících těmto rodinám, v nichž
stále není dostatečně pokryta potřeba terénních služeb pro ohrožené rodiny a sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
Praktické zkušenosti ukazují, že navzdory právu na získání institucionální péče
a výchovy ve školské soustavě mají mnohé rodiny se sociálním znevýhodněním
z různých důvodů zábrany tyto možnosti využívat. Podobně je tomu s jejich „podprůměrným“ zastoupením v MC/RC, jak potvrdily provedené expertní rozhovory s jejich
zástupci. Komerční služby denní péče jsou jim finančně nedostupné. Řešení by mohlo
poskytnout například uzákonění služby péče o dítě v dětské skupině. V DS by se daly
aplikovat principy francouzských rodičovských jeslí se sociálním zaměřením a malých
mobilních zařízení poskytujících péči a pomoc rodinám (bébécars).
Mluvíme-li o sociálně-terapeutických funkcích zařízení předškolní péče (popř.
s připojenými službami pro širší rodinu), je tedy nutné mít na paměti, že se nejedná
jen o začleňování dětí ze sociálně znevýhodněných prostředí do kolektivu dětí
(zdánlivě) „bez handicapu“, a tedy podporu jejich kompetencí k učení, k vyjadřování
se apod. a jejich socializace, ale zároveň i o sociální aktivizaci celých rodin. V tomto
ohledu se může jednat o aktivity přímo pořádané zařízením za účelem podpory rodičovských a společenských, ale např. i ekonomických kompetencí rodičů (aktivity pro
děti a rodiče, diskusní skupiny, terapeutická cvičení, poradenské služby), ale zároveň i
o účinek podpory jejich pracovního či společenského zapojení, který rodičům přináší
možnost děti alespoň na část dne umístit v zařízení denní péče za účelem vlastní účasti
na jazykovém kurzu (v případě přistěhovalců), na pracovním pohovoru či pracovní
aktivity jako takové.
V českém prostředí propojení výchovně-vzdělávacích a sociálně-terapeutických
a socializačních funkcí podporují např. aktivity Člověka v tísni, o.p.s. (předškolní kluby,
zaměřené na starší děti předškolního věku a kluby matek, dále také projekt „Pojďte do
školky!“, zaměřený na zpřístupnění předškolní výchovy a vzdělávání dětem ze sociálně
znevýhodňujícího prostředí - blíže viz 5. kapitola metodiky Kuchařová, Peychlová,
Svobodová, 2014), ale i řada MC/RC. Škála způsobů, jakými MC/RC toto propojení
realizují, je široká a zahrnuje nabídku různorodých typů odborných poradenských
služeb a aktivit laického poradenství (svépomocných diskusních skupin) i konkrétní aktivity cílené na posílení určitých kompetencí (komunikace s dítětem, výchovné postupy,
ale např. i vaření). U mnohých MC/RC je obtížné určit hranici mezi tím, kdy sociálněintegrační a terapeutické účinky poskytovaných služeb vznikají mimoděk a kdy je
takový záměr poskytovaných služeb odborně definován a dosahován podle předem
stanoveného plánu. Nicméně, jak ukázaly námi provedené expertní rozhovory se
zástupci některých center, existují MC/RC, která poskytují registrované sociální služby
vycházející z původně neformálních volnočasových a pečovatelských aktivit (pro
příklady viz 3. kapitola metodiky Kuchařová, Peychlová a Svobodová, 2014).
Spoluúčast rodičů na provozu zařízení a podpora pracovní aktivity rodičů
Ve francouzském systému (kolektivní) denní péče o děti plní princip spoluúčasti
rodičů na provozu služeb několik různých funkcí vzhledem k potřebám dítěte i rodiče
samotného - lze je shrnut do těchto bodů:
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• propojení rodičovské a kolektivní péče,
• mezičlánek mezi péčí rodičů a péčí v zařízeních, který usnadňuje přechod k
nerodičovské péči,
• propojení péče rodičů a profesionálů, rodiče mají zpětnou vazbu od profesionálního
týmu,
• širší pomoc rodině, vč. pomoci specialistů,
• přínos pro samotné rodiče: jejich socializace, získávání rodičovských kompetencí a
nových dovedností jako komunikace, řízení, administrativa,
• kontakty s lidmi - usnadňují návrat na pracovní trh.
Zatímco francouzská zařízení typu rodičovské jesle (viz Kuchařová, Peychlová,
Svobodová, 2014) plní jak funkci snazšího přechodu dítěte z rodičovské do nerodinné
péče, tak funkci podpory obecně rodičovských, výchovných a společenských kompetencí (to závisí na cílové skupině zařízení), služby typu coworkingových center či
firemních zařízení se soustředí především na podporu pracovní aktivizace rodičů
navracejících se po období celodenní péče o děti na pracovní trh - s tím, že blízkostí
místa péče o děti k pracovišti rodiče ve výsledku usnadňují i zmíněný přechod dítěte
do nerodinné péče.
V českém prostředí se lze se spoluúčastí rodičů na provozu zařízení setkat
v MC/RC (blíže viz rámeček o mateřských/rodinných centrech výše). Přechod mezi
rodičovskou a nerodinnou péčí pak kromě služeb se spoluúčastí rodičů usnadňují i
v současnosti hojně vznikající firemní zařízení a coworkingová centra, provozovaná jak
na neziskovém, tak na komerčním základě (viz 5. kapitola metodiky Kuchařové,
Peychlové a Svobodové, 2014). Zkušenosti námi oslovených provozovatelů těchto
druhů služeb potvrzují, že služby jsou rodiči obecně vítány a oceňovány pro možnosti
osobního i profesního rozvoje rodičů, které nabízejí současně s poskytováním kvalitních
služeb péče o děti. Stejně jako v případě veškerých dalších služeb poskytovaných v ČR
kombinovanou formou se nicméně jedná o služby veskrze experimentální, závislé na
sponzorských darech, nárazových příležitostech dotací, iniciativě a charismatu organizátorů, ale i investicích samotných poskytovatelů a také možnostech rodin za využívání
služby platit. Stejně jako v případě firemních zařízení a dětských skupin (viz níže) by
provoz těchto inovativních forem péče a podpory profesní i sociální aktivizace rodičů
usnadnilo, kdyby byly zavedeny standardizovanější možnosti průběžných dotací z veřejných prostředků i dostatečně flexibilní, ale jednoznačně vymezené podmínky provozu.
4.3.1.4 Služby péče o dítě v dětské skupině
V této části bychom chtěli stručně představit diskusi o momentálně projednávaném vládním návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o
změně souvisejících zákonů (dále také ZDS). Cílem této diskuse je především upozornit
na klíčové aspekty systému služeb denní péče o děti v ČR, které má projednávaný
návrh zákona potenciál zdárně vyřešit, a na druhé straně na body, které i při
hypotetickém uzákonění služby péče o dítě v dětské skupině zůstávají problematické.
Důvody vzniku zákona a jednotlivé oblasti, které zákon upravuje, detailně
rozebírá kapitola 4 metodiky Kuchařové, Peychlové a Svobodové (2014).
Pozitivní potenciál zákona o dětské skupině
Podle provedeného srovnání francouzského a českého systému služeb denní
péče a názorů odborníků oslovených v rámci projektu spočívá hlavní přínos zavedení
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dětské skupiny jako nové zákonem podložené formy denní péče o nejmladší děti
především v jejím využití těmito způsoby a subjekty:
- rozšíření pečovatelských a hlídacích aktivit v rámci mateřských center a dalších
neziskových organizací;
- zajištění větší standardizace služeb, kvalifikace pečujících osob,
vzdělávacího působení u celého spektra služeb denní péče o děti;

výchovně-

- pro zaměstnavatele jednodušší a levnější cesta zřízení zařízení pro poskytování
služeb denní péče o děti zaměstnancům, než jsou firemní (soukromé) mateřské
školy v režimu školského zákona, s tím rozdílem, že u dětských skupin nevzniká
zákonný nárok na pravidelné dotace státu;
- pro obce potenciálně jednodušší a levnější forma zařízení denní péče o děti
umožňující mj. překlenovat kratší období deficitu míst v mateřských školách;
- rozšíření spektra služeb denní péče o děti pro děti mladší tří let po zrušení právního
základu pro provoz "tradičních" jeslí a způsob jejich transformace.
Návrh "zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů" stanovuje minimální standardy, které si může poskytovatel sám
zvýšit, zpřísnit apod. podle svých záměrů a jím definovaných standardů. Navýšení
standardů zákon nijak neomezuje, čímž odpovědnost za kvalitu poskytované služby
nechává do určité míry na poskytovateli služby. Větší míra odpovědnosti je tak
ponechána rodičům, kteří budou muset nabídku a kvality služeb zvažovat již při
výběru zařízení denní péče pro své děti a pak si sami kontrolovat, jak kvalita péče
odpovídá jejich představám o zabezpečení a výchově dětí.
Co v návrhu zákona zůstává problematické?
Návrh ZDS v přechodném ustanovení (§ 25) ukládá povinnost, že „fyzická nebo
právnická osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovala službu,
která ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona naplňuje znaky služby péče o dítě
v dětské skupině podle tohoto zákona a hodlá v této činnosti pokračovat i po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, je povinna podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů ve
lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a v této lhůtě je rovněž povinna
uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12“. V období mezi nabytím účinnosti
ZDS a zápisem do evidence poskytovatelů budou takové fyzické nebo právnické osoby
považovány za poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona.
Na základě podnětů projednávaných při třetím čtení ZDS v Poslanecké sněmovně PČR
šel do projednávání v Senátu zákon v tomto bodě upravený tak, že uvedená lhůta má
trvat 12 měsíců.
Pokud zařízení splňující uvedené charakteristiky nepožádají o zápis a neuzavřou
v dané lhůtě pojištění odpovědnosti za škodu, nesmějí po uplynutí uvedené lhůty
poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona.
Ta zařízení, která poskytují služby dle obecných pravidel ZDS, ale nesplňují
některá dílčí kritéria, se budou muset dikci zákona plně přizpůsobit (v zájmu jednotných pravidel pro všechny se nepředpokládá udělování výjimek) nebo vytvořit
kombinované zařízení, kde část služeb bude poskytována v jiném režimu než podle
ZDS.
Tato skutečnost je důvodem kritik, které se proti návrhu zákona v jeho
schvalované podobě objevují a které se dotýkají následujících oblastí, jež návrh zákona
podle nich dostatečně efektivně neřeší:
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-

Problematická oblast 1: Postavení lesních školek

Provozovatelé tzv. lesních školek (služeb denní péče o děti založených na
celodenním pobytu dětí venku s přístupem k pouze základnímu vnitřnímu prostoru
v podobě srubu nebo jurty a minimálnímu hygienickému vybavení) upozorňují na to,
že prostorové a hygienické podmínky stanovené zákonem o dětské skupině a souvisejícími právními předpisy znemožňují provoz většiny v současnosti existujících lesních
školek provozovaných na základě obecně platných právních předpisů.114 V případě, že
zákon stanoví povinnost registrace všech zařízení provozovaných v tomto právním
režimu do půlročního termínu po jeho vstoupení v platnost, obávají se provozovatelé
lesních školek nutnosti řadu těchto zařízení nákladně přestavět nebo zrušit. Doporučují
proto vyměnit navrhovanou povinnost registrace za registraci dobrovolnou. S tím
nicméně nesouhlasí předkladatelé a další podpůrci zákona, podle nichž v případě
uzákonění dobrovolné registrace zařízení nebude zákon aplikován efektivně - nevyřeší
potřebu zastřešení provozu dnes fungujících neškolských zařízení jednou jednoznačnou
legislativní normou. Problém, jak vyřešit postavení lesních školek, které stojí mimo
působnost školského zákona, a ani navrhovaná podoba ZDS jejich zákonné podchycení
dostatečně neřeší, tak zůstává zatím v rámci schvalovacího procesu ZDS nedořešen.
K variantám řešení této situace v rámci stávající legislativy viz také následující bod.
-

Problematická oblast 2: Postavení existujících neziskových služeb
nesplňujících např. prostorové požadavky

Jak argumentují i mnozí provozovatelé lesních školek, ani řada neziskových
subjektů provozujících služby pravidelné denní péče v omezenějších prostorách a za
benevolentnějších (ač v praxi dostačujících) hygienických podmínek, než jaké stanoví
jako povinnost doprovodný právní předpis o hygienických podmínkách provozu dětských skupin s maximálně 12 dětmi, resp. pro DS o 13-24 dětech hygienická vyhláška
č. 410/2005 Sb., nebude moci vyhovět těmto požadavkům. V případě uzákonění
povinné registrace neškolských neziskových zařízení jako služby péče o dítě v DS pak
takoví provozovatelé budou muset své zázemí za vynaložení vysokých nákladů
přestavět nebo provoz služby ukončit. Zatímco ukončení provozu by bylo jednoznačně
na úkor rodin, které pečovatelské služby neziskových subjektů využívají, investice do
přestavby by ve většině případů byla mimo reálné finanční možnosti těchto zařízení
(nebo by musela vést ke zvýšení poplatků rodičů, což jde proti záměrům neziskových
poskytovatelů).
Pokud bude zákon o DS schválen ve své stávající podobě, nabízí se varianta,
kdy by ze státního rozpočtu byly vymezeny prostředky na účelové dotace neziskovým
zařízením typu lesních školek a zařízením v MC/RC usnadňující přestavbu jejich prostorového a hygienického zázemí tak, aby vyhovovalo podmínkám ZDS a doprovodných
vyhlášek. Jinak je v současných podmínkách uzákonění pouze dobrovolné registrace
jednou z mála alternativ. Delší dobu je diskutovaná varianta provozu lesních školek
formou „lesních tříd“ při registrovaných MŠ, což ovšem v současné době neumožňují
přeplněné kapacity většiny MŠ ani jejich lokalita ve vztahu k místu provozu řady
lesních školek. Jako další možnost vyvstává varianta registrace služby péče o dítě
v neziskových subjektech a formou lesních školek jako živnosti. Nicméně, je-li péče o
děti provozovaná na základě živnostenského oprávnění k provozu jedné ze dvou výše
zmíněných péčových živností poskytována v provozovně, vztahují se na ni podmínky
hygienické vyhlášky č. 410/2005 Sb., a subjekty s nedostačujícím zázemím proto i tak
zůstávají mimo zákon.

114

viz např. web Asociace lesních mateřských škol (http://www.lesnims.cz/)
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-

Problematická oblast 3: Služby zahrnující i péči o děti mladší než jeden
rok a děti mladšího školního věku

Problém, jak postupovat v případě schválení povinnosti registrace se dále týká
např. zařízení, která nyní poskytují péči o děti mladší než jeden rok. Zřizovatelům a
provozovatelům takových zařízení se v současných právních podmínkách nabízejí tyto
možnosti provozování péče:
1. poskytovat péči o nejmenší děti podle obecných právních předpisů ve vlastním
zařízení;
2. poskytovat péči o nejmenší děti v režimu živnostenského zákona ve vlastním
zařízení;
3. zprostředkovat služby chůvy115. Současně by bylo vhodné zvážit podle francouzského vzoru rodinných jeslí116 možnost docházky chův s dětmi do zařízení typu
dětské skupiny, ale to by vyžadovalo novelizaci ZDS nebo vytvoření speciálního
právního předpisu.
Pokud se tedy poskytovatel služby péče o děti podle ZDS rozhodne poskytovat
podobnou službu pro jinou věkovou kategorii dětí, než uvádí ZDS, zejména děti mladší
jednoho roku, bude za tímto účelem muset zřídit samostatný subjekt, což bude tam,
kde takových dětí většinou nebude velký počet117, poněkud organizačně náročné.
Schůdnější se jeví cesta využití péče chův, popř. v případě např. firemních zařízení
individuální podpora rodičů-zaměstnanců zaměstnavatelem cestou příspěvku na úhradu
služeb chůvy nebo adekvátního komerčního zařízení.
Podle rozhovorů se zástupci MPSV ČR se do budoucna zvažuje umožnit péči
v dětských skupinách i pro děti po nástupu školní docházky, tedy mladšího školního
věku. Pak by bylo třeba postupovat jinak, a to novelizovat ZDS.
-

Problematická oblast 4: Zákonné podmínky provozu jsou kontrolovány
pouze formálně

ZDS zavádí povinnost Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a oblastních
inspektorátů práce kontrolovat splnění podmínek provozu DS podle ustanovení zákona.
Nicméně, jak zdůrazňují kritici z praxe, i vzhledem k tomu, že v kompetencích SÚIP a
oblastních inspektorátů nebude kvalitativní kontrola poskytování služby péče, dá se
očekávat, že kontrola bude prováděna pouze formálně, takříkajíc „od stolu“, a bude
tedy významně opomíjen způsob péče o děti a práce s nimi jako takové - kontrola
kvality tak bude nadále, jako za stávajících podmínek provozu podle obecně platných
právních předpisů, ponechána především na rodičích navštěvujících dětí. Kritici tohoto
aspektu ZDS navrhují například zapojení České školní inspekce (ČŠI) do kontroly
kvality péče, což ovšem naráží na zákonné kompetence ČŠI dohlížet pouze na kvalitu
péče ve vzdělávacích institucích, tedy zařízeních provozovaných podle školského
115

Takovou službu nabízejí některé organizace nebo agentury, např. Klub K2
(http://www.klubk2.cz/index.php/individualni-hlidani-pro-deti-vasich-zamestnancu).

116

Rodinné jesle jsou zařízením zaměstnávajícím mateřské asistentky poskytující péči dětem v jejich vlastní
domácnosti, které se zde jednou až dvakrát týdně se svěřenými dětmi setkávají. Rodinné jesle tak
přispívají k socializaci a celkovému rozvoji dětí i sdílení zkušeností mezi asistentkami. Jedná se o určitý
mezistupeň mezi nerodinnou individuální a kolektivní péčí. Blíže viz tabulka 1.2 v kapitole 1 (srv. s
„rodičovskými jeslemi“), dále také Paloncyová et al., 2013b, s. 33.

117

Jednak proto, že pro děti v tomto věku zatím rodiče preferují rodinnou nebo nerodinnou individuální péči
a jednak proto, že lze předpokládat, že řada firemních zařízení v režimu dětské skupiny bude zřizována
ve středně velkých, příp. menších organizacích či malých obcích, kde poptávka po péči o úplně malé děti
nebude vysoká.
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zákona.118 Další z možných variant řešení této situace by bylo ustavení zcela nového
kontrolního nebo správního orgánu pro monitorování kvality péče v dětských skupinách
- k tomu blíže v následující kapitole.

4.3.2 Žádoucí změny systémového a legislativního charakteru
Jak bylo zmíněno v kapitole 1, francouzský systém denní péče o děti má
pozitivní dopady jak z hlediska uspokojování potřeb rodin a dětí, tak z hlediska
slaďování rodinného života a zaměstnání, ale i podpory plodnosti. Proto jsme inspirativnost a přenositelnost základních principů francouzského systému do ČR ověřovali
v kvantitativních a kvalitativních empirických šetřeních, analyzovaných v předchozích
kapitolách. Žádoucí změny obecných koncepčních prvků systému denní péče, které
vyplynuly z těchto šetření, a to v komparaci náhledu rodičovské veřejnosti (v našem
šetření matek) a odborníků i „praktiků“ v oblasti předškolního vzdělávání, se týkají
těchto oblastí:
• garance kvality - jednotná pravidla, systém kontrol, registr služeb a zařízení,
kvalifikace pečujících osob,
• podpora dostupnosti - variabilita nabídky podle potřeb, povinnosti obcí,
• finanční podpora.
„Výhodou“ francouzského systému oproti českému je, že vychází z dlouhodobě
utvářených ideových zásad, platných v principu v celém jeho rozsahu a uplatňovaných v rámci institucionalizace systému a formování jednotlivých typů zařízení, vč.
jejich provázanosti a vzájemného doplňování z hlediska funkcí, cílové skupiny dětí
apod. Tyto zásady jsme shrnuli v kapitole 1.2.3.
Předností francouzského systému zařízení denní péče o děti je i to, že jednotnou
koncepcí zastřešuje všechny typy zařízení pro děti do počátku školní docházky s
výjimkou mateřských škol, a to jedním základním zákonem (dekret č. 2010-613), díky
čemuž systém rané péče a výchovy ve Francii netrpí resortní roztříštěností a
nekompatibilitou - naopak, jednotlivá zařízení se mohou snáze vzájemně doplňovat a
vykrývat. V kapitole 1 jsou rozepsány i další důležité principy poskytování rané péče a
výchovy ve Francii.
Nelze říci, že by uvedené principy byly českému systému denní péče cizí, jsou
v něm v menší nebo větší míře většinou implicitně obsaženy. Nicméně právě tato
implicitnost je jejich hlavním nedostatkem - fakt, že tyto principy nejsou v platné české
legislativě ani v žádných obecně využívaných metodických materiálech blíže konkretizovány, vede k tomu, že se nepromítají reálně v institucionálním uspořádání, ani ve
struktuře zařízení rané péče a výchovy. Tato nezakotvenost českého systému neškolských služeb denní péče je nepochybně jedním z důsledků jeho stěžejních problémů,
které zde na více místech zmiňujeme, jako jeho fragmentárnost, různorodost jeho
součástí z hlediska kvality a formy služeb, regionální rozdíly v rozsahu a struktuře
nabídky různých typů zařízení atd., a v neposlední řadě objem, zdroje a zaměření
finančních toků do této oblasti. Z toho všeho se vymykají mateřské školy právě i proto,
že jejich role a koncepce je dlouhodobě ideově podložena a právně zakotvena (školský
zákon), vč. zásadní role státu v jejich finančním zajištění. K tomu, co bylo uvedeno
v předchozí kapitole (4.3.1) ohledně jednotlivých typů zařízení denní péče a jejich

118

viz školský zákon č. 561/2004 Sb.
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možných změn, budou v této kapitole doplněny náměty pro úpravy systému denní péče
obecné povahy, které by měly uvedené konkrétní změny podpořit či zarámovat.
4.3.2.1 Zabezpečení standardů kvality služeb denní péče o děti před
dosažením školního věku
Jak vyplývá z předchozích částí 4. kapitoly, jedním z nedostatků českého
systému rané péče a výchovy dětí je nevyrovnanost kvality poskytované péče a
výchovně-vzdělávacího působení. Překonat tento nedostatek vyžaduje uskutečnění
opatření, jejichž zavádění má dlouhodobější charakter a která mají několik základních,
vzájemně propojených, složek. Pro zabezpečení toho, že rodiče budou mít co nejširší
výběr a co nejsvobodnější volbu zařízení kolektivní denní péče a výchovy a přitom
budou mít co největší jistotu, že jakákoliv bude jejich volba, o jejich děti bude
postaráno kvalitně a zodpovědně a při respektování individuálních potřeb dětí i jejich
rodičů, je třeba zavést nebo rozvinout a skloubit tyto nástroje:
• zavést jednotná základní obecná pravidla poskytování denní péče a výchovy a
stanovit standardy kvality péče,
• vytvořit systém kontrol kvality poskytované péče, vycházející jak z těchto
společných pravidel, tak ze specifik jednotlivých typů zařízení,
• vytvořit rejstřík služeb a zařízení,
• stanovit závazné požadavky na kvalifikaci pečujících osob.
Uplatnění standardů kvality v systému služeb denní péče o děti by mělo být v
praxi zaručeno vytvořením systému kontrol a zavedením registru poskytovatelů služeb
denní péče o děti. Tyto instituty by měly být zastřešeny jedním ministerstvem a měl
by jimi být pověřen jeden subjekt, aby se co nejvíce omezila resortní roztříštěnost,
která v této problematice v současné době v ČR doposud panuje, což setrvale brzdí
jakékoli snahy o efektivní a účelný rozvoj služeb péče o děti jako systému.
Návrhy řešení problematických aspektů
kolektivních služeb rané péče a výchovy

českého

systému

neškolských

Než se blíže podíváme, k jakým závěrům jsme došli na základě zejména
kvalitativní části terénních šetření, realizovaných v rámci našeho projektu, předkládáme zde dvě schémata, která jsou obecným shrnutím těchto závěrů, pokud se týká
základních institucionálních prvků pro zajištění kvality denní péče o děti - standardů
kvality, její kontroly a vytvoření registru služeb denní péče. Schémata shrnují návrhy
řešení problematických aspektů českého systému denní péče o děti, ke kterým jsme
dospěli na základě příkladů dobré praxe z Francie a konfrontací s názory českých
expertů. Obrázek č. 4.1 je pouze ilustrační - naznačuje, jakými subjekty a dokumenty
jsou námi diskutované oblasti systému služeb rané péče a výchovy (standardy kvality,
kontrola kvality a registr) zajištěny v systému předškolního vzdělávání (systému
mateřských škol, resp. celém systému školství). Naznačená existující struktura systému předškolního vzdělávání se nabízí jako vhodné východisko pro naše návrhy
zajištění systému neškolských služeb rané péče a výchovy dětí, prezentované v
obrázku č. 4.2. Je strukturován obdobně jako obrázek č. 4.1, čímž chceme naznačit,
že při snahách zpřehlednit a zprůchodnit systém služeb rané péče a výchovy dětí
provozovaných mimo režim školského zákona je žádoucí čerpat inspiraci mj. právě ze
struktury standardů kvality, kontroly kvality a registrace zařízení fungující
v předškolním vzdělávání.
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Společná základní pravidla pro všechny formy zařízení rané péče a výchovy
(některá i společně pro individuální formy péče)
V dnešním českém systému denní péče a výchovy dětí postrádajícím jednotnou
koncepci přetrvává svým způsobem „tradiční“ rozdělení rané péče o děti na dvě části
nebo fáze: jednak „ochrannou“ péči pro děti do 3 let (tj. jeslí existujících donedávna
jako zdravotnická zařízení) a jednak vzdělávací působení v mateřských školách pro
děti nad touto věkovou hranicí (přičemž MŠ si uchovávají své základní rysy jako
součásti školské soustavy, a to s nemalou mírou rigidity a neochoty ke změnám119).
To sice přispívá k udržení vysoké kvality a kreditu mateřských škol u veřejnosti, ale
komplikuje to snahy o zvýšení dostupnosti rané péče pro děti mladší tří let. Postupný
rozpad tradičního systému péče o děti v celém věkovém rozmezí od nejmenších do
počátku školní docházky, trvající přes dvacet let, byl doprovázen jeho postupným
nahrazováním spíše živelně a pod vlivem rozmanitých přístupů (ideologií) a zájmů
zainteresovaných aktérů. Výsledkem je nedostatečná, kvalitativně i formálně různorodá
nabídka forem a zařízení denní péče (popsaná výše), která není „pod kontrolou“
informovaných odpovědných orgánů a současně je nepřehledná pro rodiče malých dětí.
Mezery po zaniklých jeslích začal nahrazovat jednak neziskový sektor, u něhož je
systematické poskytování pravidelné denní péče limitováno nejistým systémem dotací
a sponzorských darů, a jednak komerční sektor ustanovením tří živností, které
umožnily služby denní péče poskytovat, avšak jen s velmi omezenou odpovědností za
kvalitu péče v důsledku ne plně adekvátního právního zakotvení. Dnes tedy existují
zařízení s různou právní formou, s různou kvalitou péče a s různou dostupností
(podrobněji viz Paloncyová et al., 2013b, Kuchařová, Peychlová, Svobodová 2014 či
webové stránky MPSV).
Jednou ze základních příčin tohoto stavu je absence určitých jednotných základních pravidel a zákonné báze pro poskytování služeb denní péče a výchovy a
vzdělávání nejmladších dětí. Důsledkem pak je mj. obtížnost pro obce zajišťovat a
garantovat tyto služby a pro rodiče nejistota a nepřehlednost v jejich nabídce. Stanovit
základní pravidla a standardy kvality pro všechny formy služeb rané péče a výchovy je
nutnou podmínkou plnění jejich společensky žádoucích funkcí v zájmu rodičů a dětí.
Taková společná základní pravidla pro všechny formy zařízení denní péče o děti
(některá i pro individuální formy péče) by měla:
• umožnit garanci základních standardů kvality;
• definovat podmínky a umožnit závaznost kontroly kvality péče v zařízeních pro
předškolní děti;
• umožnit vytvořit systém financování z veřejných zdrojů podporující variabilitu forem
a současně vytvářející rovnocenné podmínky pro rodiny volící různé způsoby péče a
vzdělávání nejmenších dětí.
Základní pravidla a standardy péče by měly v rámci těchto tří aspektů zahrnout
následující oblasti:
¾ Zajištění bezpečnosti a zdraví dětí: zdravotní minimum pro pečovatele, pravidla
chování při úrazu nebo onemocnění dětí, zdravotní dokumentace.
¾ Poskytování péče, výchovy a vzdělávání v závislosti na věku a schopnostech dětí
podle výchovně-vzdělávacích plánů, které obsahují kontrolovatelné položky
(nejlépe definované výsledky výchovně-vzdělávacího působení).
119

k tomu blíže v kapitole 4.3.1
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¾ Poskytování péče, výchovy a vzdělávání dostatečně početným (vzhledem k počtu,
věku a potřebám dětí), kvalifikovaným a osobnostně způsobilým120 personálem - v souladu s předepsanou kvalifikační způsobilostí (rozlišeno podle věku, příp.
zdravotního stavu121 dětí), k tomu zajistit celoživotní (specializační) vzdělávání
vychovatelů/učitelů/pečovatelů. Nicméně využívání také pomocného personálu
s nižším, ale vhodným vzděláním a/nebo adekvátními zkušenostmi může zajistit
kvalitu péče a více individuální přístup bez nadměrného zvyšování nákladů122, a tím
ceny služby.
¾ Zajištění základních hygienických, prostorových a provozních (provoznětechnických) norem v zájmu bezpečnosti a zdraví dětí a rozvojových aktivit i
psychomotorického a estetického rozvoje.
¾ Stanovení základních pravidel vzájemné komunikace a kontaktu vedení zařízení
a personálu s rodiči či rodinou dítěte zajišťující jejich dostatečnou informovanost
a respektování jejich zájmů.
¾ Zajištění přiměřeně individuálního přístupu zohledňujícího specifické individuální
potřeby dětí.
¾ Umožnění prostorové a finanční dostupnosti zařízení denní péče a výchovy dětí
pro stanovený nebo předpokládaný okruh uživatelů.
¾ Vymezení odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby péče o dítě.
Zásadní, a přitom obtížně řešitelnou, je otázka, kdo by měl pravidla a
standardy kvality oficiálně stanovit a jakým způsobem je právně kodifikovat.
Musí to být takový subjekt, který zajistí jejich právní závaznost a v ideálním případě
by tentýž subjekt měl zajišťovat kontroly jejich dodržování. Vycházíme zde z inspirace
francouzským systémem, v němž jsou všechny neškolské služby denní kolektivní péče
o děti podřízeny jednomu právnímu předpisu, což zefektivňuje organizaci služeb
v lokalitě ze strany místních samospráv a usnadňuje orientaci v systému všem
zúčastněným aktérům. Proto navrhujeme, aby změny systému služeb denní péče v ČR
v dlouhodobém výhledu směřovaly k co největšímu omezení dosavadní resortní
roztříštěnosti.
Jednotná pravidla a standardy péče by měly být výsledkem diskuse odborníků
různých profesních zaměření a se zkušeností v různých sférách systému denní péče o
děti a také zástupců všech kompetentních ministerstev - zejména Ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV), Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva zdravotnictví (MZ), v relevantních otázkách i Ministerstva financí (MF) a, pokud
budou služby denní péče nadále poskytovány i v režimu živnostenského zákona,
Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), příp. Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
Nicméně garantem by se měl stát jeden z nejvíce kompetentních resortů. Vzhledem
k tomu, že jde o služby pro děti a rodiny, mělo by jím být nejspíš MPSV.
Protože se otázka společných základních standardů kvality pro celý systém rané
péče a vzdělávání dětí ve věku před započetím školní docházky dotýká několika
resortů, nabízejí se čtyři různá potenciální řešení:
120

Míněna bezúhonnost a zdravotní předpoklady.

121

Míněna náležitá specializace nebo doplnění kvalifikace při péči o skupinu s více zdravotně postiženými
dětmi.

122

V některých zemích - např. ve Francii, z jejíhož systému v tomto projektu převážně čerpáme inspiraci je určen podíl a požadovaná kvalifikace takového personálu.
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a) včlenit standardy do nějakého (již platného) zákona;
b) vytvořit nový zákon o poskytování rané a předškolní péče a výchovy;
c) vydat vzájemně kompatibilní vyhlášky k těm zákonům, které jsou dnes v této
oblasti určující123;
d) vydat usnesení vlády ke zkvalitnění systému rané péče a vzdělávání124.
Vzhledem k tomu, že každá z těchto alternativ má nějaké slabiny či bariéry
aplikovatelnosti (viz mj. Kuchařová, Peychlová 2014b) a žádnou nelze aplikovat
v dohledné době, nabízí se v současnosti jako schůdnější opatření, že by MPSV ve
spolupráci s MŠMT a MZ vydalo metodické doporučení, v němž by byly stanoveny
základní podmínky a standardy poskytování rané péče a výchovy pro zařízení všech
typů provozovaná mimo režim školského zákona, případně včetně služeb individuální
nerodinné péče. Toto doporučení by bylo metodickým návodem nejen pro zřizovatele a
poskytovatele denní péče o děti, ale i pro kraje a obce, které by je prosazovaly pomocí
svých specifických nástrojů.
Existuje i možnost vypracování základních obecných standardů kvality
„postupem zdola“ tak, že se pro jednotlivé typy zařízení nebo péče vytvoří dokument
typu charty, který by definoval standardy pro různé typy zařízení. Systémovější a
zásadnější řešení by však přineslo vytvoření odborného oborového uskupení typu
profesní komory. Ta by sdružovala fyzické a právnické osoby - představitele všech
typů zařízení denní péče za účelem stanovení a aktualizace standardů péče i požadavků
na kvalifikační a další předpoklady pečujícího personálu, příp. další aspekty poskytování
rané péče a výchovy. Taková možnost se diskutuje v rámci Asociace pro ranou péči a
výchovu (ARPAV), která si mj. klade za úkol „podporu rozšiřování nabídky kvalifikované
a dostupné předškolní péče a výchovy“.125 Pravidla poskytování péče i způsob kontroly
jejich dodržování by tedy byly ustanoveny „postupem zdola“, na základě dohody
poskytovatelů, využívajících poznatků odborných šetření a zkušeností odborníků i
praxe pracovníků působících v této oblasti.
Takový dokument by sice neměl žádoucí právní závaznost, byl by však zdrojem
informací pro poskytovatele i uživatele služeb denní péče o děti o žádoucích
123

„Vyhláška, jako prováděcí předpis k zákonu, může být vydána pouze na základě výslovného zmocnění v
zákoně k jejímu vydání a může obsahovat pouze právní normy, kterými nejsou překračovány meze
tohoto
zmocnění“
(Viz:
http://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/legislativni-pravidla/LPV_uplnezneni.pdf), proto nelze vydat jednu vyhlášku pro zařízení denní péče náležející do gesce různých
ministerstev.

124

Problematikou rozvoje systému služeb péče o děti do zahájení povinné školní docházky a jeho jednotného
právního zarámování se zabývaly od vydání Souboru prorodinných opatření – Prorodinného balíčku
(usnesení ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451) také další vládní dokumenty. Usnesením ze dne 2. března
2009 č. 223 vláda doporučila zařadit kolektivní zařízení péče o děti do nástupu povinné školní docházky
do působnosti jednoho ministerstva. Výsledkem jednání externí skupiny založené za účelem řešení této
otázky byl zpracován materiál „Možnosti systémového řešení agendy denní péče o děti do zahájení
povinné školní docházky,“ který byl vzat na vědomí usnesením vlády ČR ze dne 18. ledna 2010 č. 63. To
dalo podnět vzniku dalšího koncepčního materiálu „Zařazování dětí od dvou let věku do MŠ,“ vzatého
vládou na vědomí usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 284. Následně byla zpracována „Analýza
podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení
rozšíření péče o děti do tří let“ (citovaná na několika místech v tomto textu), kterou vláda vzala na
vědomí usnesením ze dne 15. června 2011 č. 452 „a uložila ministrům školství, mládeže a tělovýchovy,
práce a sociálních věcí, zdravotnictví, financí a průmyslu a obchodu dokončit legislativní změny vedoucí k
řešení péče o děti do zahájení povinné školní docházky v souladu s Programovým prohlášením vlády ze
dne 4. srpna 2010“ do 31. prosince 2013 (Věcný záměr zákona, 2012, s. 1-3). Výsledkem těchto aktivit
byl mj. „Věcný záměr zákona o dětské skupině a o změně souvisejících zákonů“ a následně i vládní
návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině diskutovaný v tomto textu.

125

viz http://arpav.org/
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standardech kvality této péče. Jako takový by byl vodítkem pro nároky rodičů a jejich
prosazování a neformálním zdrojem kritérií pro samosprávu při rozhodování o
finančních příspěvcích poskytovatelům nerodinné péče, případně podporu rodin
využívajících kolektivní a individuální formy nerodinné péče o děti.
K tomu, aby mohly být vytvořeny standardy kvality, které by současně
umožňovaly sjednocení pravidel pro poskytování rané péče a výchovy i variabilitu a
flexibilitu forem poskytované péče, by formálně napomohlo systémové utřídění a
terminologické zpřehlednění typů zařízení denní péče. Ideálním řešením by bylo
vytvoření závazné typologie těchto zařízení působících mimo režim školského zákona
(srv. s obrázky 1.1 a 1.2 českého a francouzského systému a jejich popisem v kapitole
1.1 a 1.2).
Kontrola kvality služeb denní péče
Výše zmíněná rozdílná kvalita poskytovaných služeb denní péče, která je
nevyhnutelným důsledkem různých právních statusů poskytovatelů, a tím jejich
různých zákonných povinností, má za následek nejednotnost v závaznosti, obsáhlosti
a striktnosti požadavků na kvalitativní stránky poskytovaných služeb. Zkušenosti rodičů
i představitelů obcí ukazují na to, že pro některé poskytovatele je oblast denní péče
spíše možností podnikání než poskytování služby v zájmu jejích příjemců (což se týká
komerčních forem služeb - viz kapitola 1.1.3), nebo poskytovatelé prostě nedoceňují
společenskou a morální odpovědnost poskytování služeb v této oblasti (objevuje se ve
službách komerčního i neziskového sektoru - neziskové služby viz kapitola 1.1.2).
Teoretický, oprávněný předpoklad, že jsou to především rodiče, kteří by měli být
odpovědni za to, zda volí služby v intencích svých potřeb a zájmů svých dětí, v praxi
naráží na to, že v prostředí deficitu nabízených služeb jsou možnosti volby rodičů
omezené. V dobré víře nebo z nouze využívají služby nikoliv (úplně) odpovídající jejich
představám. Často pak vidí jedinou lepší možnost v (obtížně dosažitelném) přijetí
dítěte do zařízení veřejného systému, tedy mateřské školy126, v případě dětí mladších
tří let pak spíše žádnou. Výjimečnou šanci volby zaručené kvality i v tomto případě
mohou nacházet ti, kdo žijí ve městě, kde přetrvávají původní jesle, nově provozované
podle jiných právních předpisů.
Většina služeb denní péče o děti v sektoru veřejném, komerčním a neziskovém
nepochybně dodržuje žádoucí kvalitativní kritéria a ve všech těchto sektorech jsou
nabízeny i služby „nadstandardní“. Nicméně existující, jakkoliv velký podíl těch, které
žádoucí kvality nenaplňují a které ve svém přístupu nejsou omezovány, protože se
neproviňují proti žádnému existujícímu zákonu, vytváří potřebu stanovení závazných
minimálních standardů, což implikuje též potřebu jejich kontroly.
Takto opodstatněná potřeba vytvoření institucionalizovaného systému kontroly
kvality služeb denní péče a výchovy dětí byla deklarována i v rozhovorech a diskusních
skupinách uspořádaných v rámci projektu.
„... protože si za tím stojíme, že minimálně na dvou třídách dneska máme ty
podmínky stejné, srovnatelné, kvalitní. A samozřejmě jsou i jiné soukromé
zařízení, které prostě... nejsou jednotný pravidla, ani kontroly, nejsou pravidla,
jsou v podstatě... tyhle zařízení stačí, když splní prostě hygienu, jako výdejnu
stravy, nic jiného. A pohlíží se na to různě. Máme neustále boj, neustále musíme
dokazovat, že to děláme kvalitně. Takže první věc je legislativa nedořešená,
financování pro kvalitní zařízení. Že není jednotná evidence těch zařízení, že se
126

Dále se tak posiluje vysoký kredit MŠ u nás, zastiňující příležitosti a výhody potenciálně a většinou i
reálně existující v alternativních formách denní péče o děti, jak je popsáno v kapitole 1.1.1.

