CO TO JE
DĚTSKÁ SKUPINA
Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňují docházku
v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte apod. V dětské skupině může být
maximálně 24 dětí, dle velikosti skupiny je pak určen i počet pečujících osob. Ty mají většinou pedagogické,
zdravotnické či sociální vzdělání, nebo profesní kvalifikaci chůvy. V případě, že je v dětské skupině sedm
a více dětí najednou, pečující osoby jsou minimálně dvě. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a ke
specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy
a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem
a poskytovatelem.
Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností. Poskytovatelem může být
obec či kraj, nestátní nezisková organizace, vysoká škola či zaměstnavatel poskytující službu pro děti
svých zaměstnanců. Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být evidováni v evidenci
dětských skupin spravované MPSV.

VÝHODY DĚTSKÝCH SKUPIN
+ Přispívají k lepšímu sladění práce a rodiny.

+ Jsou flexibilní a finančně dostupné.

+ Pomáhají s postupným návratem rodičů do práce.

+ Zabezpečují větší počet pečujících osob.

+ Usilují o individuální přístup k dítěti.

+ Obohacují nabídku služeb péče o děti v ČR.

+ Usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému
prostředí a širokému věkovému rozpětí v kolektivu.

+ Pro poskytovatele z řad zaměstnavatelů
jsou náklady na provoz daňově uznatelné.

KONTAKTY
VĚCNÁ GARANTKA PROJEKTU:
Mgr. Adéla Krátká Viceníková
email: adela.kratka@mpsv.cz
mob.: +420 777 435 225
tel.: +420 221 923 994

HLAVNÍ METODIČKA PROJEKTU:
Mgr. Lucie Hetflejšová

KANCELÁŘ PRO LIBERECKÝ A ÚSTECKÝ KRAJ:

email: radka.plestilova@mpsv.cz
tel.: +420 778 427 886
KANCELÁŘ PRO PARDUBICKÝ A KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ:

email: lucie.horalkova@mpsv.cz
tel.: +420 778 427 883

email: lucie.hetflejsova@mpsv.cz
mob.: +420 778 716 500
tel.: +420 221 922 829

KANCELÁŘ PRO JIHOČESKÝ KRAJ A KRAJ VYSOČINA:

email: ds@mpsv.cz
tel.: +420 778 427 884

KANCELÁŘ PRO HL. M. PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ:

KANCELÁŘ PRO JIHOMORAVSKÝ A OLOMOUCKÝ KRAJ:

email: anna.jerabkova@mpsv.cz
tel.: +420 770 147 926

email: lenka.pejchalova@mpsv.cz
tel.: +420 778 427 885

KANCELÁŘ PRO KARLOVARSKÝ A PLZEŇSKÝ KRAJ:

KANCELÁŘ PRO ZLÍNSKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

email: dana.stollova@mpsv.cz
tel.: +420 778 427 892

email: hana.doupovcova@mpsv.cz
tel.: +420 778 753 217

www.dsmpsv.cz
www.esfcr.cz

POSTUP
PŘI ZŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY
1. Informujte se o základních požadavcích, které jsou na dětské skupiny kladeny.
2. Zjistěte, zda mají rodiče o využívání služby péče o děti v dětské skupině zájem.
3. Stanovte si parametry služby na základě Vašich možností a potřeb rodičů. Jejich součástí by mělo
být také: zpracování základní představy o provozních podmínkách služby (např. otevírací doba,
počet dětí), vytipování vhodných prostor, časový harmonogram (stavební úpravy, výběr personálu,
vybavení prostor, zahájení provozu), stanovení výše úhrady za službu ze strany rodičů a případného
spolufinancování z rozpočtu poskytovatele, postupu při řešení jednotlivých souvisejících záležitostí
(např. fakturace úhrady), řešení stravování (vlastní nebo prostřednictvím dodavatele).
4. Začněte řešit vhodnost prostor k péči o děti, které jste si dříve vytipovali. Prostory musí splňovat
požadavky zákona o dětské skupině a vyhlášky č. 281/2014 Sb. pro skupiny do 12 děti nebo
č. 410/2005 Sb. pro skupiny nad 12 dětí. Následně se obraťte na stavební úřad, hygienickou stanici
a hasičský záchranný sbor, abyste zjistili, jak bude třeba prostory upravit.
5. Zajistěte schválení prostor dotčenými orgány a uzavřete pojistnou smlouvu o odpovědnosti
za újmu.
6. Začněte hledat pečující personál.
7. Zpracujte si pravidla organizace pro péči o děti a ve spolupráci s pečujícími osobami připravte plán
výchovy a péče, včetně plánu aktivit, a začněte vybavovat prostory.
8. Podejte si žádost o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině a doložte
všechny dokumenty požadované k získání oprávnění k poskytování služby. Evidenci poskytovatelů
vede Ministerstvo práce a sociálních věcí a je přístupná na internetových stránkách www.mpsv.cz,
v záložkách „Rodina a ochrana práv dětí“ – „Dětské skupiny“. Žádost odešlete poštou, nebo datovou
schránkou, případně osobně doručte na podatelnu MPSV.
9. Předejte rodičům informaci o zahájení provozu služby péče o děti v dětské skupině včetně informace
o postupu při nahlášení dítěte do dětské skupiny.
10. Podepište s rodiči smlouvy o poskytování péče v dětské skupině.

www.dsmpsv.cz
www.esfcr.cz

