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Rozdíly v kvalifikacích Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky a Chůva pro dětské skupiny 
 

Uplatnění 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 

➢ Pracuje v soukromé nebo státní MŠ, lesní školce jako nepedagogický pracovník na pozici 

chůva pro děti. Pečuje zejména o menší děti, 2leté. Pomáhá jim s oblékáním, hygienou, na 

procházkách a při aktivitách ve školce. Ve školce nemůže být sama s dětmi, ale vždy 

s pedagogem. 

➢ Může pracovat jako chůva v domácnosti na základě živnostenského listu – splňuje kvalifikaci 

pro vázanou živnost „Péče o děti do 3 let.“  

➢ Může pracovat v jako chůva v dětské skupině, ale u dětí musí být přítomna ještě s osobou se 

zdravotnickým vzděláním nebo se zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské 

skupině. 

Chůva pro dětské skupiny: 

➢ Pracuje v dětské skupině jako chůva.  

➢ Kvalifikace opravňuje k založení vlastní dětské skupiny. 

➢ Pečuje o menší děti než v MŠ, většinou do 3 let a se speciálním důrazem na děti od 6 měsíců 

do 1 roku.   

➢ Více se zaměřuje na zdravotní a vývojová témata. 

Kvalifikace Chůva v MŠ Chůva v DS Chůva 
v domácnosti na 

živnost 

Vázaná živnost Péče 
o děti do 3 let věku 

Chůva pro děti 
do zahájení 

povinné školní 
docházky 

ANO ANO – 
u dětí ale 

s pracovníkem, 
který splňuje 

kvalifikaci 
(zdravotník, 

chůva pro děti 
v DS) 

ANO ANO 

Chůva pro 
dětské skupiny 

NE ANO NE NE 

 

 

 



KUSTOD s.r.o. | www.kustod.cz 
Pobřežní 249/46 Karlín 

T +420 777 773 893 E kustod@kustod.cz 

 

 

 

Odborné znalosti a dovednosti u zkoušek z profesních kvalifikací  

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině  

společné kompetence: 

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

➢ Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska; 

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

➢ Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte; 

➢ Vedení dítěte k hygienickým návykům; 

➢ Poskytování první pomoci dítěti/dětem; 

➢ Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů. 

Chůva pro děti v dětské skupině:  

➢ Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku; 

➢ Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk; 

➢ Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně; 

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

raném věku; 

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

➢ Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 

➢ Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy 

➢ Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 

➢ Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 

➢ Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování 

 

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

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

profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky anebo naopak, 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. 

U rozdílových zkoušek tedy uznáme společné kompetence a uchazeč složí zkoušky jen z těch, které 

jsou pro danou kvalifikaci rozdílné (viz. přehled výše). Rozdílové zkoušky lze složit jak pro kvalifikaci 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, tak pro Chůva pro dětské skupiny. 