143

4. Kolektivní nerodinná péče - výsledky šetření

nedá nikde nějakým způsobem zorientovat. Vadí mi i to, že pokud jsou školky
soukromé registrované u MŠMT, že nemají žádný pravidla, co se týká financování. To znamená i přesto si můžou stanovit neúměrně částky pro rodiče. To
znamená my jsme... my víme, máme 2 400, je to naše minimum. I přesto jsou...
vedle nás fungujou školky, které si klidně vezmou školkovné 10 tisíc a je to pro
mě absolutně neakceptovatelné a je to dost složitá situace“ (zástupkyně
neziskového subjektu provozujícího různé formy služeb denní péče)
„A teď asi vzhledem k tomu, že vznikají teda nové pohledy vůbec na tu péči pro
ty děti, tak je asi díra legislativní, kdy v podstatě ani ta hygiena nemá, jak se
říká, o co opřít, protože to zmizlo jakoby, že ty jesle jednu dobu byly jenom v
podstatě pod tím zřizovatelem nebo jsou dodnes jinými slovy a nemají své
nějaké takové konkrétní začlenění. I ta hygiena, když k nám příde, tak ano, nám
to zkontroluje, ale vyloženě takové ty parametry, které třeba byly pro ty jesle
dřív, tak ty v podstatě nekontroluje.“ (zástupkyně mateřské školy poskytující
péči dětem od dvou let)
„Jasně, ale protože to mi příde jako zásadní, že prostě ať je chodí kontrolovat, ať
to je někde ty kontroly jsou zveřejněný, ať ví, do čeho jdou. To je podle mě
zásadní, jo? Jako ta legislativa určitě, ale ať si ten rodič může vůbec vybrat,..“
(zástupkyně zařízení denní péče)

Dohled nad dodržováním kvality zařízení denní péče a výchovy dětí se musí
uskutečňovat ve dvou fázích: (a) kontrola dodržení předepsaných parametrů v
době zakládání zařízení a (b) kontroly již provozovaných zařízení127. V první fázi
by výsledkem mělo být povolení k provozování zařízení a také zápis do rejstříku jako
potvrzení splnění požadavků na standardy kvality a nástroj informování jednak rodičovské veřejnosti a jednak mezi zainteresovanými institucemi navzájem. Takové požadavky zatím splňuje školský rejstřík. V současnosti se diskutuje o podobné evidenci
dětských skupin, pokud zákon o poskytování jejich služeb vejde v platnost, stále
otevřenou je otázka registrace zařízení mimo režim školského zákona a příp. zákona o
službách dětských skupin (blíže k otázce rejstříku v následující kapitole).
Kontrola splnění hygienických a bezpečnostních požadavků při zakládání zařízení
se nějakým způsobem u všech zařízení uskutečňuje. Zajištění kvalitní pečovatelské a
výchovně-vzdělávací funkce je však kontrolováno pouze v MŠ, které v době vzniku
musí splnit požadavky školského zákona, vč. výchovně-vzdělávacího plánu. Naproti
tomu např. zařízení vznikající podle obecných právních předpisů nemusí splňovat žádná
kritéria kvalifikace pečujících osob a zařízení zřizovaná v režimu živnostenského zákona
nejsou kontrolována z hlediska takových parametrů, jako je počet dětí na vychovatele.
Striktnější požadavky stanovuje v oblasti své působnosti dosud ještě teprve
legislativním procesem procházející zákon o službách poskytovaných v dětské skupině.
Ještě komplikovanější je situace v případě kontroly kvality poskytované péče v
již provozovaných zařízeních, opět s výjimkou MŠ, které jsou kontrolovány Českou
školní inspekcí. Zde ani návrh zákona o DS nenabízí její ekvivalent, protože je v něm z
organizačních a legislativních důvodů navržen jako kontrolní orgán Státní úřad inspekce
práce a oblastní inspektoráty práce, které i po zaškolení svých pracovníků budou
kontrolovat spíše formální stránky poskytovaných služeb ze správního hlediska.
Žádná ze současných forem kontroly zařízení denní péče nezahrnuje hodnocení
z pohledu příjemců služeb, tedy rodičů, což je jedna z možností hodnocení kvality z
hlediska samotného procesu a obsahu péče a výchovy. Málokterá zařízení si systematicky, ne jen neformálně, zjišťují zpětnou vazbu, tedy spokojenost rodičů, jakkoliv je to
důležitá forma kontroly kvality. Navíc častý nedostatek zařízení v lokalitě bydliště
127

Srv. s požadavky na zřizování a provozování zařízení denní péče ve Francii v publikacích Paloncyová,
Barvíková, Kuchařová, Svobodová, Šťastná, 2013b; Kuchařová, Peychlová, 2014b.

144

4. Kolektivní nerodinná péče - výsledky šetření

rodiny znemožňuje rodičům chovat se „tržně“ a vybírat jen kvalitní službu a tím
nepřímo hodnotit tyto služby. Pro systematické zjišťování zpětné vazby od rodičů pro
využití poskytovatelů a současně přenos zkušeností rodičů s využívanými zařízeními do
informačního systému pro další rodiče-zájemce o denní péči o děti by byl nejvhodnějším nástrojem registr všech služeb denní péče. Pro detailnější zjišťování hodnocení
služeb rodiči využívají již dnes, byť výjimečně, některá zařízení jednoduché dotazníkové nebo anketní šetření. Vesměs považují takový postup za přínosný a zjištěné
poznatky zohledňují ve své práci.
Stěžejními otázkami zajištění kontroly kvality poskytovaných služeb denní péče
o děti je stanovení orgánu nebo orgánů, které ji budou provádět, a stanovení
kritérií, která budou používat. Kritéria byla uvedena v předchozí části této kapitoly.
Určit kontrolní orgány bez velkých zásahů do systému však není jednoduché.
V úvahu připadají čtyři možné orgány kontroly kvality služeb denní péče o děti,
které by musely být vybaveny příslušnými kompetencemi a pověřeny povinnostmi
relevantní zákonnou normou. Z dnes existujících kontrolních nebo správních orgánů
připadají teoreticky v úvahu tři - Česká školní inspekce (ČŠI)128, Pobočky Úřadu práce
ČR (ÚP)129, krajské úřady (KÚ)130. Jejich vhodnost plyne z toho, že buď již provádějí
kontrolu v příbuzné oblasti (ČŠI, ÚP) nebo mají vhodnou územní strukturu (ČŠI, ÚP,
KÚ) nebo se zabývají nějakou oblastí rodinné politiky (krajské úřady, Pobočky Úřadu
práce ČR). Zatímco ČŠI by měla výhodu v tom, že se jedná o instituci ve své podstatě
koncipovanou speciálně pro kontrolní činnost, další dva typy existujících institucí mají
poslání širší a musely by si pro kontrolní činnost v oblasti rané péče a výchovy dětí
vytvořit specializovaná oddělení a začlenit je do své stávající struktury.
Čtvrtou možností je vytvořit nový správní úřad, který by se komplexně věnoval
zajišťování kvality služeb denní péče o děti (tj. stanovování standardů kvality, jejich
kontrole a správě registru zařízení denní péče), příp. dalším příbuzným činnostem (viz
dále131).
Ve všech případech by bylo třeba navýšit personální kapacity a finanční rozpočet, protože rozsah činností by významně převýšil stávající agendu příslušných
institucí. Všech se týká také potřeba zajištění relevantní kvalifikace kontrolu provádějících pracovníků. To by bylo možné buď - v případě ČŠI - zaškolením pracovníků na
oblast výchovy a vzdělávání mimo školský systém a pro děti mladší tří let, nebo
obsáhlejší odbornou přípravou specializovanou na provádění kontroly kvality péče a
výchovy nejmenších dětí - pro pracovníky s takovýmto novým pověřením na úřadech
práce nebo na krajském úřadě.
V případě, že by prováděním kontroly kvality služeb denní péče byla pověřena
některá ze tří uvedených institucí, musely by její nové kompetence a povinnosti být
stanoveny zákonnou normou ve formě novelizace příslušných zákonů nebo
vyhláškou, které by rozšířily činnost příslušné instituce. Týkalo by se to:
- v případě ČŠI školského zákona č. 561/2004 Sb.,
- v případě ÚP zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR,
128

Provádějí kontrolu výchovně-vzdělávací práce ve školách a mateřských školách.

129

Jsou dnes pověřené administrací sociálních dávek (byť další existence této jejich funkce je dnes
diskutována) a kontrolou v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, při které se řídí pravidly obdobnými,
jako jsou v zákonu o sociálních službách.

130

Agendy zařízení denní péče a výchovy přináleží k jejich dalším kompetencím v oblasti rodinné a sociální
politiky, současně o nejvhodnější subjekt pro vedení registru zařízení poskytujících ranou péči a
předškolní výchovu.

131

blíže k hodnocení uvedených možností viz Kuchařová, Peychlová, 2014b
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- v případě KÚ zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení).
Vzhledem k uvedeným okolnostem a vzhledem k tomu, že systém rané péče a
výchovy má jednak komplexní charakter a jednak je součástí celého systému služeb
pro rodiny, považujeme za optimální řešení pověřit kontrolou buď krajské úřady, nebo
- perspektivně - nový správní úřad (viz dále).
Registr služeb a poskytovatelů
Výše byla několikrát zmíněna potřeba vytvoření registru služeb a poskytovatelů
kolektivní denní péče a výchovy dětí. Jakkoliv lze tuto potřebu těžko zpochybnit a jeho
základní funkce jsou celkem zřejmé, to, jak by měl rejstřík vypadat, zahrnuje vyřešení
řady otázek. Souvisí to s vícekrát zmíněnou nesourodostí systému denní péče o děti.
Zatímco školská zařízení mají pevně stanovený právní rámec včetně registru subjektů
poskytujících služby mateřské školy podle školského zákona a povinnosti se do něj
zapisovat na základě splnění předepsaných podmínek, ostatní formy denní péče nejsou
v zásadě nijak evidovány (alespoň do přijetí zákona o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině).
Živnostenský rejstřík, evidující informace o fyzických a právnických osobách s
daným živnostenským oprávněním, ani Evidence nestátních neziskových organizací132
nevyhovují potřebám, které definujeme dále, neboť ani nebyly za takovým účelem
vytvořeny133. Tyto databáze nedávají rodičům možnost získat relevantní podklady pro
výběr dostupné a kvalitní péče o děti a samosprávám neumožňují získat přehled o
poskytovaných službách v lokalitě nebo regionu, který potřebují jako podklad pro svoji
plánovací a rozhodovací činnost. Určitým vzorem pro registr služeb denní péče a
vzdělávání dětí v raném a předškolním věku může být vedle Rejstříku škol a školských
zařízení také stávající Registr poskytovatelů sociálních služeb,134 jenž se jako příklad
osvědčil při formulování požadavků na evidenci dětských skupin v navrhovaném
"zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících
zákonů".135
Registr služeb denní péče a výchovy dětí v raném a předškolním věku by měl
splňovat tyto základní funkce, aby mohl naplnit potřeby jeho dvou hlavních
uživatelů, tj. (a) státní správy a samospráv a (b) rodičů:
‐

Umožnit kontrolu ze strany státu či samosprávných orgánů: poskytovat
úplnou informaci o všech zařízeních denní péče, která splňují stanovená kritéria
kvality, a jejich základních charakteristikách;

‐

Poskytovat informace samosprávám obcí, měst a krajů pro potřeby zjišťování
potřebnosti služeb nerodinné péče v regionu/lokalitě, pro jejich rozvoj plánování,
např. v rámci komunitního plánování;

‐

Poskytovat informace rodičům o nabídce služeb nerodinné péče, kolektivních a
individuálních, o jednotlivých zařízeních a jejich konkrétních službách, místě a času
jejich poskytování, provozovatelích a cílové skupině dětí, o hodnocení jejich kvality
(odborném „oficiálním“ i příp. ze strany rodičů – viz níže).

132

viz http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx

133

blíže viz Kuchařová, Peychlová, 2014b

134

viz http://iregistr.mpsv.cz/

135

Expertní rozhovor se zaměstnankyní MPSV ČR.
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Registr by měl splňovat tato kritéria:
‐

veřejný přístup k (části136) registru pro potřeby informování veřejnosti, samosprávných orgánů i dalších subjektů; měl by být dostupný v elektronické podobě;

‐

poskytování ucelených informací o všech registrovaných zařízeních směrem
k veřejnosti; být nástrojem umožňujícím rodičům informovanou volbu, proto by
z registru mělo být možno vyčíst kvalitu služeb;

‐

registrace pouze poskytovatelů zaručujících minimální standardy kvality
služeb (pro srovnání viz kapitolu 1 o standardech kvality); povinná registrace
poskytovatelů služeb péče v dětské skupině evidovaných na MPSV (bude-li přijat
příslušný zákon);137

‐

odpovědnost za kvalitu registrovaných služeb by měli nést poskytovatelé,
ale správce registru by ověřoval a kontroloval pravdivost poskytnutých informací;

‐

jasná pravidla aktualizace údajů v registru;

‐

otevřenost pro zpětnou vazbu rodičů a jiných uživatelů zařízení (tj. možnost
vkládat do registru vlastní zkušenosti, názory, hodnocení, výhrady apod.);

V návaznosti by měl umožnit:
‐

sjednocování kvality poskytované péče a vzdělání dětí v raném a předškolním
věku na základě jednotných standardů kvality těchto služeb;

‐

plánování rozvoje služeb denní péče o děti, kdy na základě konfrontace informací z registru s demografickými prognózami populačního vývoje v jednotlivých
regionech by registr mohl sloužit jako efektivní nástroj pro hodnocení vztahu
nabídky a poptávky služeb denní péče o děti a návazné místní plánování dalšího
rozvoje v této oblasti;

‐

rozhodování o finanční podpoře služeb nerodinné péče z veřejných zdrojů na
základě znalosti o konkrétních službách jednotlivých zařízení, jejich kvalitě a o
prostorovém rozmístění různých typů služeb;

‐

organizaci souběžného a doplňujícího se provozu jednotlivých zařízení
v lokalitě: registr zakládá potenciál pro to, aby se zařízení (i např. soukromá,
nestátní a veřejná, pečující o různé věkové skupiny dětí) vzájemně mohla vykrývat
při nedostatku kapacit, potřebě větších/jiných prostor, během prázdnin apod.;

‐

prevenci poskytování služeb denní péče na černém trhu tím, že postupně
dopomůže k vybudování přirozené prestiže zařízení s registrací.

Je třeba si opět položit otázku, kdo má zřídit a spravovat registr služeb
denní péče a výchovy dětí předškolního věku. Z řady důvodů se jeví jako žádoucí,
aby registr zařízení denní péče o děti spravoval tentýž subjekt, který provádí jejich
kontrolu. Tedy kterýkoliv ze subjektů zmíněných v předchozí části, ne však ČŠI
vzhledem k její vyhraněné specializaci. Současně je žádoucí, aby komplexní informace
o nabídce těchto služeb byly veřejnosti dobře dostupné (nabízí se pověřit obce I. nebo
II. typu) a současně, aby dával přehled o nabídce v širším teritoriálním okruhu a s
jistou mírou odpovědnosti správce registru (přinejmenším obce s rozšířenou působ-

136

Pokud by zahrnoval i údaje chráněné podle zákona o ochraně osobních údajů.

137

A případně v budoucnosti všech, které budou obdobně vedeny v jiných evidencích zakládajících právní
nárok na poskytování služby, pokud takové vzniknou.
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ností, tj. III. typu, či okresy a nejlépe kraje138). Ohledně ÚP a KÚ zde platí obdobné
argumenty pro a proti, jako v případě orgánu provádějícího kontrolu služeb denní péče.
Uvažovat lze navíc o nezávislém, krajem, či spíše ministerstvem pověřeném subjektu.
Vzhledem k tomu, že doporučujeme, aby kontrolu kvality služeb v zařízeních denní
péče vykonával stejný subjekt, bylo by v případě nezávislého subjektu nutno velmi
pečlivě zvážit jeho výběr a zákonnou normou přesně vymezit jeho kompetence,
povinnosti, rozsah působnosti, způsob organizace činnosti atd.
Ve všech případech by měly se správcem registru spolupracovat obce II. nebo
(spíše) III. typu (tj. obce s rozšířenou působností), které by měly dvojí roli:
a) poskytovat dle potřeby informace o zařízeních ve svém spádovém území a mít
možnost vyjádřit se (např. na základě návštěvy zařízení139) ke kvalitě zařízení
přihlašovaných do registru;
b) zprostředkovávat podle potřeby obyvatel a rodin v jejich spádovém území
přístup k registrům nebo údaje z různých registrů služeb denní péče o děti.
Pro registr ve výše popsané formě by bylo nezbytné vytvořit základ v
zákonné normě140. Měla a mohla by to být stejná norma jako ta, která by stanovila
orgán a pravidla provádění kontroly rané péče a výchovy dětí (viz předchozí kapitola).
Vzhledem k tomu, že se v současnosti setkáváme na relevantních ministerstvech s řadou věcných protiargumentů a existencí řady právních a organizačních
bariér vytvoření jednotného registru, který by splňoval přinejmenším výše uvedená
kritéria, lze pro nejbližší období navrhnout „náhradní“ řešení. Spočívá ve vytvoření povinných registrů za jednotlivé právní formy služeb nerodinné péče: tzn.
vedle dnes již existujícího školského rejstříku a navrhované evidence dětských skupin
zavést registr pro zařízení provozovaná podle živnostenského zákona a podle obecně
platných právních předpisů, přičemž poslední dva typy doposud neevidované by bylo
případně možné připojit k evidenci DS. Bylo by přitom třeba zajistit dostupnost
informací z těchto registrů na regionální nebo na lokální úrovni, tzn. nejlépe na
úrovni krajů (srv. s návrhy úkolů pro kontrolní činnost krajů v předchozí kapitole),
případně na úrovni obcí s rozšířenou působností.
Jak už bylo zmíněno, Registr by měl být dostupný široké veřejnosti, úřadům
samosprávných celků, institucím a organizacím zabývajícím se péčí o děti a podporou
rodin, státním orgánům a dalším. Je proto třeba, aby byl dostupný především na
internetu, a to na webových stránkách (1) subjektu, který ho bude spravovat, (2)
MPSV a MŠMT, (3) jednotlivých krajských úřadů, které by měly mít možnost přebírat z
něho části vztahující se ke svému území a (4) jednotlivých obcí, které by měly mít
možnost přebírat jeho relevantní části.
Současně by měl být některým z uvedených subjektů vytvořen portál
shromažďující registry zařízení poskytujících péči, výchovu a vzdělávání pro
138

Jako pilotní projekt vytváření registru na úrovni kraje lze chápat iniciativu KÚ Jihomoravského kraje,
který může být příkladem ostatním krajům koncepčním a systematickým pojetím aktivní regionální
rodinné politiky (viz http://www.rodinnapolitika.cz/) a s jehož podporou vytvořila organizace Společně,
o.p.s. registr poskytovatelů individuálních a kolektivních forem denní péče o děti v tomto kraji, jak již
bylo zmíněno (www.spolecnedetem.cz).

139

Případně také na základě zjišťování zkušeností, spokojenosti a výhrad rodičů, využívajících služeb
zařízení.

140

Podobně jako Registr sociálních služeb je založen na ustanovení zákona o sociálních službách, Rejstřík
škol a školních zařízení na školském zákonu a předpokládá se vznik evidence poskytovatelů dětských
skupin na základě zákona o poskytování služby o dítě v dětské skupině.
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děti před nástupem školní docházky, na kterém by byly současně k dispozici,
alespoň ve formě odkazů na příslušné weby:
- registr služeb denní péče a výchovy, o němž je zde pojednáváno,
- registr mateřských asistentek (chův) spravovaný profesní komorou mateřských
asistentek (viz Barvíková, Paloncyová, 2014c),
- rejstřík mateřských škol vyňatý z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.
Návrh komplexnější změny v systému rané péče a výchovy dětí - zřízení
ústředního orgánu pro podporu rodiny
Výše byla zmíněna možnost vytvoření nového správního úřadu, v jehož kompetenci by byla kontrola kvality služeb denní péče a výchovy dětí, a to v rámci jeho
širšího zaměření na podporu rodin s dětmi podle jejich různých potřeb. Na základě
příkladu z Francie (Úřadu na ochranu matky a dítěte141, uvedeného v následujícím
rámečku) navrhujeme zvážit zřízení ústředního orgánu pro podporu rodiny, nejlépe
v gesci MPSV. Tento orgán by zabezpečoval mnohostrannou podporu rodin a dětí
a jako jednu dílčí funkci v rámci svého širšího poslání by zajišťoval dohled nad
službami denní péče a výchovy pro děti v raném a předškolním věku. Systém
rané péče a výchovy má mnohé vazby na další služby a opatření na podporu rodin,
např. z hlediska slaďování rodiny a zaměstnání, předcházení sociálnímu vyloučení,
podporu problémových rodin aj.
Takový nový správní úřad by musel vzniknout pouze na základě právní normy
na úrovni zákona - tedy buď nového zákona, nebo novelizace relevantního existujícího
zákona.
Perspektivně by posláním takového orgánu bylo zastřešovat široce pojaté služby
pro rodiny funkční i ohrožené. Jeho agenda by zahrnovala kontrolní a koncepční,
případně schvalovací činnost v oblastech služeb denní péče a výchovy dětí a např.
služeb sociálně-právní ochrany dětí a prevence sociálního vyloučení rodin s dětmi, příp.
dalších. Vzhledem k tomu, že tematika rodiny a dětí je z největší části zastřešena
Ministerstvem práce a sociálních věcí, měl by být tento orgán podřízen tomuto
ministerstvu. Na této nejvyšší úrovni by byla koordinována (soustřeďováním a
zprostředkováním informací, metodickým vedením a poradenstvím) práce krajských
orgánů (poboček) při krajských úřadech, které by byly hlavními aktéry sledování, kontroly a koordinace systému služeb denní péče o děti. Tyto pobočky by
na základě svých informačních zdrojů a kontrol vydávaly doporučení pro registraci
zařízení, splňujících zákonné požadavky, příp. pro zrušení či přehodnocení registrace
v případě nalezení závažných nedostatků (způsob by závisel na typu zařízení a režimu,
v němž jsou provozována).
Agendou krajských poboček navrhovaného orgánu by v oblasti služeb denní
péče a výchovy dětí bylo:
1. Monitorovat ve spolupráci s obcemi poptávku a nabídku služeb pro rodiny s dětmi,
shromažďovat informace o dostupnosti a kvalitativních ukazatelích jednotlivých typů
služeb nerodinné péče a výchovy dětí, kolektivních i individuálních, v rámci kraje.
2. Kontrolovat kvalitu existujících zařízení denní péče a výchovy dětí.

141

blíže o něm viz Kuchařová, Peychlová, 2014b
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3. Vydávat doporučení k žádostem na zřízení nových kolektivních zařízení pro
orgány pověřené jejich evidencí a u definovaných typů služeb udělovat
oprávnění k činnosti. Např. v případě dětské skupiny by pobočky mohly vydávat
doporučení Ministerstvu práce a sociálních věcí na zapsání do evidence dětských
skupin,142 zatímco pro ostatní neškolská zařízení by vydávaly oprávnění ke zřízení.
Zde se nabízejí dvě varianty vymezení pravomocí navrhovaného ústředního orgánu:
a) Jako kontrolní správní orgán ministerstva by vydával oprávnění k poskytování
služby, tedy měl by rozhodovací pravomoc o tom, zda je nebo není možné
dané zařízení provozovat. Jeho působení by znemožňovalo provoz zařízení bez
certifikace vydané tímto orgánem. V ideálním případě by se to týkalo zařízení
provozovaných podle obecných právních předpisů a podle živnostenského
zákona (i podle zákona o dětské skupině v případě jeho vstoupení v platnost143)
- za tímto účelem by pak pochopitelně bylo potřeba adekvátně upravit dané
právní předpisy tak, aby provoz zařízení nebyl možný do momentu získání
certifikace. Jednalo by se tedy o poměrně komplexní legislativní proces.
b) Orgán by ověřeným kolektivním zařízením (podle bodu 2) vydával certifikáty
potvrzující, že splňují základní kritéria kvality pro daný typ zařízení, což by
ověřená zařízení odlišovalo od zařízení, která kontrolou neprošla - tato varianta
se v současné situaci jeví jako snáze schůdná.
4. Spravovat registry všech forem nerodinné denní péče - kolektivních a
individuálních, ve spolupráci s (nadřízeným) MPSV a MPO, příp. MŠMT a MZ.
5. Poskytovat nebo zprostředkovávat informace pro rodiče.
6. Dávat doporučení a informace zájemcům o zřízení zařízení denní péče
(rozšíření, změnu na jiný typ).
7. Vymezit základní požadavky na standardy kvality a dle potřeby upravovat
požadavky na standardy kvality pro nerodinnou denní péči a výchovu dětí
v raném a předškolním věku.
8. Spolupracovat s krajskými úřady, obcemi a zástupci zřizovatelů, příp. rodičů
formou konzultací, společných vícestranných jednání.
Tyto úkoly, soustředěné u jednoho ústředního orgánu na podporu rodiny pro
oblast rané péče a výchovy dětí, vycházejí z účelu jeho zřízení - měly by zabezpečit
jednotná základní pravidla pro tuto oblast, garanci kvality existujících (tímto orgánem
registrovaných) zařízení denní péče, vzájemnou informovanost rodičů, poskytovatelů a
orgánů státní správy a samosprávy odpovědných za zajištění těchto služeb pro rodiny.
Jeho zřízení by napomohlo jisté míře koordinace aktivit různých subjektů zaměřených
na služby péče, výchovy a vzdělávání dětí ve věku před započetím školní docházky.
4.3.2.2 Podpora dostupnosti služeb denní péče o děti
Jedním ze základních problémů českého systému rané péče a výchovy dětí
v kolektivních zařízeních je jejich nerovnoměrná dostupnost z hlediska věku dětí (podstatně horší situace u dětí do tří let věku), lokality (rozdíly mezi velkými městy a
142

To by zmenšilo objem práce zaměstnanců MPSV a zároveň zefektivnilo posuzování kvality zařízení
hlásících se do evidence tím, že by tato činnost byla přesunuta na krajskou úroveň (posuzující pracovníci
působící v lokalitě mají lepší přehled o místních potřebách a měli by k zařízením snadnější přístup).

143

Pro dětské skupiny je podmínkou oprávnění k poskytování služby péče o dítě zapsání do evidence
poskytovatelů na MPSV.
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menšími sídly i mezi obcemi v jádrových a periferních oblastech v rámci krajů či
republiky, problémy satelitních městeček), konkrétních potřeb rodin a rodičů (nepravidelná péče, hlídání v nesociálních časech apod.) nebo potřeb dětí (děti zdravotně
postižené, se specifickými potřebami, ze sociálně znevýhodňujícího prostředí apod.),
ale také z hlediska socio-ekonomického a socio-kulturního statusu rodiny (v důsledku
dichotomie levných mateřských škol a převážně /velmi/ drahých ostatních alternativ
kolektivní péče všech typů).
Jak je zřejmé z popisu v kapitolách 1.2 a 2.2, francouzský systém denní péče o
děti řeší otázku zvýšení dostupnosti zařízení poskytujících péči několika doplňujícími se
opatřeními či formami144. Především se rozšířila nabídka různorodých forem péče
s ideou zpřístupnit zařízení rodinám různých příjmových a sociálních skupin odpovídající jejich diferencovaným zájmům a potřebám. Podporován je individuální přístup
k dětem, např. zřizováním (specializovaných) zařízení pro děti od nejútlejšího věku.
Současně jsou mnohá zařízení koncipována jako variabilní, což znamená, že mají
základní charakteristiky platné pro daný typ zařízení, ale jsou v detailech svých služeb
přizpůsobována místním potřebám a požadavkům rodičů, kteří je v dané době využívají
(srv. s výčtem typů francouzských zařízení v kapitole 1.2.2). Finanční dostupnost
(více v další kapitole) je podporována komplexním systémem dotací ze sociálního
pojištění a státního rozpočtu, příspěvků z krajských (departementálních) a obecních
rozpočtů, daňovými úlevami.
Rozhodující roli v posílení dostupnosti zařízení denní péče ve Francii má systém
koordinovaného působení státní správy a samosprávy všech úrovní se stěžejní rolí
obcí, příp. svazků obcí. V rámci své územní působnosti tyto orgány sledují poptávku
po zařízeních denní péče o děti, obvykle v kontextu zjišťování širšího spektra potřeb
rodin, a podobně si obce a kraje udržují přehled o nabídce těchto služeb, a to v zájmu
vyhodnocování poměru mezi nabídkou a poptávkou. Takové (pravidelné) vyhodnocování je podkladem pro rozhodování o zřizování dalších zařízení denní péče nebo
rozšiřování stávajících. Záměry na zřízení nových nebo rozšíření stávajících zařízení
jsou před schválením společně diskutovány orgány obce, Radou departementu (kraje)
a Úřadem na ochranu matky a dítěte (PMI). Účastní se ho tedy zástupci všech úrovní
samosprávy. Konečné rozhodnutí dává Rada. Důležitá je role Krajských komisí pro
služby péče o malé děti (CoDAJE) sjednocujících aktéry rodinné politiky na úrovni
kraje145.
Také v ČR nesou hlavní odpovědnost za nabídku služeb denní péče o děti
obce, jejichž rodinná politika se utváří v rámci krajské rodinné politiky, avšak
míra a způsob jejich koordinace jsou volnější, méně institucionalizované než
ve Francii. Stejně jako tam je poskytování služeb denní péče o děti do značné míry
věcí politického rozhodnutí, a proto záleží na samosprávě obce, jakou vytvoří nebo
podpoří nabídku služeb péče o děti ve své spádové oblasti. Role obce stojí na pomezí
povinné veřejné služby a samosprávné iniciativy. Podle zákona o obcích č. 128/2000
Sb. mají obce hypoteticky značný prostor pro rozhodování v této oblasti. Stávající
právní systém a společensko-ekonomické podmínky však iniciativu obcí v zřizování a
podporování dalších zřizovatelů zařízení denní péče několikerým způsobem omezují, a
to zejména z dále uvedených čtyř hledisek.

144

viz též Paloncyová, Barvíková, Kuchařová, Svobodová, Šťastná, 2013b

145

Skládají se vedle předsedy Rady departementu a zástupce předsedy správní rady CAF ze zástupců Rady
departementu, státních institucí, územních samosprávných celků, Pokladny rodinných dávek (CAF),
zařízení péče o malé děti a středisek mateřských asistentek, rodinných sdružení a sdružení zabývajících
se otázkami raného dětství, odborových organizací sdružujících pracovníky ve službách péče o děti, osob
s profesní kvalifikací pro péči o děti do 6 let i uživatelů těchto služeb.
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a)
Systém finanční podpory od státu omezuje svobodnou volbu obcí
v opatřeních na podporu zařízení denní péče. Stát finančně přispívá pouze na
mateřské školy (viz následující část této kapitoly), což pro obce snižuje náklady na
jejich provoz, nicméně zřizování MŠ je vzhledem k vysokým stavebně technickým a
hygienickým nárokům dlouhodobou vysokou investicí. Přesto se mnohé obce často
spíše přikloní k investicím do budování MŠ než k zakládání nebo podporování alternativních forem péče, ačkoliv ty mohou být méně náročné na prvotní investice i na
provoz a mají potenciál být flexibilnější ve svých funkcích a službách. Důvody lze
hledat v neúplné informovanosti o alternativách, vyšší popularitě tradičních forem (MŠ)
u voličů a v obavách ze špatného ekonomického odhadu investice do různých typů
zařízení a jejich využití.
„...tady v tom státě chybí koncepce a jasná vize. Chybí shoda, protože obce vám
nedají ani korunu do ničeho, ... Jestli by obce přispívaly, protože to je... ty školky
a takto je to vnímáno celkově, jedou podle zákona o školním a předškolním
vzdělávání. Takže státní správa. Takže obec od toho dá ruce, protože říká - milý
státe, ty chceš vzdělávat svoje občany, svoje děti, tak si to zaplať. Protože ty
obce ví, jako ta zkušenost, ušetřili jste, zateplili jste, dostanete méně, jo? Po
zásluze jste byli potrestáni. Takhle to funguje.“ (zástupce obecní samosprávy)

Mnohé obce jsou nicméně k alternativním formám denní péče otevřenější a
chápou jejich přednosti z hlediska ekonomického a hlediska odpovědnosti za kvalitu
služeb péče.
"Protože vím, že se na nás na to... taky když jsme měli ten deficit, rodiče říkali a my platíme 10 tisíc měsíčně v soukromé školce, tak nám nějak přispějte.
Takže toto byl náš hlavní argument, že ten systém není spravedlivý, na všechny
se nedostane, ale my zase nesmíme porušit zákon. Čili spíše bych to viděla tou
formou, jak říkala paní kolegyně ..., aby podporovaly ty obce nějaké neziskové
nebo ty (...) polosoukromé subjekty a ty by to nějak řešily. A aby tam zase byla
alespoň částečná kontrola nad tím, co se tam provozuje." (zástupkyně obecní
samosprávy)
„Ale potom pokud ty... vlastně tu roli školek mateřských suplují nebo naplňují
spíš, a někdy zajímavým způsobem, mateřská centra nebo neziskové organizace,
tak právě ta nejlepší kontrola je, že ony samy bez pomoci obce to nezvládnou, že
jo. ... zveřejnili jsme úmysl, že tento prostor pronajmeme, ale úplně za symbolickou částku, neziskové organizaci, která tam vytvoří nějakou dětskou skupinu.
I když vím, že legislativně dětská skupina ještě není dotažená, ale prostě něco,
aby to bylo srozumitelné. No a ty... třeba ta „eko“ jako skupina nám přinesla
prostě... oni nám opravdu přinášejí koncept, oni nám přinášejí něco, co bychom
mohli srovnat, já nevím, s výchovně-vzdělávacím plánem. Vím... řeknou nám,
jakou kvalifikaci mají ty osoby, které se tam budou o děti starat, jo? Protože... a
vedle teda ekonomické stránky, kdy nám vyúčtovávají to vlastně jako do pětníku,
takže máme i přehled o tom hospodaření. Ale máme... tam stačí teda, aby na té
obci byl někdo, kdo to umí trošku jako rozklíčovat..“ (zástupkyně městské části)

b)
Hlavní bariérou je však absence jednotné a transparentní celostátní
politiky rané péče a výchovy dětí. Pro obce je problémem nedostatečná legislativní
podpora, postrádají jednoznačný obecný právní základ pro zřizování „alternativních“
forem péče a vzdělávání dětí. To omezuje ochotu některých obcí taková zařízení
podporovat. Nejlépe jsou na tom zařízení zřizovaná mateřskými a rodinnými centry,
která si důvěru samosprávy zajistila mj. dalšími úspěšnými aktivitami pro rodiny.
Zlepšení situace nabízí návrh zákona o dětských skupinách, v době psaní tohoto textu
projednávaný v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
"obce by našly jakoby vůli, ale musely by mít garanci toho, že ten stát má
nějakou koncepci, kterou bude naplňovat" (zástupce obecní samosprávy)
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c)
Obce ne vždy plně využívají možnosti sdružování iniciativy, prostředků a
funkcí. Partnerství aktérů působících na různých úrovních (stát, kraj, obec, svazky
obcí, ale i další veřejné, soukromé a neziskové subjekty) při poskytování služeb denní
péče a výchovy dětí umožňuje poskytovat variabilnější formy denní péče a při relativně
nižších celkových finančních nárocích než nezávislá existence různých zařízení (pokud
si navíc dokonce konkurují) nebo soustředění na jednu, pro zřizovatele (vesměs obce)
náročnou formu. Optimální je kombinovat více zařízení, doplňujících se svými funkcemi
a specializovaných např. na určitou věkovou či sociální kategorii dětí nebo rozsah
služeb apod., jak ukazuje francouzská zkušenost s tzv. kombinovanými zařízeními146.
d)
Problémem je často nedostatečná znalost a zjišťování poptávky, které obce
potřebují pro svá strategická rozhodování v oblasti rané péče a výchovy. Nejen obce,
ale ani (velká) města si vždy nezjišťují demografický a sociálně-ekonomický vývoj
(objektivní faktory) a požadavky rodičů (subjektivní faktory), které určují poptávku po
zařízeních denní péče. Taková znalost umožňuje „plánovité“ rozhodování o jejich
zřizování a rozšiřování zařízení denní péče a dává podklad pro odůvodněné nároky na
veřejné zdroje financování (dotací státu, kraje, ESF) a kooperaci aktérů (obec-kraj,
obec-svazek obcí, samospráva-NNO v obci aj.). Kde je monitoring demografického
vývoje a poptávky po zařízeních denní péče součástí lokální rodinné politiky, tam se
daří regulovat nabídku:
„A co se týče konkrétně mateřských škol, tak my dlouhodobě sledujeme a
vyhodnocujeme porodnost podle místních částí, potřeby řešíme průzkumy a tak
dále. Takže v podstatě pravidelně přibývaly kapacity mateřských škol, že u nás
se nikdy nestalo, že by nebyly přijaty všechny děti ve věku tří let. A přijímáme i
děti mladší do mateřských škol.“ (zástupkyně obecní samosprávy)

Obecně lze shrnout optimální role obcí/měst v systému denní péče o děti
a žádoucí nástroje jejich posilování do těchto základních bodů147:
‐

otevřenost samospráv flexibilitě a pluralitě forem zařízení denní péče - nutno
rozvinout/posílit, aby více zohledňovaly reálné potřeby rodin (tj. rodičů a dětí), tzn.
opustily nadměrnou až téměř výhradní podporu MŠ a podle místních podmínek
posoudily potřebnost a přínos dalších forem, a na tomto základě je podpořily;

‐

zvýšení finanční účasti obcí na systému služeb denní péče o děti;

‐

podpora a legislativní vymezení kompetencí a odpovědnosti obcí za poskytování
služeb denní péče o děti v jejich spádové oblasti spolu se zajištěním jejich
financování.

4.3.2.3 Finanční podpora systému rané péče a výchovy dětí
Různorodost systému rané péče a výchovy dětí v ČR má dopady na komplikované finanční toky do této oblasti a především pak na přílišné rozpětí výše poplatků.
Přestože výši poplatků rodiče nepřikládají zásadní význam z hlediska obecného
hodnocení vhodnosti zařízení (viz kapitola 4.2), musí rodiče při volbě, které zařízení
pro své dítě využívat, brát výši poplatků vážně v úvahu. Vzhledem k omezené
dostupnosti státem, obcemi či jinými subjekty finančně podporovaných zařízení však
pro mnohé z nich existuje jen volba mezi více méně drahým zařízením (případně
většinou obdobně drahou individuální nerodinnou péčí) a rodinnou péčí.

146

viz Kuchařová, Peychlová, 2014b.

147

Podrobněji jsou rozepsány v Kuchařová, Peychlová, 2014b.
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Rozpětí cen různých typů zařízení ilustruje tabulka č. 4.12. Neuvádí oficiální
data, taková nejsou k dispozici (ani u centrálně kontrolovaných financí registrovaných
mateřských škol nelze přesně zjistit úplaty rodičů vzhledem k tomu, že jejich výše je
v kompetencích obcí, které se musí řídit obecnými zákonnými normami podle
školského zákona). Z tabulky je zřejmá neopodstatněná nerovnost finanční dostupnosti
zařízení denní péče pro rodiny a zvýhodnění těch rodin, pro které jsou dostupné
veřejné mateřské školy. U některých typů zařízení je evidentní i různost cen, která
není vždy v přímé závislosti na různosti kvality poskytované péče.
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Tabulka č. 4.12 Ilustrativní srovnání plateb rodičů za různé typy zařízení denní
péče*
Průměrná měsíční výše
úplaty za docházku

Typ zařízení

Veřejná MŠ

600-800 Kč

Soukromá komerční MŠ

3 000 - 8 000 Kč, ale
výjimkou není ani úplata
přes 10 000 Kč

Firemní MŠ (provozuje
zaměstnavatel nebo externí
subjekt podle školského zákona;
klíčovým rysem je
spolufinancování provozu
zaměstnavatelem)
Nezisková MŠ (provozuje
neziskový subjekt podle
školského zákona;
spolufinancování provozu pomocí
grantů, darů apod. je relativně
časté, ale ne vždy možné nebo
využívané)

Poznámka
Strop daný vyhláškou. Hlavním
zdrojem financování jsou pravidelné
státní normativní dotace a
prostředky zřizovatele.
Výše úplaty závisí na tom, zda MŠ
kromě pravidelných státních
normativních dotací a úplat rodičů
má jiné zdroje financování, na
objemu „nadstandardních služeb“ i
přístupu zřizovatele.

1 000 Kč – 2 000 Kč

Výše úplaty závisí na výši
spolufinancování ze strany
zaměstnavatele.

