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Návrh vyhlášky k provedení zákona o poskytování služby péče 

o dítě v mikrojeslích 

 

a) Na základě zmocňovacího ustanovení navrženého v § 11 odst. 3 

Navrhuje se stanovit obsah standardů kvality péče, jejich bodové hodnocení a nejnižší počet bodů 

potřebných pro splnění standardů kvality péče. 

Bude provedeno takto: 

Standardy kvality mikrojeslí při poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích 

1. Cíle a způsoby poskytování služeb 

Kritérium 

1a 

Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované služby 

a okruh dětí, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami 

poskytování služby, druhem služby a individuálně určenými potřebami dětí, kterým je služba 

poskytována. Podle tohoto poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje.  

1b 

Na základě písemně zpracovaných vnitřních pravidel je zajištěna plná informovanost 

o nastavení služby, včetně informací pro rodiče o způsobu, zásadách a principech výchovy 

a péče o děti; a informací, kým je péče zajišťována. Informace o nastavení služby jsou veřejně 

dostupné i pro zájemce o službu. 

2. Ochrana práv osob 

Kritérium 

2a 
Poskytovatel důsledně dodržuje lidská práva a svobody, zejména práva dětí, zajišťuje rovný 

přístup k dětem. 

2b 
Poskytovatel dbá na bezpečí dětí a má stanovený postup pro situaci zjištění ohrožení dítěte, 

včetně informování odpovědným orgánům. 

3. Jednání se zájemcem o službu 

Kritérium 

3a 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání dětí; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje. 

3b 
Poskytovatel projednává se zájemcem o službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které 

by vzhledem k možnostem a schopnostem dítěte bylo možné realizovat prostřednictvím služby. 

4. Smlouva o poskytování služby 

Kritérium 

4a 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování 

služby s ohledem na druh poskytované služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje. 

5. Průběh výchovy a péče 

Kritérium 

5a 
Poskytovatel má písemně zpracován plán výchovy a péče, který reflektuje věkové složení dětí, 

je založený na výchovných hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout jejich 
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plného potenciálu (kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové schopnosti 

a dovednosti). Usiluje o rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte 

se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Podle tohoto 

plánu poskytovatel postupuje. 

5b 

Individuální plán výchovy a péče respektuje individuální přístup ke všem dětem, vychází 

z individuálních potřeb každého dítěte, podporuje samostatnost dítěte, uplatňuje individuální 

přístup k potřebám každého dítěte, motivuje k péči o děti, důsledně dodržuje lidská práva 

a základní svobody. Upravuje rovněž podmínky a způsoby zajištění péče v případě přijetí dítěte 

se specifickými potřebami. 

5c 

Poskytovatel doporučuje rodičům dítěte služby fyzických a právnických osob podle jejich 

potřeby, a to v souladu s osobními cíli výchovy a péče; má zpracovanou síť kontaktů pro řešení 

specifických potřeb dětí. 

5d 
Poskytovatel má písemně zpracován proces nástupu dítěte do zařízení, podle těchto pravidel 

postupuje. 

5e 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, kterými se řídí plánování a způsob 

přehodnocování poskytované péče, a to ve spolupráci s rodičem dítěte. 

Kritérium 6a, 6b a 6c se nehodnotí u poskytovatele, který nemá zaměstnance. 

6. Personální a organizační zabezpečení 

Kritérium 

6a 
Poskytovatel má písemně stanoven počet pracovních míst, kvalifikační požadavky a osobnostní 

předpoklady pečujících osob. 

6b Poskytovatel má zpracovány postupy pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců. 

6c 
Poskytovatel umožňuje zaměstnanci, který je pečující osobou, průběžné vzdělávání a další 

podporu, např. formou pracovních porad, konzultací, psychohygieny, případně supervizí atp. 

7. Prostředí a podmínky 

Kritérium 

7a 

Poskytovatel má vytvořeny materiální, technické, hygienické a psychohygienické podmínky, 

které odpovídají rozsahu činností poskytovaných poskytovatelem. Prostory musí odpovídat 

potřebám dětí a jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života. 

