
Doporučení určené autorizovaným osobám  
pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)  
s ohledem na uchazeče – držitele osvědčení o získání profesní kvalifikace  

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) 

Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky umožňuje: 

• získat živnostenské oprávnění pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let v denním režimu 

(a skupinovou či individuální péči o děti v rámci této živnosti) 

• pracovat jako pečující osoba v dětské skupině 

• vykovávat činnost nepedagogického pracovníka v lesní mateřské škole 

• realizovat projekty dle specifických výzev (mikrojesle, chůva v mateřské škole u dětí mladších 

3 let v rámci tzv. šablon) 

Profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině  

• splňuje odbornou způsobilost pečující osoby v dětské skupině 

• dle podmínky účinné od 1. 7. 2022 (resp. od 1. 10. 2024 pro poskytovatele služby péče o dítě 

v dětské skupině, jimž vzniklo oprávnění před 30. 9. 2021) musí poskytovatel zajistit, aby byla 

výchovná péče o děti vykonávána vždy alespoň 1 pečující osobou s kvalifikací ve zdravotnické 

oblasti (dle § 5 odst. 4 zákona č. 247/2014 Sb.) nebo s profesní kvalifikací Chůva pro děti 

v dětské skupině 

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky 

PK Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky PK Chůva pro děti 

do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, 

tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla 

dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.  

Uznáním dřívějšího splnění části zkoušky dojde k úměrnému zkrácení celkové doby pro vykonání 

zkoušky a tím i ke snížení úhrady nákladů spojených s vykonáním zkoušky. 

Do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky se do poznámky uvede, které odborné způsobilosti byly 

uznány na základě vykonání zkoušky, včetně data původní zkoušky. 

 

Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (§ 18 odst. 6): 

Je-li uchazečem osoba, která předložením platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo 

dokladu o získání úplné profesní kvalifikace prokáže získání některé odborné způsobilosti shodující se 

co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky 

uzná již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od 

plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud 

toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnoticím standardem, 

které má uchazeč při zkoušce splnit.  

Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:  

➢ uznat (znovu nepřezkušovat) je možné pouze odborné způsobilosti, které se obsahem 

a rozsahem plně shodují, nelze tedy uznat jen část odborné způsobilosti/kompetence 

a zkoušet jen některá kritéria. Pokud došlo k revizi hodnoticího standardu, jíž se změnil obsah 



 

 

nebo rozsah zkoušené odborné způsobilosti, je nutné přihlížet k té verzi hodnoticího 

standardu, která platila v době vykonání zkoušky, o němž uchazeč předkládá osvědčení. 

Příklad: 

Odborná způsobilost „Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje 

dítěte v raném věku“ (PK Chůva pro děti v dětské skupině) a „Uplatňování znalostí o vývojových 

etapách a socializaci dítěte v praxi“ (PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky) mají zcela 

shodná jen kritéria a) a b). Není proto možné tuto část splněnou v rámci předchozí zkoušky uznat, celou 

odbornou způsobilost je nutné přezkoušet znovu. 

 

Aplikace § 18 odst. 6 zákona č. 179/2006 Sb. na podmínky PK Chůva  

Zkouška se skládá z jednotlivých témat, která na sebe bezprostředně nenavazují, je možné je zkoušet 

v různém pořadí, nebo část znovu nepřezkušovat, aniž by došlo k narušení řádného ověření ostatních 

požadavků stanovených hodnoticím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit. 

➢ tato podmínka je splněna, je možné přistoupit k posouzení, které odborné způsobilosti se svým 

obsahem i rozsahem shodují (a případné změny s ohledem na verze hodnoticích standardů) 

Revize kvalifikačního a hodnoticího standardu u PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky (kód: 69-017-M), verze: 

• 12. 11. 2012 – 31. 7. 2014 

• 7. 5. 2014 – 14. 3. 2020 – změna byla technického rázu, netýkala se obsahu 

• od 14. 1. 2020 – změna spočívala především ve zpřesnění, jak zkoušku konat, názvy odborných 

způsobilostí se neměnily (s výjimkou označení „správný životní styl“ za přesnější „zdravý životní 

styl“). 

Uznat uchazeči, držiteli osvědčení o získání PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, 

a opětovně u něj v rámci zkoušky z PK Chůva pro děti v dětské skupině neověřovat, je možné tyto 

odborné způsobilosti: 

• Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 

• Poskytování první pomoci dítěti/dětem 

• Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte 

• Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 

• Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 

 

V rámci zkoušky z PK Chůva pro děti v dětské skupině je u uchazeče, držitele osvědčení o získání 

PK Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, nutné zkoušet: 

• Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně 

• Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk 

• Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku 

• Vedení dítěte k hygienickým návykům 

• Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 



 

 

• Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném 

věku 

• Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

• Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině 

 

Doporučená doba konání zkrácené zkoušky: 2,5 - 4 hodiny  

 
 
 
 
Připravil odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV v konzultaci s oddělením dalšího vzdělávání MŠMT, 
oddělením kariérového poradenství a dalšího vzdělávání Národního pedagogického institutu a oddělením 
chráněného trhu práce a APZ MPSV. 
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