1 000 Kč – 2 000 Kč

Výše úplaty závisí na možnostech
finanční podpory formou grantů,
veřejných dotací, sponzorských darů
apod. a může se v průběhu let
zvyšovat i snižovat.

Jesle provozované veřejným
orgánem (podle živnostenského
zákona nebo obecně platných
právních předpisů)

1 000 Kč – 10 000 Kč

Firemní zařízení (provoz podle
živnostenského zákona nebo
obecně platných právních
předpisů)

1 000 Kč – 5 000 Kč

Jedná se o tzv. „veřejné jesle“
provozované do konce r. 2013 jako
zdravotnické zařízení, jejichž
zřizovatelem je obec, městská část
nebo kraj.
Výše úplaty závisí na výši
spolufinancování ze strany
zřizovatele.

Neškolské neziskové zařízení
s pravidelnou celodenní
docházkou (lesní školka, zařízení
při MC/RC apod.)

2 000 Kč – 8 000 Kč

Neškolské komerční zařízení
s pravidelnou celodenní
docházkou (soukromá
„školka“/„jesle“, zařízení při
komerčním MC/RC apod.)

2 000 Kč – 15 000 Kč

Dětská skupina (zatím
neuzákoněný typ služby)

?

Výše úplaty závisí na výši
spolufinancování ze strany
zaměstnavatele.
Výše úplaty závisí na možnostech
finanční podpory formou grantů,
veřejných dotací, sponzorských darů
apod. a může se v průběhu let
zvyšovat i snižovat.
Výše úplaty závisí na tom, zda jsou
z ní hrazeny veškeré mzdové a
provozní náklady nebo je provoz
zařízení dofinancováván i z jiných
zdrojů.
Výši úplaty určuje zřizovatel.
Vzhledem k možnostem daňových
zvýhodnění zřizovatele i rodiče lze
ale očekávat nižší ceny než u
komerčních a mnohých stávajících
neziskových zařízení.

*) Uvedená cenová rozpětí jsou jen orientačními odhady vyvozenými z provedených expertních rozhovorů a
z veřejně dostupných ceníků různých typů zařízení. Reálně požadované poplatky mohou u konkrétních
zařízení uvedený rozsah i výrazně přesahovat, ale mohou být i nižší v závislosti na dostupnosti různých
finančních zdrojů.
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Jednou z již zmíněných inspirativních zásad francouzského systému denní
péče o děti je požadavek, aby volba formy nerodinné péče rodiči byla co nejvíce
svobodná, neovlivněná příliš vnějšími okolnostmi, jako je právě cenová dostupnost. Je
proto aplikováno kombinované financování služeb denní péče tak, aby nárok na
příspěvky z veřejných zdrojů měly všechny typy zařízení a rodičům byla umožněna
volba z nabídky zařízení nezávisle na socio-ekonomické situaci rodiny (viz Paloncyová
at al., 2013b). Systém financování (mimo mateřské školy spadající do resortu školství)
je založen na státem garantované podpoře ze systému sociálního zabezpečení i
státního rozpočtu (přes síť Pokladen rodinných dávek CAF148), přičemž peníze z těchto
a dalších zdrojů se rozdělují podle základních společných pravidel pro všechny typy
péče o předškolní děti všech věkových kategorií a pravidla jsou konkretizována pro
jednotlivé typy péče. Z veřejných zdrojů jsou podle striktních předpisů poskytovány
příspěvky jak na počáteční investice do zařízení či jejich rozšíření, tak u některých
typů také na provoz zařízení. Finanční podpora od CAF je koncipována tak, aby
iniciovala finanční účast obcí (např. povinným podílem obcí na celkové investici jako
podmínka získání státních zdrojů). Finančně jsou podpořeni při využívání kolektivních i
individuálních forem péče podle daných pravidel také rodiče (dávka „doplněk na hlídání
dětí“, daňové bonusy).
Názory odborníků k otázkám financování služeb denní péče o děti
Představitelé odborné veřejnosti se většinou shodují na kritice českého způsobu
financování kolektivních zařízení denní péče a výchovy dětí, zejména existujících
nerovností (mezi typy zařízení i v rámci některých typů zařízení) – viz tabulka č. 4.13.
Vyskytují se však mezi nimi různé názory na žádoucí změnu v této oblasti a zavedení
systémovějšího přístupu, zejména pak v otázkách podílu jednotlivých zdrojů veřejných
financí a využití dalších možných zdrojů.
Tabulka č. 4.13 zobrazuje základní strukturu finančních zdrojů zařízení denní
péče, nicméně ukazuje především ojedinělost zákonného nároku na státní finanční
podporu u mateřských škol, zatímco ostatní typy zařízení mohou z veřejných rozpočtů
získávat finance jen nenárokově (v dotačních systémech, dle rozhodnutí obecních a
krajských samospráv). Zřetelné jsou v ní rozdíly ve výši úplaty od rodičů v různých
typech zařízení. Ty vyplývají z omezené možnosti vyjít vstříc rodinám (zejména
s nižšími příjmy) stanovením co nejnižších poplatků v jiných typech zařízení než MŠ,
což je dáno absencí zákonného nároku na podporu služeb analogických výchově v MŠ.
Markantní je to u dětských skupin, u nichž návrh zákona stanovuje pro větší skupiny
stejně jako v MŠ náročná kritéria na parametry zařízení, aby mohla získat povolení
v jeho intencích.

148

Blíže o Pokladně rodinných dávek viz Paloncyová et al. 2013b nebo Kuchařová, Peychlová 2014.

156

4. Kolektivní nerodinná péče - výsledky šetření

Tabulka č. 4.13 Přehled zdrojů financování jednotlivých typů zařízení denní
péče:
Mateřské školy v režimu
školského zákona
(veřejné i soukromé)

Státní
rozpočet zákonný
nárok

Rozpočtové
určení daní
(RUD) obce a kraje

Ve formě normativů od
MŠMT, dotace pokrývají:
platy, odvody, fond
kulturních a sociálních
potřeb, dohody o provedení
práce nebo o pracovní
činnosti, ostatní neinvestiční
výdaje a další
(Školský zák. č. 14/2005
Sb., § 160)
- investiční náklady (pouze
u veřejných MŠ)
- možnost přispívat na
položky rozpočtu dotované
v normativech (viz výše) za
účelem navýšení objemu
prostředků MŠ

Zařízení
v režimu
živnostenského
zákona

Zařízení
v režimu obecně
platných
právních
předpisů

-

-

-

Vlastní
prostředky
zřizovatele

v kompetenci zřizovatele

v kompetenci
zřizovatele, hlavní
zdroj financí vedle
úplat rodičů

Poplatky
rodičů

měsíčně maxim. 50 %
skutečných průměrných
měsíčních neinvestičních
nákladů právnické osoby
vykonávající činnost
mateřské školy, které
připadají na předškolní
vzdělávání dítěte v MŠ,
popřípadě dítěte v
příslušném druhu provozu
mateřské školy, v
uplynulém kalendářním roce
(Školský zák. - č. 14/2005
Sb.) – tj. 50 % z nákladů
na dítě spadajících do řádku
„RUD“

Podle dohody se
zřizovatelem,
právně
neomezeno

Dotační
programy
ministerstev
a KÚ

možnost dotační podpory od
krajského úřadu dle
vzájemné dohody a
v závislosti na objemu
dostupných prostředků KÚ

-

dle vzájemné dohody
(nadace) nebo na základě
úspěchu v grantové soutěži
(nadace, fondy)

dle vzájemné
dohody (nadace)
nebo na základě
úspěchu
v grantové soutěži
(nadace, fondy)

Nadace,
evropské a
mezinárodní
fondy apod.

Zařízení
v režimu
zákona o
dětské skupině
(ZDS)

úlevy na daních
pro zřizovatele
podle ZDS

možnost
příspěvků z
rozpočtu obcí,
příp. krajů

možnost
příspěvků z
rozpočtu obcí,
příp. krajů

v kompetenci
zřizovatele

v kompetenci
zřizovatele,
hlavní zdroj
financí vedle
úplat rodičů

Podle dohody se
zřizovatelem,
právně
neomezeno

Podle dohody se
zřizovatelem,
právně
neomezeno

možnost dotační
podpory od MPSV
(příp. jiného
ministerstva)
nebo krajského
úřadu
dle vzájemné
dohody (nadace)
nebo na základě
úspěchu
v grantové
soutěži (nadace,
fondy)

?

dle vzájemné
dohody (nadace)
nebo na základě
úspěchu
v grantové
soutěži (nadace,
fondy)

Podle většiny účastníků skupinové diskuse, konané v rámci projektu „Nové
formy denní péče o děti v České republice“ se zástupci obecních a krajských samospráv, nekoresponduje výše úplaty, vybírané od rodičů za docházku do
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mateřských škol podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s
reálnými výdaji na poskytovanou službu149. Podle ní se měsíční „strop“ výše úplaty
pohybuje u jednotlivých zařízení pod hranicí 1 000 Kč. Přitom, jak jsme výše uvedli,
rodiče deklarují jako jakýsi „strop“ svých možností ve výši 1 000 Kč na jedno dítě
(kapitola 4.2). Zástupci samospráv i zařízení denní péče, kteří se zúčastnili diskusí,
jsou přesvědčení, že tento nízký limit na výši úplat „deformuje“ obecné představy
rodičů o nákladech na péči v těchto zařízeních, které se pohybují v rozsahu 5 000 až
10 000 Kč za jedno místo na měsíc. Toto ve svém důsledku vede k převisu poptávky
ve veřejných MŠ a naopak relativně znevýhodňuje postavení kvalitních neškolských
zařízení, která jsou nucena za docházku účtovat vyšší sazby, aby pokryly své výdaje.
Naopak, některé soukromé MŠ, které jsou zapsány ve školském rejstříku, mohou této
obecné cenové diskrepance mezi službami veřejných MŠ a neškolských zařízení
využívat ve svůj prospěch, kdy si i navzdory tomu, že čerpají normativy, účtují
poměrně vysoké poplatky za docházku, což může zpětně vrhat negativní světlo na
soukromá zařízení jako celek (viz též kapitolu 4.3.1).
Podle názorů řady dotázaných expertů by MŠ potřebovaly, navzdory jejich
dotování ze státního rozpočtu a dalším finančním zdrojům, získat více finančních
prostředků v zájmu dalšího zvýšení kvality vzdělávání (menší počet dětí na učitelku,
prodloužení provozní doby, nadstandardní aktivity atd., viz též kapitolu 1.1.1).
„Povolení“ vyšších úplat v mateřských školách by podle účastníků diskusních
skupin kromě vyrovnání podmínek v přístupu ke státním a nestátním zařízením (rozdíly
jsou podle účastníka diskuse v ČR nepoměrně větší než v zemích západní Evropy)
mohlo právě státním zařízením dopomoci k navýšení počtu pomocného personálu,
popř. k rozšíření provozních hodin a/nebo k otevření cesty k poskytování doprovodných
služeb. Rodiče nedosahující dostatečných příjmů pro pokrytí této částky by pak měli
být oprávněni čerpat přímo na pokrytí nákladů na služby péče o děti adresné státní
příspěvky. Argumentem proti zvýšení horní hranice úplat rodičů za MŠ však je, že
v rámci současného systému sociálních dávek by se staly pro nízkopříjmové rodiny (s
výjimkou těch, které mají nárok na dávku pomoci v hmotné nouzi) MŠ příliš drahými,
což je v rozporu s právem na vzdělání.150
Problémem jsou podle odborníků také kritéria nároků na umístění dětí ve školce,
které pro rodinu znamená dosáhnout na prakticky nejlevnější službu denní péče, pokud
s žádostí o umístění uspěje. Vzniká tu podle nich nespravedlivá situace pro jedny
(úspěšné) a zvýhodnění pro druhé (kteří místo nezískají). Např. byl uveden případ
vysokoškolsky vzdělané matky, která v důsledku běžně uplatňovaných kritérií nezískala
pro své dítě místo v MŠ, když chtěla aktivně v zaměstnání využít svou odbornost, a
mohla jít do zaměstnání jen za cenu vysokých poplatků za péči o dítě:
„Ale ona byla zaměstnaná, ona odváděla daně, jenom prostě stát jí nezřídil místo
ve školce. Bohužel neměla sourozence, tudíž ona skutečně 2,5 roku nesehnala
místo ve školce. A ona musela ze svého zaplatit přes těch 200 tisíc korun nějaké
[uvedeno jméno zařízení neziskové organizace], která teda naštěstí to pak
zlevnila, protože se pustila do evropské dotace. Ale vlastně ta paní byla strašně
státem diskriminovaná. A do školky chodila její sousedka, která měla dvě děti, s
mladším dítětem byla doma, to starší dítě jí dotoval stát, ona měla rodičovský
příspěvek, byla dotovaná ve školce a ještě byla doma s druhým dítětem.“
(zástupkyně neškolského neziskového zařízení denní péče)
149

Vyhláška stanoví, že „měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních
neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na
předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské
školy, v uplynulém kalendářním roce“.

150

Toto opatření bylo navrhováno již v roce 2012 ve Věcném záměru zákona o dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů (s. 53).
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Samostatným tématem se v diskusích s odborníky ukázala otázka možností
finančně podpořit přímo rodiče využívající služeb denní péče o děti a konkrétně
role rodičovského příspěvku v tomto kontextu. Mj. bylo navrhováno zrušit podmínku
nároku na něj celodenní rodičovskou (či analogickou) péčí a pouhými 46 hodinami
měsíčně využívání nerodinné placené péče i u dětí do dvou let věku jako nesystémový
prvek. Vzhledem k tomu, že v ostatních případech lze pobírat rodičovský příspěvek při
(neomezeném) pracovním zapojení, byla zvažována možnost nově rodičovský příspěvek koncipovat i jako „dávku na nerodinnou péči“. Jako nesystémové se jeví, když
někdo má dítě v MŠ a současně pobírá rodičovský příspěvek, zatímco jiný (např.
zaměstnaná matka s dítětem mladším dvou let) jej pobírat nemůže a přitom
nedobrovolně platí za drahou soukromou školku.
„Zrušit omezení rodičovskýho příspěvku, protože vlastně ten rodičovskej
příspěvek je ten příspěvek, ze kterýho ty rodiče si to mají platit. U těch
dvouletejch už to jakžtakž funguje.“ (zástupce zařízení denní péče)
„Že by bylo lepší prostě ho zrušit jako rodičovský příspěvek a dát to jako
příspěvek na dítě. A zrušit jakýkoliv omezení a prostě pak by se mělo řešit
jakoby, když to zařízení je dotovaný, což v dnešním případě je pouze školka, tak
by prostě měli možnost si tam to stáhnout. Protože my okamžitě, jak se to
uvolnilo v jeslích, tak jsme okamžitě zvedli ceny, protože jsme řekli - super,
teďka nepřicházíte o rodičovský příspěvek, tak šup ho sem jako. Tak by to mělo
ale fungovat, na to ten rodičovskej příspěvek oni mají.“ (zástupce zařízení denní
péče)

Názor na případné zavedení zcela nové dávky není mezi odborníky vyhraněný,
není to obecně diskutovaná otázka. Většinou vyjadřovali přesvědčení, že v rámci
dnešních dávek lze podporovat využívání nerodinné denní péče o děti, a to jejich
reformulací nebo úpravou. Týká se to hlavně současné (trochu nekonzistentní)
koncepce rodičovského příspěvku, ale i přídavku na dítě. V prvém případě vyjadřuje
následující citát názor více odborníků zúčastněných na rozhovorech:
„De facto se tak (zavedení dávky na nerodinnou péči - pozn. autorky) stalo v
okamžiku, kdy vyplácení rodičovského příspěvku, dávky původně konstruované
jako náhrada platu ve fázi intenzivní rodičovské péče, od druhého roku věku
dítěte není limitováno dalším příjmem příjemce příspěvku. Rodiče tedy mohou
zvolit souběh platu a rodičovského příspěvku a ten využít na úhradu nákladů na
péči.“ (z expertního rozhovoru)

V rámci expertních rozhovorů např. zazněl i takovýto názor:
„Místo nové dávky „na nerodinnou péči“ by stálo za úvahu vrátit se ke konstrukci
přídavků na děti jako netestované dávky, jejímž účelem není zamezit riziku
ohrožení chudobou u nízkopříjmových rodin, ale právě kompenzovat náklady
spojené s péčí a výchovou dětí. Tím, že by stát poskytl přídavek na dítě všem
rodinám, umožnil by lepší podmínky pro realizaci svobodné volby rodinné strategie - rodiny samy by volily, jaký druh péče by zvolily a zaplatily z přídavků.
Souběh přídavků na dítě s rodičovským příspěvkem by zároveň zmírnil nevýhodnou pozici, ve které se ocitají rodiče pečující o dítě mezi druhým a třetím rokem
věku, kteří se rozhodnou pro osobní péči, a tedy nemají příjem z profesní činnosti,
ačkoliv jim to zákon umožňuje.“ (z expertního rozhovoru)

Představitelé obecních samospráv zmiňovali nedostatečnost veřejných finančních zdrojů, se kterými obce pracují, ve vztahu k nárokům služeb denní péče
na lokální úrovni, příp. konkrétním opatřením vlády. Aktuálně je to plán na povinnou
docházku do posledního ročníku předškolní výchovy:
„Stát si vždycky něco vymyslí, pak to takhle hodí na ty obce a vy se s tím
poperte. Teda příklad je třeba poslední ročník. Obec zajistí ... poslední ročník
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mateřské školy pro děti s místem trvalého pobytu v obci. Takže třeba u nás, než
se udělaly ty nový místa, polovinu všech těch míst ve školkách zabrali ty
předškoláci. Ty jsme museli vlastně plně dotovat ze svého, protože oni neplatí
ani korunu. A je to pro nás nesmírná finanční zátěž. ... ty obce si myslím, že
docela v tomhle směru úpí, pokud jsou na ně jenom přehazovány nějaké
pravomoci, které ze zákona musí splnit a nejde to ruku v ruce s tou finanční
injekcí.“ (zástupkyně obecní samosprávy)

Možnosti změn financování služeb denní péče o děti
Příspěvky či investice do oblasti služeb denní péče z veřejných zdrojů jsou v
současnosti nedostatečné, a to ze tří následujících hledisek:
- z hlediska vysokých skutečných nákladů zřizovatelů a poskytovatelů služeb denní
péče, které omezují potenciální zřizovatele v rozhodnutí investovat a provozovat
zařízení dostatečně dostupná pro rodiče;
- z hlediska poplatků rodičů, zejména ve vztahu k možnostem nízkopříjmových sociálních skupin, pro které služby denní péče plní soubor funkcí s důrazem na funkci
sociálně aktivizační; mnohým matkám se nevyplatí vracet na trh práce, pokud
náklady na péči o dítě výrazně redukují skutečný příjem a dokud mají nárok na
rodičovský příspěvek;
- a v neposlední řadě také z hlediska individuálních a společenských efektů kvalitní
péče a výchovy v raném věku pro úspěšnost jedince v dospělosti a jeho lidský
kapitál151.
K vyšší finanční podpoře sytému denní péče by měl přispět stát i samosprávné
orgány, zejména obce. Zatím se však nepodařilo dosáhnout společenského konsenzu
ohledně podpory rané péče a výchovy mimo oblast školství ve smyslu vytvoření
rovnoprávných podmínek pro rodiny využívající různé formy denní péče o děti od
nejútlejšího věku a pro svobodnou volbu rodičů při jejich výběru. Důsledkem jsou mj.
limitované možnosti a často malý zájem samospráv pro významnější přímou finanční
podporu zařízení denní péče různého typu a také profesionalizovaných individuálních
forem péče, přestože příklady ze zahraničí i domácí rozbory ukazují na pozitivní
dopady vyšších státních a obecně veřejných investic v této oblasti.
Z výše uvedeného se jako žádoucí ukazují změny trojího zaměření:
a)
Rovnovážné zpřístupnění služeb různých typů denní péče a podpory variability
služeb lze řešit zavedením nárokového přispívání z veřejných zdrojů i pro jiné
formy zařízení než jen mateřské školy, pokud prokazatelně poskytují služby splňující
stanovené standardy péče a jsou relevantní místní poptávce. Předpokladem je
stanovení podmínek nároku a forem takovýchto finančních podpor ze státního a
obecních, příp. krajských, rozpočtů.
Jednou z možností je zavedení systému přímých příspěvků na provoz a/nebo
počáteční investice zařízením. I zde se lze inspirovat výše zmíněným příkladem
Francie. Pro zajištění efektivity vynakládání takovýchto zdrojů je nutné určit základní
podmínky a pravidla finanční podpory, a to obdobně u všech zařízení denní péče
zřizovaných v budoucnu podle zákona o dětských skupinách152 (podobně jako u MŠ), a
151

Srv. např. s Hašková, Saxonberg, 2013; Mejstřík et al., 2011. Jiný společenský přínos rozvinutého
systému služeb denní péče připomínají Kalíšková a Münich, když ukazují ekonomické dopady absence
matek nejmenších dětí na trhu práce (Kalíšková, Münich, 2012).

152

Mj. proto, že např. v návrhu zákona o dětských skupinách se navrhují pro tato zařízení v případě počtu
dětí 13-24 téměř shodné hygienické a další požadavky, takže se DS s tímto počtem dětí oproti
původnímu záměru stávají dražšími než MŠ právě proto, že MŠ jsou dotovány ze státních zdrojů.
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prosazovat kombinované financování s účastí státu pro poskytování denní péče o děti
v neškolských zařízeních.
Další možností jsou daňová zvýhodnění, jejichž jedna z variant je v současnosti součástí návrhu zákona o dětské skupině (viz kapitola 1.1.4). Zde se odečet
nákladů na provoz z daní týká zřizovatelů zařízení – zaměstnavatelů, tedy jen jedné
skupiny zřizovatelů. Další možnost navrhla jedna z dotázaných expertek:
„Pro financování nerodičovské péče by měla sloužit:
A/153 daňová opatření, kterými stát (byť v současné době nedostatečně) zohledňuje zvýšené náklady rodin s nezaopatřenými dětmi (odpočet ze základu daně
na poplatníka/vyživované dítě), přičemž je v zájmu rodin, aby byl tento odpočet
narovnán a dosahoval stejné výše jak u poplatníka, tak u nezaopatřeného dítěte.
Rodiny s malými dětmi mohou takto „uspořené„ prostředky využít právě na
nákup služeb péče (náklady na nákup služeb představují vedle dětských plen asi
nejvyšší položku v rodinném rozpočtu).“ (z expertního rozhovoru)

V zájmu úsporného hospodaření s veřejnými prostředky by rozhodování o jejich
alokaci mělo vždy předcházet provedení ekonomického a demografického rozboru
vývoje poptávky jako podklad zhodnocení smysluplnosti investic do různých forem
denní péče podle lokalit a typů obcí.
Zvážit je třeba další možnost snížení investičních a provozních nákladů
zřizovatelů zařízení denní péče o děti, která se týkají zejména dětských skupin a
zařízení provozovaných podle obecně platných právních předpisů, a to zavedením
méně náročných stavebně technických a hygienických požadavků v mezích objektivně
zdůvodněných standardů, které nadměrně nesníží kvalitu služeb denní péče.
b)
Na poskytování finančních příspěvků zmíněných v bodě a) lze hledat zdroje
jednak ve vyšším podílu příjmů obcí z rozpočtového určení daní a jednak v
zavedení účelových dotací a grantů, poskytovaných na základě zdůvodněných a
odborným šetřením prokázaných potřeb obcí v poskytování služeb denní péče.
Současně s navýšením a institucionálním zajištěním finančních příspěvků obcím
na rozvoj služeb denní péče a výchovy dětí je nutné motivovat obce ke zvýšení
finanční podpory zařízení denní péče z jejich rozpočtů. Samosprávy obcí musí být
samy otevřené poptávce po těchto službách a hledat ve svých zdrojích možnosti a při
rozhodování o obecních preferencích dávat do popředí podporu těchto služeb. Lze však
podpořit iniciativu obcí tím, že se jim poskytne jistota, že stát má jasnou koncepci
rané péče a výchovy dětí a že přispěje svými nástroji (podle bodu a). Stát musí mít na
druhé straně jistotu, že vložené peníze budou vynaloženy efektivně, tzn., že skutečně
přispějí ke zpřístupnění služeb péče rodinám, které je potřebují, a že se jedná o
projekty s ověřenou perspektivou trvání.
Účinným nástrojem motivování obcí bez dopadů na finanční zdroje státu je
vytváření prostředí jednoduché, obce příliš nezatěžující, a přitom transparentní
administrace státních a krajských dotací a jiných finančních toků ve prospěch obce na
oblast služeb rané péče a výchovy dětí.
c)
Paralelně nebo alternativně je možné přispívat přímo rodičům využívajícím
služby denní péče o děti jakéhokoliv typu (včetně individuální nerodinné péče), a to
buď formou dávek, nebo daňových zvýhodnění. K tomu v současnosti není politická
vůle a mezi odborníky existují různé názory (zmíněno v předchozím textu).

153

Návrh B) se týká využití příspěvku na dítě a byl uveden dříve v této kapitole.
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Bylo by žádoucí po vzoru francouzského systému (viz mj. Paloncyová et al.,
2013b) analyzovat možnosti zavedení dávky/příspěvku na nerodinnou péči
zohledňující příjmy rodičů a ceny různých typů a forem nerodinné péče. Finanční
podpora státu směřovaná k rodičům by měla umožnit svobodný výběr jakéhokoliv
typu legálně poskytované služby (veřejná MŠ, jiná kolektivní zařízení, chůva), která
formálně splňuje stanovené standardy kvality (formalizováno zákonnou registrací), a
to pro rodiny s různou příjmovou úrovní, tzn., že by dávka na nerodinnou péči byla
odvislá od této úrovně. Měla by narovnat stávající nerovnosti spojené s využíváním
odlišných forem péče o děti, tedy zohledňovat i odlišnost poplatků rodičů za různá
zařízení (měla by např. být minimální nebo nižší u státem dotovaných zařízení, tedy
MŠ). Mohla by být dávkou systému státní sociální podpory.
Aktuálně by bylo možné přehodnotit koncepci a účel rodičovského příspěvku, který by měl dvojí funkci, pro zaměstnané (výdělečně činné) matky by sloužil
jako příspěvek na nerodinnou péči o dítě a pro ostatní byl jako doposud náhradou
příjmu. Příspěvek by tak mohl být vyplácen i matkám dětí mladších dvou let nezávisle
na způsobu zabezpečení péče o dítě a rozsahu výdělečné aktivity rodiče.
Otázkou je, jak vyřešit případný souběh úlevy na dani, navrhovaný v návrhu
zákona o dětské skupině, a „dávky na nerodinnou péči“. Pokud by však tato dávka
zohledňovala příjem rodiny, měl by nárok na ni vzniknout jen těm rodinám, kde i po
úlevě na dani jejich příjmy nedosáhnou limitu určeného pro nárok na novou rodinnou
dávku. Možným řešením je i to, že bude možno využít jen jednu z těchto forem a
rodiče si budou muset vybrat, který způsob finanční podpory využijí.
4.3.2.4 Podpora komplexního pojetí služeb denní péče o děti v celém
předškolním věkovém spektru
Na závěr této kapitoly se vraťme k obecným zásadám, které se uplatňují ve
funkčním systému rané péče a výchovy dětí. Veřejnost i politici velmi pozvolna
přecházejí od pojetí, že služby denní péče o děti slouží hlídání dětí matek, které chtějí
pracovat, k pojetí, že je to mnohostranně celospolečensky prospěšná služba.
Český systém kolektivní denní péče o děti si však uchovává výše zmíněnou
polaritu. Na jedné straně působí tradiční forma - mateřské školy, kterým bývá
připisováno „výsadní“ vzdělávací poslání. Na druhé straně jiným formám je často
nezasvěceně (z důvodu neinformovanosti a s odvoláváním na absenci právního
základu) přisuzována role „pouhé zabezpečovací“ péče o děti („hlídání“) v době, kdy
rodiče pracují. V žádném z těchto přístupů není dostatečně zohledněno, že český
systém potřebuje především novou širokou koncepci rané péče a vzdělávání, která by
byla uplatňována v zařízeních různých forem a zaměření vycházejících z věku, ale
především z potřeb a předpokladů dětí, z potřeb a požadavků jejich rodičů a ze situace
jejich rodin. Není dostatečně rozšířeno povědomí o širokém poslání služeb denní péče
o děti, přesahující hlídání dětí zaměstnaných rodičů, tedy že zařízení rané péče a
výchovy plní také funkce výchovně-vzdělávacího formování mladé generace a funkce
sociálně-integrační a sociálně-terapeutické.
Prosazování jakkoliv jednostranného náhledu na funkce služeb denní péče (ať
principů vzdělávání v pojetí MŠ, nebo pouze „hlídání dětí zaměstnaných rodičů) do
činnosti zařízení kolektivní denní péče omezuje možnosti těchto zařízení poskytovat
výchovně-vzdělávací působení vlastními postupy pro potřeby velmi rané péče a
výchovy. To může stát v cestě např. provozovatelům mimoškolských zařízení ve
vyloučených lokalitách, jejichž snahou je přizpůsobovat program výchovy a péče tak,
aby skutečně účinně plnil i funkci sociálně-preventivní a terapeutickou, a přispíval tak
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mj. k primární prevenci. O taková zařízení často mívají rodiny ne úplně společensky
integrované větší zájem než o mateřské školy. I z tohoto hlediska se ukazuje role
zařízení denní péče o děti působících mimo školský systém vzhledem k jejich volnějším
a flexibilnějším „pravidlům“ (a přitom obdobně finančně dostupná) jako významná.
Je třeba prosazovat takový přístup, podle nějž služby denní péče a rané výchovy
nemají být náhradou výchovy v rodině, ale jejím doplňkem. Aby se zařízení denní péče
takto chovala, musí být otevřená rodinám a poskytovat vedle péče o děti i služby pro
rodiče a rodiny jako celek, a to zejména v případě rodin s nejmenšími dětmi, které
např. v otázkách postupného odlučování dítěte od matky/rodiny či v otázce slaďování
rodinné péče a zaměstnání potřebují mnohdy externí asistenci. Potvrzují to mj.
zkušenosti mateřských a rodinných center. Období raného dětství je pro rodiče dobou
vytváření rodičovských kompetencí, čemuž mohou napomoci služby napojené na
zařízení pečující v denní době o jejich děti. Můžeme pak hovořit o další funkci zařízení
denní péče o děti - výchovně-vzdělávací vůči rodičům.
V neposlední řadě správně nastavený systém služeb denní péče o děti pomáhá
vyrovnávání sociálních rozdílů a socializaci dětí. Širší pojetí služeb rané péče a výchovy
dětí by mělo též pomoci překonat dosavadní zanedbávání deklaratorně sice
podporované, ale v praxi ne dost uplatňované včasné péče.
Obecné úkoly rozvíjení systému služeb denní péče v této oblasti lze stručně
vymezit těmito body:
o Rozšířit pojetí výchovně-vzdělávací funkce služeb denní péče o děti a chápat ji jako
kontinuální proces, byť diferencovaný podle věku a schopností dětí (a jejich sociokulturního zázemí); docenit a podporovat povědomí o tom, že veškerá péče má
v sobě výchovný a vzdělávací aspekt.
o Formálně ocenit výchovně-vzdělávací působení kvalitních zařízení péče o děti v
batolecím věku při stanovování základních požadavků na tato zařízení či standardů
kvality.
o Skutečně zohledňovat individuální potřeby a zájmy dětí a přání rodičů.
o Koncipovat zařízení denní péče o děti jako otevřená zařízení, spolupracující s rodiči
a s relevantními organizacemi poskytujícími služby rodinám a dětem.
o Podporovat pojetí zařízení denní péče o děti jako prostoru kooperace rodičů a
odborných vychovatelů.
o Šířit povědomí o širokém poslání služeb denní péče o děti, přesahujícím hlídání dětí
zaměstnaných rodičů a zahrnujícím výchovně-vzdělávací formování mladé generace,
sociálně-integrační a sociálně-terapeutické funkce.
o Propagovat a šířit povědomí o úloze zařízení denní péče jako prostředí efektivní
prevence.
o Podporovat kombinaci služeb denní péče a výchovy dětí s dalšími službami pro
rodiny.
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5. Individuální nerodinná péče - služby chův
5.1 Úvod
Chůva samostatně pečuje o dítě nebo o děti v domácím prostředí. Jejím
hlavním úkolem je v době nepřítomnosti rodičů díky svým rodičovským a učitelským
kompetencím dítě motivovat, rozvíjet a vzdělávat. Chůva by měla umět poskytnout dítěti
základní péči v případě úrazu a postarat se o něj při běžném onemocnění. Jejím úkolem
je doplňovat rodiče, nikoli ho nahrazovat154.
Chůva vykonává obecně tyto činnosti:
¾

hlídání dětí,

¾

zabezpečení péče o hlídané dítě nebo děti,

¾

dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti,

¾

poskytování první pomoci,

¾

řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska,

¾

uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi,

¾

dodržování etických principů při práci chůvy,

¾

orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy,

¾

dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

Na základě expertních rozhovorů a diskusních skupin realizovaných v rámci
projektu byly identifikovány hlavní výhody a nevýhody služeb chův, a to jak pro chůvu,
tak pro dítě a rodiče (tabulka č. 5.1).

154

Kerdíková, Z., 2013; www.katalog.nsp.cz.
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nevýhody

výhody

Tabulka č. 5.1 Péče chůvy očima expertů z praxe (hlavní závěry skupinové diskuse
pořádané v rámci projektu)
pro chůvu
• velmi kreativní povolání
• nestereotypní povolání - stále
je třeba se učit
• svoboda, flexibilita - chůva si
může pracovní dobu a činnosti
naplánovat, samozřejmě v součinnosti s rodinou a s potřebami
dítěte
• individuální
práce
s malým
počtem dětí, v praxi převážně
s jedním dítětem

• vysoké požadavky na znalosti,
dovednosti, osobní odpovědnost
• sociální izolace od dospělých
(podobná izolace jako matka
na rodičovské dovolené, zejména pracuje-li chůva na plný
úvazek)
• omezená zastupitelnost v případě nemoci, dovolené (pokud
není
chůva
napojena
na
agenturu)
• absence možnosti sdílení, porady s kolegou, supervize a
možnost profesního růstu vůbec
• dočasnost a nejistota kontraktu
- např. dítě odroste, nastoupí
do školky, rodiče ztratí práci
• povolání vhodné spíše pro
přivýdělek - vzhledem k převaze poptávky rodičů po příležitostném hlídání obtížné pokrýt
rozsah celého úvazku
• příjem i při plném úvazku
obtížně stačí na krytí životních
nákladů chůvy
• povolání vhodné zejména pro
svobodné mladé ženy, nebo
v generaci
50
plus
(žena
s vlastními malými dětmi není
schopná zajistit garanci služby)

pro dítě
• individuální péče o dítě blízkou
osobou (matka, babička, chůva) v nejútlejším věku (dítě je
zralé pro péči v kolektivním
zařízení ve 3 letech)
• pocit bezpečí ve vlastním
prostředí (kontakt s jinými dětmi a dospělými na dětských
hřištích, v kroužcích a v rámci
přátel a rodiny je v raném věku
pro socializaci dítěte dostačující)
• postupné odloučení dítěte od
matky
• příprava na přechod dítěte do
zařízení kolektivní péče
• obohacení zážitků, podnětů,
příznivý vliv na celkový vývoj
a rozvoj dítěte
• nižší nemocnost než v případě
docházky do kolektivního zařízení
žádné nejsou? - napadá mě
určitá potíž, než si dítě na chůvu
zvykne

pro rodiče
• sounáležitost s rodinou - výchovné postupy probíhají v souladu s přáním rodičů
• flexibilita služeb (časová, prostorová, co do rozsahu a typu
péče) a možnost individuální
domluvy
• postupné odloučení dítěte od
matky / otce
• příprava na přechod dítěte do
zařízení kolektivní péče
• příležitost pro matku/otce být
zapojeni na trhu práce
• příležitost
pro
odpočinek
matky/otce a nabrání nové
energie pro péči o dítě
• hlídání dítěte v případě nemoci

• omezená zastupitelnost chůvy
v případě nemoci, dovolené
(pokud není napojena na
agenturu)
• finanční nedostupnost (zejména
u pravidelné péče) pro rodiny
s běžnými příjmy
• narušení soukromí rodiny, nutnost domluvy všech členů
rodiny
• pro někoho náročné odhodlat
se svěřit dítě cizímu člověku
• u matek někdy problém vyrovnat se s pocity žárlivosti vůči
chůvě,
osobními
výčitkami
z pochybností o správnosti rozhodnutí o návratu do zaměstnání apod.

Dle stávajících právních předpisů v České republice je nejjednodušší, odebírá-li
rodič od chůvy služby poskytované na základě příslušného živnostenského oprávnění
na péči o děti. Další pro všechny strany legální možností je, pokud rodič využívá služeb
chůvy, která je zaměstnána agenturou, v tom případě je uzavřen smluvní vztah mezi
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agenturou a rodičem a mezi agenturou a chůvou. Možnost, že by rodič jako fyzická
osoba zaměstnal chůvu na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či
dohody o pracovní činnosti v České republice na rozdíl od řady jiných zemí není
využívána, neboť je pro rodiče velmi složité být zaměstnavatelem se všemi
povinnostmi, které se na tuto pozici dle současné legislativy váží. Současné možnosti
najímání chůvy z hlediska pracovněprávních vztahů mezi rodičem a chůvou
schematizuje následující tabulka155.
Tabulka č. 5.2 Možnosti zaměstnávání chův v České republice
Rodič
Chůva

Fyzická osoba
(bez
živnostenského
oprávnění)

Fyzická osoba
bez podnikatelského oprávnění
Rodič by se mohl stát zaměstnavatelem
chůvy (bez živnostenského oprávnění),
nicméně u nás tato forma pracovněprávního vztahu v praxi prakticky není
využívána, neboť pravidla, která stanoví
česká legislativa, jsou pro fyzické osoby
v roli zaměstnavatele příliš komplikovaná
(registrace u zdravotní pojišťovny, na
České správě sociálního zabezpečení, na
finančním úřadě, vedení evidenčních listů,
zajištění školení bezpečnosti práce
apod.), a náklady na chůvu by pak pro
rodiče byly enormně vysoké.
Jednorázová výpomoc rodičům při péči
o malé děti je možná v rámci příležitostné
výdělečné činnosti. Nesmí naplňovat
znaky podnikání, nesmí jít o opakovanou,
soustavnou činnost.
Pokud si osoba příležitostnými výdělky
vydělá v roce 2014 méně než 30 tisíc Kč,
jsou tyto příjmy osvobozeny od daně.
Rodič odebírá služby poskytované
chůvou na základě příslušného
živnostenského oprávnění.

Živnostnice
(živnost na péči
o děti)

Chůva své služby může poskytovat jako
hlavní/vedlejší činnost. Ze svého výdělku
odvádí daně a povinné odvody na
pojistné.
Rodič a chůva uzavírají tzv.
nepojmenovanou smlouvu dle
občanského zákoníku v ústní/písemné
formě.
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Podnikatel
Rodič s podnikatelským oprávněním se
může stát zaměstnavatelem chůvy,
nicméně osobní náklady na chůvu
nemůže zahrnout do nákladů pro daňové
účely. Z tohoto důvodu tato forma není
využívána. (V praxi je zákon často
obcházen tak, že osoba pečující o dítě je
zaměstnána na pozici uklízečky,
sekretářky apod.).
Aby rodič-podnikatel mohl zaměstnat
chůvu a osobní náklady zaměstnance za
ni mohl zahrnout do nákladů pro daňové
účely, musel by sám podnikat v oblasti
služeb péče o děti a disponovat
příslušným živnostenským oprávněním.

-

Rodič odebírá služby poskytované
chůvou na základě příslušného
živnostenského oprávnění.
Chůva své služby může poskytovat jako
hlavní/vedlejší činnost. Ze svého výdělku
odvádí daně a povinné odvody na
pojistné.
Rodič a chůva uzavírají tzv.
nepojmenovanou smlouvu dle
občanského zákoníku v ústní/písemné
formě.
Výdaje na chůvu rodič nemůže zahrnout
mezi daňově uznatelné náklady.

Podrobněji viz Barvíková, Paloncyová, 2014a, b; Paloncyová et al., 2013b.
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5.2 Výsledky výzkumu Péče 2013 a diskusních skupin vybrané poznatky
Nerodičovská péče o nejmenší děti je často realizována v rámci širší rodiny (zejména prarodiči)
nebo za výpomoci známých.
U dětí starších tří let preferují rodiče veřejné mateřské školy. Mezi hlavní důvody patří vysoká
důvěra v kvalitu veřejných mateřských škol, jejich finanční dostupnost (především kvůli dotacím
z veřejných rozpočtů) a malá zkušenost rodičů s jinými formami služeb.
Komerční služby individuální péče o děti na území ČR nejsou doposud příliš rozvinuty. Nejvíce
jsou využívány v Praze a okolí a dalších velkých městech, jinde jen sporadicky.