8. Rizikové, havarijní a nouzové situace 

Kritérium 

8a 

Poskytovatel má písemně zpracovány základní rizikové a nouzové situace, které mohou nastat 

v souvislosti s poskytováním služby, všichni pracovníci jsou prokazatelně seznámeni s postupy 

při jejich řešení.  

9. Zvyšování kvality služby 

Kritérium 

9a 
Poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování služby v souladu 

s definovaným posláním, cíli a zásadami služby. Využívá k tomu interní a externí zpětné vazby. 

9b 
Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti osob 

se způsobem poskytování služby. 

9c 
Poskytovatel využívá stížností či připomínek na kvalitu nebo způsob poskytování služby jako 

podnět pro rozvoj a zvyšování kvality služby.  
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Hodnocení plnění standardů kvality 

Plnění standardů kvality se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového 

hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou 

1. 2 body, je-li kritérium splněno zcela, 

2. 1 bod, jestliže je kritérium splněno částečně, nebo 

3. 0 bodů, jestliže kritérium není splněno. 

Pro splnění standardů kvality je nutné získat minimálně 1 bod za každé kritérium, tzn., splnit kritérium 

standardu kvality alespoň částečně. 

 

b) Na základě zmocňovacího ustanovení navrženého v § 17 odst. 3 

Navrhuje se stanovit obsah, cíle a zásady individuálního plánu výchovy a péče. 

Bude provedeno takto: 

(1) Individuální plán výchovy a péče obsahuje cíle v základních sledovaných oblastech 

a) sebeobsluha (stravování, hygiena, oblékání, udržování tělesné čistoty), 

b) sociální vývoj (hra, socializace), 

c) řečové schopnosti (vývoj řeči a komunikace), 

d) hrubá motorika – pohybové schopnosti, 

e) zručnost a manipulace s předměty (jemná motorika, grafomotorika – vývoj kresby), 

f) a jiné. 

(2) Individuální plán výchovy a péče 

a) vychází z individuálních schopností a dovedností dítěte, 

b) je zpracován s cílem podpořit fyzický i psychický rozvoj dítěte s ohledem na jeho specifika i zájem 

rodiny,  

c) je zpracován po ukončení adaptace dítěte, zpravidla na časové období 4–6 měsíců, 

d) je tvořen, průběžně vyhodnocován a aktualizován ve spolupráci s rodiči dítěte. 

 

c) Na základě zmocňovacího ustanovení navrženého v § 23 odst. 4 

Navrhuje se stanovit vyhláškou povinnost poskytovateli, aby zajistil splnění provozních podmínek 

a hygienických požadavků na prostory mikrojeslí pro venkovní prostory, místnosti pro denní pobyt 

a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem a odpovídající denní osvětlení 

prostor určených pro denní pobyt dětí. 
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Bude provedeno takto: 

Vyhláška stanoví podmínky pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek, šatnu, 

hygienické zařízení, úklid a nakládání s prádlem a podmínky pro denní a umělé osvětlení prostor 

určených pro denní pobyt dětí. 

1. Venkovní prostory 

Poskytovatel zajistí pro mikrojesle nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí 

nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě, 

a to v docházkové vzdálenosti od zařízení. 

2. Místnost a prostory pro denní pobyt a odpočinek 

(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích je vyčleněna samostatná místnost určená 

k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, 

pomůckami a hračkami, odpovídá věku, potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost“). Plocha 

denní místnosti činí nejméně 3 m2 na jedno dítě. 

(2) Pokud se jedná o mikrojesle provozované v domácnosti pečující osoby, jsou ty části domácnosti, 

které jsou přístupné dětem a využívány pro pobyt a odpočinek dětí, uzpůsobeny tak, aby se dalo co 

nejvíce předcházet úrazům a poraněním nebo újmám na zdraví, jsou vybaveny nábytkem, pomůckami 

a hračkami, které odpovídají věku, potřebám a počtu dětí. Plocha prostoru pro denní pobyt 

a odpočinek dětí činí nejméně 3 m2 na jedno dítě. 

(3) Pro zajištění odpočinku dětí je denní místnost nebo prostor mikrojeslí vybaven lehátky, dětskými 

postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet odpovídá 

počtu dětí v mikrojeslích. Prostor pro ukládání lehátek, vysokých matrací a lůžkovin musí umožňovat 

jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici 

vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby 

ihned. 

