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Úvod
Předškolní vzdělávání a péče o děti (Early childhood education and care – „ECEC“) je v ČR
realizováno prostřednictvím dvou hlavních typů zařízení. Zařízení se zaměřením na péči o děti
– dětské skupiny (children's groups), které spadají zákonem pod MPSV, a zařízení se
zaměřením na vzdělávání – mateřské školy (kindergartens), které spadají zákonem pod
MŠMT. IROP 2021–2027 je zaměřen na oblast vzdělávání v SC 4.1 a věcným garantem
SC 4.1 IROP je MŠMT. IROP bude podporovat v oblasti ECEC mateřské školy
a prostřednictvím SC 5.1 CLLD i dětské skupiny. Dětské skupiny budou v období 2021–2027
podporovány primárně z NPO a OPZ+.

1 Předškolní vzdělávání a péče o děti v IROP
2021–2027
1.1 Předškolní vzdělávání SC 4.1 IROP
SC 4.1 IROP je v oblasti infrastruktury pro děti 0–6 let (péče o děti a vzdělávání) zaměřen na
podporu mateřských škol, vzdělávání dětí. Podpora bude cílena na území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností, kde je na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického
vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí.
MŠMT v roce 2021 zpracovalo analýzu Demografická predikce pro oblast kapacit mateřských
škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období školních
roků 2021/2022 – 2023/2024 a IROP bude u projektů na navyšování kapacit MŠ vycházet
z této analýzy. SC 4.1 je zároveň zaměřen na zvyšování kvality podmínek v MŠ pro
poskytování vzdělávání s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou
nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.
Celková podpořená kapacita (modernizovaná + navýšená) z IROP je odhadována na 13 765
míst, z toho 6 883 je odhadovaná nově vzniklá kapacita.
SC 4.1 IROP: ECEC – odhadovaná kapacita podpořená z IROP
Z toho nová místa

Kapacita
Mateřské školy (SC 4.1)

13 765

6 883

1.2 Předškolní vzdělávání a péče o děti SC 5.1 IROP
SC 5.1 IROP (CLLD) je v oblasti infrastruktury pro děti 0-6 let (péče o děti a vzdělávání)
zaměřen na podporu mateřských škol, vzdělávání dětí, a na podporu dětských skupin.
Celková podpořená kapacita (modernizovaná + navýšená) z IROP je odhadována na 5 635
míst, z toho 2 818 je odhadovaná nově vzniklá kapacita.
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Dle zkušeností z IROP 2014–2020 byl větší zájem o mateřské školy než o dětské skupiny.
Dětské skupiny tvoří pouze necelých 6 % projektů v oblasti předškolního vzdělávání a péče
o děti. Na základě těchto zkušeností lze v SC 5.1 (CLLD) odhadovat podpořenou kapacitu
dětských skupin v novém programové období na 350 míst, z toho nově vzniklá kapacita bude
175 míst.
SC 5.1 IROP: ECEC – odhadovaná kapacita podpořená z IROP1
Z toho nová místa

Kapacita
Mateřské školy (SC 5.1)

5 285

2 642

Dětské skupiny (SC 5.1)

350

175

SC 5.1 (CLLD) – celkem

5 635

2 818

1.3 Předškolní vzdělávání v IROP 2021–2027 – souhrn
IROP: ECEC – odhadovaná kapacita podpořená z IROP
Z toho nová místa

Kapacita
Mateřské školy (SC 4.1)

13 765

6 883

Mateřské školy (SC 5.1)

5 285

2 642

Dětské skupiny (SC 5.1)

350

175

19 400

9 700

IROP – celkem

2 Kapacity pro děti do 3 let
2.1 Kapacity pro děti do 3 let z IROP 2014–2020
V IROP 2014–2020 došlo v předškolním vzdělávání prostřednictvím SC 2.4 k navýšení
kapacit zařízení předškolního vzdělávání přibližně o 8 649 míst, z čehož 1 759 míst je určeno
pro děti do 3 let (tj. cca 20 % kapacity).
IROP 2014–2020: ECEC nová místa – odhad, projekty v realizaci (SC 2.4)
Nová místa

%

Děti do 3 let věku

1 759

20,34

Děti 3-6 let

6 890

79,66

IROP 2014–2020 – celkem

8 649

100

Vzhledem ke skutečnosti, že stanovení milníkových a cílových hodnot výstupových ukazatelů specifického cíle
5.1 se bude odvíjet od stanovení priorit jednotlivých aktivit na základě principu přístupu zdola-nahoru, jsou hodnoty
zatím aproximovány na základě zkušeností z programového období 2014–2020. Nicméně je plánováno, že budou
aktualizovány po posouzení a schválení integrovaných strategií CLLD.
1
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2.2 Kapacity pro děti do 3 let z IROP 2021–2027
Pokud i v IROP 2021–2027 bude 20 % nové kapacity určeno pro děti do 3 let, lze očekávat
1 940 míst pro děti do 3 let. Celková navýšená kapacita je předpokládána na 9 700 míst.
IROP 2021–2027: ECEC nová místa – odhadovaná kapacita podpořená z IROP
(SC 4.1 a SC 5.1)
Nová místa

%

Děti do 3 let věku

1 940

20

Děti 3-6 let

7 760

80

IROP 2021–2027 – celkem

9 700

100

3 Podpora předškolního vzdělávání a péče o děti
z dalších fondů EU v období 2021–2027
Plánovaná podpora ECEC z dalších dotačních titulů EU
Dotační titul

Nová místa

OP Zaměstnanost plus

5 000

Národní plán obnovy
Zdroj: MMR-NOK, MPSV

10 000
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