5.2.1 Osobní zkušenost českých matek se službami chův
V souboru dotázaných matek ve výzkumu Péče 2013 mělo osobní zkušenost
s péčí chůvy, tj. osoby, která za úplatu poskytuje péči o děti, a to buď v domácnosti
rodiny dítěte, nebo ve své vlastní, jen velmi málo z nich - 31, tj. 4 %. Jednalo se
převážně o ženy s maturitou (14) nebo vysokoškolským vzděláním (13), vychovávající
své dítě v úplné rodině (26). Z hlediska obcí byly zastoupeny všechny hlavní velikostní
kategorie, tyto ženy tedy nebyly, jak by bylo možné předpokládat, pouze z velkých
měst.
Nejčastěji se chůva starala o děti ve věku dvou až tří let (tabulka č. 5.3), a to
zejména příležitostně (v případě nemoci, ve večerních hodinách apod.).
Tabulka č. 5.3 Využívání péče chůvy dle věku dítěte (abs. hodnoty)
věk dítěte

pravidelná péče

příležitostná péče

bez péče chůvy

neví

celkem

realita potenciál

potenciál

realita

potenciál

realita

potenciál

6-11 měsíců

4

5

3

5

24

18

3

realita potenciál

31

31

1-2 roky

5

4

11

16

15

8

3

31

31

2-3 roky

5

9

16

16

10

3

3

31

31

3-4 roky

2

6

12

15

17

6

4

31

31

4-6 let

2

6

9

10

20

5

10

31

31

Zdroj: Péče 2013
Pozn.: Pravidelná péče byla v dotazníku definována jako péče minimálně jednou týdně, příležitostná péče
jako péče např. v případě nemoci dítěte, ve večerních hodinách, v době prázdnin. Potenciál = matka se
zkušeností se službami chův (31) by je v tomto věku dítěte využila. Bez péče chůvy = v tomto věku matka
chůvu (zatím) nevyužívala.

Pokud by se matky, které mají zkušenost s využíváním služeb chův, měly
znovu rozhodovat o využití služeb chůvy, ve většině případů by se rozhodly kladně
(tabulka č. 5.3 sloupce „potenciál“). Z detailnějšího pohledu na data je patrné, že by
dokonce služby chův využívaly více, než tomu bylo v realitě, neboť ve všech
sledovaných věkových skupinách je počet matek, které by péči chůvy využily, vyšší,
než tomu bylo ve skutečnosti, a to jak v případě příležitostné, tak i pravidelné péče
(se dvěma výjimkami).
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Hlavním důvodem, proč matky využily služeb chůvy, byla potřeba zajistit péči
o dítě v době, kdy matka pracovala (22 matek označilo tento důvod za zásadní, 4 za
spíše důležitý). Jak je zřejmé z tabulky č. 5.3, jednalo se zejména o příležitostné
hlídání, nikoli o alternativu k celodenní péči v jeslích či mateřské škole. Chůva byla
často najímána i v situacích, kdy si matka potřebovala vyřídit osobní záležitosti nebo
odpočinout (10 matek to označilo za zásadní důvod, 6 za spíše důležitý). Osobní
preference individuální péče před péčí v kolektivním zařízení uvedla přibližně třetina
těchto žen (4 matky je označily za zásadní, 6 za spíše důležité). Nedostatek míst
v jeslích nebo v mateřské škole hrál nějakou roli v rozhodnutí matky využít chůvu jen
v jedné pětině případů (3 zásadní, 3 spíše důležité).
Pokud již rodina spolupráci s (nějakou) chůvou někdy ukončila, bylo tomu
nejčastěji proto, že této služby již nebylo zapotřebí (péče byla zajištěna jinak, dítě
dosáhlo věku, kdy již péči chůvy nepotřebovalo apod.). Nespokojenost se službami
chůvy či jejich finanční náročnost byly důvodem pro ukončení spolupráce pouze ve
dvou, resp. třech případech. V době výzkumu s chůvou stále spolupracovalo 11 matek.
Využívání služeb chův dle zkušeností expertů
Individuální služby péče o děti jsou zpravidla vyhledávány jako nouzové řešení z důvodu
nedostatečných kapacit veřejných institucionálních služeb, či jsou voleny rodiči, kteří
upřednostňují služby s individuálním přístupem k dětem anebo vyžadují flexibilitu služeb např.
s ohledem na své pracovní vytížení či jiné specifické potřeby.

Dle zkušeností expertů z praxe, kteří se zúčastnili diskusních skupin pořádaných
v rámci projektu, jsou služby chův nejčastěji pravidelně využívány jednou až dvakrát,
maximálně třikrát týdně. Časté je i hlídání dětí v době, kdy jsou nemocné, nebo v době
více méně bezprostředně předtím, než matka nastoupí do zaměstnání a chce dítě
postupně připravit na odloučení.
Pražské rodiny s průměrnými příjmy využívají péči chůvy většinou pouze na
přechodnou dobu do nástupu dítěte do kolektivního zařízení: „...z hlediska životního
standardu je prostě nutnost z finančních důvodů prostě to dítě umístit do kolektivní
péče. Přestože ta rodina jaksi vnímá, že je to třeba nevýhodné pro to dítě, ale prostě
život běží jinak.“
Zakázky se liší podle typu klientely, na které se organizace/agentura nabízející
služby chův orientuje - u rodin s průměrnými příjmy převažuje příležitostná péče, u
rodin s vysokými příjmy (celebrity, umělkyně, političky) často pravidelná, každodenní,
celodenní péče.
Ve výjimečných případech je chůva najímána v podstatě ze zvyku nebo jako
prevence, respektive pro případ náhlé potřeby:
R1:„... třeba jsem měla jednu chůvu, která byla v rodině deset let a nastupovala
tam k ročnímu miminku. A pak měli tříletý. Jo?... ale potom už dětem bylo deset
a sedm, a v podstatě jí už moc nepotřebovali. Ale oni už jí nepotřebovali dva
roky před tím... Tak ona tam chodila, kdyby náhodou dítě onemocnělo a uklízela
a dělala jiný věci... A za mnou pořád chodila a říkala - mě to tam už moc nebaví,
protože já s těma dětma moc nejsem. A ti rodiče ji za žádnou cenu nechtěli
pustit a platili jí opravdu stále ten plný úvazek, protože byli na tu svojí tetu
prostě zvyklý.“
R2: „Já jsem měla taky klientku, která byla na vysokém postu, kde si nemohla
dovolit ani den nepřijít do práce. Takže si platila chůvu na plný úvazek pro
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případy, kdy dítě bude nemocný. Takže, když zjistila, že má dítě ráno teplotu,
zavolala chůvě, chůva přijela a byla k dispozici. Protože já jí zase nemůžu slíbit,
že vždycky budu mít hned někoho volnýho, kdo hned přijede. Nejdřív to zkusili,
že dítě bylo ve školce a do pěti, začlo se počurávat a já nevím, co všechno a
bylo furt nemocné, prostě to nešlo. Takže chůva se honem rychle vrátila na plný
úvazek. A té matce to stálo za to, že jí má k dispozici a že má klid a ví, že když
budou potřebovat, tak že chůva je... Ale to jsou takový jako velký výjimky.“

5.2.2 Zájem o služby chůvy
Přes výše uvedená fakta svědčící o zatím spíše sporadickém využívání služeb chův v České
republice existuje v této oblasti dle výzkumu Péče 2013 poměrně značný potenciál.

Své dítě by do péče chůvy svěřilo 59 % dotázaných matek (Péče 2013), které
dosud nemají žádnou zkušenost se službami chův. Potenciální míra využití služeb
chůvy roste spolu s výší vzdělání. Vysokoškolačky by chůvu využily v 66 %, ale ani
ženy bez maturity tuto možnost nezavrhovaly (53 % by chůvu využilo). Počet dětí, typ
rodiny ani velikost obce neměly na daný postoj statisticky významný vliv.
Největší zájem o služby chůvy by byl pro děti starší dvou let (graf č. 5.1).
Pokud se zaměříme pouze na ty respondentky, které by chůvu alespoň jednou využily
(výše uvedených 59 %), stoupá jejich zájem o tyto služby chůvy od jednoho roku
dítěte. Nejčastěji by byly služby využity ve věku tří až čtyř let a ve věku čtyř až šesti
let, a to zejména příležitostně. Nezanedbatelný je však i potenciální zájem o služby
chůvy ve věku dva až tři roky dítěte. Vzhledem k tomu, že by se většinou jednalo o
příležitostnou péči, nejsou zatím služby chůvy vnímány jako alternativní způsob k péči
kolektivní nebo rodinné. Mohou však být důležitou pomocí při slaďování práce a rodiny
(chůva může např. dítě vyzvednout z jeslí / školky, pokud má matka neodkladné
pracovní povinnosti, v případě nemoci dítěte), ale zároveň mohou umožnit rodičům
věnovat se svým koníčkům nebo „jen“ relaxovat, a to v době, kdy mnozí prarodiče
stále pracují nebo žijí daleko od rodin svých dětí. Přesto, že je v české společnosti
pomoc širší rodiny tradičně hojně využívaná (když je to potřeba, pomáhají prarodiče
s péčí o děti 90 % respondentkám, z toho polovině z nich dokonce velmi často),
mohou být služby chůvy do určité míry její alternativou nebo doplňkem.
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Graf č. 5.1 Potenciální využití služeb chův dle věku dítěte – matky, které by
chůvu někdy využily (%)
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Názory dotázaných expertů na vhodnost individuální a kolektivní péče dle
věku dítěte
V názorech oslovených expertů na poskytování služeb chův převládala preference individuální péče o dítě blízkou osobou (matka, babička, chůva) v jeho nejútlejším věku. V otázce horní věkové hranice vhodné pro individuální péči nepanovala
jednoznačná shoda - někteří uváděli, že individuální péče je pro dítě nejvhodnější do
dvou let, někteří považovali individuální péči za ideální pro dítě do tří let. Její předností
je dle názorů expertů individuální přístup, přítomnost a pozornost blízké osoby, pocit
bezpečí dítěte ve vlastním prostředí. Velice důležitým kladem je i možnost maximálně
respektovat přání a zvyky rodičů i dětí. Kontakt s jinými dětmi a dospělými lze v tomto
věku dostatečným způsobem zajistit při pobytu na dětských hřištích, v kroužcích a
v rámci přátel a rodiny.
R1: „Já si teda myslím, že určitě dítě do tří let potřebuje individuální péči a
socializace probíhá na pískovištích, hřištích, případně nějakých aktivitách jako
jsou různé hudební, sportovní kroužky a podobně a scházení se v rámci rodiny,
přátel, kde se s dětmi svého věku potkávají a kde dochází k těm prvním
sociálním kontaktům a je tam minimum tedy nemocí a možnost infekcí a
podobně.“
R2: „Dítě má individuální přístup, výchova probíhá... výchovné postupy probíhají
v souladu s rodinou, což si myslím, že žádný jesle ani koutek nemůže nikdy
vynahradit. Dítě je ve svém prostředí, v pocitu bezpečí a je vychováváno v
sounáležitosti s rodinou.“

Ve třech letech je však dle většiny dotázaných expertů dítě již zralé pro péči
v kolektivním zařízení.
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R3: „Od tří let už to dítě opravdu potřebuje kolektiv a je vyloženě zase na škodu,
když dítě se s kolektivem nesetkává. To myslím, že i tak popsala řada
vývojových psychologů.“

5.2.3 Důvody pro a proti využívání služeb chův
Hlavním důvodem, proč by matky dotázané ve výzkumu Péče 2013
nevyužily služby chůvy, je preference vlastní péče o dítě. Ženy, které bychom mohly
označit jako striktně odmítající, tj. chůvu by v žádném věku dítěte nikdy nevyužily
(41 %), uváděly jako další nejzásadnější důvod nedůvěru k cizímu člověku a skutečnost, že pomoc s péčí o dítě mohou řešit jiným způsobem (pomoc rodiny, docházka do
kolektivního zařízení apod.). Pro matky, které by v určitém věku o chůvě uvažovaly
(59 %), nebyla nedůvěra k cizímu člověku tak zásadním důvodem pro odmítnutí služeb
chůvy. Tyto matky viděly častěji možnost jiného řešení péče o děti a zásadnější roli
v jejich rozhodování o typu péče o dítě hrála i finanční náročnost služeb chůvy. Více
důvěry jak k osobě chůvy, tak v kvalitu péče projevily vysokoškolačky, které zároveň
považovaly v porovnání s ostatními matkami za méně podstatné finanční náklady. I
pro ně ale platí preference osobní péče.
Nástrahy ve vztazích mezi chůvou a rodinou z pohledu expertů
Svěřit své dítě neznámému a cizímu člověku může být velmi náročné. Probíhá-li
péče v domácnosti rodiny, dochází k narušení jejího soukromí, což vyžaduje domluvu
všech členů rodiny, velké množství důvěry vůči cizímu člověku a morální a osobnostní
vyspělost chůvy. O vztahu mezi chůvou a rodinou nerozhodují jen její kvality, ale i
vzájemné sympatie.
R1: „Taky nevýhodou může bejt pro tu rodinu to, že si vlastně musí společně
domluvit všichni členové domácnosti, že si tam pustí někoho. Často se stává, že
maminka je přesvědčená, že ano, ale tatínek je proti, protože má pocit, že ta
maminka by to měla jakoby sama. Tak ne že by to bylo časté, ale stává se to, že
na tomhle to skončí. Jednou si pozvou chůvu a ten tatínek si trvá na svým,
takže... Ta shoda, je to cizí element do bytu, ta důvěra tam musí být.“
R2: „V zařízení ne.“
R1: „No ano, v zařízení v podstatě není až tak důležité, jak sympatická je paní
učitelka (...)“
R3: „No je pravda, že pustit si někoho do bytu je teda samozřejmě velký
problém, protože kromě toho, jestli je vám ten člověk sympatický, může to bejt
chůva nejlepší na světě a já vím, že je výborná, ale prostě tam ta chemie
neproběhne a je to vyřešeno. Takže to. A druhá věc je, že se mnou řeší, jestli
krádeže a to, jak jako agentura jsme proti tomuto pojištěni, proti krádežím (...)
je problematická a tak dále. Takže když si někdo hledá chůvu individuálně sám,
tak samozřejmě se toho hodně bojí. A je to taky to, že to pracoviště té chůvy v
té rodině je opravdu něco jinýho, nežli když si pozvu do školky nebo do dětské
skupiny, protože tam vlastně (...) odkládáte ty svoje masky, tam prostě nechcete
nic řešit, takže vy se svěřujete všanc té chůvě, že ona o vás v sámošce bude
někde povídat - to je příšerná bordelářka, ona nemá v kuchyni uklizeno nebo
něco takovýho, že jo. A to jsou prostě ty klienti, který tohleto řeší a který to, že
dají to někam do dětský skupiny, to odpadá. (...)“.
R4: „Ne, ale máte pravdu, je to... mně třeba moje klientka, jak mě proťukávala,
já jsem si připadala jak Fučík. A ona se mně jako omlouvala. Já říkám neomlouvejte se, je to přirozený. Pak si na mě pozvala všechny členy rodiny, já
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jsem tam seděla a pak, když jsem šla k další rodině, říkám - bude i manžel? Né, já to vyřídím sama.“

Podmínkou hladkého fungování péče o dítě chůvou je rovněž určitá osobní a
psychická vyzrálost rodičů, zejména matky, ale i chůvy. Pro matku nemusí být
jednoduché vidět své dítě šťastné v náruči jiné ženy, byť bylo jejich společným cílem,
aby dítě po dobu její vlastní nepřítomnosti nestrádalo. Může se objevit žárlivost na
chůvu. Podle jedné z účastnic diskuse tato komplikace nastává zejména v případech,
kdy je dítě 8 až 12 hodin denně v péči chůvy a matka se o něj téměř nestará, protože
nemá čas, nebo se nechce dítěti věnovat, anebo v případech, kdy je matka v době
péče chůvy přítomná: „To jsem taky zažila, že maminka pracovala z domova nebo
byla umělkyně a prostě chůvu měla vedle sebe. A chůva uměla prostě děti zaujmout,
měla na to talent a byla šikovná a ty děti si s ní rády hrály.“ Aby tyto problémy
nenastaly, je zapotřebí, aby chůva věděla, kde je ve vztahovém systému nejbližších
osob dítěte její místo, aby ve vztazích s dítětem a jeho rodinou ctila hranice a soukromí
rodiny.
R1:„...pro tu chůvu je snadný říct - ty chudáku, kdybys mě neměl, maminka
pracuje, ta je pořád v práci...“
R2: „Ježiš, no tak... to jsou takovýdle věci... to je za hranicí.“
R1: „No, je to za hranicí, ale vycházím z mý praxe... vím, že takový chůvy
prostě jsou.“

Důležitou roli v předcházení i řešení těchto problémů může hrát agentura či jiný
subjekt, který chůvám poskytuje vzdělání a odbornou přípravu a supervizi, nebo
zprostředkovává jejich služby. Do určité míry lze těmto problémům předejít i pečlivým
výběrem vhodné chůvy pro danou rodinu.
R1: „Pak si myslím, že je hrozně jakoby důležitý, aby s chůvou vedení agentury
nebo nějakého zařízení, jesliček nebo zřizovatel, tak aby se v tomhletom vyznalo,
aby dokázalo poradit, aby třeba i mělo k dispozici nějakou psychologickou poradnu, co se týká komunikace..., vysvětlit to chůvě, že tahle situace může nastat,
že když se to stane, tak aby se na ní obrátila. A abych já se jí pokusila pomoci,
případně si promluvila s maminkou. Dá se vysvětlit, že to dítě... ať je ráda, že
dítě je taky šťastné s někým jiným a umí jiné hry a prostě dá se to určitě
vysvětlit.“
R2: „Chůva musí vědět, že ona, i když o některých věcech si může myslet, že to
není správný..., ale ona je v tý rodině služba. To znamená, ona nesmí to dítě
připoutat a na ten plnej úvazek by to bylo opravdu snadný... Nesmí ho
připoutávat k sobě.“

Navzdory vší přípravě a následné podpoře, čelí-li chůva žárlivosti matky, není
to pro ni jednoduché.
„Víte co, ale ono je těžký, já jako ze svýho hlediska, já jsem byla chůva na plnej
úvazek. Je těžký, když to dítě máte celej den k němu jednak citově nepřilnout,
jo? A jednak nahradit mu tu maminku nebo babičku, s kým není. Pro mě je
naprosto přirozený, abych se s holčičkou mazlila. .... Abych se k ní chovala
prostě tak, já jsem ta náhražka. ... Ale já znám svoje hranice, přijde maminka a
odcházím. Přijde maminka, přivítej se s maminkou a už já tam nejsem.
A tohle je hrozně důležitý. ... Na mě žárlí maminka i babička. Jo? Měla jsem...
hlídala jsem chlapečka, kde byla v domácnosti maminka. Žárlila na mě, neunesla
to, musela jsem odejít. Je to hrozně těžký a je to prostě na osobnosti jak chůvy,
tak tý rodiny. V X [název subjektu] jsme měli psycholožku, všecko, všecko se
tam jakoby naučíte, jak jste říkala, jo? Opravdu ten kurz, tenhleten je jako
zaměřenej na všechno. Ale všichni známe, že praxe je trošku jiná.“
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Za projevy žárlivosti matky mohou být i její osobní výčitky, že není s dítětem
ona sama a pochybnosti o správnosti svého rozhodnutí vrátit se do práce. V takové
situaci může pomoci osobní rozhovor poskytovatele chůvy s matkou.
„A ta vyzrálost je... matky jsou dneska starší... stává se, že vůbec to, aby dítě
měly, se často neobejde bez nějakých starostí. A potom dítě ve dvou letech
opouští s tím, že jde do práce a samozřejmě se to v ní pere, jestli jako, když si
pořídila dítě, vůbec do tý práce může jít. To je zase samozřejmě otázka, jestli to
je plný úvazek nebo částečný úvazek. A tam si myslím, že zase je jakoby ze
strany toho poskytovatele chůvy, aby s maminkou dokázal promluvit a nastínit
jí, jaký to má výhody. Protože to má samozřejmě i výhody.“

Mezi matkami dotázanými ve výzkumu Péče 2013, které by dle svého přesvědčení nikdy chůvu nenajaly (41 %), by však každou druhou určité okolnosti v jejich
odmítavém postoji zviklaly. Ke změně názoru by nejčastěji pomohlo, pokud by chůvu
dobře znaly, služby chův by také vzaly v úvahu, pokud by nebylo možné volit jiné
řešení (kolektivní zařízení typu jeslí/MŠ, výpomoc prarodičů apod.). Další nejčastěji
zmiňovanou podmínkou by byla finanční dostupnost tohoto typu péče. Matky, které se
ke službám chův postavily zamítavě pouze v určitém věku dítěte, připustily častěji, že
by za splnění určitých podmínek své stanovisko přehodnotily (dvě třetiny), tj. dítě by
do péče chůvy za určitých okolností svěřily i v jiném věku. Jako nejdůležitější
podmínky, které by je vedly ke změně názoru, uváděly (shodně jako skupiny chůvy
striktně odmítající), že by chůvu musely dobře znát, neměly by možnost jiného řešení
(výpomoc prarodičů, kolektivní zařízení apod.) a služby chůvy by byly finančně
dostupné. Relativně důležité však bylo pro ně i doporučení od známých, přátel apod.
Velmi podstatnou roli v rozhodování o využití chůvy by měla reálná potřeba
zajistit péči o dítě v době pracovního výkonu rodičů (u 77 % matek by tento důvod hrál
zásadní nebo spíše důležitou roli). Jako méně významná byla hodnocena potřeba
zajistit péči z důvodu vyřizování osobních záležitostí nebo v době odpočinku (45 %).
Poptávka po službách chův by však výrazně vzrostla v situaci, kdy by dítě nebylo
z kapacitních důvodů přijato do kolektivního zřízení (pro 75 % matek by tato skutečnost hrála významnou roli). Nedostatek míst v kolektivních zařízeních a potřeba zajistit
péči o dítě v době svého pracovního výkonu byly poměrně silně vnímány jako možný
argument pro změnu postoje i u těch matek, které by dle svých slov v žádném
dotázaném věku dítěte chůvu nenajaly (graf č. 5.2). Nedostatek míst v kolektivních
zařízeních byl označován jako relativně silnější argument pro služby chůvy vysokoškolačkami, a to zejména ve městech s 20 až 100 tis. obyvateli, kde je i dle výzkumů podíl
odmítnutých žádostí o přijetí do mateřské školy vyšší (např. Kuchařová et al., 2009).
S tím do jisté míry souvisí i mírně vyšší podíl matek v těchto obcích, které preferují
individuální péči před péčí kolektivní. Přesvědčení, že je pro dítě lepší individuální péče
než např. péče v jeslích či mateřských školách, by hrálo určitou roli v rozhodování u
třetiny všech matek.
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Graf č. 5.2 Možný vliv různých okolností na využití služeb chůvy (%)
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Pozn. Chůva někdy - matka by dle prvotního názoru chůvu v určitém věku dítěte využila; chůva nikdy matka by dle prvotního názoru v žádném věku dítěte chůvu nevyužila.
Zdroj: Péče 2013

5.2.4 Hledání chůvy
Najímání chův se často odehrává v rámci šedé zóny ekonomiky.
Důvodem jsou zejména výrazně nižší ceny na neoficiálním trhu, a to v kontextu příjmové
situace rodin, preference co nejnižších cen a vysoké míry tolerance práce na černo v české
společnosti, projevující se pochopením rodičů pro neoficiální, povinnými odvody nesnížené
výdělky chův.
Dalším důvodem je i skutečnost, že neexistuje databáze profesionálních chův, v ideálním
případě jednotná, celonárodní, kde by bylo možné dle požadavků rodiny kvalitní chůvu nalézt.

Dotázané matky (Péče 2013), které měly zkušenost se službami chův nebo by
o nich v určitém věku dítěte uvažovaly (celkem 60 % ze všech 710 dotázaných), by
konkrétní chůvu pro své děti hledaly nejčastěji mezi svými známými nebo by daly na
doporučení jiných rodin, které s ní již mají zkušenost (75 %). Nabídku agentury, která
služby chův zprostředkovává, by využilo 14 % respondentek. Ostatní (11 %) by
hledaly chůvy přes inzerát.
Samotné chůvy nabízejí v současné době své služby buď přímo (na základě
doporučení známých, inzerátu apod.), nebo prostřednictvím soukromých agentur. Jak
bylo uvedeno výše, dotázané matky však roli profesní agentury jako garanta kvality
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služeb chůvy zatím příliš nevnímají, chůvu by jejich prostřednictvím spíše nehledaly,
tento názor však plyne více z toho, že se službami chův nemají osobní zkušenost.
Praxe agentur, jakož i kvalita jimi poskytovaných služeb je v současné době
velmi různorodá. Činnost některých spočívá v pouhém zprostředkovávání kontaktů
mezi rodinou a chůvou, spolupráce vybrané chůvy s rodinou je následně realizována
na základě přímého smluvního vztahu mezi těmito dvěma stranami (z poznatků z praxe
však vyplývá, že nezřídka dohoda mezi chůvou a rodiči vyústí v poskytování jejích
služeb „na černo“). Profesionálnější agentury zajišťují jak výběr a zprostředkování
chův, tak též organizaci jejich činnosti, poskytují jim odborná školení a určitý servis a
podporu156. Navázané vzájemné vztahy a znalost chůvy na základě častého osobního
kontaktu mohou agentuře usnadnit výběr vhodné chůvy pro danou rodinu. U tohoto
typu agentur bývají uzavírány smluvní vztahy jak mezi agenturou a rodiči dítěte, tak
mezi agenturou a chůvou. Výhodou je, že agentury tak do jisté míry vnímají svou
zodpovědnost za služby chův, které pro ně pracují, a mohou být určitou zárukou jejich
kvality. Vyvstanou-li mezi chůvou a klienty problémy, které obě strany neumějí nebo
nechtějí řešit samy, agentury mohou zprostředkovat jejich řešení a v případě výpadku
chůvy (např. z důvodu nemoci, ukončení činnosti) za ni mohou zajistit náhradu
(Kuchařová et al., 2009; Paloncyová et al., 2013b).
Za užitečnou by matky při hledání chůvy považovaly existenci registru chův,
který by byl dostupný např. na internetu či obecním/krajském úřadě a který by
podával informace o kvalifikaci, zkušenostech, volných kapacitách, ceníku služeb apod.
osob poskytujících tyto služby (80 % matek). Respondentky by dále v blízkosti bydliště
uvítaly poradenské středisko, které by zdarma poskytovalo pomoc při vyhledávání chův
(72 % by tuto službu využilo), pomoc a poradenství při sepisování smlouvy mezi
rodičem a chůvou (75 %), pomoc při řešení konfliktů mezi rodičem a chůvou (68 %) a
odborné konzultace v běžných otázkách péče a výchovy pro rodiče a chůvy.

5.2.5 Osobnost chůvy - vlastnosti, schopnosti a znalosti
V nedávné době byla přijata opatření směřující k vyšší profesionalizaci služeb chův (kvalifikační
standard Národní soustavy kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
(kód. 69-017-M)157 je v platnosti od 2. 11. 2012).
Přesto při najímání chůvy hraje a bude i nadále hrát kromě vzdělání velkou roli osobnost a
vlastní zkušenosti chůvy, ale i vzájemné sympatie, tolerance a důvěra mezi rodiči, dítětem a
chůvou.

Téměř polovina respondentek158 výzkumu Péče 2013 neměla a priori žádné
preference ohledně věku či vlastnímu mateřství chůvy. Přibližně třetina by pro své děti
upřednostnila chůvu, která má vlastní děti. Studentku nebo ženu, která (ještě) sama
děti nemá, by volilo přibližně 12 % matek. Stejný podíl byl i těch, které by daly
156

Obsah a kvalita přijímacího a výběrového řízení se v praxi liší - u agentur kladoucích důraz na kvalitu
služeb bývá nedílnou součástí přijímacího řízení osobní pohovor, vědomostní a psychologické testy (ve
spolupráci s psychologem). Některé agentury navazují spolupráci pouze s uchazečkami, které mají
zdravotnické vzdělání. Některé agentury zase podmiňují navázání spolupráce s potenciální chůvou
absolvováním vlastního kurzu. Výsledky testů osobnosti z přijímacího řízení pak hrají významnou roli při
výběru konkrétní chůvy pro danou rodinu.

157

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?id=568 (8. 2. 2013)

158

Tázány byly pouze ty, které by o chůvě někdy uvažovaly, nebo s ní již mají zkušenost.
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přednost ženě v předdůchodovém nebo důchodovém věku. V těchto rodinách by
zřejmě chůva do jisté míry nahrazovala nebo doplňovala roli vlastní babičky. Na tuto
poptávku po „náhradních“ babičkách částečně reagovaly již zmíněné projekty Program
3G (Tři generace) organizace Hestia, o.s. a Trojlístek Centra pro rodinu a sociální péči,
jejichž cílem je podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi
generacemi (kapitola 2.1.2, více také Paloncyová et al., 2013b).
Chůva pečující o děti mladší tří let by měla dle názoru dotázaných matek mít
zejména praktické zkušenosti s péčí o děti, jako je např. praxe v mateřské škole či
s dřívějším hlídáním dětí v rodině (graf č. 5.3). Tyto zkušenosti byly považovány za
nejvíce důležité i pro péči o děti ve věku tři až šest let. Velký důraz byl kladen i na
absolvování kurzu první pomoci, a to bez ohledu na věk dítěte. U dětí mladších tří let
však byl obecně silný požadavek na zdravotnické vzdělání chův, ve věku tři až šest
let jeho místo zaujalo pedagogické vzdělání. Odpovědi respondentek tedy do značné
míry reflektují tradiční rozdělení kvalifikací v jeslích (do 31. 12. 2013), kde převládal
zdravotnický personál, a v mateřských školách, kde většinu personálu tvoří pečovatelé
s pedagogickým vzděláním. Na nižších příčkách důležitosti se umístily zkušenosti s péčí
o vlastní děti a speciální kurz pro chůvy ukončený certifikátem, i když je třeba
podotknout, že i to patří dle dotázaných matek mezi nezbytné předpoklady pro kvalitní
služby chův.
Graf č. 5.3 Požadavky matek na kvalifikaci a zkušenosti chůvy
Speciální profesní kurz pro chůvy ukončený certifikátem
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Získání certifikátu po absolvování speciálního kurzu, který by prokazoval odpovídající odbornou způsobilost pro péči o dítě, nebylo dotázanými matkami považováno za
nejdůležitější v porovnání s ostatními zkušenostmi (graf č. 5.3). To však neznamená,
že prokázání odborné způsobilosti není samo o sobě vůbec důležité. Více než 80 %
dotázaných se přiklánělo k názoru, že by chůvám měla být na základě splnění
požadavků stanovených zákonem udělována licence. Jejich služby by měly být
kontrolovány a v případě nedostatků by chůvám měla být licence odebrána. Současné
právní předpisy vymezují pouze požadavky na odbornou způsobilost, jsou-li služby
chův poskytovány dle živnostenského zákona, konkrétně jako vázaná živnost „Péče o
dítě do tří let věku v denním režimu“ (více Paloncyová et al., 2013b; Barvíková, Paloncyová, 2014b). Kvalita služeb poskytovaných chůvami je kontrolována pouze rodiči.
Velkou inspirací může být nastavení individuální péče o děti ve Francii, kde
chůva-mateřská asistentka poskytuje své služby péče o děti ve své vlastní domácnosti
na základě licence, kterou ji uděluje departementální Úřad na ochranu matky a dítěte
(PMI) dle zákona o mateřských asistentkách. Tento úřad zároveň průběžně dohlíží nad
kvalitou poskytovaných služeb. Licence vymezuje maximální možný počet dětí (ne více
než čtyři), kterým mohou být služby poskytovány současně, jejich věk a rozmezí
hodin, kdy mohou být do péče asistentky svěřeny. Uchazeč o licenci musí prokázat, že
poskytované služby přispějí ke zdárnému fyzickému i psychickému vývoji dítěte, obecně
k jeho celkovému rozvoji a spokojenosti. Uchazeč musí být rovněž k této činnosti
zdravotně způsobilý. Péče o svěřené děti probíhá v domácnosti mateřské asistentky,
proto musí uchazeč o licenci disponovat bytem/domem, jehož stav, rozměry, dispozice,
umístění zaručují bezpečnost a zdárný vývoj dítěte, v úvahu musí být brán počet a věk
dětí. Jedním z kritérií je i rodinná situace žadatele a postoj ostatních členů domácnosti
k výkonu této profese žadatelem. V neposlední řadě musí uchazeč absolvovat školení
v rozsahu 120 hodin, pokud nemá zdravotnické nebo pedagogické vzdělání. Zajištění
školení včetně jeho financování spadá do povinností departementu. V praxi jsou
školením pověřeny většinou soukromé agentury. První část školení v rozsahu 60 hodin
musí být absolvována před přijetím prvního dítěte a zároveň do šesti měsíců od podání
žádosti. Obsah první části školení je zaměřen spíše teoreticky, zahrnuje otázky vztahu
mateřské asistentky a rodiny/rodičů, organizace práce a denního režimu, vlastní péče
o dítě/děti, výchovných metod a aktivit vedoucích k rozvoji dítěte. Druhá část školení
(dalších 60 hodin) by měla spíše navazovat na zkušenosti asistentek a rozvíjet jejich
praktické dovednosti, a to s ohledem na věk, počet a případně specifické potřeby dětí
a rodičů. Tato část profesní přípravy musí být absolvována do dvou let od počátku
výkonu profese, což může v praxi komplikovat poskytování služeb, neboť v té době
má již mateřská asistentka pravděpodobně v péči nějaké děti, a je proto nutná časová
koordinace s rodiči. Každá mateřská asistentka musí podstoupit profesní část zkoušky
vedoucí k získání „le certificat d´aptitude professionnelle“ (ekvivalent výučního listu),
většina mateřských asistentek tuto zkoušku složí, případný neúspěch však není
překážkou výkonu povolání. Každá z obou částí školení je ukončena atestací159.
Zkoušky profesní kvalifikace chůvy z pohledu expertů
V České republice je v současné době, jak bylo popsáno výše (kapitola 2.1.2),
možné složit u autorizované osoby zkoušku a získat tak osvědčení o uznání profesní
kvalifikace pro pozici chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a pro
pozici chůva pro dětské koutky. Námi dotázané autorizované osoby však v rámci naší
diskusní skupiny vyjadřovaly nespokojenost s nastavením podmínek pro udělení osvěd-

159

více Paloncyová et al., 2013b; Barvíková, Paloncyová, 2014a, b.
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čení o uznání těchto kvalifikací. Dle jejich názoru zkouška nezjišťuje praktické
dovednosti uchazeče v kontaktu a při práci s dětmi, ani jeho osobnostní kvality, které
jsou předpoklady pro kvalitní a spolehlivý výkon péče, jako např. vyrovnaná psychika,
osobní zralost, dovednosti v kontaktu s lidmi, vztah k dětem, kreativita, spolehlivost,
trestní bezúhonnost.
„... jsem si vědoma toho, jak my jsme tu přísně zkoušku udělali a jak bych
chtěla, aby ty chůvy skutečně vycházely velice zodpovědné. A trápí mě, že třeba
jediným kritériem pro vlastně přijetí člověka k té zkoušce je logopedické vady a
zdravotní způsobilost. Mně to příde strašně málo. Takže bych teda ty kritéria
mnohonásobně zvýšila, minimálně o trestní bezúhonnost a nějaké psychologické
zkoušky, protože svěřit dítě člověku, který mně třeba nevadí, že má logopedické
vady, tak jako by mě vadilo, že třeba je soudně trestaný.“

Autorizované osoby cítí velkou zodpovědnost za to, aby osoba, která u jejich
organizace získá osvědčení o uznání dílčí kvalifikace, byla skutečně kvalitní chůvou:
„Já teda právě cítím strašnou váhu té autorizace, protože mně to příde, když už
tam ten státní znak dáme, tak naše společnost prostě věří tomu, že pokud jsme
toho člověka určili a dali jsme mu ten titul profesionální chůva, že vlastně my
vysíláme jakoby zralého, zodpovědného člověka a jakoby na nás potom ten rodič
přesouvá tu váhu, jestli jsme ho dobře prověřili. Protože já právě tím, že znám
klientelu, která procházela těmi rekvalifikačními kurzy a vím, že vlastně ten
rekvalifikační kurz končí hodinově a půl testem a prošli tím lidé, kterým bych
nesvěřila ani pejska, protože vím, že ti lidé prostě fakt v zásadě tu zkoušku
neměli dostat a svěřit jim živé a jenom proto teda, že si zaplatili ten kurz, ty
testové otázky zvládli, navíc se tam škrtá a, b, c. Takže já jako osobně právě
cítím strašnou váhu toho dát to razítko tomu, koho jsme teda skutečně prověřili,
protože pod tím jsem potom podepsaná já.“

Zkoušky proto zpřísňují nad rámec požadavků daných kvalifikačním standardem160:
„My jsme si třeba na tu autorizovanou zkoušku vymysleli sedm nástrojů, které
máme ověřené v tom dlouhodobém kurzu a prostě ti klienti, kteří k nám jdou na
autorizovanou zkoušku, podepíší, že souhlasí s tím, že v rámci té autorizované
zkoušky ještě před tím projdou těmito nástroji. A tím se chráníme, aby prostě to
naše razítko a ten můj podpis tam prostě byl, abych se za to nemusela stydět. A
ty nástroje v tuhle chvíli máme ověřené na 150 ženách a fungují nám. A je
pravda, že je tam určité procento žen, které prostě do toho finále vůbec
nedojdou.“
„... já jim to doporučuju a vždycky je lákám, aby nám prošli tím denním
zařízením a abychom je třeba minimálně těch 40 hodin poznali, tak už potom
víme, a ono teda většinou člověk, který je rozumný, ten si nechá rozmluvit, že
se na tu práci nehodí. Ale právě ta klientela, která má nějaký ten problém
psychický, tak ta si do toho teda nedá vůbec mluvit, takže...“

Tento přístup autorizovaných osob vyvolal námitky ostatních účastníků diskusní
skupiny. Zazněl názor, že autorizované osoby se vzhledem k jejich malému počtu za
výsledek zkoušek profesní kvalifikace cítí být zodpovědnější, než reálně jsou, a s tímto
názorem spojené očekávání, že postupem let, až se zvýší počet autorizovaných osob,
tento pocit přílišné odpovědnosti pomine. Pokud uchazeč splní kritéria zkoušky, mělo
by mu být osvědčení o uznání dílčí kvalifikace vydáno - vhodnost či nevhodnost
uchazeče pro profesi vyřeší trh - prověřit chůvu je na zodpovědnosti rodičů a agentur,
které je najímají. Osoba, která pro péči o děti není vhodná, se na trhu neudrží.
Neudělit osvědčení o uznání dílčí kvalifikace tomu, kdo splní kritéria zkoušky, je
projekce vlastního, subjektivního pohledu a nerespektující k uchazeči.
160

http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?id=568
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„...já bych todle vůbec neřešila, protože pokud ta chůva si sama hledá práci, ona
bude mít konflikt s tím svým klientem, kterej jí vyhodí a s druhým a s třetím a
se čtvrtým, až pochopí jednoho dne, že to asi není práce pro ní. To je jako s
jakýmkoliv vzděláním, to stejný... já to třeba trošku víc srovnám se zdravotníma
sestrama, ale to vystudovalo spoustu žen, který se na to absolutně nehodí. Pak
zjistí, že to dělat nemůžou, že prostě se na tu práci nehodí. A pokud taková
chůva příde do agentury nebo k nějakému zřizovateli, tak už je na něm, podle
jakých kritérií si chůvu vybírá, protože on se za ní zaručuje. Takže ke mně když
příde chůva, prochází takovým souborem psychologických testů, který si dělám...
nikde ho nemůžu ukazovat, ale dělám ho kvůli sobě, protože já se za ní zaručuju
a chci vědět, že to je zralá osobnost, že je nekonfliktní, že prostě to má
zjednodušeně v hlavě srovnané a že se na tu práci hodí.“

