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Podpora služby péče o děti 

od šesti měsíců do čtyř let                

v tzv. mikrojeslích

Pilotní ověření

 Projekt MPSV „Podpora implementace služby 
péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. 
mikrojeslích a pilotní ověření služby“                                                                             
(reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858)                               
je spolufinancován Evropskou unií.



Co jsou mikrojesle a jak se liší 

od dětských skupin?

Mikrojesle (pilotní pravidla určuje výzva, zákon v přípravě)

 Od 6 měsíců do 4 let (včetně), max. 4 děti

 Rodinné prostředí, podmínky „jako doma“,                                                    

péče o vlastní děti (max. 2)

 Provoz min. 8 hod. denně, 5 dní v týdnu

 Plán péče a výchovy má pouze doporučující charakter

Dětské skupiny (Zákon č. 247/2014 Sb., Vyhláška č. 281/2014 Sb.)

 Od 1 roku, malá DS (max. 6 dětí), dále 7-12 dětí, 13- 24 dětí

 Péče poskytována mimo domov dítěte

 Péče poskytována min. 6 hod. denně

 Každá dětská skupina má zpracován plán péče a výchovy



Kdo může službu využívat? 

Oba rodiče (nebo jiné osoby žijící ve 

společné domácnosti dítěte) musí prokázat 

vazbu na trh práce a splnit jedno                

z následujících kritérií:

 jsou zaměstnaní

 vykonávají podnikatelskou činnost

 v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 

aktivně hledají

 jsou zapojeni v procesu vzdělávání                       

či rekvalifikace



Zřizovatelé a počet mikrojeslí

 V současné době je 72 mikrojeslí v celé ČR                       
v rámci 71 projektů financovaných z ESF                              
(8 v Praze, 64 v ostatních regionech ČR)

 O dotaci mohly žádat: obce, jejich příspěvkové 
organizace, neziskové organizace a školská zařízení         
vždy v partnerství s obcí

 Mikrojesle zřídilo 5 obcí o velikosti do 2 tis. obyvatel                                             
(Horní Moštěnice, Habřina, Všestary, Staré Město, 
Káraný) 

 Největší zastoupení mají neziskové organizace                           
(51 zařízení)

 V r. 2017 realizováno 59 návštěv zařízení

 6 mikrojeslí vzniklo v domácnosti



Co obnáší partnerství s obcí

 Obec je partner bez finančního příspěvku

 Musí souhlasit se zřízením mikrojeslí ve své obci

 Souhlas nevyžaduje písemnou formu

Obec může:

 Poskytnout prostory

 Spolupracovat při výběru a přijímání rodičů dětí                       
do mikrojeslí

 Poskytovat PR mikrojeslím



Výsledky Dotazníku SMO a SMS

 Šetření probíhalo 5. 12. 2017 – 8. 1. 2018 

 Účast 245 obcí, zastoupeny všechny kraje, 

medián 635 obyvatel

 60 % respondentů vyjádřilo ochotu vznik 

mikrojeslí podpořit
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Výsledky Dotazníku SMO a SMS
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Hygienické a požární předpisy 

pro zřízení mikrojeslí

Lze zřídit na základě obecně platných právních předpisů:

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů;

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcí vyhlášky 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů 



Hygienické a požární předpisy

 Doporučujeme řídit se Vyhláškou č. 281/2014                                       
pro dětské skupiny do 4 dětí

 Poskytnuté prostory musí splňovat stavební předpisy                               
na byt, obytnou místnost, pobytovou místnost

 Mohou být zřízeny v domácnosti i mimo domácnost                                     
(doporučujeme kvůli fungování po výzvě maximálně                     
2. nadzemní podlaží)

 Vytvořit bezpečný prostor pro malé děti                                                               
(kryty na radiátory, ostré rohy, strmé schody)

 Hřiště v docházkové vzdálenosti

 Očkované děti



Hygienické a požární předpisy

 Sociální zařízení může být společné

jak pro děti tak pro pečující osoby

 Dětské WC a snížené umyvadlo není 

vyžadováno (lze nahradit redukcí nebo 

stupínky)

 Stravu zajistí dovozem nebo přinesou rodiče

 Odborná způsobilost pečujících osob:                      

dle zákona o dětských skupinách                                 

(odbornost pedagogická, sociální, zdravotní, 

profesní kvalifikace „Chůva pro děti                            

do zahájení povinné školní docházky“)  



Problematické oblasti pilotů

 Dobře napsaný rozpočet

 Spolupráce s projektovými agenturami, 

které nabízejí administraci projektu, 

nemusí být ideální – různé podmínky

 V rozpočtu počítat se zástupy na DPP, DPČ                     

(dovolená, nemoc)

 Pozor na indikátory – střídání rodičů



Příklady dobré praxe: 

Mikrojesle Balíček v Praze  (domácnost)



Mikrojesle v Habřině (zřizovatel obec)



Mikrojesle v Novém Městě      na 

Moravě (domácnost)



Mikrojesle v Kroměříži



Nové Dotace na vybudování mikrojeslí

 Nové výzvy:  listopad 2018 – více na: 

https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz

 Výzva č. 69 – pro žadatele mimo Prahu Kč 200 mil.

 Výzva č. 70 – pro žadatele v Praze Kč 24 mil.

 Ukončení příjmu žádostí: leden 2019

 Finanční podpora je poskytována pro stávající 

zařízení, na vybudování a provoz mikrojeslí

a rovněž na vzdělávání, v rámci kterého mohou 

pečovatelky získat profesní kvalifikaci Chůvy



Více informací o mikrojeslích

www.mikrojesle.mpsv.cz

Facebook: Dětské skupiny a mikrojesle 

Kontakt:

mikrojesle@mpsv.cz

http://www.mikrojesle.mpsv.cz/
mailto:mikrojesle@mpsv.cz

