MATEŘSKÁ ŠKOLA (dále je „MŠ“) – vzdělávání - info MŠMT

DĚTSKÁ SKUPINA (dále jen „DS“) – služba - info MPSV

dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, dále pak Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory
a provoz dětské skupiny do 12 dětí a Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých



výchova a vzdělávání v MŠ se uskutečňují podle školního vzdělávacího programu, který si
každá MŠ zpracovává sama a musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání (dokument vydaný MŠMT)



péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností, služba je
zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností a hygienických
návyků dítěte)

PRO KOHO: zpravidla pro děti od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let
PRO KOHO: pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky
ZŘIZOVATEL: MŠ jsou zřizované obcí, krajem, státem nebo svazkem obcí, mohou být zřizovány
i soukromými subjekty, církvemi a církevními společnostmi na základě zřizovací listiny, jsou
zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (http://rejskol.msmt.cz/)
POČET DĚTÍ VE TŘÍDĚ: v jedné třídě je zpravidla 24 dětí na žádost MŠ povoluje zřizovatel výjimku
na počet 20 – 28 dětí.

POSKYTOVATEL: zaměstnavatel, územní samosprávní celek, obecně prospěšná společnost, ústav,
nadace, nadační fond, vysoká škola, spolek či právnická osoba registrovaná nebo evidovaná
podle zákona o církvích a náboženských společnostech, vznik na základě zápisu do evidence
poskytovatelů (http://www.dsmpsv.cz/index.php/najdete-si-svou-ds/)
POČET DĚTÍ VE SKUPINĚ: maximálně 24 dětí

POČET UČITELŮ: ve třídě s celodenním provozem pracují zpravidla dva učitelé MŠ
PŘIJETÍ: nutný tzv. zápis do MŠ a vydání rozhodnutí o přijetí, mimo zápis nutná žádost o přijetí
mimo zápis
FINANCOVÁNÍ: na mzdové náklady, učební pomůcky, školní potřeby a učebnice, pokud jsou
podle zákona poskytovány bezplatně, výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků,
na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, je poskytována MŠ
dotace ze státního rozpočtu, na provozní náklady (energie, drobný materiál – kancelářské
potřeby, úklidové prostředky apod., služby – poštovné, zpracování mezd, internet, telefon,
apod., opravy, revize) přispívá zřizovatel (např. obec), dále mají MŠ možnost přivýdělku
formou tzv. doplňkové činnosti, kterou mohou být obědy pro cizí osoby, pronájem prostor,
zajištění školení, apod.
INVESTICE: opravy či rekonstrukce majetku, jsou financovány zřizovatelem (MŠ možnost
spolufinancování z investičního fondu, který je tvořen zejména z odpisů)

POČET PEČUJÍCÍCH OSOB: zákon stanovuje nejnižší počet pečujících osob:
 1 osoba pro DS do 6 dětí
 2 osoby pro DS od 7 do 24 dětí
 3 osoby pro DS od 13 do 24 dětí, pokud je v DS alespoň jedno dítě mladší dvou let
PŘIJETÍ: rodič uzavírá s poskytovatelem služby smlouvu o poskytování služby péče o dítě v DS
FINANCOVÁNÍ: na zřízení a provoz DS nejsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu,
na financování služby se podílí jak poskytovatel, tak rodič, pokud je vypsána výzva, je možné
získat dotaci na zřízení DS z EU
INVESTICE: je-li majetek ve vlastnictví poskytovatele, tak financuje z vlastních zdrojů, pomocí
darů, výzev
POPLATKY: rodič hradí náklady na provoz DS spolu s poskytovatelem (podílí se na mzdových
nákladech, energiích, pronájmu, apod.)

POPLATKY: rodič je povinen hradit úplatu za předškolní vzdělávání (vjm posledního ročníku)
STRAVOVÁNÍ: poskytováno za úplatu (rodič hradí pouze nakupované potraviny, mzdy
pracovníků jsou hrazeny ze státního rozpočtu, provozní náklady z příspěvku zřizovatele)

STRAVOVÁNÍ: poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, způsob stravování
a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě, je
nakupováno jako služba (např. z doplňkové činnosti MŠ či ZŠ, tzn., rodič zde hradí jak

nakupované potraviny, tak mzdu pracovníků, spotřebované energie i vedlejší
náklady s tím spojené)