V diskusi dále zaznělo, že zpřísňování kritérií (např. posouzení psychické způsobilosti, čistý trestní rejstřík) pro získání profesní kvalifikace chůvy by navíc mohlo být
diskriminující oproti jiným kvalifikacím - např. učitel ani lékař nemusí předkládat
potvrzení o psychické způsobilosti.161 Je třeba mít na zřeteli i další souvislosti, jež
mohou problematizovat na první pohled jednoduché podmínky. Např. psychický stav
osoby s psychickými problémy může být kolísavý, zatímco v době vyšetření nemusí mít
výrazné obtíže o několik měsíců později ano, mimo to v českých podmínkách pro toho,
kdo má ve svém okruhu známých lékaře, není obtížné získat příznivé lékařské potvrzení. Osoby s výraznými psychickými problémy ucházející se o kvalifikaci a práci chůvy
je poměrně málo, drtivá většina uchazečů je duševně zdráva - zavedení tohoto
požadavku by znamenalo, že kvůli nepatrnému procentu osob s psychickými problémy
by o potvrzení o psychickém stavu museli žádat všichni. Pokud by byla stanovena
podmínka čistého trestního rejstříku, bylo by nutno rozlišovat úmyslné a neúmyslné
zavinění (rozdíl je např. pokud někdo neúmyslně zaviní autonehodu, nebo někomu
ublíží úmyslně).
Rekvalifikace nezaměstnaných na chůvy
V roce 2013 se objevily i iniciativy krajských úřadů, např. v Ostravě či
v Jihomoravském kraji, jejichž cílem je najít ve spolupráci s úřady práce v řadách
nezaměstnaných a absolventů pečovatele, kteří by v době nedostatku míst v předškolních zařízeních mohli s hlídáním dětí pomoci. V Ostravě se může zapojit každý, kdo
má minimálně středoškolské vzdělání, je na úřadu práce veden déle než půl roku, je
zdravotně způsobilý a trestně bezúhonný. Uchazeči nejprve projdou zevrubnými
psychotesty organizovanými Ostravskou univerzitou. Kurz je akreditovaný MŠMT.
Budoucí chůvy se učí pečovat o dítě, osvojí si první pomoc i základy zdravé výživy.
Naučí se také pracovat například s diabetiky nebo autisty. Studium obsahuje 140 hodin
teorie a 20 hodin praxe. Po závěrečném písemném testu dostanou absolventi certifikát.
Úspěšnost je asi sedmdesát procent162.
Respondentky ve výzkumu Péče 2013 se k možnosti rekvalifikace nezaměstnaných na chůvy nestavěly zamítavě (pouze každá třetí). Každá čtvrtá považovala tuto
iniciativu za určitě dobrý, více než třetina za spíše dobrý nápad. Dokonce každá třetí
dotázaná matka by měla sama zájem o to stát se chůvou (bez ohledu na to, jakým
způsobem, tj. na základě rekvalifikace nebo uplatnění již získaného vzdělání, pokud je
třeba zdravotní sestrou nebo pedagogem, i bez ohledu na to, zda by své služby
161

Dle Národní soustavy povolání je výkon této pozice omezen těmito onemocněními: závažná endokrinní
onemocnění; duševní poruchy; poruchy chování; závažná psychosomatická onemocnění; epilepsie a jiná
záchvatová onemocnění; závažná nervová onemocnění.
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Kurz zaštiťuje vzdělávací centrum Gracent. Viz http://ostrava.idnes.cz/zeny-se-skoli-na-profesionalnichuvy-dso-/ostrava-zpravy.aspx?c=A131127_2005234_ostrava-zpravy_kol.
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poskytovala oficiálně nebo na černém trhu apod.), relativně více tuto možnost
připouštěly ženy bez maturity (38 % versus 25 % vysokoškolaček). Přibližně polovina
z nich by uvažovala být chůvou při souběžné péči o své děti, přibližně stejný podíl
matek by nabízel služby jako chůva v době, kdy budou jejich vlastní děti samostatné.
Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, hrazené úřady práce pořádá i jedna
z autorizovaných osob pro uznání dílčích kvalifikací chůvy, která byla účastnicí naší
diskusní skupiny. Úskalí spatřuje v tom, že úřad práce proplatí poplatek za zkoušku
profesní kvalifikace pouze těm, kteří ji úspěšně absolvují – jedna uchazečka skládala
zkoušku natřikrát, dokud nebyla úspěšná. Autorizovaná osoba nechce snížit úroveň
náročnosti zkoušky. Pokud by některá z uchazeček nebyla schopna zkoušku úspěšně
složit, raději by oželela příjem z poplatku za zkoušku, než aby nechala projít
uchazečku, jejíž kvalita by byla sporná a ohrozila tak pověst organizace.
Potřeba profesionalizace chův z pohledu expertů
Postupná profesionalizace chův by mohla zvýšit kredit tohoto povolání v České
republice. V podvědomí společnosti do značné míry zůstává, že správná žena zvládne
jak zaměstnání, tak i domácnost a péči o děti (dědictví „socialistické ženy“), a proto je
ostuda potřebovat a využívat chůvu a pomocnici v domácnosti. Majitelka agentury,
jejíchž služeb využívá řada mediálně známých žen a tzv. celebrit, v diskusi uvedla, že
většina z těchto žen si nechce pokazit svůj mediální obraz a v rozhovorech na otázky
spojené s kloubením péče o děti, domácnost a zaměstnání chůvu nepřizná a naopak
uvádí, že vše zvládá sama. Přitom by bylo tak zapotřebí, aby ti, kteří využívají služeb
kvalifikovaných chův, o tom veřejně hovořili.
„...ale já bych to tak potřebovala, aby někdo řekl, myslím, že všichni bysme to
potřebovali, aby někdo prostě z lidí řekl - já mám kvalifikovanou chůvu,
kvalifikovanou chůvu, která prostě něco jako umí, jo?“

Problémem v české společnosti je také obecně zažitá představa, že chůva
nepotřebuje zvláštní kvalifikaci - péči o dítě zvládne přece každý. S tím souvisí nižší
sociální status tohoto povolání chůvy.
„Když někomu dám svou vizitku, kde mám profesionální chůva, tak všichni – co
to je, to vůbec existuje? Vždyť to může dělat každej. Přesně, jak vy říkáte. Je to
málo v podvědomí lidí, a když jim začnete vyprávět, co všecko jste pro to udělala
a co pro to děláte i pořád, semináře máme každej měsíc, jo? Pořád prostě se
něco děje, jo? A jsou překvapený, že vůbec jako tohleto existuje.“ (profesionální
chůva)

5.2.6 Místo péče o děti
V České republice převažuje model, kdy chůva dochází do domácnosti rodiny, případy, kdy
hlídá dítě u sebe doma, jsou spíše ojedinělé.

Místo, kde bude chůva pečovat o svěřené děti, je na domluvě mezi rodiči a
chůvou, dle zkušeností expertů z praxe jsou preference rodičů velmi individuální.
Chůvy, jejichž služby zprostředkovávají subjekty oslovené v rámci projektu,
poskytují své služby většinou v domácnosti rodiny. Naprostá většina rodičů si totiž
přeje, aby dítě v době nepřítomnosti rodiče zůstalo v prostředí, na které je zvyklé doma, ve svém pokojíčku, mezi svými hračkami. Rovněž chtějí, aby denní řád i obvyklé
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činnosti (rituály) zůstaly dítěti zachovány, aby co nejméně pocítilo, že rodič není
přítomen:
„... Takže ona je zvyklá tady na to pískoviště, tak aspoň jednou za den pudu
tam, kde ona to zná. Prostě je to potřeba, svojí postýlku, todleto...“

Některé subjekty nabízejí i péči v domácnosti chůvy, některé se tomu vyhýbají,
neboť pečuje-li chůva o dítě v domácnosti, má výdaje, které se obtížně vyčíslují (voda,
topení, potraviny), a jejich úhrada se s rodiči ne zcela snadno vyjednává. To může
přinášet komplikace ve vztahu chůvy a rodičů. Rodič si zvýšené výdaje chůvy
neuvědomí a chůvě je trapné si o náhrady říci. Někdy tato situace nastane, potřebujeli rodič zajistit péči o dítě v době, kdy se chůva z nějakého důvodu musí zdržovat ve
své vlastní domácnosti. Ve výjimečných případech je péče v domácnosti chůvy
dojednávána z důvodu, že by se péče o dítě chůvou v domácnosti rodičů neslučovala
s jejich životním stylem, nebo pro jejich nedůvěru vůči výskytu a pohybu cizí osoby v
jejich domácnosti z obavy z narušení vlastního soukromí či škody na majetku. Ve
většině případů, kdy rodina projevila zájem o péči o dítě v domácnosti chůvy, nebyla
tato péče domlouvána hned v počátku spolupráce s rodinou, ale až v pozdější fázi,
když již byla navázána důvěra a majitelka agentury z komunikace s rodičem vyrozuměla, že tato varianta by rodině vyhovovala lépe. Chůvy, které v rámci této agentury
poskytují služby péče o děti ve své vlastní domácnosti, jsou ženy, které pro agenturu
pracují již dlouhodobě, nicméně v současné době jsou na rodičovské dovolené a mají
zájem o přivýdělek v rozsahu částečného úvazku. Při dojednávání podmínek péče probíhá schůzka v domácnosti chůvy, aby rodiče měli možnost předem poznat prostředí,
v němž by dítě mělo být hlídáno. Hned na začátku majitelka rovněž domlouvá
konkrétní podmínky a pravidla, tzn. např., bude-li se dítě stravovat jídlem připraveným
a dovezeným rodiči, nebo připraveným chůvou a uhrazeným rodiči, bude-li rodič vozit
vlastní plínky, nebo je uhradí chůvě.
Zazněl rovněž názor, že preference českých rodičů, aby péče chůvy probíhala
v domácnosti rodiny dítěte, se může odvíjet od obrazu, který má chůva ve filmech,
nebo v obecně zažitých představách o této profesi. Na jeho základě pak může
veřejnost automaticky očekávat, že chůva dochází do rodiny dítěte. Pokud by se slovo
chůva zaměnilo s pojmem pečující osoba, nebo jiným pojmenováním, tyto představy a
očekávání k místu péče by se nemusely objevit. Např. v období, kdy se v souvislosti
s prorodinným balíčkem hovořilo o zavedení institutu vzájemné rodičovské výpomoci,
poptávka rodičů po takovém typu péče, kdy by dítě pobývalo v jiné domácnosti
v malém dětském kolektivu, vzrostla.
Na základě živnostenského zákona naráží péče chůvy o svěřené děti v její
domácnosti navíc na vysoké nároky na její vybavení. Tato domácnost je totiž
považována za provozovnu. Základním předpisem vymezujícím hygienické požadavky
na provoz je hygienická vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých. Soubor požadavků je velmi obsáhlý, proto zmiňujeme jen vybrané
z nich163.

163

Dalšími předpisy jsou zejména:
a) předpisy stavební - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů
b) předpisy hygienické - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 173/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací
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¾ Vnější prostory:
• nezastavěná plocha oploceného pozemku pro pobyt a hry dětí včetně travnaté
plochy - nejméně 4 m² na 1 dítě,
• jsou upraveny požadavky na výsadbu a péči o rostliny a dřeviny na pozemku,
kvalita vody ke kropení a čištění,
• pokud podnikatel takový pozemek nevlastní, lze tento problém řešit pronájmem
vhodného pozemku.
¾ Vnitřní prostory:
• musí umožňovat volné hry, odpočinek, osobní hygienu a tělesná cvičení,
• plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice musí činit nejméně 4 m² na
1 dítě; popř. 3 m² na 1 dítě, je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená,
• plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m² na 1 dítě,
• na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo,
• dále je upraveno ukládání lehátek a lůžkovin, vybavení nábytkem, volba typu
podlahy, osvětlení, intenzita větrání čerstvým vzduchem a parametry mikroklimatických podmínek, dodávka pitné vody, délka pobytu dětí venku, doby a formy
úklidu zařízení, jakož i výměna a praní lůžkovin.
Je-li součástí poskytované péče o děti i příprava stravy, vztahují se na ni
hygienické požadavky na stravovací služby podle vyhlášky č. 173/2004 Sb.164 Z toho
důvodu lze doporučit smluvně zajistit, aby rodiče dodávali stravu pro své děti, případně
dodávání stravy např. z mateřské školy.165
Je zřejmé, že nároky na provozovny pro individuální péči, jimiž jsou zpravidla
domácnosti chův, by měly být sníženy. Neměly by se na ně vztahovat hygienické a
prostorové požadavky na provozovny pro výchovu a vzdělávání obecně. Mělo by být
stanoveno minimální nutné vybavení provozovny respektující potřeby svěřených dětí a
zároveň nestanovující takové požadavky, které by mohly být překážkou rozšíření
tohoto podnikání. Za základ je možné vzít např. hygienické požadavky na prostory a
provoz pro dětskou skupinu nejvýše 4 dětí upravené v návrhu vyhlášky MPSV166 (viz
Příloha 2). Inspirací může být i příklad Francie, kde se posouzení vhodnosti prostor řídí
několika základními principy, blížícími se parametrům standardní rodinné domácnosti.
Vhodnost prostor domácnosti tamních chův - mateřských asistentek je posuzována
individuálně, zejména s ohledem na počet a věk svěřených dětí (více Barvíková,
Paloncyová, 2014c).
Matky dotázané ve výzkumu Péče 2013 se přikláněly spíše k tomu, aby chůva
docházela za dítětem do jejich domácnosti (graf č. 5.4). Tím by byly maximálně
využity výhody, které individuální péče nabízí, jako je např. pobyt dítěte ve svém
vlastním prostředí, a to např. i v případě nemoci dítěte, či nulové časové ztráty
s odvodem a vyzvedáváním dítěte. Nicméně ani péče v domácnosti chůvy, tj. situace,
kdy by dítě muselo někam docházet, nebyla matkami zcela zavrhována - třetina by ji
považovala za možnou, pouze každá čtvrtá ji striktně odmítala. V případě, že by dítě
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění
pozdějších předpisů
164

http://www.prostorprorodinu.cz/faq-caste-otazky/moznosti-poskytovani-sluzeb/ (17. 2. 2013)

165

Služba neinstitucionální péče o dítě nerodičovskou osobou - DENNÍ MATKA/OTEC. Národní centrum pro
rodinu, 2007

166

Návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, MPSV ČR,
stav duben 2014.
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za chůvou někam docházelo, docházka / dojížďka by neměla být dle názoru většiny
matek delší než 30 minut (průměr 20 minut).
Relativně dobře přijímaný byl i model, kdy by chůva docházela se svěřenými
dětmi do neutrálních prostor např. mateřského centra, domu dětí a mládeže.
Graf č. 5.4 Místo, kde by chůva měla o děti pečovat

v jiných prostorách, kam by najatá chůva s
dětmi docházela (např. prostory
mateřského centra, domu dětí a mládeže,
prostory pro ten účel přizpůsobené dětem)
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Zdroj: Péče 2013

Relativně silnou podporu matek by měl i další, pro české prostředí nový typ
kolektivního zařízení podle vzoru francouzských center mateřských asistentek, tzv.
MAM (graf č. 5.5). Tato zařízení fungují na základě vzájemné spolupráce nejvýše čtyř
mateřských asistentek - chův, které poskytují péči svěřeným dětem (každá nejvýše
čtyřem) ve společných prostorech. Provoz zařízení je srovnatelný s provozem v jeslích
či v mateřské škole, počet dětí v jedné skupině je však výrazně nižší (maximálně 16
dětí v celém zařízení, čtyři děti na jednu mateřskou asistentku). Pro rodiče je výhodou
tohoto typu péče v porovnání s klasickou péčí chůvy např. snadnější řešení situace
v případě nemoci či dovolené chůvy (v péči ji může dočasně zastoupit další z chův,
kterou již dítě zná) a snadnější kontrola kvality jejích služeb. Téměř dvě třetiny
dotázaných matek by o tento typ péče měly zájem, pokud by takový typ zařízení
existoval v blízkosti jejich bydliště (bez rozdílu vzdělání matky nebo velikosti obce
bydliště).
Podobně silnou podporu by měl i model inspirovaný francouzskými zařízeními
rodinného typu, tzv. MAF. Rodinná zařízení - jesle jsou zřízeny jako prostory, kde se
sdružují mateřské asistentky, které poskytují péči maximálně čtyřem dětem mladším
čtyř let v jejich vlastní domácnosti. Celková kapacita tohoto typu jeslí může být až 150
míst. Rodinné jesle slouží jako místo setkávání asistentek a dětí, jednou nebo dvakrát
týdně tak tato setkání přispívají k socializaci a celkovému rozvoji dětí. Jedná se o
určitý mezistupeň mezi nerodinnou individuální a kolektivní péčí. Zřizovatelem může být
obec, sdružení obcí, departement, centrum sociálních služeb, nezisková organizace,
podnik apod. Tento typ zařízení je oproti např. klasickým jeslím s pravidelným režimem
možné zřídit v relativně kratší době, a to s nižšími náklady.
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Graf č. 5.5 Inovativní modely individuální péče
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Zdroj: Péče 2013

V úzkém slova smyslu se individuální péčí rozumí péče chůvy o dítě, případně
děti z jedné rodiny. Ve Francii však mateřské asistentky mohou pečovat o děti až čtyř
různých rodin. Na jedné straně se tak významně snižují finanční náklady rodin na
tuto službu a zároveň má chůva možnost se poskytováním této služby uživit, na druhé
straně přichází děti pravidelně do styku i s jinými dětmi a mohou tak rozvíjet své
schopnosti a dovednosti i v rámci skupinových aktivit. V neposlední řadě zde funguje
více neformální kontrola chůvy, neboť rodiče mohou své případné pochybnosti ohledně
práce chůvy konzultovat s ostatními rodinami, případně mohou společně najít řešení
k jejich zlepšení. Jedním ze sedmi opatření na podporu rodin s dětmi navrhovaných
v rámci tzv. Prorodinného balíčku, který předložil tehdejší ministr práce a sociálních
věcí Petr Nečas a vláda schválila v listopadu 2008, bylo zavedení institutu evidovaného
poskytovatele vzájemné rodičovské výpomoci. Jeho paragrafované znění předložené
formou poslaneckého návrhu zákona sněmovna před svým rozpuštěním v roce 2010
již nestačila projednat. Vzájemná rodičovská výpomoc byla v původním návrhu
definována jako poskytování péče o děti evidovaným poskytovatelem v jeho domácnosti za limitovanou úplatu. Mělo jít o péči rodinného typu poskytovanou na
individuálním základě. Poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci měl splňovat určité
minimální nutné podmínky, na jejichž základě by byl zapsán do evidence poskytovatelů
vzájemné rodičovské výpomoci. Mělo jít o osobu, která celodenně a řádně pečuje
alespoň o jedno vlastní dítě do sedmi let věku. Počet dětí v současné péči neměl
přesahovat čtyři děti do sedmi let věku, do tohoto počtu měly být započítávány i
vlastní děti poskytovatele ve věku do sedmi let věku. Na vybavení místností v domácnosti, ve které bude péče poskytována, nebyly stanoveny speciální požadavky,
místnosti měly být uzpůsobeny výchově vlastního dítěte. Podle původního návrhu
poskytovatel měl být oprávněn přijmout za poskytování vzájemné rodičovské výpomoci
limitovanou úplatu - maximálně 5 000 Kč za jedno svěřené dítě, měl být osvobozen od
placení daně z příjmů fyzických osob, z příjmu z této činnosti nemělo být odváděno
pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ani pojistné
na veřejné zdravotní pojištění. Celkový čistý příjem za poskytování péče tedy mohl
činit až 15 000 Kč měsíčně, přičemž poskytovateli zůstával nárok na rodičovský
příspěvek. (Tisková zpráva MPSV ze dne 19. listopadu 2008 - Prorodinný balíček).
V uvedeném kontextu byly respondentky ve výzkumu Péče 2013 dotázány, zda
by společně s jejich dětmi mohla mít chůva v péči i jiné děti. Soubor matek se z tohoto
pohledu rozdělil na dvě poloviny (graf č. 5.6), podpora společné péče s dětmi chůvy
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byla o něco silnější než péče o děti z dalších rodin. Matky, které připouštěly, že by se
chůva mohla zároveň starat o své děti, byly i tolerantnější k možnosti, že by se starala
o děti z jiných rodin.
Matky, které by souhlasily, aby chůva pečovala současně o další děti, ať její
vlastní, nebo z jiných rodin, se v zásadě shodovaly s praxí ve Francii i se základním
principem výše uvedeného institutu evidovaného poskytovatele vzájemné rodičovské
výpomoci - pouze necelá 3 % připouštěla, že by se chůva mohla současně věnovat
šesti a více dětem, nejčastěji by se dle respondentek mělo jednat o skupinu tří (38 %)
nebo čtyř dětí (33 %).
Graf č. 5.6 Péče chůvy současně o další děti
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5.2.7 Finanční dostupnost služeb chův
Individuální služby péče o děti jsou pro rodiny finančně velmi nákladné.
Tyto služby nejsou podporovány státem.
Pokud jsou poskytovány na základě živnostenského oprávnění, nemohou ceny konkurovat
cenám na černém trhu, ale ani kolektivním komerčním nebo dotovaným veřejným zařízením
péče o děti, popř. dotovaným nekomerčním službám individuální péče.

Ze zkušeností oslovených organizací (Prostor pro rodinu, o.s., Klub K2, o.p.s.),
které se věnují vzdělávání a profesní přípravě zájemců o kvalifikaci pro péči o děti,
bývá pro osoby, které mají zájem vykonávat péči o děti na základě živnostenského
oprávnění jako svoji hlavní výdělečnou činnost, v praxi často obtížné dosáhnout výše
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výdělku, která je uživí. Zpravidla po určitou dobu vyzkouší poskytovat péči o děti za
úplatu, tzv. na černo v rámci svých sociálních sítí (např. v období vlastní rodičovské
dovolené). Jakmile však svoji činnost zlegalizují na bázi podnikání, naráží již na stejné
problémy s růstem nákladů (daně, povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění,
pojištění zodpovědnosti, případné vstupní náklady na úpravu provozovny apod.), a
tedy i ceny jako agentury. S nárůstem ceny za jejich služby se sníží jejich finanční
dostupnost pro rodiče, případně také jejich ochota novou cenu akceptovat, tudíž se
potýkají s nedostatečnou poptávkou (Kuchařová et al., 2009). Situace je ještě
obtížnější mimo velká města, kde jsou ceny na trhu nastaveny níže.
R1: „...dokud bude rozdíl mezi chůvou z černýho trhu a profesionální chůvou víc
jak dvacet korun za hodinu, tak prostě ty rodiče budou brát ty chůvy na černo.
(...) To je základní problém, takovej nejzákladnější.“
R2: „Čím víc bude kvalifikovaná, tak bude dražší, no tak já jí nechci jako.“
R3: „Přesně tak.“
R2: „Takže tam prostě zůstanou ty diamanty nahoře, ale budou bez práce.“

Finanční podpora služeb chův může být po vzoru např. Francie směřována
jednak přímo chůvám v podobě daňových výhod, slev na pojistných odvodech apod.,
jednak mohou být tyto služby státem spolufinancovány skrz podporu rodin, např.
vyplácením příspěvku na hlídání či daňovými výhodami.
V České republice stát žádným způsobem nerodinnou individuální péči o děti
finančně nepodporuje. Stávající stav a současné návrhy MPSV v rámci návrhu zákona
o dětské skupině na trhu diskriminují individuální péči oproti kolektivním formám péče,
ať již komerčním, nebo veřejným. Určitou výjimkou jsou např. projekty neziskových
organizací a veřejných institucí, které využívají možnosti obecných právních předpisů
k zajištění profesionální nerodinné individuální péče o děti. Tyto projekty bývají alespoň
při svém startu financovány z prostředků Evropského sociálního fondu, jejich cílem je
mj. usnadnění návratu na trh práce určitých cílových skupin (ženy po rodičovské
dovolené, ženy z generace 55 plus atd.). Rodiny a potenciální chůvy/pečovatelky, které
se ucházejí o zařazení do projektu, musí zpravidla splňovat konkrétní kritéria
nastavená v projektu. Pečující osoby před zahájením péče o děti procházejí určitou
formou přípravy (kurz, školení, stáž), která je definována v projektu. Ačkoliv není
povoleno generování zisku (podnikání), služby pochopitelně mohou být poskytovány
za přiměřenou úplatu, která pokrývá jejich náklady. Pokud se ale jedná o pravidelnou
činnost (pravidelné hlídání dětí pečující osobou), je tento způsob úplaty na hraně
zákonnosti, neboť svoji povahou může být kvalifikován jako neoprávněné podnikání či
nelegální práce (více Barvíková, Paloncyová, 2014a, b). V období realizace projektu
bývá cena za poskytované služby nižší než obvyklá (např. Trojlístek), nebo dotovaná
z projektu (viz níže služba Domácí hlídání Zdravotnického zařízení městské části Praha
4). Po skončení podpory projektu z ESF je pro udržení nastartovaných aktivit třeba
žádat o další grantovou podporu, nebo navýšit ceny za poskytované služby tak, aby
pokrývaly jejich reálné náklady (nebo aspoň jejich potřebnou část), což v praxi obecně
představuje riziko ohrožení jejich další existence či rozsahu. Ukazuje se, že rodiče,
kteří využívali služby za dotované ceny, nemusí být ochotni, anebo s ohledem na svoji
finanční situaci schopni, hradit ceny nedotované. Ukončení projektu na druhé straně
umožňuje uvolnit kritéria výběru rodin a pečovatelek a otevřít službu širšímu okruhu
zájemců (tzn. mimo cílové skupiny původního projektu).
Dle respondentek výzkumu Péče 2013 by stát měl služby individuální péče o
děti finančně podporovat (tři čtvrtiny respondentek; graf č. 5.7). Relativně silná by
byla podpora těch opatření, která by směřovala přímo k rodinám, které služby chův
využívají (55 %). Těmito opatřeními mohou být finanční příspěvky, daňové výhody
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apod. (více kapitola 5.3.5). Každá čtvrtá matka by adresovala finanční podporu státu
spíše přímo chůvám (daňové výhody, slevy na pojistných odvodech apod.). Přibližně
každá pátá respondentka by oba způsoby finanční podpory kombinovala.
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Na tomto názoru se více méně shodli i dotázaní experti mající zkušenosti s
poskytováním služeb individuálního hlídání. K vymýcení černého trhu se jako účinnější
jeví pomoc adresovaná přímo rodičům. Kdyby byla pomoc směřována chůvě, mohlo by
to vyústit v to, že by pro ni nebyl finanční rozdíl, přilepšuje-li si k legálním výdělkům
ještě poskytováním svých služeb na černo, nebo ne.
Jako nástroj podpory rodičů se v diskusi objevil námět na zavedení benefitu
zdravotní pojišťovny na služby péče o děti poskytované chůvami se zdravotnickou
kvalifikací:
R1: „Šlo by to udělat, když je tam vlastně... v tý kvalifikaci chůvy hodně jsou
zahrnutý zdravotnický pracovníci, nešlo by to si to jako hradit třeba ze zdravotního pojištění? Jako si to tam jakoby prolnout nějak do toho systému? Jako si
prostě připlácíte na něco, tak rodiče by si dopředu připláceli a věděli by, že by
potom vlastně měli chůvu, která by byla třeba registrovaná někde na obci anebo
někde prostě v našem nějakým registračním systému. Ale oni by to měli v rámci
pojištění, na určitej čas hodin by chodila k nim domů, třeba do roku miminka.
T: „To si třeba dokážu představit, jak jsou různý takový ty bonusy, že chodí děti
plavat nebo tak. Ale to jsou jakoby...“
R2: „Chůvěnka, takže (...)“
T: „Že si asi jako neodvádíte rovnou, že je to bonus nebo prostě nějakej benefit
tý který pojišťovny.“
R1: „Tak by to ale nemusel bejt... no tak třeba by po tom nějaká pojišťovna šla,
třeba by jí to zajímalo, dávat prostě příspěvky na chůvy. A tím by se vlastně
snížil ten náklad tý rodiny, ale už... něco by tam prostě...“
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5.3 Návrhy směřující k větší profesionalizaci a
dostupnosti služeb individuální péče v České republice
Služby individuální péče o děti jsou u nás poskytovány dle různých právních
předpisů, v různé kvalitě a většinou za vyšší ceny v porovnání se službami kolektivní
péče. Hlavními problémy v této oblasti služeb péče o děti je nejednoznačné právní
vymezení profese chůvy, relativně rozšířený černý trh, absence kontroly kvality služeb,
žádná finanční podpora státu, absence registru zahrnujícího všechny typy služeb péče
včetně služeb chův tak, aby nabídka byla pro rodiče jako klienty přehledná a každá
rodina mohla pro své dítě najít takovou službu, která jí vyhovuje. Jak ukázal výzkum
Péče 2013, zájem o tento typ služeb je poměrně velký.
Z tohoto důvodu předkládáme návrh, jakým směrem by se měla individuální
péče v České republice ubírat tak, aby byly minimalizovány, nebo dokonce odstraněny
výše zmíněné nedostatky. Hlavním mottem by měla být profesionalizace individuální
péče ve smyslu odborné způsobilosti na jedné straně, na druhé straně by mělo být
pamatováno na práva a povinnosti chův z hlediska pracovního práva. V našich návrzích
jsme se proto nechali inspirovat vymezením profese, práv a povinností mateřské
asistentky ve Francii.

5.3.1 Proces profesionalizace profese „mateřské asistentky“ návrh
Termín „mateřská asistentka“ byl převzat z francouzského vzoru, a to zejména
pro jeho možnou genderovou neutrálnost (mateřská asistentka / mateřský asistent,
pro zjednodušení však v textu uvádíme termín pouze v ženském rodě), druhým důvodem byla snaha odlišit současné podmínky poskytování služeb chův od předkládaného
návrhu.
Cílem profesionalizace služeb individuální péče by mělo být vytvoření jednotného přístupu k udělování licencí pro její výkon, evidence poskytovatelů těchto služeb,
důraz na jejich vzdělání, kvalifikaci a kontrola kvality. Profese „mateřské asistentky“ by
ideálně, např. po vzoru Francie, měla být vydefinována zvláštním předpisem. Návrh
jeho obsahu je součástí Metodiky profesionalizace individuální péče o děti - mateřská
asistentka (Barvíková, Paloncyová, 2014c).
Za možné východisko lze považovat současný princip udělování osvědčení o
složení kvalifikační zkoušky dle pravidel Národní soustavy kvalifikací (viz kapitola
2.1.2). Tato osvědčení o odborné způsobilosti udělují tzv. autorizované osoby, které
v případě oblasti služeb chův autorizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalším
krokem směřujícím k evidenci osob poskytujících služby individuální péče na základě
definovaných kritérií je založení profesní komory, která by kromě registrace měla
úlohu kontrolní a vzdělávací. Návrh popisuje obrázek č. 5.1.
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Obrázek č. 5.1 Proces profesionalizace profese mateřské asistentky - návrh
Profesní zkoušky, včetně povinného
úvodního školení:

AUTORIZOVANÁ OSOBA NSK

Chůva pro děti do zahájení školní docházky
Chůva pro dětské koutky

Odborná způsobilost
opravňující k činnosti chůvy
(dle současného vymezení živnostenského
zákona – zdrav., pedag. vzdělání apod.)

Praxe v zařízení pro děti

KVALIFIKAČNÍ LICENCE MATEŘSKÉ ASISTENTKY

LICENCE K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MATEŘSKÉ ASISTENTKY V JEJÍ
DOMÁCNOSTI (Atestace prostor):
Péče o dítě v domácnosti mateřské asistentky – splnění požadavků hygieny,
stavebního úřadu v souladu s požadavky na dětskou skupinu s počtem do 4
dětí; inspirace z Francie, Rakouska, Německa

ČLENSTVÍ V PROFESNÍ KOMOŘE

REGISTR MATEŘSKÝCH ASISTENTEK

Nezbytnou podmínkou systematizace služeb individuální péče je jednotný
princip posuzování odborné způsobilosti pro výkon profese mateřské asistentky.
Udělení osvědčení autorizovanými osobami je možné považovat za první krok,
který přispívá k přesnějšímu vymezení služeb individuální péče. Složení zkoušky zaručuje kvalitu absolventa. Dle dotázaných expertů z praxe by bylo vhodné v případě
zkoušek pro kvalifikaci chův stanovit jako podmínku pro to, aby uchazeč byl připuštěn
ke zkoušce, povinnost absolvovat povinné minimální školení, zahrnující oblast pedagogiky, vývojové psychologie, první pomoci, právního minima vážícího se k profesi
mateřské asistentky apod. Výjimku by bylo možné udělat v případech, kdy má uchazečka o licenci takovou odbornou způsobilost, která ji přímo, tj. bez složení zkoušky,
opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“.
Jedná se o odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo zdravotnic-
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kého asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo
všeobecného sanitáře podle zvláštního právního předpisu167 nebo odbornou způsobilost
k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle
zvláštního právního předpisu168 nebo odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele
mateřské školy podle zvláštního právního předpisu169. V takových případech by bylo
možné teoretické školení nastavit jako dobrovolné, případně stanovit jako povinné
absolvování pouze jeho části se zaměřením na znalost profese, úlohy a odpovědností
mateřské asistentky (specifika individuální péče v domácnosti a vytváření profesionálního vztahu s rodiči; hlavní právní, zákonné a smluvní předpisy a pravidla týkající se
profese; porozumění a přijetí role podpory, kontroly a dohledu profesní komory/
autorizované osoby atd.).
Teoretické školení by mělo být v rozsahu minimálně 100 hodin a mělo by
mateřským asistentkám umožnit, společně s jejich osobními a profesními zkušenostmi,
rozvinout schopnosti v oblasti péče o dítě (více viz Barvíková, Paloncyová, 2014c).
Odborné školení by měly zajišťovat autorizované osoby v součinnosti s profesní
komorou, školení by bylo hrazeno v rámci poplatků za zkoušku, které hradí uchazeč o
získání kvalifikační licence.
Ve Francii a dalších zemích mají i mateřské asistentky povinnost dalšího
vzdělávání. Pro vyšší profesionalizaci povolání mateřské asistentky v českém prostředí
je nutné uvažovat podobným směrem. Celoživotním vzděláváním by měla procházet
pravidelně v určitých intervalech každá mateřská asistentka během výkonu svého
povolání. Celoživotním vzděláváním mateřských asistentek se rozumí průběžné obnovování, ale i zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti mateřských asistentek. Celoživotní vzdělávání mateřských asistentek může mít
různé formy - krátkodobé či dlouhodobé kurzy, stáže, semináře, workshopy,
konference aj. s akreditací u Komory (viz dále).
Nezbytnou součástí procesu získání kvalifikační licence by kromě výše
uvedeného teoretického školení měla být praxe, a to bez ohledu na původní vzdělání,
v rozsahu 20 hodin v zařízení služeb péče o děti pod dohledem kvalifikovaných osob,
které by úzce spolupracovaly s autorizovanými osobami a profesní komorou. Nezbytností je profesní průprava „školitelů“ z různých zařízení tak, aby mohli posoudit dle
stanovených kritérií vhodnost kandidáta pro udělení licence. Výhodou pro zařízení by
byla bezesporu přítomnost další pečující osoby s příslušnou kvalifikací v běžném
provozu. Uvedené školení by zajišťovaly autorizované osoby, finanční zdroje by
pocházely z poplatků za profesní zkoušku chův.
Těmito dvěma způsoby by bylo možné získat kvalifikační licenci mateřské
asistentky. Podmínky pozastavení a odebrání kvalifikační licence by byly vydefinovány
zákonem o profesi mateřské asistentky. Kvalifikační licence by byla udělována na pět
let (stejně jako licence k poskytování služeb kvalifikované mateřské asistentky v její
domácnosti, viz obrázek č. 5.1). Pro obnovení kvalifikační licence by bylo třeba
prokázat účast na třech seminářích organizovaných přímo profesní komorou mateřských asistentek nebo jinou organizací, která od profesní komory získala pro svůj

167

zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů

168

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

169

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
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seminář její akreditaci.170 Mateřská asistentka, která poskytuje své služby ve své
domácnosti, by musela prokázat, že tyto prostory stále splňují požadavky dle zvláštní
vyhlášky (obnovení licence k poskytování služeb kvalifikované mateřské asistentky v
její domácnosti).
Kvalifikační licence by měla uvádět počet dětí (nejvýše čtyři), o které se
mateřská asistentka může starat současně, stejně jako jejich věk a časový harmonogram, po který jim může být poskytována péče (pravidelně, příležitostně apod.).
O kvalifikační licenci mateřské asistentky by byla povinna žádat i každá osoba
poskytující individuální péči o děti na základě živnostenského oprávnění „Péče o dítě
do tří let věku v denním režimu“. V důsledku nastavení podmínek pro získání
kvalifikační licence mateřské asistentky by tato vázaná živnost měla být rozšířena na
péči o děti do začátku školní docházky. Na mateřské asistentky provozující živnost by
se stejně jako na ostatní vztahovala povinnost členství v Komoře a povinnost získat
licenci k poskytování služeb kvalifikované mateřské asistentky v její domácnosti,
vykonává-li své služby u sebe doma. Tyto požadavky jsou v souladu s potřebou
profesionalizace individuálních služeb péče o děti z hlediska odborné způsobilosti
pečujících osob a nastavení systému kontroly kvality jimi poskytovaných služeb.
Jak již bylo řečeno v kapitole 5.2.6, v současné době poskytují chůvy v České
republice většinou své služby v domácnosti rodiny. Tím jsou na jedné straně
maximálně vytěženy výhody individuální péče, tj. např. pobyt dítěte ve svém vlastním
prostředí, a to např. i v případě nemoci dítěte, nulové časové ztráty s odvodem a
vyzvedáváním dítěte. Dle výzkumu Péče 2013 však matky připouštěly, byť v praxi jsou
tyto případy spíše ojedinělé, že by chůva mohla pečovat o svěřené děti ve své
domácnosti. Za jednu z výhod péče o dítě v domácnosti chůvy je možné považovat to,
že může být poskytována více dětem a sníží se tak finanční náklady rodiny. V tom
případě by však bylo nutné zjednodušit právní předpisy, kterými se dnes musí chůvy
pečující o děti u sebe doma řídit (viz kapitola 5.2.6). Pokud by domácnost vyhověla
nově daným, jednodušším požadavkům, získala by mateřská asistentka licenci k poskytování služeb kvalifikované mateřské asistentky v její domácnosti (atestaci prostor).

5.3.2 Profesní komora
Součástí opatření vedoucích k větší transparentnosti systému služeb péče o děti
je vytvoření registru těchto služeb tak, aby byla pro klienty, tj. rodiče malých dětí, ale
i např. obce, nabídka kompletní a srozumitelná, tj. mělo by být zřejmé, v jakém
právním režimu a v jaké kvalitě a za jaké ceny jsou služby poskytovány.
Jak bylo uvedeno výše, mateřské asistentky by měly své kvalifikační předpoklady prokázat na základě získání kvalifikační licence. Proces udělování těchto licencí
může být dobrým základem pro vstup do registru, neboť základní podmínka, tj.
stanovené minimum kvalifikačních předpokladů, je tímto způsobem splněna.
V některých profesích (např. lékaři, právníci) existují tzv. profesní komory.
Analogicky je možné vytvořit podobné profesní uskupení mateřských asistentek, které
od autorizovaných osob získaly licenci.
Vzhledem k vysoké společenské odpovědnosti mateřských asistentek - péče o
malé děti, by členství v komoře mělo být povinné. Tím by byla zaručena úplná evi170

Další variantou v přístupu k celoživotnímu vzdělávání mateřských asistentek je inspirace kreditním
systémem v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a prodloužení licence podmínit
získáním určitého počtu kreditů od data udělení licence / posledního obnovení před 5 lety.
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dence, na druhé straně by bylo možné nastavit systém kontroly, postup nápravy
v případě nedostatků a pravidla pro odejmutí licence. Z uvedeného plyne, že by
autorizované osoby měly s profesní komorou úzce spolupracovat, případně být i jejím
členem, nebo členy výborů (např. pro kontrolu kvality služeb). Obsah zkoušky pro
získání kvalifikační licence a rozsah a obsah dalšího vzdělávání by tak byly aktualizovány v součinnosti obou institucí - autorizovaných osob a profesní komory. Kontrolu
kvality a profesní poradenství by na základě jednotných pravidel prováděli regionální
koordinátoři komory.
Určitým vzorem pro profesní komoru mateřských asistentek může být již
existující Asociace pečovatelek při Klubu K2, o.p.s. Asociace pečovatelek o děti171 (dále
jen Asociace) je profesní organizace sdružující pracovníky v sociálních službách se
zaměřením na péči o děti - profesionální a kvalifikované pečovatelky o děti, lektorky
mateřských a rodinných center a zřizovatelky prorodinných služeb. Asociace vznikla v
návaznosti na projekt Klubu K2, o.p.s. - Alternativní péče o děti. Svým členkám
zabezpečuje profesní růst formou pravidelných vzdělávacích seminářů, prohlubování
znalostí, výměnu zkušeností a rozvíjení dovedností. Zastřešuje společné aktivity a
poskytuje odborné zázemí včetně právního poradenství v oboru. Nabízí pracovní
příležitosti pro své členy.
O členství v Asociaci se může ucházet fyzická osoba, která má odbornou způsobilost k výkonu živnosti "péče o dítě do tří let v denním režimu". Členský příspěvek
je roční poplatek ve výši 2 000 Kč pro první rok členství, pro každý další rok 1 500 Kč.
Zájemkyně o využití nabídky pracovních příležitostí musí absolvovat 12 hodin
praxe ve zvoleném zařízení Klubu K2, o.p.s. pod dohledem psychologa a pedagoga,
podstoupit psychologické testy, předložit výpis z rejstříku trestů, potvrzení o absolvování kurzu první pomoci a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti. Tyto
podmínky neplatí pro absolventky akreditovaného kurzu „Pracovník v sociálních
službách se zaměřením na péči o děti“ v Klubu K2, o.p.s.
Členství v Asociaci přináší možnost vzájemné komunikace a výměny zkušeností
v rámci stejné profesní skupiny, profesní růst prostřednictvím pravidelných vzdělávacích aktivit, informace o legislativních změnách souvisejících s výkonem činnosti,
přístup k odborným informacím a doporučením publikovaným na intranetu Asociace,
vstup do sekce právní podpory (seznam povinností a dokumentů souvisejících s výkonem činnosti, vzory smluvních dokumentů, doporučení k pojištění, právní poradna),
vstup do databáze pracovních příležitostí, možnost získat reference pro klienty,
možnost aktivně se podílet na činnosti Asociace.

