
 

     
 

                                                                                        V Praze dne 20. května 2022 
                                                                                  Č. j.: MPSV-2022/56522-250 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

dovolte mi Vás seznámit s aktuálními podmínkami pro zřízení dětské skupiny ve 

vztahu k novele zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o DS“), která vstoupila 

v účinnost dne 1. října 2021. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) 

Vám při zřizování dětské skupiny bude ve všem nápomocné a Vaše obec tak může 

vyřešit situaci, kdy např. zájem rodičů o umístění dětí do předškolního zařízení 

převyšuje kapacity mateřských škol (dále jen „MŠ“) a rádi byste rozšířili předškolní 

služby či ve Vaší obci předškolní zařízení zcela chybí.  

 

Velkou výhodou při zřizování dětské skupiny je flexibilita, díky které je možnost 

stanovit si kapacitu a provozní dobu v návaznosti na aktuální potřeby obce. Zároveň 

budete mít možnost využít finančních prostředků na vybudování či zřízení dětské 

skupiny. V rámci implementace Národního plánu obnovy na zvýšení kapacity zařízení 

péče o děti je v aktuální výzvě stanovena alokace ve výši 2 mld. Kč. Příjem žádostí 

byl zahájen 20. 4. 2022. Více informací zde 455a57fe-c95d-6496-463c-69373f89c0a4 

(mpsv.cz). 

 

Z Operačního programu Zaměstnanost+ (dále jen „OPZ+“) je rovněž plánována 

podpora neinvestičních výdajů na nově vznikající dětské skupiny s podporou ročního 

provozu po zapsání do evidence. V OPZ+ bude na tyto aktivity vyčleněno cca 1,7 mld. 

Kč. V OPZ+ lze rovněž očekávat pokračování podpory provozu dětských skupin 

organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací, což jsou subjekty, 

které nemohou žádat o příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. 

 

Po vybudování dětské skupiny má poskytovatel za dodržení podmínek zákona o DS 

nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny. Jedná se tak o udržitelnou formu 

financování. 

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová 
Ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí 
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Cílem péče o dítě v dětské skupině je snadnější sladění rodinného a pracovního 

života rodičům a dítěti poskytnout výchovnou péči zaměřenou na rozvoj jeho 

schopností a kulturních a hygienických návyků přiměřených jeho věku. Dětská 

skupina je určena pro maximálně 24 dětí od 6 měsíců do zahájení povinné školní 

docházky. Pro děti mladší než 1 rok platí zvláštní podmínky, pečovat je o ně možné 

jen ve skupině 4 dětí mladších 4 let.  Děti lze přijímat po celý rok, provoz není 

vázán na školní rok. V závislosti na kapacitě lze navštěvovat dětskou skupinu 

celodenně, ve zkrácené denní době nebo pouze některé dny v týdnu nebo jednotlivá 

místa lze i sdílet. Poskytovatel může provozovat více dětských skupin. Jedná se 

o velmi flexibilní službu. 

 

Jednou z priorit MPSV je zajištění dostatečných míst pro děti prostřednictvím 

dětských skupin, jejich finanční a místní dostupnost a zvýšení kvality poskytovaných 

služeb. MPSV rovněž reaguje na aktuální situaci ohledně osob přicházejících 

z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu. Velká část uprchlíků je tvořena 

matkami s malými dětmi. Pro bližší informace ke zřízení dětské skupiny a jejímu 

provozu se můžete obrátit na členku týmu pro obce projektu Implementace dětských 

skupin Bc. Annu Machátovou: email: anna.machatova@mpsv.cz, tel.: +420 778 

427 892.  

 
Více informací ohledně aktuální výzvy na vybudování dětské skupiny, včetně 

kontaktů, na které můžete směřovat dotazy, naleznete na stránkách Podpora 

implementace dětských skupin - Domů (dsmpsv.cz) 

 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
 
Starostkám a starostům všech obcí 
prostřednictvím 
sociálních odborů Krajských úřadů 
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