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dTest: Dětské skupiny, řešení i starost pro rodiče  

Kapacita v mateřských školách mnohde nestačí a pro celou řadu rodičů je hledání 
volných míst ve školkách velmi problematické. Dětská skupina může být dobrým 
řešením, ale je třeba se připravit na možnost zvýšení ceny za pobyt dítěte po 3. roce 
jeho věku. dTest se podíval na to, jak po novele zákona o dětských skupinách stát 
(ne)pomáhá s umístěním děti do předškolních zařízení a umožněním návratu rodičů do 
zaměstnání. 

Mateřská škola vs. dětská skupina 

Dětské skupiny mohou přijímat děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky, 
avšak po novele zákona o dětských skupinách mohou v případě „mikrojeslí“ při splnění 
zákonných požadavků přijímat i děti od 6 měsíců. Mateřské školy přijímají děti zpravidla 
od 2 nebo od 3 let a děti zde zůstávají až do nástupu do 1. ročníku základní školy. 
Bohužel v mnoha regionech jsou místa v mateřských školách a dětských skupinách 
plná, a umístit tak dítě zejména mladší 4 let je mnohdy velmi problematické. 

Čerpání dotací 

Zatímco mateřské školy dostávají dotaci ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu 
ministerstva školství, dětské skupiny od roku 2022 mohou získávat finance od 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Dětským skupinám byly jejich projekty doposud 
financovány z Evropského sociálního fondu. Prvním dětským skupinám tento způsob 
financování skončil již 31. ledna letošního roku, dalším na konci února, drtivé většině pak 
skončí 30. 6. 2022. Všechny dětské skupiny, které budou chtít čerpat státní příspěvek na 
provoz během roku 2022, o něj budou muset v souladu s novelou zákona o dětských 
skupinách požádat,“ uvedla ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. 

Výše státních příspěvků je u dětí starších 3 let stejná jako výše dotace pro mateřské 
školy. Na děti do 3 let je státní příspěvek ve výši 1,7násobku této dotace. Jak dětské 
skupiny, tak mateřské školy, mohou od rodičů vybírat „školkovné“ na děti do 31. srpna 
po dosažení 3 let věku, kdy je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována za 
úhradu nákladů rodičem, a to v maximální výši 4 000 Kč /měsíčně + stravné. Naopak 
u dětí starších 3 let nebo v případě, že není požádáno o státní příspěvek na provoz 
dětské skupiny, není výše úhrady rodičem nijak omezena.  

Dětské skupiny jsou tedy dobrým řešením pro rodiče s dětmi do 3 let. Snížení dotací 
dopadá na rodiče starších dětí, kteří zrovna v této době mohou řešit návrat z rodičovské 
dovolené. Nejčastěji v období 3 let věku dítěte jsou veřejné mateřské školy často pro tyto 
věkové skupiny plné a rodiče by uvítali možnost umístit dítě do dětské skupiny. „Bohužel 
s ohledem na značný nárůst nákladů na straně rodičů v důsledku snížení dotací na dítě 
starší 3 let, může být cena pro spoustu rodičů nedostupná,“ poznamenala ředitelka 



 

dTestu Eduarda Hekšová. Pokud budou mateřské školy s dostupným „školkovným“ plně 
obsazeny a zároveň dětské skupiny pro rodiče nedostupné, pak rodičům, kteří by se 
měli v tomto období vracet zpět do zaměstnání, vzniknou nemalé starosti. „Řešením by 
bylo ponechat vyšší dotaci alespoň do 4 let věku, aby se rodiče mohli bez obav vrátit po 
skončení rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, aniž by museli žádat zaměstnavatele 
o rok neplaceného volna, protože nemohli umístit své dítě do mateřské školy nebo do 
dětských skupin, ať už z kapacitních či finančních důvodů,“ řekla Eduarda Hekšová. 

 

 

Kontakt pro média: 
Jaroslav Švehla, svehla@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874 
 
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem 
spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, 
varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva 
účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) 
a evropské spotřebitelské organizace BEUC. 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní 
mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu 
volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již statisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak 
stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají. 
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