5.3.3 Registr mateřských asistentek
Jedním z úkolů, které by profesní komora měla plnit, je vedení registru
mateřských asistentek - členů.
Jeho obsahem by měly být např.:
• kontaktní údaje,
• v případě mateřských asistentek, které se starají o děti ve své domácnosti,
maximální počet dětí a jejich věkové kategorie,
171

Uvedené informace o Asociaci pečovatelek o děti byly převzaty z jejích webových stránek
(http://www.klubk2.cz/index.php/asociace-pecovatelek, 13. 3. 2013)
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• aktualizované údaje, např. informace, zda chůva své služby stále nabízí (např.
změna profese, dlouhodobá nemoc, vlastní mateřská / rodičovská dovolená),
absolvovaná školení v rámci dalšího vzdělávání, eventuální specializace - např. péče
o autistické děti,
• časové dispozice - celodenní, polodenní, příležitostné hlídání,
• reference od klientů,
• zprávy z kontrol uskutečněných profesní komorou.
Tyto seznamy by byly k dispozici široké veřejnosti, tj. rodinám, které hledají
pro děti individuální hlídání, ale i obcím či krajským úřadům, které by tak registrovaly
nabídku všech typů služeb péče o děti. Tím by měly obce a kraje, potažmo stát (např.
MPSV, Úřad práce prostřednictvím krajských poboček, MŠMT, Úřad vlády - Ministr pro
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, případně uvažovat o zřízení Ministerstva
pro rodinu) údaje o kapacitách i kvalitě služeb péče o předškolní děti.
Myšlenka zavedení registru služeb péče o děti na úrovni obcí, který by zahrnoval
v obci dostupné služby, a to jak kolektivní, tak individuální, veřejné, komerční i
nekomerční, měla v odborných diskusích pořádaných v rámci projektu jednoznačnou
podporu. Registr by měl vedle počtu volných míst obsahovat i hodnocení využívaných
služeb rodiči. Z diskuse vyplynulo, že myšlenkou zprovoznění registru tohoto typu se
v nedávné minulosti zabývalo i MPSV. Před rokem 2010 zde probíhaly přípravné práce
na projektu, jenž měl být financován z Evropského sociálního fondu a jehož cílem mělo
být vytvoření registru všech služeb denní péče o děti na národní úrovni. Práce na
přípravě tohoto ministerského projektu byly zastaveny se změnou orientace priorit
tohoto úřadu v oblasti podpory rodiny. Jako vzor pro vytvoření takového nástroje v ČR
by mohl být registr v Rakousku či systém evidence ve Francii. Na základě inspirace
rakouským informačním systémem již vznikla v rámci projektu Harmonizace při
opatrování dětí (ESF M00233) databáze obsahující údaje o kolektivních zařízeních i
chůvách v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji, která je přístupná na webových
stránkách http://spolecnedetem.cz/. Reflektovaným nedostatkem této databáze je, že
zatím nebyl nastaven mechanismus, dle kterého by do tohoto registru byly dle určitých
kritérií zařazeny pouze kvalitní služby.
Za užitečný považovaly registr i matky dotázané ve výzkumu Péče 2013 (80 %
matek). Ten by dle nich mohl být dostupný např. na internetu či obecním/krajském
úřadě a podával by např. informace o kvalifikaci, zkušenostech, volných kapacitách,
ceníku služeb apod. osob poskytujících tyto služby.
Respondentky by dále po vzoru Francie uvítaly v blízkosti bydliště poradenské
středisko, které by zdarma poskytovalo pomoc při vyhledávání chův (72 % by tuto
službu využilo), pomoc a poradenství při sepisování smlouvy mezi rodičem a chůvou
(75 %), pomoc při řešení konfliktů mezi rodičem a chůvou (68 %) a odborné
konzultace v běžných otázkách péče a výchovy pro rodiče a chůvy (více viz Paloncyová
et al., 2013b; Barvíková, Paloncyová, 2014c).

5.3.4 Pracovní postavení mateřské asistentky
Pozici mateřské asistentky je nutné na pracovním trhu považovat za rizikovou:
zkušenosti z Francie ukazují, že je velmi silně závislá na poptávce rodičů, ale také
výrazně časově omezena tím, jak se dítě postupně osamostatňuje a nepotřebuje stálou
péči. Navíc služby mateřské asistentky nejsou většinou využívány celodenně a její
výdělky jsou tedy relativně nižší.
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Z těchto důvodů by bylo žádoucí, aby mateřská asistentka své služby poskytovala na základě pracovněprávního vztahu mezi ní jako zaměstnancem a zákonným
zástupcem dítěte jako jejím zaměstnavatelem, popřípadě právnickou osobou (např.
zařízení kolektivní péče) zaměstnávající mateřské asistentky, a nikoliv na základě
živnostenského oprávnění pečující osoby. Podobně jako ve Francii by se na ni měly
vztahovat obecné předpisy v oblasti pracovního práva a současně vzhledem k prekérnosti profese i specifické výhody pracovního práva a finanční výhody stanovené
speciálním zákonem o mateřských asistentkách (viz jeho návrh Barvíková, Paloncyová,
2014c, příloha 2). Podmínky pro fyzické osoby v roli zaměstnavatele stanovené
legislativou ovšem musí být zjednodušeny a musí být účinně nastaven systém podpory
pro fyzické osoby v roli zaměstnavatele (informovanost a poradenství), aby tato forma
pracovněprávního vztahu mohla být rodiči a chůvami snadněji a častěji využívána,
aniž by je nadměrně zatěžovala nebo znevýhodňovala.
V současné době jsou u nás služby chův poskytovány legálně nejčastěji na
základě živnostenského oprávnění. Pro hlídání dětí starších tří let však, jak již bylo
uvedeno výše, není stanoven žádný požadavek na odbornou způsobilost. Živnostenské
oprávnění je navíc udělováno dle stejných pravidel poskytovatelům individuální i
kolektivní péče, ačkoli se oba typy péče obsahově značně liší. Zkušenosti chův, poskytujících služby individuální péče o děti na základě živnostenského oprávnění, dokládají,
že výkonem živnosti je pro individuálního poskytovatele služeb péče o děti za
stávajících podmínek172 obtížné se vůbec uživit, zisku může dosáhnout pouze podnikatel provozující agenturu, nikoliv chůva. V návrhu právního vymezení této profese
(Barvíková, Paloncyová, 2014c) poukazujeme i na potřebu určitého finančního
zvýhodnění (např. v oblasti zdravotního, nemocenského a důchodového pojištění) pro
poskytovatele individuální péče, které by bylo pravděpodobně lépe uplatnitelné
v případě zaměstnaneckého poměru. Podpora vybrané skupiny živnostníků by v tomto
případě mohla být v rozporu se zásadami volného trhu. Další možnou variantou je
koexistence chův poskytujících služby na základě živnostenského oprávnění173 a mateřských asistentek poskytujících služby na základě zvláštního zákona. Je však zřejmé, že
pracovněprávní postavení poskytovatelů individuální péče je podnět pro dlouhodobější
diskusi mezi právníky, ekonomy a experty na péči o děti.
V tomto návrhu vycházíme ze zahraničních zkušeností včetně Francie či Rakouska a domníváme se, že by mateřské asistentky měly mít v případech, kdy se jejich
péče stane běžnou, nepříležitostnou službou, na trhu práce minimálně stejná práva a
povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Hlavní podmínkou je však zjednodušení výše
uvedených povinností zaměstnavatelů-rodičů jako fyzických osob. Prvním krokem,
který by pomohl k vytvoření legálního vztahu mezi mateřskou asistentkou a rodičem
při dlouhodobé, pravidelné péči o děti, by mohlo být vytvoření jednoduché metodiky
pro rodiče, zpracované např. ve spolupráci s MPSV či Úřadem práce ČR.
Vztah mezi rodičem a mateřskou asistentkou by vznikl na základě uzavření
pracovní smlouvy. Povinnou přílohou pracovní smlouvy by měla být smlouva o
poskytování péče. Ta by měla obsahovat zejména pravidla adaptačního období dítě172

Nulová podpora státu, která by cenově zpřístupnila tento segment služeb běžným rodinám, a rozšířený
černý trh.

173

V souladu s potřebou profesionalizace individuálních služeb péče o děti (z hlediska odborné způsobilosti
pečujících osob a nastavení systému kontroly kvality jimi poskytovaných služeb) by však bylo vhodné,
aby se na fyzické osoby, které osobně poskytují individuální péči o děti na základě živnostenského
oprávnění (Péče o děti do tří let), vztahovaly vybrané povinnosti mateřských asistentek jako např.
povinnost získat kvalifikační licenci mateřské asistentky, povinnost členství v Komoře a povinnost získat
licenci k poskytování služeb kvalifikované mateřské asistentky v její domácnosti, vykonává-li své služby
ve vlastní domácnosti.
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te, způsob komunikace a předávání informací mezi rodiči dítěte a mateřskou asistentkou, informace týkající se denního režimu dítěte, např. spánku, stravy, aktivit k jeho
rozvoji i odpočinku, pobytu venku, hygienických návyků a pravidel apod. Mateřská
asistentka a zákonní zástupci by se rovněž měli dohodnout na tom, kdo bude
poskytovat stravu. Je-li součástí poskytované péče o děti i příprava stravy, podle
současné legislativy se na ni vztahují hygienické požadavky na stravovací služby podle
vyhlášky č. 173/2004 Sb. Tyto podmínky je v domácím prostředí obtížné naplnit, z
toho důvodu je v současné době chůvám doporučováno smluvně zajistit, aby rodiče
dodávali stravu pro své děti, případně zajistit dodávání stravy např. z mateřské školy.
Tato vazba nemá v domácím prostředí opodstatnění, jako taková je bariérou rozvoje
služeb individuální péče, proto by měla být zrušena.
Ve smlouvě o poskytování péče by měly být uvedeny údaje o zdravotním stavu
dítěte, případně jeho specifické potřeby. Nedílnou součástí by měl být i popis opatření
v případě nemoci či úrazu dítěte v době, kdy je svěřeno do péče mateřské asistentce.
Smlouva o poskytování péče by měla rovněž obsahovat stanovisko rodičů k přepravě
dítěte (např. osobním vozem mateřské asistentky) během doby, kdy je svěřeno do
péče mateřské asistentce.
Mzda mateřské asistentky placená rodičem jako zaměstnavatelem by podléhala
dani z příjmu dle platného znění zákona o daních z příjmu. Pro účely zdravotního
pojištění by mateřská asistentka mohla být považována za státního pojištěnce.
V oblasti důchodového a nemocenského pojištění by mohla být výše celkových odvodů
proplácena státem až do stanoveného maxima. Tato opatření by byla součástí finanční
podpory těchto služeb státem (viz 5.3.5).

5.3.5 Finanční podpora individuální péče
V českém prostředí lze ideálně uvažovat o podobné kombinaci nástrojů
finanční podpory služeb mateřských asistentek jako ve Francii, kde se jedná o
podporu směřovanou jak k mateřským asistentkám (daňové výhody, platby sociálních
odvodů, tak k rodičům (daňové výhody a dávky). Byl by tím zohledněn fakt, že je tato
profese označována za relativně rizikovou, neboť zaprvé velmi silně závisí na poptávce
rodičů v blízké lokalitě, zadruhé je výrazně časově omezena tím, jak se dítě postupně
osamostatňuje a nepotřebuje stálou péči, zatřetí služby nejsou většinou využívány
celodenně, výdělky jsou tedy relativně nižší.
Na straně mateřské asistentky by v oblasti zdravotního pojištění bylo možné
zahrnout např. držitelky kvalifikační licence mezi státní pojištěnce, v oblasti důchodového a nemocenského pojištění by odvody jak na straně zaměstnance, tak na straně
zaměstnavatele-rodiče nebo OSVČ mohly být do určitého stanoveného maxima
refundovány státem. Daňová povinnost mateřských asistentek by podléhala zákonu o
dani z příjmu jako v ostatních profesích, event. je možné po vzoru Francie uvažovat o
daňových bonusech (více Barvíková, Paloncyová, 2014c).
Na straně rodičů se jako první opatření nabízí možnost odepsat náklady na péči
o dítě do určité výše z daní, např. podobně jako je tomu v návrhu zákona o
poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině. Další možností je modifikace rodičovského příspěvku na příspěvek na péči o dítě, který by mohl být využit jak rodičem
celodenně pečujícím o své dítě, tak na úhradu nerodinné péče. Zde se nabízí k diskusi
otázka aktuální hranice věku dítěte pro výplatu do čtyř let věku. Jednou variantou je
tuto hranici ponechat, případně snížit na tři roky, neboť dle statistik většina dětí chodí
v tomto věku do veřejné mateřské školy, na rozdíl od věku mladšího, kdy jsou děti
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většinou v péči rodičů, širší rodiny nebo soukromých zařízení. Druhou variantou je tuto
hranici zvýšit v případě dětí, které nebyly pro nedostatek kapacit do veřejné mateřské
školy přijaty a rodiče tak zvolili jinou, přímo státem nedotovanou formu kolektivního
zařízení nebo individuální péči mateřské asistentky, která je z uvedených možností
nejdražší.
Současná praxe na trhu služeb chův ukazuje, že je pro jejich legalizaci naprosto
nutné, aby podnikatel, který, aby se mohl věnovat své práci, najme chůvu, případně
v budoucnu mateřskou asistentku, mohl náklady na tyto služby odepsat z daní. V současné době to není možné, a proto je toto často obcházeno a chůva je zaměstnána
např. jako recepční či sekretářka. Aby rodič-podnikatel dnes mohl zaměstnat chůvu a
osobní náklady zaměstnance za ni mohl zahrnout do nákladů pro daňové účely, musel
by sám podnikat v oblasti služeb péče o děti a disponovat příslušným živnostenským
oprávněním.

5.3.6 Role obcí a krajů v poskytování individuální péče
V současné době je role obcí a krajů v oblasti poskytování služeb chův téměř
nulová. Jedním z důvodů je zatím minimální institucionalizace profese chůvy, neexistující registr osob poskytujících tyto služby, obsahující mimo jiné např. reference rodin.
S tím souvisí i nulová kontrola poskytovaných služeb státními institucemi, jako je tomu
v případě mateřských škol. Obce tedy nemají dostatek informací, na základě kterých
by mohly služby chův přímo podpořit. Určité možnosti nabízejí různé krajské projekty
na podporu podnikání, jež mohou zahrnout i podporu předškolní péče o děti, či programy na podporu neziskových organizací. V těchto projektech jsou podporována např.
mateřská centra poskytující různé prorodinné služby, často včetně hlídání dětí, nebo
nestátní kolektivní zařízení předškolní péče. Existence, výše podpory i výběr subjektů,
které jsou podpořeny, však záleží na strategii každého obecního či krajského úřadu.
Dle názorů expertů v diskusní skupině pořádané v rámci projektu by však obce
i kraje měly individuální péči podporovat. Provede-li se kalkulace nákladů, podpora
jiných nekomerčních i komerčních poskytovatelů služeb péče o děti představuje
levnější řešení než budování nových mateřských škol. Nicméně obce většinou upřednostňují právě jejich výstavbu, jelikož jim to zvyšuje popularitu u voličů. Kraje v tomto
ohledu mohou pouze vydávat doporučení, rozhodovací pravomoci jsou na straně obce.
Katalyzátorem změny může být, získá-li záměr podpořit i alternativní formy péče
politickou podporu, respektive pokud se stane prioritním tématem politické strany,
k níž starosta přísluší.
Pozitivním příkladem je městská část Praha 4. Obecní zdravotnické zařízení
(příspěvková organizace), které provozuje jesle, získalo projekt na rozvoj individuální
péče o děti v domácím prostředí. Jelikož prostředky z projektu nestačily na pokrytí
celé mzdy koordinátorky projektu, začala organizace platit část mzdy z prostředků jeslí
a po skončení projektu začala její mzdu hradit kompletně celou - tím podpořila rozvoj
individuální péče o děti v dané městské části, ale i v ostatních městských částech,
jelikož služba byla koncipována jako celoměstská. Služba nemusela být ukončena s
koncem grantové podpory projektu, rodiče pouze museli začít hradit celou částku,
která byla do té doby dotovaná.
V jiné obci poskytla obec chůvám zdarma prostory na provozování služeb péče
o děti. Dalším příkladem může být již výše zmíněná iniciativa krajských úřadů najít
ve spolupráci s úřady práce pečovatele v řadách nezaměstnaných a absolventů (viz
kapitola 5.2.5).
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5.3.7 Role zaměstnavatelů
Podpora péče o děti může být součástí zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnanci
získávají kromě svého platu různé další výhody, ve formě finančních příspěvků či
služeb. Zaměstnavatel posiluje poskytováním firemních benefitů svoji image a
atraktivitu při získávání i udržení zaměstnanců, díky nimž zvyšuje produktivitu a
konkurenceschopnost. Nabídka zaměstnaneckých benefitů by měla korespondovat se
zájmem zaměstnanců. Jedním z řešení je systém flexibilních benefitů, známý také pod
pojmem "cafeteria" (tedy z angličtiny samoobslužná restaurace, bufet) či systém
osobních účtů. Jeho přednostmi jsou flexibilita, transparentnost, spravedlnost a široká
nabídka. Systém osobních účtů je založen na přidělení určitého rozpočtu každému
zaměstnanci. Každý zaměstnanec si může sám rozhodnout, jaké benefity bude čerpat.
Tento systém poskytuje okamžitý přehled oblíbenosti a využívání jednotlivých výhod a
plnou kontrolu nad vynaloženými náklady. Díky tomu je jednoduché zavést nové
výhody, které by zaměstnanci ocenili více, nebo zrušit ty nevyužívané.
Systém osobních účtů zaměstnavateli umožňuje respektovat i změny preferencí
v průběhu životního cyklu zaměstnance (ve dvaceti letech upřednostní zaměstnanec
poukázku do fit centra, v padesáti možná spíše příspěvek na důchodové pojištění). U
zaměstnanců zase zvyšuje pocit individuální důležitosti/zodpovědnosti každého, jelikož
jim dává možnost podílet se na rozhodování o vlastní odměně, respektive její skladbě.
To odpovídá modernímu trendu v řízení lidských zdrojů - rozšiřování rozhodovacích
pravomocí zaměstnance (tzv. empowerment).174
Mezi nejčastěji využívané firemní benefity, i když ne vždy zaměstnavateli
nabízené, patří flexibilní formy práce (práce na částečný úvazek, práce z domova,
flexibilní pracovní doba apod.). Někteří zaměstnavatelé zřizují firemní mateřské
školky, pro většinu je však provoz takového zařízení časově i finančně příliš nákladný
(blíže kapitoly 1.1, 4.2). Existují i firmy, které poskytují v rámci balíčku benefitů
příspěvek na hlídání dětí. Tento příspěvek má usnadnit a/nebo urychlit návrat
zaměstnance do práce. Výše příspěvku je limitována částkou 20 000 Kč/zaměstnance/
rok175. Pro zaměstnavatele je příspěvek osvobozen od odvodů na sociální a zdravotní
pojištění, pro zaměstnance příspěvek nepodléhá dani z příjmu fyzických osob ani
odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Jednou z možností, jak takový příspěvek
poskytovat, jsou i poukázky Ticket Multi, prostřednictvím společnosti Edenred CZ.
Tuto poukázku lze uplatnit mimo jiné i ve vybraných předškolních zařízeních. Používání
poukázek Ticket Multi využívá usnesení Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. § 6
odstavec 9:
Od daně z příjmu jsou osvobozeny:
„... d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondů
kulturních a sociálních potřeb, ze sociálních fondů, ze zisku po zdanění anebo na vrub
výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení
příjmů, ve formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení,
předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě
příspěvku na kulturní pořady nebo sportovní akce"... Poukázka je uznanou formou
nepeněžního plnění.
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http://financnimanagement.ihned.cz/c1-22360790-zamestnanecke-benefity-vyhodna-transakce-provsechny
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Předkládaný návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině navrhuje i změny v oblasti
zdanění, kdy by měl být zrušen limit 20 000 Kč.
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Tento typ poukázek je pro předškolní péči zatím relativně málo využívaný.
Systém poukázek je však v evropských zemích v oblasti služeb pro domácnost již
poměrně běžný (Kotíková, Vychová, 2013). Na jedné straně je přínosem pro samotné
rodiny, na druhé straně pomáhá vytvořit nová pracovní místa a omezovat tak černý
trh.
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Shrnutí a závěr
Předložená závěrečná monografie shrnuje komplexní poznatky získané v rámci
projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“. Projekt se zaměřil jak na
služby kolektivní, tak na služby individuální péče o děti mladší šesti let. Důležitým
podkladem pro návrhy, jak současný český systém služeb denní péče koncipovat a
vylepšit, byly poznatky plynoucí ze spolupráce s francouzskými partnery. Díky ní byla
zjištěna řada analogií, ale i rozdílů mezi oběma zeměmi, a to např. v rodinném
chování, zaměstnanosti, rodinné politice i systému služeb péče o děti.
V České republice i ve Francii došlo k výrazným změnám rodinného chování
projevujícím se snižováním sňatečnosti a porodnosti a naopak růstem podílu nesezdaných soužití a rozvodovosti. Tyto změny započaly ve Francii již v 70. letech, v České
republice se významně projevily až v 90. letech minulého století. I přes celkové
úspěchy transformace socialistické ekonomiky na ekonomiku tržní je česká společnost
konfrontována s nezaměstnaností, s vyššími nároky v zaměstnání či s rostoucí
diferenciací příjmů. Podobně jako ve Francii dochází ke zvyšování úrovně vzdělání, a
to zejména u žen. Participace žen na trhu práce, označovaná za jeden z důvodů
snižování sňatečnosti a plodnosti v 70. letech ve Francii, však v České republice byla
tradičně a stále zůstává celkově vysoká. Hlavním rozdílem, podstatným i pro rodinnou
politiku, je nízká zaměstnanost českých žen ve věku, kdy mají malé děti. Česká
rodinná politika reálně přispívá spíše k přerušení pracovní kariéry žen v době péče o
malé děti, velmi málo podporuje zapojení otců v péči o ně a nedostatečně reaguje na
zvýšenou poptávku po službách nerodinné péče. Nejedná se přitom „pouze“ o zajištění
adekvátního počtu míst, ale i o uspokojení různých potřeb a preferencí rodičů a dětí.
Současně se v politice zaměstnanosti obtížně prosazují nástroje na podporu matek
pečujících o malé děti a jiné osoby v obdobném postavení, ačkoliv tyto skupiny patří
mezi nejvíce ohrožené na trhu práce.
Ve Francii vedla zvyšující se participace žen (a to i matek) na pracovním trhu
ve druhé polovině 20. století k postupnému zavádění dávek, které měly rodinám
pomoci s financováním nerodinné péče o děti, včetně individuálního hlídání. Na druhé
straně jsou zejména od 80. let podporováni i ti rodiče, většinou matky, kteří přeruší
svoji pracovní dráhu a starají se o malé děti sami - postupně byla prodlužována
mateřská dovolená a byl zaveden a dále reformován rodičovský příspěvek.
Za tradiční je ve francouzské rodinné politice možné považovat i vysokou míru
její institucionalizace. Rodinná politika je ve Francii decentralizována, rozvoj různých
forem nerodinné péče o děti do tří let je v kompetenci obcí, sdružení obcí a departementů. Od roku 2002 existují v každém departementu komise pro nerodinnou péči,
které určují konkrétní priority a cíle v této oblasti. Jejich předsedou je vždy zástupce
generální rady departementu a místopředsedou zástupce Pokladny rodinných dávek
(CAF). Dalšími členy jsou zástupci obcí, odborů, kolektivních zařízení, neziskového
sektoru a pracovníci Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI), kteří dohlížejí na kvalitu
poskytované nerodinné denní péče o děti, ať již kolektivní nebo individuální.
V České republice byl po roce 1948 preferován a jako „nejefektivnější“ rodinami
realizován model dvoupříjmové rodiny s oběma rodiči výdělečně činnými. Závislost
rodiny na finanční podpoře státu vzrostla, ale na druhé straně také posílila její vnitřní
soudržnost v zájmu zajištění jejího fungování v prostředí deficitu služeb všeho druhu.
Po roce 1989 byl jako reakce na do té doby paternalistický přístup státu k rodině a
celkově dirigistické prostředí socialistického státu prosazován model autonomní rodiny
jako především intimní sféry, do níž má stát a společnost co nejméně zasahovat.
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V rámci probíhající sociální reformy se proto začalo hovořit o komplexní, široce pojaté
rodinné politice, zdůrazňující nezastupitelnost této instituce a potřebu vytvářet podmínky pro svobodné rozhodování. Rozhodujícím principem státní podpory rodiny měla být
sociální solidarita vysokopříjmových rodin s nízkopříjmovými a bezdětných obyvatel s
rodinami s dětmi. Ústředním bodem rodinné politiky se stala podpora mateřské/
rodičovské péče o malé děti. Postupně došlo k reformám především v oblasti podmínek
poskytování rodičovského příspěvku, které posílily flexibilitu jeho čerpání a podpořily
volbu délky rodičovské dovolené. V posledních letech se do popředí stejně jako
v ostatních evropských zemích dostala otázka slaďování profesního a rodinného života,
které by v zájmu ekonomického růstu a prosazování rovných příležitostí žen a mužů
vedlo k vyššímu zapojení žen s malými dětmi do pracovního procesu a tím i k vyššímu
využití kvalifikovaného potenciálu společnosti. Nepřímým předpokládaným důsledkem
je i zvýšení porodnosti jako prevence stárnutí populace.
Větší participace matek na trhu práce musí být nicméně spojena s adekvátní
dostupností služeb předškolní péče. Na současný deficit míst v mateřských školách a
zařízeních pro děti mladší tří let v ČR reaguje dlouho připravovaný návrh zákona o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který byl v době dokončení tohoto
textu projednáván Parlamentem ČR. Cílem těchto opatření je transformace relativně
uniformního modelu péče o děti tak, aby různé skupiny obyvatelstva našly sobě vyhovující strategii rodinného chování. Česká republika se tak snaží přiblížit tzv. modelu
orientovanému na rodičovskou volbu, jenž existuje ve Francii.
Překážkou prosazení nových opatření ve prospěch rodin s dětmi je mimo jiné
resortní roztříštěnost kompetencí týkajících se služeb denní péče o děti, a to mezi
MPSV, MŠMT, MZ a MPO, příp. MF (podrobně v publikaci Paloncyová et al., 2013b).
Řada kompetencí byla z centrálních státních orgánů přesunuta na kraje a obce.
Komunální úroveň je nyní odpovědná především za místní všeobecnou infrastrukturu
(doprava, bydlení, zdravotnické služby, kulturní a sportovní zařízení apod.), jakož i za
infrastrukturu určenou dětem a rodinám (mateřské školy, zařízení pro děti a mládež).
Obce tak získaly rozhodující roli ve zřizování zařízení denní péče o děti a také v jejich
financování (s výjimkou mateřských škol, které jako jedinou službu péče o předškolní
děti spolufinancuje stát), což však ztížilo celkovou situaci v nabídce těchto služeb a
odrazilo se v poklesu jejich počtu a s tím související stále sílící neuspokojené poptávce.
Jak vyplývá z výzkumu Péče 2013 realizovaného v rámci projektu, české matky
se nejčastěji vracejí na trh práce právě v době, kdy jsou dítěti tři roky, využívají tedy
současné nastavení rodičovské dovolené v její maximální délce. Začínají se však
objevovat i alternativní strategie, kdy se část matek vrací na pracovní trh dříve (téměř
polovina matek, které již období celodenní péče o děti ukončily). Ve výběrovém
souboru uváděly matky jako hlavní důvod špatnou finanční situaci rodiny (zejména
matky s nižším vzděláním), roli hrály i důvody jako dobrá pracovní příležitost či snaha
udržet si kontakt s profesí (to platilo spíše u vysokoškolaček). Na druhé straně přibližně
každá třetí matka, která již v době výzkumu pracovala, pečovala celodenně o své dítě
i po skončení tříleté rodičovské dovolené. Důvodem byla osobní preference starat se o
dítě déle, roli však hrála i obtížnější situace na trhu práce, ve smyslu samotného
nástupu do zaměstnání, ale i sladění práce a rodiny. V kontextu těchto poznatků je
tedy nasnadě jednak zajištění kvalitní nerodinné péče o děti mladší tří let, jednak
opatření politiky zaměstnanosti, jež by více podporovala flexibilní formy práce.
Z výzkumu totiž vyplývá, že většina matek nastupuje po období celodenní péče o děti
do práce na plný úvazek, i když částečný úvazek již není takovou výjimkou. Matky
nejsou zvyklé žádat o různé flexibilní formy práce, přitom nejde pouze o zkrácený
úvazek, který může být zvažován z hlediska jeho dopadu na rodinný rozpočet, ale i o
další formy časové a prostorové flexibility.

200

Shrnutí a závěr

Pokud by matky měly možnost volby bez ohledu na další okolnosti, jako je
finanční situace rodiny či ztráta postavení na trhu práce, chtěly by celodenně pečovat
o své dítě v naprosté většině až do dvou let. Pak je však tento postoj postupně
oslabován ve prospěch péče širší rodiny a později kolektivních zařízení. Přechod
z rodinné péče do nerodinné by měl být pozvolný, tj. zpočátku by mělo jít spíše o
příležitostnou či polodenní docházku.
Realita, kterou žijí, se však od jejich představ výrazně liší. Jelikož matky při
návratu z rodičovské dovolené do zaměstnání většinou nastupují na plný
úvazek, vyhledávají pro své dítě převážně denní péči s celodenní docházkou.
Současně zpravidla využívají kolektivní formy péče až od tří let věku dítěte, přestože
to čím dál méně odpovídá jejich preferencím. Promítá se tu tradice socialistického
jednotného systému výchovy a vzdělávání, přičemž tato setrvačnost je podpořena
vysokou kvalitou výchovně-vzdělávacího působení mateřských škol (i přes těžkosti
zmíněné v této monografii) a jeslí (kde zatím tato kvalita přetrvává navzdory ukončení
jejich formální právní existence - viz kapitoly 1 a 4 a Paloncyová et al., 2013b). Podle
výsledků šetření Péče 2013 si matky malých dětí na zařízeních denní péče cení jak
dostupnosti, zejména prostorové, tak kvality péče (zejména kvalifikovanosti pečujících
osob, bezpečnosti a individuálního přístupu). Kvalita je zatím státem garantována
právě jen v MŠ a podobné důvěře matek se těší „jesle“ zřizované povětšinou místními
samosprávami, které stále ještě dodržují pravidla, k nimž je dříve zavazoval statut
zdravotnického zařízení. Kvalita ostatních zařízení denní péče je velmi různorodá, od
vysoce nadstandardní po nedostatečnou. Tato zařízení však naopak mohou splňovat
požadavek na dostupnost (volná místa, malá zařízení v menších obcích) a variabilitu
služeb. Jejich nevýhodou proti MŠ obvykle bývá vyšší cena.
Skutečnost, že MŠ mají v povědomí české populace i v odborných kruzích tak
výsadní místo, by měla být brána v úvahu při rozvíjení systému služeb denní péče o
děti podle potřeb dětí a rodičů, ale nikoliv na úkor žádoucí a žádané flexibility tohoto
systému.
MŠ by si měly zachovat svou pozici jako výchovně-vzdělávací instituce s
dlouhodobě rozvíjenými metodami výchovné a vzdělávací práce s dětmi předškolního
věku. Avšak v zájmu rozšíření jejich působnosti i na mladší děti doporučují mnozí
odborníci a praktici, a to v souladu s přáním rodičů (dle výzkumu Péče 2013), přijímat
do MŠ děti již od dvou let věku. To je sice možné již za stávajících právních podmínek,
je však žádoucí je upravit tak, aby přijímání dětí mladších tří let do MŠ nesnižovalo
kvalitu péče a výchovy, na něž jsou v takovém případě kladeny větší nebo nové
nároky. Především je v této souvislosti třeba navýšení počtu pečujícího personálu na
třídu, popř. snížení počtu dětí ve třídě. Je třeba definovat a specifikovat požadavky na
kvalifikaci personálu pečujícího (též) o děti mladší tří let. Jako vhodná se jeví možnost
využívat pomocného personálu s nižší kvalifikací oproti pedagogickým pracovníkům
pro nepedagogickou péči o nejmladší děti, ale také rozšíření kvalifikace učitelů MŠ o
zdravotnické kompetence. Důležitou je otázka výchovně-vzdělávacího programu u
nejmladších dětí. Jeho podoba se od dnešního Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání nemusí zásadně lišit, jen je třeba metody vzdělávání a nároky
kladené na jeho výsledky volit tak, aby byly přiměřené (individuálním) schopnostem
dětí mladších tří let.
Náš výzkum opět prokázal, že není nutné podporovat pouze „monopol“ MŠ, ať
už pro děti od tří nebo od dvou let. Jak ukázaly také zahraniční zkušenosti shromážděné v rámci projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“, potřeby dětí
a rodičů i představy rodičů o péči poskytované jejich dětem se různí, třebaže u dětí
zhruba od třetího roku věku jednoznačně převažuje zájem o umístění do MŠ. Ty
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nicméně mohou jako součást českého vzdělávacího systému plnit své funkce jen za
dodržování pevných pravidel docházky apod., zatímco matky mohou i pro děti starší
tří let požadovat docházku „zkrácenou“ (pouze např. dva až tři dny v týdnu nebo
několik půldnů v týdnu) či nepravidelnou. V našem výzkumu třetina dotázaných matek
deklarovala pro děti ve věku tří až čtyř let preferenci jiné formy péče než jsou MŠ. Sice
u těchto žen převažoval zájem o rodinnou péči a z nerodinné volily hlavně individuální
péči, nicméně volily také soukromé či firemní „školky“ nebo jiná zařízení. Dnešní zájem
o „alternativní“ formy denní péče o děti tedy není z kvantitativního hlediska veliký,
avšak jednak vzrůstá (např. v případě lesních školek či různých jiných neziskových
zařízení zřizovaných podle obecně platných právních předpisů) a jednak pro rodiče i
pro některé obce jsou tyto formy péče žádoucím doplňkem nebo alternativou MŠ.
Současný český systém rané péče, výchovy a vzdělávání je založen na tendenci
k jednoduchosti a stabilitě, což už vůbec nemusí odpovídat požadavkům mladých rodin,
které žijí v prostředí větší diferenciace a dynamiky rodinného i pracovního života,
takže i jejich potřeby a zájmy v oblasti péče o dítě se mění či vyvíjejí. Navíc systém
denní péče již není pouze nástrojem slaďování rodinných a profesních rolí, ale také
prostředkem kombinování osobního, soukromého života se vzdělanostně-profesní
dráhou rodiče. Rodiče tedy potřebují služby péče o děti a jejich vzdělávání nejen v
době, kdy jsou zaměstnáni, ale i v době studia, případně v době hledání zaměstnání
apod. I když je z mnoha hledisek pro dítě a jeho rozvoj žádoucí stabilnost sociálního
prostředí, je zároveň vzhledem k jeho vyvíjejícím se potřebám vhodné těmto potřebám
přizpůsobovat mj. i formu nerodinné péče v zařízeních různého typu a specifického
poslání, příp. různé typy vhodně kombinovat.
Princip komplexní práce s rodinou odráží i celkové pojetí francouzského systému
denní péče o děti. Na základě studia francouzského systému navrhujeme v této
monografii v oblasti kolektivní péče přijmout inspiraci dvojího druhu: (1) inspiraci
týkající se základní ideje a koncepčních prvků systému a (2) inspiraci týkající se
konkrétních forem kolektivní péče a jejich specifických rysů.
Pokud jde o první druh inspirativních prvků, ukázali jsme v této monografii, že
je vhodné se zaměřit na tyto oblasti: (a) zabezpečení standardů kvality služeb denní
péče o děti před dosažením školního věku - v případě kolektivních služeb jde především o jednoznačná základní pravidla, systém kontrol, registr služeb a zařízení, počet
a kvalifikaci pečujícího personálu; (b) podporu dostupnosti prostřednictvím variabilní
nabídky reflektující různorodé potřeby rodičů a dětí, jasné vymezení povinností obcí a
dalších aktérů odpovědných za rozvoj systému; (c) spolehlivou (státní) finanční
podporu poskytovatelů a uživatelů služeb denní péče a výchovy dětí na základě jasně
vymezených pravidel.
Francouzská zkušenost ukazuje, že standardy kvality není nutné zajišťovat
striktními univerzálními předpisy koncipovanými na celostátní úrovni, ale spíše kooperací různých subjektů na úrovni státní, regionální a lokální. Na každém spočívá
specifická míra a sféra odpovědnosti. Principy této kooperace byly v této monografii
představeny a v návrzích na změny českého systému pak byly nastíněny možné
způsoby jejich účinnějšího uplatňování v českém prostředí.
Princip flexibility a variability forem kolektivní denní péče o děti ve Francii odráží
široká škála typů státem podporovaných zařízení, z nichž každý reflektuje různorodé
potřeby a preference rodin jinak - ať už se jedná o různou délku denní docházky
(celodenní vs. několikahodinová, pravidelná vs. příležitostná), o věk přijímaných dětí,
o netradiční časy poskytování péče či o spojení služby denní péče o děti s dalšími
službami pro rodiny s malými dětmi. Různorodá zařízení pak ve Francii vznikají
v jednotlivých lokalitách především s ohledem na potřeby a charakteristiky konkrétních
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rodin, kterým mají sloužit tak, aby jim byla v co nejvyšší možné míře zajištěna
prostorová i finanční dostupnost. V ČR již v dnešní době existuje značný počet příkladů
zařízení, která své služby koncipují stejným způsobem - tj. především s ohledem na
specifické potřeby zdejších rodin. Zatím se ale jedná o případy, které se těší výjimečné
štědrosti a otevřenosti svých zřizovatelů nebo místních úřadů, popř. schopnosti rodičů
za zvolenou formu péče platit relativně vysoké částky. Týká se to jak veřejných
zařízení (MŠ, jeslí) poskytujících nadstandardní služby, které dofinancovává zřizovatel,
tak neziskových, firemních, popř. komerčních zařízení, která využívají evropských
grantů, příspěvků zaměstnavatele rodiče, sponzorských darů či specifické podpory ze
strany obce. Nastal tedy čas, aby byly v ČR vytvořeny obecněji platné podmínky pro
provoz neškolských zařízení kolektivní péče, které by umožňovaly kýženou flexibilitu a
variabilitu forem péče a na druhé straně dávaly jak zřizovatelům a poskytovatelům,
tak uživatelům (rodinám) jasná vodítka pro to, jaké parametry má který typ zařízení
splňovat. Hovoří pro to zájem rodičů o takové služby „šité na míru“, jejich schopnost
efektivně vykrýt dosud systematicky nepodchycenou poptávku ze strany rodin i
zjištěné obtíže poskytovatelů, které provázejí proces zřizování takových „nestandardních“ služeb i průběžného dokazování jejich kvality. K zajištění dodržování určitých
obecně stanovených pravidel provozovateli a zároveň usnadnění finanční dostupnosti
služeb pro co nejširší vrstvu obyvatel bezpochyby dopomůže rozšíření možností
finanční podpory různorodých služeb péče ze strany státu.
Co se týče druhého typu inspirace, týkajícího se konkrétních forem kolektivní
péče a jejich specifických rysů, nabízí tedy francouzský systém i česká praxe řadu
příkladů služeb kolektivní péče, v nichž jsou účinně uplatňovány popsané základní
principy kontroly kvality, variability a flexibility, jakož i efektivní spolupráce státních,
nestátních a soukromých subjektů. V první kapitole jsme schematicky ukázali, na jaké
potřeby rodin cílí a které funkce plní každý z existujících zkoumaných typů služeb
fungujících ve Francii. Těmi jsou kolektivní („klasické“) jesle; rodinné jesle pro
občasnou docházku dětí s mateřskými asistentkami, jejichž zaměstnavatelem je obec
(zřizovatel zařízení); rodičovské jesle s účastí rodičů na provozu; mikrojesle fungující
především v lokalitách s menší poptávkou; zařízení pro sociálně-integrační a sociálněterapeutickou práci s dětmi i rodiči; dětské zahrady vykrývající nabídku tam, kde
nestačí místa v MŠ a jeslích; rodinná centra provozující i informační a poradenské
prorodinné služby; projekty typu coworkingových center sdružující aktivity na podporu
rodičovského podnikání s denní péčí o děti; dětské koutky pro sociálně znevýhodněné
rodiny či firemní zařízení. Jak ukazuje příklad Francie, větší flexibility a variability forem
kolektivní denní péče o děti je účinně dosahováno i tím, že vlastní služby péče a
výchovy jsou propojovány s dalšími službami na pomoc rodinám při slaďování
rodinného a pracovního života. Kombinování služeb vychází z širšího pojetí denní péče
o děti než jen coby hlídání dětí pracujících rodičů v zájmu ekonomické prosperity
společnosti. Kombinovaná zařízení nabízejí rodinám poradenství a pomoc v krizových
situacích či informační služby různého druhu, jakož i přidanou hodnotu snazší orientace
v systému a hladšího přechodu mezi jednotlivými typy služeb.
Ve čtvrté kapitole byly představeny příklady toho, jak jsou jednotlivé kýžené
principy uplatňovány v konkrétních zařízeních provozovaných různými subjekty v ČR,
a to zároveň s návody, jak rozšířit účelné uplatňování těchto principů v českém
prostředí v mezích daných platnou legislativou. Byly představeny příklady rozšíření
služeb mateřských škol o péči o děti mladší tří let a nastíněny hlavní rysy odborné
diskuse s tímto postupem související. Ukázali jsme význam existence firemních zařízení, rozebrali jednotlivé existující i potenciální varianty jejich provozu a diskutovali o
hlavních problematických aspektech současného „systému“ firemních zařízení v ČR.
Myšlenku kombinování prorodinných služeb v našich podmínkách již delší čas uskuteč-
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ňují mateřská/rodinná centra (MC/RC). Ukázali jsme, že MC/RC vycházejí ze své
prvotní ideje práce s rodinou, do níž stále více integrují služby denní péče, především
pod tlakem jejich obecného deficitu. V současných podmínkách rozšiřování spektra
prorodinných služeb je však žádoucí jejich služby podporovat v tom, v čem jsou
specifické, tedy zejména v oblasti zapojení rodičů do výchovy dětí a jiných činností
v zařízení denní péče v zájmu postupného navykání dětí na nerodinnou péči, ale také
třeba v oblasti péče méně pravidelné, poskytované v nestandardních časech apod.
Mateřská/rodinná centra mohou také poskytovat návazné služby sociálně-integrační a
sociálně-terapeutické (i sociální služby ve smyslu české právní úpravy). Cíl zvýšení
variability a dostupnosti zařízení denní péče o děti byl od počátku motivací pro vznik
návrhu zákona o poskytování služby denní péče v dětské skupině. Rozbor prezentovaný v této monografii ukázal, že Parlamentem ČR zatím stále projednávaný návrh
zákona skutečně řeší řadu dosavadních nedostatků systému neškolských služeb denní
péče o děti. V rámci dosud chybějícího právního rámce stanoví určité základní
standardy kvality, zakládá pravidla evidence a způsob kontroly plnění věcných principů
fungování registrovaných zařízení, zavádí způsob daňového zvýhodnění rodičů i
zřizovatelů či zaměstnavatelů. To vše v zájmu flexibilní a široké nabídky služeb denní
péče, které jsou ale podle návrhu zákona v kontrastu se současnou situací pro
zřizovatele jednoznačněji vymezené a pro rodiče svou kvalitou předvídatelnější a
finančně dostupnější. Představujeme nicméně i čtyři stěžejní oblasti, které návrh
zákona zatím ponechává nedořešené nebo je problematizuje. Těmi jsou postavení
lesních školek a neziskových služeb nesplňujících např. prostorové požadavky zákona,
služby zahrnující i péči o děti mladší jednoho roku a děti mladšího školního věku a
pouze formální kontrola zákonných podmínek provozu. Na základě provedených
šetření návrh zákona o dětské skupině hodnotíme jako žádoucí a stanovíme, že pokud
tyto problematické oblasti budou dodatečně ošetřeny prováděcími právními předpisy či
novelizacemi zákona, je pro momentální stav českého systému neškolských služeb
denní péče důležité, aby zákon schválen byl.
Stěžejním rozdílem systému nerodinné péče o děti v ČR a ve Francii je
rozsah a pojetí individuální nerodinné péče, která tvoří ve Francii rozšířený a
mnohostranně propracovaný systém (viz kapitola 2). První zákon, který položil základ
dnešnímu nastavení tohoto typu péče, byl ve Francii přijat již v roce 1977. V závislosti
na potřebách praxe byl a stále je postupně novelizován. Mateřská asistentka je osoba,
která ve své domácnosti za mzdu poskytuje službu denní péče maximálně čtyřem
dětem současně. Před tím, než začne mateřská asistentka poskytovat své služby, musí
získat licenci na základě splnění kritérií daných speciálními zákonnými předpisy
(zejména vzdělání, vhodnost prostor). To umožňuje registraci mateřských asistentek a
následnou kontrolu kvality jejích služeb. Zároveň je tím mapována nabídka služeb péče
o děti, která je dostupná jak místním samosprávám, tak rodičům. Mezi rodičem a
mateřskou asistentkou vzniká pracovní poměr na principu zaměstnavatel-zaměstnanec
se všemi důsledky. Profese mateřské asistentky je však považována za tzv. rizikovou,
zejména proto, že je velmi silně závislá na poptávce rodičů, je výrazně časově omezena tím, jak se dítě postupně osamostatňuje a nepotřebuje stálou péči, její služby
nejsou většinou využívány celodenně, výdělky jsou tedy relativně nižší. Z tohoto
důvodu existují zákonem definované výjimky v oblasti pracovního práva. Stát, zejména
s cílem zamezit černému trhu a mít možnost kontroly služeb, finančně péči mateřských
asistentek podporuje (daňové výhody, sociální odvody, příspěvky pro rodiče atd.).
V České republice podmínky poskytování služeb chůvy nejsou upraveny speciálním zákonem. Jejich stávající právní úprava je velmi nepřehledná (více zákonů a
zpravidla v rámci jejich obecných ustanovení), nejednoznačná a její stávající nastavení
neodpovídá reálným potřebám rodin ani chův. Služby chův lze v rámci současných