(4) Součástí vybavení denní místnosti a prostor mikrojeslí je lékárnička, která je vybavena materiálem 

pro poskytnutí první pomoci. 

3. Šatna 

(1) V mikrojeslích poskytovatel vyčlení prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob 

vybavený šatním nábytkem. Tento prostor může být součástí prostoru pro pobyt s dětmi. 

4. Hygienická zařízení 

(1) Poskytovatel musí zajistit odpovídající hygienické zařízení vybavené: 

a) 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou, 

b) jsou-li v mikrojeslích děti mladší 3 let, odpovídajícím počtem dětských nočníků, přebalovacím 

pultem nebo přebalovací podložkou a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno 

použití. 
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(2) V mikrojeslích musí být umyvadlo a sprcha napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody 

a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou 

mimo dosah dětí. 

(3) Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být 

zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo má každé dítě vlastní ručník umístěný 

tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Výměna ručníků se provádí jednou za týden, v případě 

potřeby ihned. 

(4) Poskytovatel zajistí prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek, které nejsou 

přístupny dětem. 

5. Úklid a nakládání s prádlem 

(1) Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v mikrojeslích, je prováděn úklid: 

a) setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,  

b) vynášením odpadků,  

c) umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s dezinfekčním 

účinkem,  

d) omytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení,  

e) umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,  

f) celkovým úklidem všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, včetně hraček,  

g) malováním, 

rozsah a frekvenci úklidu upraví poskytovatel ve vnitřních předpisech. 

(2) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve 

vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí. 

(3) Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostorů odrážející světlo musí být čištěny, obnovovány 

a udržovány v takovém stavu, aby požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života 

osvětlovací soustavy. Okna, svítidla a světelné zdroje se myjí nejméně dvakrát ročně. 

(4) Po ukončení jiných činností realizovaných mimo provozní dobu mikrojeslí v prostorách určených 

k poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích je prováděn běžný úklid. 

6. Denní osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí 

(1) V prostorách určených pro denní pobyt dětí v mikrojeslích musí být vyhovující denní osvětlení. 

 

d) Na základě zmocňovacího ustanovení navrženého v § 30 odst. 1 písm. c 

Navrhuje se stanovit vyhláškou výživové normy pro poskytování stravy dětem v mikrojeslích. Předpis 

se vztahuje na děti starší 1 roku, kterým je poskytována strava poskytovatelem služby. Dětem mladším 

1 roku v mikrojeslích bude podávána výhradně strava připravená rodičem. 
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Bude provedeno takto: 

Navrhuje se upravit druh a množství vybraných potravin v gramech na strávníka a den, a to ve dvou 

variantách – pro běžnou výživu a pro laktoovovegetariánskou výživu. Dále se navrhuje stanovit, že 

strava dětí mladších 2 let musí být přiměřeně mechanicky upravena. U dětí starších dvou let se 

navrhuje stanovit stejné množství jako u dětí v zařízení předškolního vzdělávání. U dětí mladších 2 let 

bude strava obsahovat více mléčných výrobků a odpovídajícím způsobem se poníží množství potravin 

určených pro denní konzumaci. Vyhláška bude upravena ve spolupráci s Českou pediatrickou 

společností, Společností pro výživu a Ministerstvem zdravotnictví. 

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách "jak 
nakoupeno". 

 Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den 

Hlavní a doplňková 
jídla 

Maso Ryby 
Mléko 
tekuté 

Mléčné 
výr. 

Tuky 
volné 

Cukr 
volný 

Zelenina 
celkem 

Ovoce 
celkem 

Brambory Luštěniny 

2–4 r. 
přesnídávka, 
oběd, svačina 

55 10 300 31 17 20 110 110 90 10 

1–2 r. 
přesnídávka, 
oběd, svačina 

          

 

Druh a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou výživu 

 Vejce 
Mléko 

tekuté 

Mléčné 

výr. 

Tuky 

volné 

Cukr 

volný 

Zelenina 

celkem 

Ovoce 

celkem 
Brambory Luštěniny 

2–4 r. přesnídávka, 

oběd, svačina 
15 350 75 12 20 130 115 90 20 

1–2 r. přesnídávka, 

oběd, svačina 
         

 


