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Dětské skupiny se mají proměnit v jesle. Na péči
o nejmenší bude přispívat stát i rodiče

Dětské skupiny před pěti
lety vznikly jakoalternati-
vakpřeplněnýmškolkám.
Teď by se jejich role měla

změnit.Podlepředstavministryně
práce a sociálních věcí JanyMalá-
čovézČSSDužskupinynemajíbýt
náhradou školek, ale jejich před-
stupněm. Proto jeministryně plá-
nuje přejmenovat na jesle.
„Smyslem jemít kvalitní službu

péčeonejmladší,“uvedlaministry-
něvdebatěuspořádanévydavatel-
stvím Economia. Dětské skupiny,
které nejsou vzdělávací, ale hlída-
cí službou, dosud mohly přijímat
roční až šestileté děti. Překrývaly
se tak se školkami.
Maláčová nadále nechcemít dva

paralelnísystémy. „Tosistátanine-
můžedovolit,“ říká. Zároveňalene-
plánujemezijeslemiaškolkamivést
tvrdouvěkovouhranici, protože ač
by školky dle zákonaměly přijímat
děti od tří let, mnohé to v praxi ka-
pacitněnezvládají.Ministryněpro-
to navrhuje, aby děti do jeslímohly
chodit až do čtvrtýchnarozenin.
Jesle se v zemi rozšířily zaminu-

léhorežimu.V50. letechvnichděti
pobývaly i přes noc. Rodiče, kteří
pracovali nanoční směny, si je bra-
li jen na víkend. Po revoluci začaly
jesle,kterénebylyškolním,alezdra-
votnickýmzařízením,mizet. Zezá-
kona zcela vypadly před šesti lety,
kdyjichfungovalyužjentřidesítky.

Rodiče ale mají o zařízení pro
nejmenšízájem.PodleMaláčovéto
dokazuje fakt, ževdětskýchskupi-
nách,kterýchjednestisíc,převažují
dvouleté děti. A jsou i ve školkách,
kam jich chodí zhruba 45 tisíc.
Návrh přejmenovat skupiny

na jesle přichází ve chvíli, kdy mi-
nisterstvo chystá změnit systém
financování těchto zařízení. Do-
sud jedotujeEvropskáunie, v roce
2022 ale končí dotační období

adalší peníze jsounejisté.Maláčo-
vá proto navrhuje, aby stát jeslím
posílal 5000korunměsíčněna jed-
nomísto. Rodiče by přispívalima-
ximálně třetinu minimální mzdy,
což nyní odpovídá 4450 korunám.
Asociaceprovozovatelůdětských

skupinamikrojeslí ale tvrdí, žemě-
síční náklady na jedno místo činí
kolem 14 tisíc v Praze a 11,5 tisíce
v regionech. Obzvlášť pro dětské
skupiny, které se staraly maximál-
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A jsme
v jeslích
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od školek
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Maláčové
přispívat stát.

že peníze od státu a rodičů jeslím
nebudou stačit. „Je otázka, kde
se vezmou dodatečné prostřed-
ky,“ uvedl Pertold. Ministryně
však namítá, že zdrojů bude více.
Na provozu by se mohly finančně
podílet i obce. Povinnost ale mít
nebudou. Zároveň si jesle mohou
zřizovat i firmy.
Kromětohonyníprobíhávyjed-

návánío tom, jakEUnastavídota-
ce pro následující období. Jesle by
tak o peníze z Bruselu nemusely
zcela přijít. „Mámepředběžnýpří-
slib, že se budemoci nadále určitá
část financovat z evropských fon-
dů,“ tvrdíministryně. Zároveňdo-
dává, žeby si dotaci od státupřed-
stavovala o tisícovku vyšší a jed-
ná o tom sministerstvem financí.
Jehomluvčí JakubVintrlík ale ne-
chtělkomentovat,na jakoučástku
jsou ochotni přistoupit.
Maláčová nadále počítá i s tak-

zvanými mikrojeslemi pro maxi-
málně čtyři děti od půl roku věku.
Ministerstvozdravotnictvíalekri-
tizuje zřizování mikrojeslí v běž-
ných bytech.
Na dotazy HN resort zdravot-

nictví neodpověděl, považuje to
za předčasné, protože jednání
o parametrech zákona stále pro-
bíhají. Ministerstvu práce ale na-
psal, že je nehygienické a nebez-
pečné, aby chůva o děti pečovala
ve vlastní domácnosti. Maláčová
je ochotna mikrojesle ze zákona
vypustit, v takovémpřípaděbyale
umožnila jeslím přijímat děti už
od šesti měsíců.

Dotace
na dítě bude
poskytována
do čtvrtých
narozenin.
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Briefing

■ ČESKO

Hnutí ANO by ve volbách
získalo 30,5 procenta hlasů
Volby do Poslanecké sněmovny by podle
výsledků volebního modelu agentury Me-
dian v říjnu vyhrálo hnutí ANO, kterému
by dalo hlas 30,5 procenta voličů. Druzí
by skončili piráti se ziskem 12,5 procenta.
Třetí ODS by odevzdalo hlas 11,5 procenta
voličů. Výzkum se konal poté, co pražské
městské státní zastupitelství zastavilo
stíhání předsedy hnutí ANO a premiéra
Andreje Babiše v případu Čapí hnízdo.

■ ČESKO, EU

Evropská rada má podle
senátora řešit střet zájmů
Senátor Lukáš Wagenknecht (piráti)
podal žalobu k Soudnímu dvoru Evropské
unie, ve které se dožaduje, aby soud uložil
Evropské radě nastavit pravidla proti stře-
tu zájmů prezidentů a premiérů členských
států. Wagenknecht varuje, že kvůli střetu
zájmů českého premiéra Andreje Babiše
(ANO) může hrozit zneplatnění budoucí-
ho evropského rozpočtu, pokud se Babiš
zúčastní jednání o financích.

■ ČESKO

Občanské průkazy budou
už asi pro děti od šesti let
Zavedení povinných občanských
průkazů pro děti od šesti let se jeví
pro náměstka ministra vnitra Petra
Mlsnu jako nejvhodnější varianta, jak
zabezpečit identifikaci v souvislosti
s rušením rodného čísla jako hlavního
identifikátoru při komunikaci s úřa-
dy. Jako identifikátor by v budoucnu
mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého
na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst
další osobní údaje.

■HONGKONG

Úřady vyloučily aktivistu
z voleb v Hongkongu
Významný představitel prodemokratic-
kého hnutí v Hongkongu Joshua Wong
oznámil, že je jediný kandidát, kterého
úřady vyloučily z místních voleb. Ty by se
měly konat příští měsíc. Volební komise
uvedla, že Wongova nominace byla shle-
dána „neplatnou“. Místní vláda ve svém
prohlášení dodala, že kandidát nevyhověl
požadavkům předpisů pro volby plánova-
né na 24. listopadu. Wong toto rozhodnu-
tí pokládá za politicky motivované.

ně o 12 dětí, bude podle šéfky aso-
ciaceDanielyCelerýnovélikvidační,
pokud bude stát posílat jen pět ti-
síc.Stímsouhlasí iSvazměstaobcí,
vněmžsedí starostové,kteří simo-
houzřizovatvlastnídětskéskupiny.
Podle mluvčí Alexandry Kockové
svaz chce, aby státní příspěvek či-
nil7500korun.Tozhrubaodpovídá
dosavadní dotaci z Bruselu.
Také ekonom z institutu
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