204

Shrnutí a závěr

právních předpisů poskytovat několika možnými způsoby: na základě živnostenského
zákona jako živnost vázanou - „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ nebo
živnost volnou, obor činnosti č. 79, „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, na
základě obecně platných právních předpisů, nebo na neformální bázi bezúplatně.
V poslední době byly učiněny určité kroky k definici a profesionalizaci služeb chův.
Profese chůvy je od roku 2012 definována v Národní soustavě povolání, zároveň je
definován její kvalifikační standard v Národní soustavě kvalifikací (Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky, Chůva pro dětské koutky). Prokázání odbornosti a
dodržování hygienické vyhlášky jsou však v praxi požadovány pouze u vázané živnosti
„Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. V žádném právním předpisu však není
opora pro to, aby byly poskytované služby průběžně kontrolovány z hlediska jejich kvality.
Dle stávajících právních předpisů v České republice je nejjednodušší, odebírá-li
rodič od chůvy služby poskytované na základě příslušného živnostenského oprávnění
na péči o děti. Další pro všechny strany legální možností je, pokud rodič využívá služeb
chůvy, která je zaměstnána agenturou. V tom případě je uzavřen smluvní vztah mezi
agenturou a rodičem a mezi agenturou a chůvou. Možnost, že by rodič jako fyzická
osoba zaměstnal chůvu na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či
dohody o pracovní činnosti v České republice na rozdíl od řady jiných zemí není využívána, neboť je pro rodiče velmi složité být zaměstnavatelem se všemi povinnostmi,
které se na tuto pozici dle současné legislativy váží.
Jak vyplývá z výzkumu Péče 2013, služby chův jsou zatím v České republice
málo využívány. Mezi hlavní příčiny patří finanční náročnost těchto služeb, a to
zejména, pokud by měly být využívány pravidelně nebo několik hodin denně. Velikou
roli však hraje nedůvěra či strach svěřit dítě cizí osobě. To souvisí i s výše uvedeným
nejasným vymezením této profese, kdy ve většině případů chybí záruky kvality péče.
Výzkum však dotázaným matkám umožnil více se nad možnostmi těchto služeb
zamyslet. Jak je z výsledků zřejmé, polovina z nich by i přes prvotní výhrady služby
chův za jistých okolností využila. V první fázi by se jednalo spíše o příležitostné hlídání
(večer apod.), intenzivnější využití matky připouštěly, pokud by je k tomu vedly
důležité okolnosti, zejména potřeba zajistit péči v době, kdy je matka v práci. Experti,
účastnící se diskusních skupin pořádaných v rámci projektu, se více méně shodují na
tom, že pro dítě mladší tří let je vhodnější individuální péče. Služby chův se tedy
nabízejí jako vhodná alternativa právě pro ty matky, které se chtějí alespoň částečně
vrátit na trh práce před třetími narozeninami dítěte, kdy dítě ve většině případů
nastupuje do mateřské školy.
Důležitou roli při hledání vhodné chůvy hraje ta skutečnost, zda rodina chůvu
zná nebo jí byla doporučena známými. Chůva by dle matek měla mít zároveň praktické
zkušenosti s péčí o děti i odborné znalosti např. z oblasti pedagogiky, první pomoci.
Matky se také přikláněly k tomu, aby byla chůvám udělována licence, která by jim
v případě poskytování nekvalitních služeb byla odebrána.
Hlavní problémy v této oblasti služeb péče o děti lze shrnout následovně:
nejednoznačné právní vymezení profese chůvy, relativně rozšířený černý trh, absence
kontroly kvality služeb, žádná finanční podpora státu, absence registru zahrnující
všechny typy služeb péče včetně služeb chův tak, aby nabídka byla pro rodiče jako
klienty přehledná a každá rodina mohla pro své dítě najít takovou službu, která jí
vyhovuje.
Jedním z výstupů projektu je tedy návrh, inspirovaný Francií, jakým směrem by
se měla individuální péče v České republice ubírat tak, aby byly minimalizovány, nebo
dokonce odstraněny výše zmíněné nedostatky. Hlavním mottem dalšího vývoje by
měla být profesionalizace individuální péče ve smyslu odborné způsobilosti chův, na
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základě které by byla vydána kvalifikační licence. Držitelky této licence by se staly
členy profesní komory, která by vedle registrační činnosti poskytovala profesní supervizi a byla klíčovým orgánem v kontrole kvality služeb. Dále je nutné lépe vymezit
pracovní pozici chůvy. Zde je možné se inspirovat specifickým vymezením postavení
mateřských asistentek ve Francii.
Profesionalizaci služeb chův je možné považovat i za nutnou podmínku pro
rozvoj dalších alternativních forem péče. Ve Francii existují dva typy kolektivních zařízení, které stojí na pomezí klasických kolektivních zařízení a individuální péče. Jedním
z nich jsou tzv. rodinné jesle, kam mateřská asistentka dochází se svěřenými dětmi
několikrát týdně na společný program, který je veden odborníky na péči. Druhým
typem jsou centra mateřských asistentek. V těchto centrech mohou poskytovat své
služby nejvýše čtyři mateřské asistentky, každá z nich přitom může mít v péči
maximálně čtyři děti. Dle výzkumu Péče 2013 by o tento typ zařízení byl mezi českými
matkami zájem.
Pro vymýcení černého trhu, který v oblasti péče chův existuje, je nutné zavést
formy státní finanční podpory. Zde se lze opět inspirovat Francií, kde paralelně se
zákonným vymezením profese mateřské asistentky byla zaváděna i finanční opatření.
Jednalo se jak o daňové výhody pro rodiče, kteří podobně jako u jiných služeb mohou
zároveň čerpat příspěvky na nerodinnou péči, tak o daňové výhody a osvobození od
sociálních odvodů pro mateřské asistentky. Ke snížení nákladů na péči chův by přispělo
i snížení hygienických nároků na domácnost chůvy v případě, že poskytuje své služby
u sebe doma. Dle stávajících předpisů je její domácnost považována za provozovnu se
všemi důsledky, tzn., že musí splňovat stejné podmínky jako kolektivní zařízení
předškolní péče. Pokud by požadavky v těchto případech byly změkčeny tak, aby se
více blížily definici vhodného domácího prostředí pro děti, došlo by ke zvýšení legální
nabídky těchto služeb. Chůvy by ve své domácnosti mohly pečovat o více dětí
najednou, čímž by se výrazně snížily náklady jednotlivých rodin.
Po vzoru Francie by bylo v České republice žádoucí služby nerodinné péče
institucionalizovat z důvodu zaručení a kontroly jejich kvality a také z důvodu možné
podpory a kontroly jejich financování. Obecná koncepce musí být formulována
v legislativě na národní úrovni, o tom, jaký typ služeb a jaký rozsah je žádoucí, by
měla rozhodovat nabídka a poptávka v konkrétním regionu. Jak ukazuje francouzská
praxe, lokální rodinnou politiku nelze vytvořit bez jasné deklarace vůle představitelů
obce či kraje, bez zajištění spolupráce s obyvateli obce a s dalšími subjekty, jako jsou
státní/ obecní, soukromá zisková i nezisková zařízení péče o děti, nezbytná je i
komunikace s rodinami, neziskovými organizacemi, zaměstnavateli, kontaktními
pracovišti krajských poboček Úřadu práce České republiky apod.
Nicméně pokud má skutečně dojít k rozvoji systému služeb denní nerodinné
péče o děti, nelze spoléhat pouze na osvícenost lokálních zastupitelů a na finanční
prostředky v krajských či obecních rozpočtech. Po vzoru Francie lze do systému přinést
finanční zdroje v podobě dávek a daňových výhod pro rodiny s malými dětmi, které
využívají nějakou formu nerodinné péče, samozřejmě mimo černý trh. Tím sice vzroste
zatížení státního rozpočtu, na druhé straně však toto zatížení bude přinejmenším
kompenzováno pozitivními dopady na trh práce. Zvýšením dostupnosti služeb nerodinné péče se zvýší uplatnitelnost rodičů, zejména matek na trhu práce, vzroste
poptávka po pečovatelských profesích, uplatnění najdou i školitelé uchazečů o tuto
profesi. Celý systém služeb denní nerodinné péče však musí být propojen s přístupem
zaměstnavatelů, kteří by na možnosti svých zaměstnanců skloubit pracovní a rodinný
život měli brát mnohem větší ohled. Jako velmi palčivá se jeví v českém prostředí
nedostupnost částečných úvazků. Lze se domnívat, že jak pro zaměstnavatele, tak pro
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zaměstnance, ale i pro stát by měl být model „částečný úvazek kombinovaný
s částečnou rodičovskou dovolenou/péčí rodiče o dítě starší 3 let“ ve své podstatě
výhodnější než model „plná rodičovská dovolená + ekonomická neaktivita, příp.
nezaměstnanost“. Prosazování v České republice doposud alternativních, méně rozvinutých služeb péče o děti do tří, příp. šesti let by nemělo mít za cíl oslabit roli rodičů
v péči a výchově dětí, mělo by ale přispět k většímu propojení rodinného a pracovního
života.
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Přílohy

Příloha 1
Výzkum Péče 2013 - dotazník

E3346 – Denní péče o děti
Tazatel

Kodér

Děrovač 1

Děrovač 2

Respondent

Dobrý den, jmenuji se … Jsem spolupracovníkem společnosti STEM/MARK, která se zabývá
výzkumem veřejného mínění. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek, které se týkají
Vašich zkušeností s denní péčí o Vaše děti do 6 let. Rozhovor potrvá přibližně ¾ hodiny.
Na úvod si uděláme přehled o dětech ve Vaší domácnosti,
se kterým budeme dále pracovat.
R1. Kolik žije ve Vaší domácnosti celkem nezaopatřených dětí?
Nezaopatřené dítě = dítě do skončení povinné školní docházky a poté dítě studující nebo
soustavně se připravující na budoucí povolání, nejdéle však do 26. roku věku. Také děti
mladší 18 let, které nenavštěvují školu a jsou vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o
zaměstnání a nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Pokyn: Vypište do rámečku

R2. Kolik let je nezaopatřeným dětem, které žijí ve Vaší domácnosti?
Pokyn: Vypište do rámečků věk dětí od nejmladšího po nejstarší. Do KARTY DĚTI vyplňte
k danému pořadí křestní jméno dítěte a jeho věk. KARTU DĚTI ponechte respondentce.
Slouží k tomu, aby respondentka vždy věděla, o jakém dítěti se mluví. Do KARTY DĚTI
zapište pouze tři nejmladší děti do 18 let.
Příklad: Věk dítěte je 2,5 roku, vyplňte: „roky =2“, „měsíce=6“.
Pokud má domácnost méně než pět dětí, zbývající rámečky přeškrtněte.
Roky

Měsíce

Nejmladší dítě:
Druhé dítě:
Třetí dítě:
Čtvrté dítě:
Páté dítě:
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R3. Plánujete v následujících 12 měsících počít další dítě?
Pokyn: Jedna odpověď
Ne
Nepřemýšlím(e) o tom
Ano, rádi bychom ho měli
Jsem v současnosti těhotná

1
2
3
4

R4. Budu Vám postupně uvádět různá období života a Vy u každého řekněte, v jakém
rozsahu byste v tomto období svého života nejraději pracovala/samostatně podnikala.
Pokyn: Předložte KARTU R4. Jedna odpověď v každém řádku.
1
2
3
4
5

Na
celý
Na částečný úvazek
Pouze příležitostně (několik hodin měsíčně)
Zůstat doma a nepracovat
Neví

úvazek

A. Období, kdy je některé z dětí ve věku 6 - 11 měsíců
B. Období, kdy je některé z dětí ve věku 1 – 2 roky
C. Období, kdy je některé z dětí ve věku 2 – 3 roky
D. Období, kdy je některé z dětí ve věku 3 - 4 roky
E. Období, kdy je některé z dětí ve věku 4-6 let
F. Období, kdy je některé z dětí ve věku 6 -10 let

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

Pro další části dotazníku ponechte respondentce KARTU DĚTI.
Zajímají nás pouze tři nejmladší nezaopatřené děti.
R5. Než jste po narození dítěte začala (znovu) pracovat, zůstala jste s některým dítětem
doma:
Pokyn: Předložte KARTU R5. Jedna odpověď v každém řádku.
1
2
3
4
5

Delší dobu, než jsem plánovala
Kratší dobu, než jsem plánovala
Přibližně stejnou dobu, jako jsem plánovala
Neplánovala jsem to
Netýká se, dítě je zatím mladšího věku, než do kterého s ním plánuji zůstat doma

A. Nejmladší dítě:
B. Druhé dítě:
C. Třetí dítě
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1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

R6. Pokud jste po narození (některého) dítěte začala pracovat, kolik bylo tomuto dítěti
let a měsíců?
Příklad: Pokud začala respondentka pracovat ve věku 3 let dítěte, vyplňte: „roky=3“,
„měsíce=0“; ve 2,5 letech dítěte vyplňte: „roky=2“, „měsíce=6“.
Pokud má respondentka jen jedno, resp. 2 děti, zbývající rámečky proškrtněte. Nezačala-li
pracovat, také proškrtněte.
Roky

Měsíce

Nejmladší dítě:

Pokud ROKY méně než 3, pak
pokračujte otázkou R7.
Pokud ROKY více nebo rovno
3, pak pokračujte otázkou R8.

Druhé dítě:
Třetí dítě:

Filtr: Na otázku R7 odpovídají ty, které v otázce R6 odpověděly, že začaly pracovat dříve
než ve 3 letech některého dítěte.
R7. Jaký důvod byl nejdůležitější pro Vaše rozhodnutí začít pracovat před dosažením
3 let věku dítěte?
Pokyn: Předložte KARTU R7. Vyznačte jednu odpověď u každého dítěte, u kterého
respondentka nastoupila do práce před jeho 3. narozeninami.

A. Špatná finanční situace, rodina potřebovala můj
pracovní příjem
B. Naskytla se mi dobrá pracovní příležitost /
nechtěla jsem ztratit kontakt se zaměstnáním /
podnikáním
C. Potřebovala jsem více kontaktu s lidmi
D. Vždy / už od narození dítěte jsem plánovala
začít pracovat dříve než ve 3 letech dítěte
E. Jiný důvod,

Nejmladší
dítě

2. dítě

3. dítě

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

uveďte:……………………………………..
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Filtr: Na otázku R8 odpovídají ty, které v otázce R6 odpověděly, že začaly pracovat ve 3
letech některého dítěte nebo později.
R8. Jaký byl hlavní důvod, proč jste začala pracovat až po dosažení 3 let věku dítěte?
Pokyn: Předložte KARTU R8. Vyznačte jednu odpověď u každého dítěte, u kterého
respondentka nastoupila do práce až po jeho 3. narozeninách.
Nejmladší
2. dítě
3. dítě
dítě
A. V době, kdy dítě dosáhlo 3 let, jsem už čekala / se
1
1
1
starala o další dítě
B. Chtěla jsem se sama starat o dítě i po skončení
2
2
2
rodičovské dovolené
C. Nepodařilo se zajistit místo v mateřské škole nebo
3
3
3
jiném zařízení / péči o dítě jinou osobou
D. Zaměstnavatel mi neumožnil vrátit se do původního
4
4
4
zaměstnání a nové pracovní místo jsem nesehnala
E. Zaměstnání / podnikání neumožňovalo sladit
5
5
5
mateřské a pracovní povinnosti
F. Před narozením dítěte jsem nepracovala, nové
6
6
6
pracovní místo jsem nesehnala / nesháněla
G. Jiný důvod,
7
7
7
uveďte……………………………………….………
R9. Na jaký úvazek jste začala pracovat ve svém prvním zaměstnání po rodičovské
(případně mateřské) dovolené?
Pokyn: Vyznačte jednu odpověď u každého dítěte.
Nejmladší
2. dítě
3. dítě
dítě
A. Plný úvazek
1
1
1
B. Zkrácený úvazek
2
2
2
C. Jiná forma pracovní smlouvy (DPP, DPČ apod.)
3
3
3
D. Samostatné podnikání
4
4
4
E. Nezačala jsem po jeho narození pracovat
5
5
5
R10. Žádala jste někdy zaměstnavatele o následující úpravy či úlevy v zájmu sladění
práce a péče o rodinu? Jak se zachoval?
Pokyn: Předložte KARTU 10. V každém řádku jedna odpověď. Pokud respondentka řešila
situaci vícekrát, a pokaždé to dopadlo jinak, vyznačte v příslušném řádku variantu 3.
1
2
3
4
5

Žádala a bylo mi (vždy) vyhověno
Žádala a nebylo mi (nikdy) vyhověno
Žádala vícekrát s různým výsledkem
Nežádala
Nikdy jsem nebyla zaměstnaná

A. O zkrácený pracovní úvazek
B. O možnost vykonávat práci nebo část práce z domova
C. O úpravu pracovní doby (např. stlačený týden, pružná
pracovní doba)
D. O poskytnutí neplacené dovolené, volna
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1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Péče
P1. Myslíte si, že by stát nebo obce měly mít zákonnou povinnost zajistit předškolní
péči pro všechny děti, nejen pro pětileté, pro něž taková povinnost již existuje? Pokud
ano, od jakého věku dětí by to mělo platit?
Pokyn: Jedna odpověď
Pro děti od jednoho roku
Pro děti od dvou let
Pro děti od tří let
Pro děti od čtyř let
Zachovat současný stav (pro děti od 5 let)
Taková zákonná povinnost být nemá (ani pro pětileté)
Nevím

1
2
3
4
5
6
7

P2. Kdybyste si mohla vybrat a všechny možnosti byly dostupné, jak byste si
představovala nejlepší způsob zajištění každodenní péče o Vaše děti v době, než začnou
chodit do školy?
Pokyn: Předložte KARTU P2. Jedna odpověď v každém řádku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Já sama na rodičovské dovolené/v domácnosti
Partner sám na rodičovské dovolené/v domácnosti
Střídavě já a partner na rodičovské dovolené/v domácnosti
Prarodiče/jiní příbuzní
Vzájemné hlídání s jinými rodiči/přáteli
Placená chůva
Jesle
Veřejná mateřská škola
Soukromá mateřská škola či podobné zařízení
Firemní školka
Jiné
Neví

A. Když má dítě 6 – 11 měsíců

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

B. Když má dítě 1 až 2 roky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

C. Když má dítě 2 až 3 roky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

D. Když má dítě 3 až 4 roky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

E. Když má dítě 4 až 6 let

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
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P3. Jaký rozsah péče v kolektivním zařízení nebo péče placené chůvy považujete za
nejvhodnější s ohledem na potřeby a věk dítěte?
Pokyn: Předložte KARTU P3. Jedna odpověď v každém řádku.
1
2
3
4
5

Celodenní každodenní péče (4 -5 dní v týdnu)
Polodenní každodenní péče (na část dne, 4 -5 dní v týdnu)
Příležitostná péče
Děti by měly být pouze v péči rodičů
Neví

A. Když má dítě 6 – 11 měsíců

1

2

3

4

5

B. Když má dítě 1 až 2 roky

1

2

3

4

5

C. Když má dítě 2 až 3 roky

1

2

3

4

5

D. Když má dítě 3 až 4 roky

1

2

3

4

5

E. Když má dítě 4 až 6 let

1

2

3

4

5

P4. Pokud je to třeba, pomáhají Vám s péčí o děti Vaši rodiče či rodiče partnera nebo
jiné osoby, pro něž není péče zdrojem obživy?
Pokyn: Předložte KARTU P4. Neptáme se na placené chůvy. V každém řádku jedna
odpověď.

A. Rodiče
B. Jiné osoby
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Vždy, často
1
1

Někdy
2
2

Téměř nikdy
3
3

Nikdy
4
4

P5. Jakým způsobem zajišťujete/ jakým způsobem jste převážně zajišťovala ve všedních dnech péči o Vaše děti? Pokud jste
kombinovala více možností, vyberte tu, která převažovala.
Pokyn: Nechte respondentku vyplnit tabulku samostatně. Pouze jedna možnost v každém sloupci.
Nejmladší dítě
2. dítě
3. dítě
6-11 1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 až 6 6-11 1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 až 6 6-11 1 až 2 2 až 3 3 až 4 4 až 6
měsíců roky roky roky
let
měsíců roky roky roky
let
měsíců roky roky roky
let
a. Já sama na rodičovské dovolené/v
domácnosti
b. Partner sám na
rodičovské dovolené/v domácnosti
c. Střídavě já a
partner
d. Prarodiče/jiní
příbuzní
e. Vzájemné hlídání s
jinými
rodiči/přáteli

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

f. Placená chůva

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

g. Jesle
h. Veřejná mateřská
škola
i. Soukromá
mateřská škola či
podobné zařízení
j. Jiné

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Filtr: Na otázky P6 a P7 odpovídají pouze respondentky, které v otázce P5 uvedly
v některém z řádků g) nebo h) nebo i), že je dítě nebo děti navštěvovaly/navštěvují, tzn. je
v těchto řádcích vyznačena alespoň jedna odpověď.
P6. Rádi bychom znali Vaše zkušenosti s péčí o děti v kolektivních zařízeních, kam
dochází nebo docházelo některé Vaše dítě. Pokud máte zkušenost s více zařízeními,
vyberte to současné. Pokud dítě v současné době nedochází do žádného kolektivního
zařízení, hodnoťte to, se kterým máte nejaktuálnější osobní zkušenost. Vyberte jedno
zařízení, které budete hodnotit a sdělte mi, o jaké se jedná:
Pokyn: Vyznačte jedno hodnocené zařízení
Veřejná mateřská škola
Veřejné jesle
Soukromá mateřská škola
Firemní školka
Soukromé jesle
Dětská skupina, alternativní forma péče

1
2
3
4
5
6

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Neví

A. S přístupem (osobním vztahem) vychovatelek k dětem jsem (byla)
spokojena
B. Moje dítě je (bylo) v zařízení spokojené
C. Čas začátku a konce otevíracích hodin mi vyhovuje/vyhovoval
D. Vzdálenost od místa bydliště mi vyhovuje/vyhovoval
E. Výchovný program zařízení mi vyhovuje/vyhovoval

Určitě ano

P7. Jak hodnotíte služby tohoto zařízení?
Pokyn: Předložte KARTU P7. V každém řádku jedna odpověď

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

P8. Jak byste z hlediska dopadu na Váš rodinný rozpočet hodnotila poplatky, které
v současnosti vydáváte za docházku Vašeho dítěte nebo dětí do zařízení denní péče o
děti či služby chůvy? Uvažujte jen poplatky za děti v předškolním věku.
Pokyn: Jedna odpověď
Není to nijak významná částka
Je to nezanedbatelná částka, ale vážně rozpočet nenarušuje
Je to velká částka, musíme jinde šetřit
Je to velmi významná částka s výrazným dopadem na další výdaje
Neumím posoudit
Žádné takové poplatky neplatím
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1
2
3
4
5
6

P9. Jaký měsíční poplatek za jedno dítě za péči a stravu byste považovala s ohledem
na aktuální možnosti Vašeho rodinného rozpočtu za přijatelný/adekvátní za
celodenní každodenní péči o dítě v následujících typech služeb, a to bez ohledu na to,
zda je aktuálně využíváte? Vyjádřete se za každý typ zařízení zvlášť, uvažujte jako
by dítě navštěvovalo pouze toto jediné zařízení.
Pokyn: Vypište částku za měsíc v Kč
Kč měsíčně
1. Jesle
2. Veřejná mateřská škola
3. Soukromá mateřská škola či podobné zařízení
4. Chůva, pečující v domácnosti
5. Jiná forma,
uveďte: ……………………………………….………….

Individuální péče
Nyní se Vás budeme ptát na služby chůvy. Chůvou rozumíme osobu, která za úplatu
poskytuje péči o jedno či více dětí, a to buď v domácnosti rodiny dítěte, nebo ve své
vlastní domácnosti.
P10. Využíváte nebo jste někdy využila služby chůvy? Pokud ano, kolik Vašich dětí
bylo / je v péči chůvy?
Pokyn: Předložte KARTU DĚTI, zapište počet do rámečku.
Péče
chůvy
Ano

1

Ne

2

Počet dětí
v péči chůvy
Æ přejděte na ot. P11
Æ přejděte na ot. P15

Filtr: Na otázky P11 až P14 odpovídají pouze ty, které v otázce P10 odpověděly variantou
1 (tj. využívají nebo využívaly služby chůvy). Ostatní pokračují otázkou P15.
P11. Kolik let je dítěti, pro které využíváte služeb chůvy, případně kolik bylo dítěti,
pro které jste služeb chůvy využívala? Pokud již bylo/je v péči chůvy více než jedno
z Vašich dětí, odpovídejte o tom dítěti, které bylo/je v péči chůvy celkově nejdéle.
Pokyn: Předložte KARTU P11. Jedna odpověď v každém řádku.
Pravidelnou péčí je péče minimálně jednou týdně, příležitostnou péčí je péče např.
v případě nemoci dítěte, ve večerních hodinách, v době prázdnin.
1
2
3

V tomto věku mé dítě bylo/je v pravidelné péči chůvy
V tomto věku mé dítě bylo/je v příležitostné péči chůvy
V tomto věku mé dítě nebylo/není v péči chůvy
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A. Ve věku 6 – 11 měsíců dítěte

1

2

3

B. Ve věku 1 až 2 roky dítěte

1

2

3

C. Ve věku 2 až 3 roky dítěte

1

2

3

D. Ve věku 3 až 4 roky dítěte

1

2

3

E. Ve věku 4 až 6 let dítěte

1

2

3

P12. Zvažte Vaše dosavadní zkušenosti se službami chůvy. Kdybyste se rozhodovala
znovu o jejím využití, v jakém věku a jak často byste Vaše dítě svěřila do péče chůvy?
Pokyn: Předložte KARTU P12. Jedna odpověď v každém řádku.
Pravidelnou péčí je péče minimálně jednou týdně, příležitostnou péčí je péče např.
v případě nemoci dítěte, ve večerních hodinách, v době prázdnin.
1
2
3
4

V tomto věku mého dítěte bych měla zájem o pravidelnou péči chůvy,
V tomto věku mého dítěte bych měla zájem o příležitostnou péči chůvy
V tomto věku bych (nikdy) neměla zájem o péči chůvy o mé dítě/děti
Neví

A. Ve věku 6 – 11 měsíců dítěte

1

2

3

4

B. Ve věku 1 až 2 roky dítěte

1

2

3

4

C. Ve věku 2 až 3 roky dítěte

1

2

3

4

D. Ve věku 3 až 4 roky dítěte

1

2

3

4

E. Ve věku 4 až 6 let dítěte

1

2

3

4
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Spíše
důležitou

Spíše nedůležitou

Žádnou

Neví

A. Potřeba zajistit péči o dítě v době svého pracovního
výkonu
B. Nedostatek míst v jeslích/MŠ/jiném kolektivním
zařízení
C. Preference individuální péče před péčí
v kolektivním zařízení
D. Potřeba zajistit péči o dítě v době vyřizování
osobních záležitostí a v době svého odpočinku

Zásadní

P13. Jakou roli hrály ve Vašem rozhodnutí pro využívání služeb chůvy následující
důvody?
Pokyn: Předložte KARTU P13. Jedna odpověď v každém řádku.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ano,
vícekrát

Ne, nebylo
důvodem

Zatím
neukončila

A. Služeb chůvy již nebylo zapotřebí (např. péči o dítě jsem
zajistila jinak, dítě dosáhlo věku, kdy již péči chůvy
nepotřebovalo)
B. Nebyla jsem spokojena se službami chůvy
C. Chůva spolupráci s naší rodinou ukončila
D. Služby chůvy byly příliš finančně náročné

Ano,
jednou

P14. Pokud jste již někdy v minulosti ukončila spolupráci s chůvou, došlo k tomu z
následujících důvodů?
Pokyn: Předložte KARTU P14. Pokud ukončila spolupráci s více chůvami, uvažuje ve svém
hodnocení všechny ukončené spolupráce. Jedna odpověď v každém řádku

1

2

3

5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

5
5
5

Filtr: Na otázky P15 až P18 odpovídají ty, které v otázce P10 odpověděly variantou 2 (tj.
nikdy nevyužívaly služby chůvy). Ostatní pokračují otázkou P19.
P15. V jakém věku a jak často byste Vaše dítě svěřila do péče chůvy?
Pravidelnou péčí je péče minimálně jednou týdně, příležitostnou péčí je péče např.
v případě nemoci dítěte, v době prázdnin.
Pokyn: Předložte KARTU P12. Jedna odpověď v každém řádku.
1
2
3
4

V tomto věku mého dítěte bych měla zájem o pravidelnou péči chůvy
V tomto věku mého dítěte bych měla zájem o příležitostnou péči chůvy
V tomto věku bych (nikdy) neměla zájem o péči chůvy o mé dítě/děti
Neví

A. Ve věku 6 – 11 měsíců dítěte

1

2

3

4

B. Ve věku 1 až 2 roky dítěte

1

2

3

4

C. Ve věku 2 až 3 roky dítěte

1

2

3

4

D. Ve věku 3 až 4 roky dítěte

1

2

3

4

E. Ve věku 4 až 6 let dítěte

1

2

3

4

Filtr: Na otázky P16 a P17 odpovídají ty, které v otázce P15 odpověděly alespoň jednou
variantou 3. Ostatní pokračují otázkou P18.
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Spíše nedůležitou

Žádnou

Neví

Chci se dítěti věnovat sama
Neměla bych důvěru k cizímu člověku
Neměla bych důvěru v kvalitu péče chůvy
Služby chůvy by byly příliš finančně nákladné
Mám možnost volit jiné řešení (kolektivní zařízení,
výpomoc prarodičů apod.)
F. Nemám představu, jak bych chůvu hledala
G. Jiný,
uveďte: .............................................................................

