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                        V Žamberku, dne 17. 8. 2020 

Vážený…., 

obracím se na Vás v záležitosti připravovaného zákona „o poskytování služby péče o dítě 
v jeslích“ formou novely zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o děti v dětské 
skupině, připraveného Ministerstvem práce a sociálních věcí a schváleným vládou ČR 
v pondělí 20. července 2020.  

Jsme nestátní nezisková organizace a naším posláním je podpora rodiny, jako základního 
pilíře společnosti, a jejích hodnot v běžném životě i v krizových životních situacích.  Toho 
dosahujeme provozováním různorodých podpůrných a zájmových aktivit, poskytováním 
sociálních služeb a realizací návazných vzdělávacích a osvětových programů.  
Jednou z našich služeb je i poskytování služby péče o děti předškolního věku v dětské 
skupině Maceška. Službu jsme pro rodiče zřídili v roce 2010 a mnoho let ji poskytovali na 
základě živnostenského oprávnění pouze za částečné podpory města bez dalších dotací. 
V roce 2018 jsme s velkým úsilím všech našich zaměstnanců a mnohdy i jejich rodinných 
příslušníků za částečné podpory ESF, města a dárců zrekonstruovali, v té době již 
nevyhovující, prostory, které tak nyní odpovídají aktuálním požadavkům. S účinností od 1. 2. 
2019 jsme transformovali naši službu na dětskou skupinu zcela v souladu s platným zněním 
zákona.  (Musíme splnit povinnou 5letou udržitelnost projektu). 
Tato transformace byla spojena s celou řadou administrativních a provozních změn, jejichž 
podrobné objasňování rodičům, kteří naše služby využívají, nás rovněž stálo nemalé úsilí. Ne 
všichni rodiče na počátku smysl změny a fungování dětské skupiny dle zákonem stanovených 
pravidel chápali nebo byli připraveni akceptovat.   
 
V současné době jsme znepokojeni návrhy v podobě novely zákona 247/2014 Sb. o 
poskytování služby péče o děti v dětské skupině, které vláda ČR schválila, a které vnímáme 
jako ohrožení již osvědčené služby a potažmo i spokojenosti rodičů.  
  
Důvody, které v nás vzbuzují obavy vyplývající z připravované novely zákona, jsou následující: 
 
Službu bude podle novely možno poskytovat dětem od 6 měsíců věku pouze do 31. srpna 
následujícího po dovršení 3. roku dítěte - rodiče starších dětí využívají naši službu 
v současné podobě často proto, že si cení individuálního přístupu a kvality poskytované 
služby. Mnohdy pečujeme o děti s handicapy, které jsou starší než 3 roky a nemohou 
navštěvovat zařízení s větším kolektivem dětí. Nalezení alternativy pro tyto děti bude 
prakticky nemožné! 
Z výše uvedeného důvodu budou děti rovněž nuceny ve třech letech po složitém adaptačním 
procesu měnit kolektiv (někdy i po pouhých několika měsících) a zvykat si na nové zařízení.  
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Změna uznávaných kvalifikací pro pečující osoby – o děti v naší službě pečují již více          
než  10 let zkušení pracovníci s vysokoškolským vzděláním v problematice předškolní péče a 
pracovníci,  kteří se na svoji práci odpovídajícím způsobem rekvalifikovali.  Žádný z těchto 
pracovníků by však podle připravované novely zákona nároky na požadovanou kvalifikaci 
nesplňoval.  Celý tým, na kterém je poskytování stávající služby založeno a který stojí i za 
kvalitou služby, by tak bylo nutné obměnit, což by ohrozilo stabilitu a další existenci 
poskytované služby. Připravovaná novela zákona tak zákonitě vyvolává u našich pracovníků 
velkou nejistotu a nervozitu, která rozhodně k pracovní pohodě celého týmu nepřispívá.   
 
Nedostatek pracovníků s požadovanou kvalifikací - požadavky na kvalifikaci pečujícího 
personálu dle připravované novely odpovídají kvalifikaci zdravotních sester nebo lékařek, 
kterých je již dnes na pracovním trhu zoufalý nedostatek. Bylo by tedy velmi obtížné, ne-li 
zcela nemožné, do jeslí za daných finančních podmínek nastavených novelou najít adekvátní 
personál, resp. tímto ještě ztížit provoz a zvyšovat napětí ve zdravotnických zařízeních, ze 
kterých by se nový personál jeslí musel rekrutovat.   

 
Přejmenování/transformování dětských skupin na jesle – toto vnímáme jako snahu o 
změnu smyslu stávajících dětských skupin, jakožto alternativy k mateřským školám na 
předstupeň předškolního vzdělávání. Rodičům, jejichž negativní reakce na tuto změnu 
zaznamenáváme již dnes, tak zmizí možnost volby. Přejmenování stávající služby na jesle by 
rovněž vyžadovalo vynaložení dalších finančních prostředků.  
 
Péče rodiče je v raném dětství nenahraditelná – chápeme, že někteří rodiče jsou z různých 
důvodů (pracovní, zdravotní, studijní, sociální…) nuceni využívat pomoc v péči o děti mladší  
3 let, i naše dětská skupina, tak jako mnoho dalších, je toto schopna nabídnout a poptávku 
uspokojit, ale jen ve velmi omezené míře. Nedomníváme se, že by tato péče měla být 
nabízena plošně, máme obavy z následného bezdůvodného zkracování rodičovských 
dovolených a plošného nahrazování péče rodičů za péči v zařízeních.  

Věříme, že naše argumenty pečlivě zvážíte a pomůžete prosadit změny ve výše zmíněných 
bodech návrhu novely zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.   
Jsme otevřeni  jakékoliv diskuzi o podobě budoucího fungování dětských skupin a rovněž tak 
spolupráci na návrzích změn, které pomohou zkvalitnit činnost dětských skupin, nebudou 
však ohrožovat jejich základní existenci a rušit jejich původní smysl, o kterém jsme pevně 
přesvědčeni.  
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Předem děkujeme za pochopení a čas, který věnujete tomuto tématu. Je to čas, který 

věnujete všem stávajícím i budoucím rodičům, bez nichž se žádná společnost neobejde. 

S přátelským pozdravem  

Ing. Dana Hubálková 

ředitelka  

 

Více o naší dětské skupině se můžete dozvědět na: 

https://www.cestaprorodinu.cz/sluzby/rodinne_centrum_a_ds_maceska/detska_skupina_m

aceska-3-12-19.html 
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