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Praha, 29. dubna 2016

Evidujeme již 100 zaregistrovaných dětských skupin
Ministerstvo práce a sociálních věcí zaevidovalo 29. dubna již stou dětskou
skupinu. Dětské skupiny v současné době nabízejí 1455 míst pro předškolní děti.
Dětská skupina je novinkou ve spektru služeb péče o předškolní děti od jednoho
roku. Funguje na nekomerční bázi a výhodou evidence je možnost využít daňové
zvýhodnění na straně zřizovatele i rodičů.
„Těší mě, že rodiče začínají využívat výhod této kvalitní a finančně dostupné služby,
která jim má každodenně pomáhat k lepšímu sladění rodinného a pracovního života,“
řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Mezi posledními zaevidovanými dětskými skupinami jsou: Dětská skupina posádky
Čáslav Ministerstva obrany, Dětská skupina Centrum volného času Praha 9 a DS Jesle
Monte a Montessori školka Prosek Centra volného času Praha 9.
Dětské skupiny nabízejí péči o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní
docházky. Dětské skupiny jsou upraveny zákonem o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině, který je účinný od 29. listopadu 2014, jeho novela od 4. června
2015. Významným prvkem dětských skupin je jejich vysoká kvalita, ke které přispívá
maximální počet 6 dětí na jednu vychovatelku.
Poskytovatelem dětské skupiny může být zaměstnavatel (pokud zřizuje dětskou skupinu
pro děti svých zaměstnanců), nestátní nezisková organizace, územní samosprávný celek,
vysoká škola nebo církev. Dětské skupiny podporují lepší sladění pracovního a rodinného
života rodičů. V dětské skupině může být v jeden okamžik maximálně 24 dětí, ale je
možné místa sdílet.
Zaevidované dětské skupiny má taktéž MPSV (dvě skupiny, od června 2016 by měla být
zaevidována třetí), Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství,
Ministerstvo financí (dvě skupiny), Kancelář Veřejného ochránce práv nebo Státní
zdravotní ústav. Žádosti o zápis do evidence přicházejí průběžně i od dalších
poskytovatelů.
Na zřízení a provoz dětských skupin bylo možno žádat finanční prostředky i v rámci
výzev z Operačního programu Zaměstnanost. Více informací je uvedeno na webových
stránkách www.esfcr.cz.
Rodičům i zájemcům o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je k dispozici
web www.dsmpsv.cz. Zřídit dětskou skupinu není obtížné, zájemci o poskytování služby
zde naleznou praktický návod, jak dětskou skupinu založit a co vše je k tomu potřeba.
Pro rodiče je mimo jiné k dispozici seznam evidovaných dětských skupin rozčleněný
podle krajů.
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