Spíše
důležitou

A.
B.
C.
D.
E.

Zásadní

P16. Pokud nemáte zájem o tuto službu a nevyužívala byste ji, byť jen v určitém věku
dítěte, jakou roli hrají ve Vašem odmítavém stanovisku následující důvody?
Pokyn: Předložte KARTU P13. Jedna odpověď v každém řádku

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

P17. Co by Vás případně přimělo ke změně Vašeho odmítavého stanoviska? Vyberte
dva hlavní důvody.
Pokyn: Pouze dvě možné odpovědi
Chůvu bych musela dobře znát
1
Chůva by musela mít dobré doporučení např. od známých, kteří již její služby využili 2
Chůva by musela mít odpovídající profesní kvalifikaci a zkušenosti (např. zdravotní sestra,
učitelka MŠ, absolventka speciálního kurzu, praxe v oboru)
3
Chůva by musela mít dobré osobnostní vlastnosti
4
Služby chůvy by musely být pro mě finančně dostupné
5
Kvalita služeb chůvy by musela být garantována profesní agenturou
6
Neměla bych možnost zvolit jiné řešení (kolektivní zařízení typu jeslí/MŠ, výpomoc
prarodičů apod.)
7
Jiný důvod,
uveďte: ………………………………….....................................................................
8
Nic by mě nepřimělo změnit názor
9
Neví
10
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Spíše
důležitou

Spíše nedůležitou

Žádnou

Neví

A. Potřeba zajistit péči o dítě v době svého pracovního
výkonu
B. Nedostatek míst v jeslích/mateřské škole/jiném
kolektivním zařízení
C. Preference individuální péče před péčí v kolektivním
zařízení
D. Potřeba zajistit péči o dítě v době vyřizování osobních
záležitostí a v době svého odpočinku

Zásadní

P18. Jakou roli by hrály následující důvody ve Vašem rozhodnutí pro využívání
služeb chůvy?
Pokyn: Předložte KARTU P13. Jedna odpověď v každém řádku

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Filtr: Na otázky P19 až P38 odpovídají všechny respondentky kromě těch, které o služby
chůvy vůbec nemají zájem, tj. v otázce P17 uvedly variantu 9 a zároveň v otázce P15
odpověděly pouze variantami 3, ty pokračují otázkou K1.
P19. Jakým způsobem jste/byste především hledala chůvu? Vyberte jeden Vám
osobně nejbližší způsob.
Pokyn: Jedna odpověď
Podala jsem/bych inzerát
Hledala jsem/bych na základě inzerátu/nabídek jednotlivých chův
Dala jsem/bych na osobní doporučení známých
Kontaktovala jsem/bych agenturu, která zprostředkovává služby chův
Jinak,
uveďte: .......................................................................................................
Neví

1
2
3
4
5
6

P20. Do jaké míry jsou podle Vás důležité uvedené kvalifikace a zkušenosti chůvy pro
děti ve věku 0 až 2 roky?
Pokyn: Předložte KARTU P20. Jedna odpověď v každém řádku

A. Pedagogické vzdělání
B. Zdravotnické vzdělání
C. Speciální profesní kurz pro
chůvy ukončený certifikátem
D. Praktické zkušenosti s péčí o
děti, např. praxe v mateřské
škole, praxe s hlídáním dětí
v rodinách
E. Zkušenosti s péčí o vlastní děti
F. Kurz první pomoci

Rozhodně Spíše
Spíše
Rozhodně
Neví
důležité důležité nedůležité nedůležité
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5
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P21. A do jaké míry jsou podle Vás důležité následující kvalifikace a zkušenosti
chůvy pro děti ve věku 3 až 6 let?
Pokyn: Předložte KARTU P20. Jedna odpověď v každém řádku

A. Pedagogické vzdělání
B. Zdravotnické vzdělání
C. Speciální profesní kurz pro
chůvy ukončený certifikátem
D. Praktické zkušenosti s péčí o
děti, např. praxe v mateřské
škole, praxe s hlídáním dětí
v rodinách
E. Zkušenosti s péčí o vlastní děti
F. Kurz první pomoci

Rozhodně Spíše
Spíše
Rozhodně
Neví
důležité důležité nedůležité nedůležité
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

P22. Kde by podle Vás měla péče o Vaše dítě najatou chůvou probíhat?
Pokyn: Předložte KARTU P7. Jedna odpověď v každém řádku
Určitě Spíše
ano
ano
1
2

A. Ve Vaší domácnosti

Spíše
ne
3

Rozhodně
ne
4

Neví
5

B. V domácnosti chůvy
1
2
3
4
5
C. V jiných prostorách, kam by Vámi najatá
chůva s Vašimi dětmi docházela (např.
prostory mateřského centra, domu dětí a
1
2
3
4
5
mládeže, prostory pro ten účel
přizpůsobené dětem)
Filtr: Na otázku P23 odpovídají ty, které na otázku P22B a/nebo P22C odpověděly
variantou 1 nebo 2. Ostatní pokračují otázkou P24.
P23. Jakou dobu pro dovážení/dovedení dítěte za najatou chůvou považujete za
rozumnou? Uveďte maximální počet minut.
Pokyn: Zapište číslo v minutách

P24. Souhlasila byste s tím, aby chůva, která má na starosti Vaše dítě/děti, současně
pečovala i o své vlastní děti? A o děti z jiných rodin?
Pokyn: Předložte KARTU P7. Jedna odpověď v každém řádku

A. Děti chůvy
B. Děti z jiných rodin
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Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

1
1

2
2

3
3

Rozhodně
ne
4
4

Neví
5
5

Filtr: Na otázku P25 odpovídají ty, které v otázce P24A a P24B odpověděly alespoň
jednou variantou 1 nebo 2. Ostatní pokračují otázkou P26.
P25. O kolik dětí maximálně by měla chůva současně pečovat, to znamená děti chůvy,
Vaše děti a děti z jiných rodin?
Pokyn: Jedna odpověď
2 děti
3 děti
4 děti
5 dětí
6 a více dětí
Neví

1
2
3
4
5
6

P26. O Vaše děti by měl/a v roli chůvy pečovat:
Pokyn: Jedna odpověď
Žena
Muž
Žena nebo muž, nezáleží na tom
Neví

1
2
3
4

P27. Pro své děti byste upřednostnila chůvu:
Pokyn: Jedna odpověď
S vlastními dětmi
1
Bez vlastních dětí
2
Student/ka
3
V předdůchodovém nebo důchodovém věku
4
Nezáleží na tom
5
Neví
6
P28. Z důvodu nedostatku míst v mateřských školách se objevují projekty, jejichž
cílem je rekvalifikovat nezaměstnané na chůvy. Považujete tuto iniciativu za dobrý
nápad?
Pokyn: Jedna odpověď
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Neví

1
2
3
4
5

P29. Jakým způsobem by měla být zajištěna strava Vašeho dítěte v době péče chůvy?
Pokyn: Jedna odpověď
Jídlo zajistí chůva sama
Chůva pouze ohřeje jídlo připravené rodiči
Kombinace obou způsobů
Neví

1
2
3
5
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P30. V jakých situacích by pro Vás bylo přijatelné, aby chůva doprovodila dítě
k lékaři?
Pokyn: Jedna odpověď v každém řádku

A.
B.
C.
D.

Ano
1
1
1
1

Preventivní prohlídky u pediatra
Běžná nemoc, nachlazení
Návštěvy specialistů (zubař, rehabilitace apod.)
Úraz

Ne
2
2
2
2

Neví
5
5
5
5

P31. Pokud by existoval registr chův dostupný např. na internetu či
obecním/krajském úřadě, který by podával informace o kvalifikaci, zkušenostech,
volných kapacitách, ceníku služeb apod. osob poskytujících tyto služby, využila byste
ho při hledání chůvy?
Pokyn: Jedna odpověď
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Neví

1
2
3
4
5

P32. Měly by chůvy poskytovat služby jen po získání oprávnění? To znamená, že by
chůvám byla na základě splnění požadavků stanovených zákonem udělována licence,
jejich služby by byly kontrolovány a v případě nedostatků by jim licence byla
odebrána.
Pokyn: Jedna odpověď
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Neví

1
2
3
4
5

P33. Představte si, že by v blízkosti Vašeho bydliště existovalo poradenské středisko,
které by zdarma kromě vyhledávání vhodných chův poskytovalo i dále uvedené
služby. Které z těchto služeb byste využila?
Pokyn: Předložte KARTU P7. Jedna odpověď v každém řádku

A. Vyhledávání chův
B. Pomoc a poradenství při sepisování
smlouvy mezi rodičem a chůvou
C. Pomoc při řešení konfliktů mezi
rodičem a chůvou
D. Odborné konzultace v běžných
otázkách péče a výchovy dětí pro
rodiče a chůvy
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Určitě
ano
1

Spíše
ano
2

Spíše
ne
3

Rozhodně
ne
4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Neví
5

P34. Měla byste Vy sama zájem stát se chůvou a poskytovat tak služby péče o děti
jiným rodinám?
Pokyn: Jedna odpověď
Ano, při souběžné péči o své děti
1
Ano, v době, kdy moje děti nebudou potřebovat moji celodenní péči (např.
po nástupu do mateřské či základní školy)
2
Teď ne, ale v době, kdy budou moje děti samostatné, dospělé, bych o tom uvažovala 3
Ne, neměla bych zájem
4
Neví
5
Pokyn: Nechte respondentku přečíst si tento text:
V zahraničí se lze setkat s modelem, kdy si např. 3 chůvy zařídí společné prostory pro
hlídání dětí. Provoz je srovnatelný s provozem v jeslích či v mateřské škole, počet dětí
v jedné skupině je však výrazně nižší. Každé dítě má svou stálou chůvu, každá chůva
pečuje maximálně o 4 děti. Pro rodiče je výhodou tohoto typu péče v porovnání
s klasickou péčí chůvy např. snadnější řešení situace v případě nemoci či dovolené
chůvy a snadnější kontrola kvality jejích služeb.
P35. Pokud by tento typ péče byl dostupný v blízkosti Vašeho bydliště, měla byste o
něj zájem?
Pokyn: Jedna odpověď
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Neví

1
2
3
4
5

P36. Dalším typem péče může být model, kdy chůva pečuje pravidelně o děti
v domácnosti a zároveň s nimi pravidelně (např. jedno dopoledne v týdnu) dochází do
zařízení pro děti, kde pečuje o svěřené děti v přítomnosti dalších chův i odborníků na
výchovu a péči a účastní se společného programu. Pokud by tento typ péče byl
dostupný v blízkosti Vašeho bydliště, měla byste o něj zájem?
Pokyn: Jedna odpověď
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Neví

1
2
3
4
5

P37. V současné době nejsou služby chův na rozdíl od veřejných mateřských škol
finančně podporovány státem. Myslíte si, že by i tyto služby měl stát podporovat?
Pokyn: Jedna odpověď
Určitě ano
Spíše ano
Spíše ne
Určitě ne
Neví

1
2
3
4
5
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Filtr: Na otázku P38 odpovídají ty, které v otázce P37 odpověděly variantou 1 nebo 2.
P38. Měla by finanční podpora státu směřovat spíše k rodinám využívajícím služby
chův nebo k spíše k chůvám samotným?
Pokyn: Jedna odpověď
Finanční podpora státu by
měla směřovat k rodinám,
např. formou příspěvků,
daňových výhod

1

2

3

4

5

6

Finanční podpora státu by
měla směřovat k chůvám,
8
např. formou daňových
Neví
výhod, slev na povinných
pojistných odvodech

7

Kolektivní péče
V této části budeme mluvit o kolektivních zařízeních denní péče pro děti od narození
do zahájení školní docházky (jesle, mateřské školy, dětské koutky apod.), která dále
souhrnně nazýváme pouze „zařízení“. Pro zaměstnance pečující o děti v těchto
zařízeních používáme pro stručnost výraz „vychovatelka,“ nehledě na to, jaké mají
vzdělání, a zda se jedná o ženy či muže.

Neví

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Zásadní

Nepodstatné

K1. Ohodnoťte, za jak důležité považujete zde vyjmenované charakteristiky zařízení
(jeslí, mateřských škol a podobných zařízení veřejných i soukromých).
Pokyn: Předložte KARTU K1. Ohodnoťte důležitost každé položky na škále, kde 1 znamená
„zásadní“ a 5 znamená „nepodstatné“. Jedna odpověď v každém řádku.

A.
B.
C.
D.
E.

Počet dětí připadajících na jednu vychovatelku
Vysoce specializovaná kvalifikace vychovatelek
Nízká cena školného a stravného
Dostupnost z místa bydliště
Různorodost nabízených aktivit (např. pestrá
nabídka kroužků, nadstandardní aktivity jako
jazykové či jiné vzdělávání, návštěvy divadel,
výlety, školy v přírodě)
F. Různorodost péče (např. možnost pravidelné
celodenní
nebo
polodenní
docházky,
příležitostné péče, specializované péče podle
věku dětí; integrace dětí se zdravotním
postižením)
Výchovně vzdělávací program, se kterým
G.
zařízení systematicky pracuje
Vysoký hygienický standard vybavení a provozu
H.
zařízení
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I.
J.

Přívětivost a prostornost místností pro pobyt dětí
Zahrada nebo hřiště k dispozici
Bohaté a kvalitní vybavení (hračkami,
K.
pomůckami a nábytkem)
L. Důsledný respekt k individualitě dětí
M. Zajištění stravy zařízením

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

K2. Nyní vyberte ze seznamu 3 charakteristiky, které považujete za nejdůležitější, a
ty seřaďte podle pořadí důležitosti.
Pokyn: Předložte KARTU K2. Do tabulky zapište písmena tří vybraných charakteristik (A –
M) podle pořadí důležitosti. Zkontrolujte, zda respondentka v této otázce nevybrala za
nejdůležitější charakteristiky, které v předchozí otázce označila za nepodstatné.
1. pořadí
2. pořadí
3. pořadí
K3. Předložím Vám několik dvojic výroků, které vyjadřují názory na fungování a
služby různých zařízení denní péče o děti. U každé dvojice určete, který výrok spíše
odpovídá Vaší představě o těchto zařízeních.
Pokyn: Předejte dotazník respondentce k samostatnému vyplnění.
Vyberte, kam byste umístila na předložené škále svůj osobní názor. Pro přesné odlišení
svého názoru vybírejte ze všech čísel od jedničky do sedmičky. Střední hodnota (4)
znamená, že s oběma výroky souhlasíte ve stejné míře.
Hodnota 8 znamená „nevím/ neumím posoudit“.
Zařízení pro děti mladší 2
let má zajistit péči o děti
v době, kdy se o ně
rodiče nemohou postarat
sami. Vzdělání dítě získá
i jinde
Děti ve věku 2-6 let by
měly být umísťovány ve
věkově smíšených
třídách/skupinách
Jesle a podobná zařízení
by nemusela splňovat tak
přísné provozní předpisy,
ale raději by měla být
všude dostupná i za cenu
trochu nižší kvality

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

I zařízení pro děti mladší
2 let má plnit výchovně vzdělávací funkci

7

Děti ve věku 2-6 let by
měly být rozdělovány do
tříd/skupin podle věku

8

7

Je správné trvat na
přísných
provozních
předpisech pro jesle a
podobná zařízení i za
cenu, že nejsou všude a
všem dostupné

8

8
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Hlavní výhodou
veřejných mateřských
škol a jeslí oproti
soukromým jsou jejich
převážně nižší poplatky
od rodičů

1

2

3

4

5

6

7

Hlavní
výhodou
veřejných
mateřských
škol a jeslí oproti
soukromým je, že u nich
stát
garantuje
poskytování kvalitní a
odborné
péče
v
bezpečném prostředí

8

8

Od zařízení péče o děti
hlavně vyžaduji, aby
byla dobře dostupná
finančně i dojížďkou

1

2

3

4

5

6

7

Od zařízení péče o děti
hlavně vyžaduji, aby
poskytovala
vysoce
profesionální péči o děti,
rozvíjela je po všech
stránkách

Pro děti do 2 let věku je
vhodná jen příležitostná
péče v zařízení

1

2

3

4

5

6

7

I pro děti do 2 let je
vhodná každodenní péče
v zařízení

8

Neví

A. Všechna zařízení (veřejná i soukromá) by měla být
státem finančně podporována stejně
B. Každé zařízení (i mateřské školy a jesle) by mělo
nabízet vedle pravidelné celodenní také příležitostnou
krátkodobou péči (např. na několik hodin týdně)
C. Zařízení má umožňovat i rozvíjení specifického talentu
dítěte v kroužcích apod.
D. Kvalitní zařízení nezbytně zahrnuje i úzkou spolupráci
s rodiči (formou konzultací, vzájemné informovanosti,
respektování konkrétních požadavků rodičů)

Rozhodně
nesouhlasí

Určitě
souhlasí
Spíše
souhlasí
Spíše
nesouhlasí

K4. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o zařízeních péče o děti?
Pokyn: Předložte KARTU R7. Jedna odpověď v každém řádku

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

K5. Co je podle Vás nejdůležitější pro kvalifikaci vychovatelky v zařízeních pro péči o
malé děti? Seřaďte uvedené charakteristiky podle důležitosti.
Pokyn: Přiřaďte jednotlivým položkám pořadí dle důležitosti od 1 do 3 (1= nejdůležitější
parametr, 3 = nejméně důležitý parametr).
Aby měla vzdělání vhodného zaměření
Aby měla přirozené vlohy pro péči o děti
Aby měla profesní zkušenosti s péčí o malé děti
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K6. Jaké odborné znalosti by podle Vás měly vychovatelky v zařízeních určitě mít?
Seřaďte uvedené charakteristiky podle důležitosti v závislosti na věku dětí.
Pokyn: Přiřaďte pro každý věk (tj. v každém sloupci) jednotlivým položkám pořadí dle
důležitosti od 1 do 3 (1= nejdůležitější parametr, 3 = nejméně důležitý parametr).
Pro děti
Pro děti
Pro děti
do 2 let
3-4 roky
5-6 let
A. V oboru zdravotnickém
B. V oboru pedagogickém
C. V oboru psychologickém
K7. V zahraničí existují centra, kde lze na jednom místě kromě služeb péče o děti
najít i další služby pro rodiny, např. poradenství v oblasti výchovy a péče o děti či
skloubení práce a zaměstnání, práce s rodinou při nástupu i docházce dětí do zařízení
péče o děti. Myslíte si, že by měla v ČR taková centra existovat?
Pokyn: Jedna odpověď
Ano, určitě bych měla o takové služby při zařízení péče o děti sama zájem
1
Ano, možná bych o takové služby při zařízení péče o děti měla sama zájem
2
Některé rodiny by takové služby při zařízení péče o děti využily, ale sama bych
o ně zájem neměla
3
Ne, není zapotřebí, aby takové služby byly nabízeny při zařízení péče o děti
4
Æ
přejděte
na
K9
Filtr: Na otázku K8 odpovídají ty, které v otázce K7 odpověděly variantou 1, 2 nebo 3.
K8. Na jaké služby by bylo pro Vás osobně žádoucí zaměřit takovou pomoc?
Pokyn: V každém řádku jedna odpověď
Ano Ne Neví
A. Poradenství/kurzy k otázkám výchovy a péče o děti, např. u dětí
s poruchami soustředění
B. Poradenství k řešení problémů v rodině, např. v případě rozvodu
C. Poradenství při obtížích se slaďováním pracovního a rodinného
života, např. po nástupu matky do zaměstnání
D. Aktivity pro rodiny s cílem posílit vztahy mezi rodiči a jejich dětmi,
např. jak společně trávit volný čas
E. Intenzivnější spolupráce s rodinou při nástupu dítěte do zařízení,
např. adaptace dítěte na kolektiv
F. Služby jiného druhu,
uveďte:
.....................................................................................................

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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K9. V zahraničí existují zařízení s každodenní docházkou, kde se vedle odborného
personálu na provozu zařízení podílejí i rodiče docházejících dětí (každý zhruba půl
dne v měsíci). Rodiče podle své volby buď pečují o děti, nebo např. zajišťují
administrativu či údržbu. Jejich přítomnost usnadňuje dětem pobyt v zařízení a
rodičům umožňuje ovlivňovat jeho chod. Měl by být takový typ zařízení dostupný i
v ČR?
Pokyn: Jedna odpověď
Ano, takové zařízení bych asi využila
Někteří lidé by takové zařízení využili, sama bych o něj ale nejspíš zájem neměla
Ne, nebyl by o to zájem
Neví

1
2
3
4

K10. V současnosti se hodně diskutuje o umísťování dětí do mateřských škol již od 2
let věku. Měla byste zájem o to, aby Vaše dítě chodilo do mateřské školy již od 2 let?
Pokyn: Vyjádřete obecný názor na věc bez ohledu na současný věk Vašich dětí. Jedna
odpověď.
Ano, měla bych zájem
Ne, neměla bych zájem
Neví

1 Æ přejděte na ot. K12
2 Æ přejděte na ot. K11
3 Æ přejděte na ot. K11

Filtr: Na otázku K11 odpovídají ty, které v otázce K10 odpověděly variantou 2 nebo 3 (tj.
neměla by zájem o mateřskou školu).
K11. Z jakých důvodů byste neměla zájem umístit dítě do mateřské školy od 2 let?
Pokyn: Více možných odpovědí
Chci se dítěti věnovat sama
1
Dávám přednost péči prarodičů či jiného příbuzného
2
Dávám přednost jeslím nebo jiným zařízením pro děti do 3 let
3
Dávám přednost péči chůvy
4
Jiný důvod,
5
uveďte: ...................................................................................................................
Neví
6
Filtr: Na otázku K12 odpovídají ty, které v otázce K10 odpověděly variantou 1 nebo 3 (tj.
měla by zájem o mateřskou školu).
K12. Jaké jsou důvody Vašeho zájmu umístit dítě do mateřské školy od 2 let?
Vyberte maximálně dva hlavní důvody.
Pokyn: Nejvýše dvě odpovědi
Dítě by se tak vyhnulo přechodu z jiného typu nerodinné péče (jesle, soukromé
zařízení, chůva) do mateřské školy
Poplatky za mateřské školy jsou nižší než poplatky v jeslích a většině dalších
zařízení péče o děti
Dvouleté dítě si na mateřskou školu zvykne snáze než tříleté
I pro dvouleté dítě je prospěšný výchovně vzdělávací program nabízený
v mateřských školách
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1
2
3
4

Mateřskou školu máme blízko od místa bydliště, docházet do jiných zařízení by
nám zabralo více času
Jiné důvody,
uveďte:…................................................................................................................
Neví

5
6
7

Filtr: Na otázku K13 odpovídají ty, které v otázce K10 odpověděly variantou 1 nebo 3 (tj.
měla by zájem o mateřskou školu).
K13. Preferovala byste při umístění dvouletého dítěte do mateřské školy, aby chodilo
do věkově smíšené třídy nebo do samostatné třídy pouze pro dvouleté děti?
Pokyn: Jedna odpověď
Pouze do třídy vyhrazené pro dvouleté děti
Pouze do smíšené třídy
Je mi to jedno
Neví

1
2
3
4

K14. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh zákona o dětské skupině,
který zavádí novou službu hlídání a péče o předškolní děti od jednoho roku. Jedním
z cílů je zvýšit dostupnost zařízení péče o děti, mj. zjednodušením podmínek zřízení a
provozu oproti jeslím a mateřským školám. Slyšela jste o tomto návrhu?
Pokyn: Jedna odpověď
Ano, zjišťovala jsem si informace
1
Ano, ale moc o tom nevím
2
Ne
3
K15. Představte si, že byste uvažovala o umístění dítěte do dětské skupiny. Vyberte
nejvýše dva hlavní důvody, proč byste o to mohla mít zájem.
Pokyn: Nejvýše dvě odpovědi
Dětská skupina má řadu výhod oproti jiným typům zařízení
1
Měla bych zájem, kdybych měla dětskou skupinu blíže k bydlišti než jiné možnosti
hlídání a péče o děti
2
Měla bych zájem, pokud by dětská skupina byla v místě mého pracoviště
3
Měla bych zájem, kdyby dětská skupina byla cenově dostupnější než jiné
možnosti hlídání a péče o děti
4
Měla bych zájem v případě, že bych neměla k dispozici žádné jiné možnosti hlídání
a péče o děti
5
Měla bych zájem z jiného důvodu,
uveďte: ..............................................................................................................

6

O dětskou skupinu bych neměla zájem
Neví

7
8
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Celkové hodnocení
Na závěr se zamyslete nad celkovým zhodnocením jednotlivých forem péče o děti
mimo rodinu, tj. jaké jsou podle Vás dnes obecně přednosti a nevýhody služeb chůvy
a kolektivních zařízení.

Spíše ne

Rozhodně
ne

Neví

Zohlednění individuality dítěte vychovatelem
Menší nemocnost dítěte
Dítě má blízkou osobu „pro sebe“
Možnost domluvit si podmínky výchovy a péče
Děti se učí nezávislosti
Děti lépe emočně prospívají než v kolektivní péči
Možnost individuálně volit čas a délku využití péče
Jiné, uveďte:

Spíše ano

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Určitě ano

K16. Jaké spatřujete pozitivní stránky služeb chův v péči o děti? Jaké má taková péče
klady, přednosti?
Pokyn: Předložte KARTU P7. V každém řádku jedna odpověď

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

……………………………………………………………………
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Spíše ne

Rozhodně
ne

Neví

Vyšší cena
Obava z nedůvěryhodnosti chůvy
Dítě nemá dostatek kontaktu s vrstevníky
Služby chůvy jsou kontrolovány téměř výhradně rodiči
Problémy se zajištěním péče v případě onemocnění či
dovolené chůvy
F. Zatím u nás málo ověřený typ péče
G. Riziko navázání až příliš silného vztahu mezi dítětem
a chůvou
H. Ne vždy dostatečná kvalifikace a/nebo kvalita služeb chůvy

Spíše ano

A.
B.
C.
D.
E.

Určitě ano

K17. Jaké spatřujete negativní stránky služeb chův v péči o děti? Jaké má taková
péče zápory, nevýhody?
Pokyn: Předložte KARTU P7. V každém řádku jedna odpověď

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

I. Jiné, uveďte:
1

2

3

4

5

……………………………………………………………………

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně
ne

Neví

A. Obvykle (zejména ve veřejných mateřských školách) nižší
poplatek než za chůvu
B. Využívání výchovně-vzdělávacích programů (zejména ve
veřejných mateřských školách)
C. Kvalifikovaný personál
D. Dětský kolektiv dítěti prospívá
E. Dítě je připravováno na další vzdělávání v mateřské
/základní škole
F. Většinou (zejména ve veřejných mateřských školách) je
zajištěna bezpečnost a hygiena
G. Jiné, uveďte:

Určitě ano

K18. Jaké spatřujete pozitivní stránky péče kolektivních zařízení o děti? Jaké má
taková péče klady, přednosti?
Pokyn: Předložte KARTU P7. V každém řádku jedna odpověď

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

……………………………………………………………………

Spíše ne

Rozhodně
ne

Neví

Omezené možnosti respektovat individualitu dítěte
Větší nemocnost
Vysoké počty dětí na vychovatelku
Otevírací hodiny nevyhovující potřebám rodičů
Jiné, uveďte:

Spíše ano

A.
B.
C.
D.
E.

Určitě ano

K19. Jaké spatřujete negativní stránky péče kolektivních zařízení? Jaké má taková
péče zápory, nevýhody?
Pokyn: Předložte KARTU P7. V každém řádku jedna odpověď

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

……………………………………………………………………
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Na závěr několik údajů o Vaší rodině.
R1. V jakém typu rodinného soužití nyní žijete?
Pokyn: Jedna odpověď
Žiji s manželem a se svými (našimi) dětmi
Žiji s manželem a se svými (našimi) dětmi a s dalšími osobami
Žiji s partnerem v nesezdaném soužití (společné bydlení a hospodaření) a se svými
(našimi) dětmi
Žiji s partnerem v nesezdaném soužití (společné bydlení a hospodaření) a se svými
(našimi) dětmi a s dalšími osobami
Žiji pouze se svými dětmi bez partnera (neúplná rodina)
Žiji pouze se svými dětmi bez partnera (neúplná rodina) a s dalšími osobami

1
2
3
4
5
6

R2. Kolik žije ve Vaší domácnosti celkem osob, tj. dospělých i dětí? Nezapomeňte
započítat i sebe.
Pokyn: Vypište do rámečku

R3. Kolik je Vám let?
Pokyn: Vypište do rámečku
Věk respondentky
Filtr: Na otázku R4 odpovídají ty, které v otázce R1 odpověděly variantou 1 až 4 (tj. má
partnera)

R4. Kolik let je Vašemu partnerovi, se kterým společně bydlíte a hospodaříte?
Pokyn: Vypište do rámečků
Věk partnera
R5. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
Filtr: Na otázku R6 odpovídají ty, které v otázce R1 odpověděly variantou 1 až 4 (tj. má
partnera).
R6. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho partnera?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď

Nedokončené základní nebo základní
Vyučen bez maturity nebo střední bez maturity
Vyučen s maturitou
Střední odborné nebo všeobecné s maturitou
Vyšší odborné, pomaturitní studium

246

R5.
Respondentka
1
2
3
4
5

R6.
Partner
1
2
3
4
5

Vysokoškolské – bakalářský program, magisterský
program, inženýrské či jiné souvislé 4 – 6 leté studium,
doktorandský program

6

6

Spíše
nesouhlasí

Rozhodně
nesouhlasí

Neví

A. Oba partneři by měli mít stejnou možnost věnovat se
1
svému zaměstnání
B. Oba partneři by se měli podílet na péči o děti stejným
1
dílem
C. Oba partneři by se měli podílet na péči o domácnost
1
stejným dílem
D. Zařízení typu jeslí může rovnocenně nahradit péči
1
rodiče o děti do 3 let
E. Přerušení zaměstnání z důvodu péče o děti výrazně
1
ohrožuje postavení ženy na trhu práce
F. Být v domácnosti a starat se o rodinu může přinášet
1
radost a uspokojení stejně jako práce v zaměstnání
G. Pracující matka může vytvořit stejně vřelý vztah a
pocit bezpečí pro své děti jako matka, která není
1
zaměstnaná
H. Péče chůvy může uspokojivě nahradit péči rodiče o
1
děti do 3 let
R8. Jaký popis hlavního zaměstnání odpovídá Vaší situaci?

Spíše
souhlasí

Určitě
souhlasí

R7. Přečtu Vám několik výroků, které se týkají vztahu zaměstnání, partnerství a
rodičovství. Do jaké míry s nimi souhlasíte?
Pokyn: Předložte KARTU R7. V každém řádku jedna odpověď.

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Filtr: Na otázku R9 odpovídají ty, které v otázce R1 odpověděly variantou 1 až 4 (tj. má
partnera).
R9. A jaký popis hlavního zaměstnání odpovídá situaci Vašeho partnera?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď

Zaměstnanec na plný úvazek
Zaměstnanec na zkrácený úvazek (méně než 30 hodin týdně)
Soukromý podnikatel se zaměstnanci
Soukromý podnikatel bez zaměstnanců (osoba samostatně
výdělečně činná), svobodné povolání, živnostník, pomáhající
člen rodiny
Nezaměstnaný
Žena na mateřské dovolené (28 týdnů)

R8.
R9.
Respondentk
Partner
a
1
1
2
2
3
3
4

4
5

6
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Rodič na rodičovské dovolené nevykonávající současně žádnou
výdělečnou činnost
Rodič na rodičovské dovolené, který současně pracuje
maximálně 20 hodin týdně
Rodič na rodičovské dovolené, který současně pracuje více než
20 hodin týdně
Rodič pobírající rodičovský příspěvek po ukončení rodičovské
dovolené (tj. s dítětem ve věku 3-4 roky, příp. zdravotně
postiženým dítětem ve věku 3-7 let) a nemající žádné či stálé
zaměstnání
V domácnosti
Invalidní důchodce
Jiné,
uveďte:………………………………..………………..……

7

7

8

8

9

9

10

10

11
12

11
12

13

13

R10. Jak byste charakterizovala svoji činnost v nynějším nebo (pokud v současnosti
nepracujete) ve svém posledním zaměstnání/podnikání?
Filtr: Na otázku R11 odpovídají ty, které v otázce R1 odpověděly variantou 1 až 4 (tj. má
partnera).
R11. Jak byste charakterizovala činnost v nynějším nebo (pokud v současnosti
nepracuje) v posledním zaměstnání/podnikání Vašeho partnera?
Pokyn: V každém sloupci jedna odpověď. Pokuste se s respondentkou nalézt nejbližší obor
odpovídající její/partnerově činnosti.

Vedoucí a řídící pracovník
Vědecký, odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním (např.
architekt, lékař, technický inženýr, vysokoškolský pedagog, soudce)
Zdravotnický, pedagogický pracovník, odborný technik, odborný
pracovník (např. zdravotní sestra, učitel na ZŠ/SŠ, makléř, účetní,
odborný administrativní pracovník, odborný referent)
Nižší administrativní pracovník, pracovník ve službách a obchodě
(např. sekretářka, pokladní, prodavač, recepční, úředník u přepážky,
knihovnice)
Manuálně pracující v obchodě, ve službách
Kvalifikovaný dělník, řemeslník, zemědělec, rolník, kvalifikovaný
dělník v zemědělství
Nekvalifikovaný pracovník či pomocný dělník
Nikdy nepracoval(a)

R10.
R11.
Respondentka Partner
1
1
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

Filtr: Na otázku R12 odpovídají ty, které v otázce R8 odpověděly některou z variant 1, 2, 3,
4, 8, 9, 10, 13 (tj. pracuje).
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R12. Jak se Vám daří zvládat Vaše rodinné a pracovní povinnosti?
Pokyn: Jedna odpověď
Obojí zvládám bez větších problémů
Dobře zvládám pracovní povinnosti, ovšem na úkor rodiny
Dobře zvládám rodinnou zátěž, ovšem na úkor práce
Zvládám obojí tak napůl
Mám problémy v práci i v rodině, nedá se to zvládnout

1
2
3
4
5

R13. Můžete, prosím, uvést, v jakém intervalu se přibližně pohybuje čistý příjem Vaší
domácnosti? Započítejte všechny mzdy, platy, sociální dávky, příp. důchody a další
příjmy, které máte, a to po zdanění a dalších srážkách.
Pokyn: Nechte otázku vyplnit respondentku samostatně. Jedna odpověď.
do 9 999 Kč
1
10 000 – 19 999 Kč
2
20 000 – 29 999 Kč
3
30 000 – 39 999 Kč
4
40 000 – 49 999 Kč
5
50 000 – 59 999 Kč
6
60 000 – 69 999 Kč
7
70 000 – 79 999 Kč
8
80 000 a více Kč
9
Odmítla, nechce uvést
10
Nezná výši příjmu
11
R14.Který z uvedených popisů nejvíce vystihuje finanční situaci Vaší domácnosti?
Pokyn: Nechte otázku vyplnit respondentku samostatně. Jedna odpověď.
Stěží vycházím/e s platem, před výplatou již mnoho nezbývá ani na jídlo, ani na
provoz domácnosti

1

Při běžných výdajích obvykle vyjdu/vyjdeme docela dobře, ale již nákup ošacení či
obuvi mi/nám působí obtíže

2

S platem vyjdu/vyjdeme docela dobře, ale již nákup pračky, televizoru nebo
podobného předmětu mi/nám působí značné problémy

3

Nákup předmětů dlouhodobé spotřeby mi/nám nedělá problémy, ale pořízení auta
nebo nákladnější dovolená v podstatě nepřipadají v úvahu

4

Ani nákladné nákupy (auto, chata) v podstatě nepřevyšují možnosti mé/naší rodiny

5

R15. Velikost obce trvalého bydliště
Pokyn: Jedna odpověď
Do 999 obyvatel
1.000 - 4.999 obyvatel
5.000 - 19.999 obyvatel
20.000 - 99.999 obyvatel
100.000 a více obyvatel

1
2
3
4
5
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R16. Kraj
Pokyn: Jedna odpověď
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
R17. Datum a čas šetření:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
den:

měsíc:

rok:
2

Hodina:

0

1

3

Minuta:

PROHLÁŠENÍ TAZATELE: Prohlašuji, že toto je přesný záznam odpovědí respondenta.
Vlastnoruční podpis:............................................……...................................................……
Záznam STEM/MARK: Kód správnosti a pečlivosti vyplnění dotazníku:
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Příloha 2
Návrh právní úpravy o hygienických požadavcích na prostory
a provoz dětské skupiny (březen 2014)

Návrh

VYHLÁŠKA
ze dne …. 2014
o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 26 zákona č. …/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů:

§1
Venkovní prostory
Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do 12 dětí nezastavěnou plochu pozemku
určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném
hřišti nebo v přírodě.
§2
Místnost pro denní pobyt a odpočinek
(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je pro dětskou skupinu
do 12 dětí vyčleněna samostatná místnost určená k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která
prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá
věku, potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost“). Pokud je počet dětí v dětské
skupině vyšší než 4 děti, plocha denní místnosti činí nejméně 3m2 na jedno dítě.
(2) Pro zajištění odpočinku dětí je denní místnost vybavena lehátky, dětskými
postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet
odpovídá počtu dětí v dětské skupině. Prostor pro ukládání lehátek, vysokých matrací
a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé
dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin se
provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.
(3) Součástí vybavení denní místnosti je lékárnička k ošetření drobných poranění.
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§3
Šatna
Za účelem odložení oblečení musí být
a) vyčleněn prostor pro odkládání oděvů vybavený šatním nábytkem, pokud jde o provoz
dětské skupiny nejvýše 4 dětí,
b) zřízena místnost, která slouží jako šatna, navazuje na vstupní prostor a je vybavena
dětským šatním nábytkem, pokud jde o provoz dětské skupiny od 5 do 12 dětí.
§4
Hygienická zařízení
(1) Poskytovatel musí zajistit pro potřeby dětské skupiny odpovídající hygienické
zařízení sestávající z
a) 1 WC mísy, 1 umyvadla, 1 sprchy a v případě péče o děti mladší 3 let odpovídajícího
počtu dětských nočníků, přebalovacího stolu a krytého nášlapného odpadkového koše
s vložkou na jedno použití, pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí,
b) 1 dětské WC mísy, nebo 2 dětských WC mís, pokud je v dětské skupině více než 6
dětí, 1 umyvadla, nebo 2 umyvadel, pokud je v dětské skupině více než 6 dětí, 1 dětské
vaničky se sprchou nebo 1 sprchového boxu, v případě péče o děti mladší 3 let
odpovídajícího počtu dětských nočníků, přebalovacího stolu a krytého nášlapného
odpadkového koše s vložkou na jedno použití, pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12
dětí.
(2) Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé
vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící
baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být
umyvadlo umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad
podlahou; v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit
43 cm nad podlahou.
(3) Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači
a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo má každé dítě
vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Výměna ručníků se
provádí jednou za týden, v případě potřeby ihned.
(4) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být hygienické zařízení pro
pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a sestává z 1 WC mísy
a 1 umyvadla napojeného na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. Hygienické zařízení
musí být vybaveno toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným
odpadkovým košem s vložkou na jedno použití, a musí být zajištěna možnost osušení
rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou.
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§5
Úklid a nakládání s prádlem
(1) Pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí, musí být ve všech prostorách, v nichž
je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, zajištěn odpovídající denní úklid.
(2) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, provádí se ve všech prostorách,
v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, úklid:
a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
b) denně vynášením odpadků,
c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, WC
mís a dětských nočníků,
d) nejméně jednou týdně omytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického
zařízení,
e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a předmětů; rozsah a frekvenci
úklidu upraví poskytovatel ve vnitřních pravidlech,
g) malováním nejméně jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby i častěji.
(3) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Pokud jde o dětskou
skupinu od 5 do 12 dětí, skladují se čisté ručníky a lůžkoviny v čistých uzavíratelných
skříních nebo na policích v obalech. Použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném
prostoru, mimo pobytové prostory dětí, v obalech, které musí být vhodné k praní nebo
omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití a musí zabraňovat kontaminaci okolí
nečistotami.
§6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.
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Výtahy z oponentských posudků

Mgr. Ing. Vít Janků
Tato práce poskytuje ucelený a zároveň velmi podrobný a praktický popis současné
situace v péči o předškolní děti. Díky tomu, že se autorka tomuto tématu věnuje v
několika předešlých výzkumných pracích, je patrný vhled do všech souvislostí tématu
a jejich poctivá interpretace. To dává základ pro další diskuse mezi odbornou
veřejností, rodiči a institucemi, ale také efektivní rozhodování a opatření v této oblasti,
na která rodičovská veřejnost delší dobu netrpělivě čeká. Za obrovské pozitivum této
práce považuji pečlivé sepsání a využití výstupů z diskuzních skupin a kulatých stolů.
Co se týče zkušeností ze zahraničí, považuji výběr francouzského partnera za velmi
dobrý, a to pro jeho dlouhodobou zkušenost s různými formami péče a zároveň pro
schopnost francouzského systému pružně reagovat na nové potřeby a impulzy rodičů.
Právě diferenciace služeb péče o dítě by mohla být velmi dobrým plodem nynějšího
přetlaku poptávky na umístění dětí v předškolních zařízeních. Práce popisuje mnoho
forem i možností, jak vyjít vstříc individuálním potřebám rodičů a jejich dětí.

Mgr. Zuzana Kučerová
Předložená monografie uceleným a zevrubným způsobem představuje formy denní
nerodinné péče pro děti ve věku 0-6 let. Oblast předškolní péče v České republice je
pro rodičovskou veřejnost poměrně nepřehledná a rezortně roztříštěná, monografie
přináší systematický přehled forem nerodinné péče.
Téma je zpracováno na základě empiricky zjištěných dat na širokém vzorku populace.
Závěry dotazníkového šetření vyúsťují v návrhy řešení. Návrhy řešení jsou konstruovány taktéž z informací sdělených odborníky během expertních setkání. Práce je
vhodně proložena příklady dobré praxe z Francie. Téma je zpracováno pomocí
relevantní literatury. Volba rozsáhlých zdrojů vhodně odpovídá tématu práce.
Publikace přináší velmi cenné souhrnné náměty na zlepšení podložené rozsáhlým
empirickým zkoumáním jak ve Francii, zemi s dlouhodobou tradicí rané nerodinné
péče o děti, tak ze sociologického šetření a výstupů expertních skupin. Z pohledu
samosprávy považuji monografii za velmi přínosnou, podnětnou a odbornou. Pro
využití vizí bude nezbytná distribuce publikace na rezortně související ministerstva a
instituce, aby mohl materiál vyústit ve zřetelnou politickou podporu nastíněných
námětů.

Mgr. Jiřina Pipková
Závěry jsou zpracovány velmi kvalitně, jsou zmíněny také obecné úkoly rozvíjení
systému služeb denní péče ohledně kolektivních zařízení. nezanedbatelným přínosem
je kvalitní popis a efektivní zpracování problematiky individuální péče o děti v ĆR,
která je významným doplňkem v této oblasti. Závěry šetření jsou zpracovány velmi
kvalitně, včetně uvedení zajímavých a situaci dokreslujících odpovědí tazatelů, a to i
z expertních skupina a seminářů. Jako příklad lze uvést tvrzení zpracovatele, kdy
uvádí, že profesionalizaci chůva by mohla zvýšit kredit.
Závěry studie poukázaly, jak je možné využít efektivně při současné reflexi právního
řádu a zkušeností s péčí o děti v ČR zkušenosti a právní nastavení z francouzkého

255

systému služeb péče o děti (zejména co se týče individuálních služeb péče o děti a
potažmo vymýcení černého trhu). Současně jako stěžejní podmínky rozvoje a uchopení
služeb péče o děti je zajistit po vzoru Francie finanční zdroje na podporu služeb péče o
děti.
Výsledky jsou nesporně využitelné nejen pro odbornou i širokou veřejnost, ale
především pro odborníky při tvorbě materiálů koncepční povahy i legislativní povahy.
Zpracovatel Studie se zaměřil na oblast, která je v současné době velmi diskutována,
především v souvislosti s procesem přijímání zákona o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, kdy byla otevřena debata o pojetí
služeb péče o dítě, a v souvislosti s vyjmutím jeslí z právního systému ČR. Vzhledem
k tomu, že zpracovatel využil zkušeností a pojetí služeb péče o děti ve Francii, kde je
tato oblast velmi propracovaná a tato země má v této oblasti bohaté zkušenosti, jsou
přínosy této Studie i v praxi nezanedbatelné.
Informace i data jsou velmi podrobně a relevantně rozpracována, zejména co se týče
rozlišení dle typu péče, tj. individuální a kolektivní, současně také uvedení opatření
mateřské dovolené a dávek týkající se této oblasti, včetně vymezení podmínek pro
možnost pečovat o dítě také pro otce.
Studie rovněž pracuje s informacemi v čase, tj. při zpracování studie byly reflektovány
posuny v této oblasti, studie na změny a dynamičnost vývoje této oblasti relevantně
poukazuje.
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