
Zajistěte si souhlasná stanoviska výše jmeno-
vaných dotčených orgánů a uzavřete pojist-
nou smlouvu o odpovědnosti za újmu.

Začněte hledat pečující personál.

Zpracujte si vnitřní a organizační řád dětské 
skupiny, ve spolupráci s pečujícími osobami 
připravte plán výchovy a péče, včetně plánu 
aktivit, a začněte vybavovat prostory.

Podejte si žádost do evidence poskytovatelů 
služby péče o dítě v dětské skupině a doložte 
originály či autorizované konverze potřeb-
ných dokumentů (u pojistné smlouvy stačí 
opis). Evidence je přístupná na www.mpsv.cz 
či www.dsmpsv.cz, naleznete zde vše po-
třebné. Žádost lze odeslat poštou, datovou 
schránkou, doručit osobně na podatelnu 
MPSV či podat on-line.

Předejte rodičům informaci o zahájení provozu 
dětské skupiny včetně postupu při zápisu.

Podepište s rodiči smlouvy o poskytování 
péče v dětské skupině.

D Ě T S K Á 
SKUPINA

Evropská unie
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Informujte se o zákonných požadavcích, které 
jsou na dětské skupiny kladeny. 

Zjistěte si, zda mají rodiče o tuto službu ve 
vybrané lokalitě zájem.

Stanovte si parametry poskytované služby 
na základě Vašich možností a potřeb rodi-
čů, zejména zohledněte následující: provozní 
podmínky (otevírací doba, věk a počet dětí), 
vytipování prostor, časový harmonogram 
(stavební úpravy, výběr personálu, vybavení, 
zahájení provozu), výši úhrady za službu 
a řešení stravování. Dle toho si vypracujte 
i finanční plán.

Začněte řešit vhodnost prostor k péči o děti, 
které jste si dříve vytipovali. Prostory musí spl-
ňovat požadavky zákona o dětské skupině 
č.247/2014 Sb. a hygienických vyhlášek 
č. 281/2014 Sb. pro skupinu do 12 dětí nebo 
č. 410/2005 Sb. pro skupinu od 13 dětí výše. 
Úpravy předem konzultujte s příslušnou hygie-
nickou stanicí, hasičským záchranným sborem 
a případně i stavebním úřadem.

POSTUP ZŘÍZENÍ DĚTSKÉ SKUPINY
V DESETI KROCÍCH
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Dětské skupiny jsou zařízení pro děti již od jednoho roku 
věku a poskytují pravidelnou péči v malém kolektivu. 
Obvyklá kapacita dětské skupiny je 12 dětí, o které se 
starají minimálně dvě odborně vzdělané pečující osoby. 
Dětské skupiny jsou flexibilní zejména při nastavení 
otevírací doby a mohou tak vyjít vstříc požadavkům 
rodičů. Služba je poskytována mimo domácnost dítěte a je 
zaměřena na výchovu, rozvoj schopností a dovedností 
včetně kulturních i hygienických návyků dítěte.

Maximální kapacita dětské skupiny je 24 dětí, ale každý 
poskytovatel si dle svých možností a preferencí volí 
vlastní kapacitu zařízení tak, aby byl zajištěn individuální 
přístup k dětem. Pečující osoby mají pedagogické, 
zdravotnické či sociální vzdělání, případně také profesní 
kvalifikaci chůvy.

O děti se v dětské skupině starají na základě předem 
stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co 
možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí 
na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem.

Dětské skupiny fungují na neziskové bázi. Zřizovatelem 
může být obec či kraj, nestátní nezisková organizace, 
vysoká škola či zaměstnavatel poskytující službu pro 
děti svých zaměstnanců. Dětské skupiny jsou kvalitní 
službou péče o děti a jsou vedené v evidenci MPSV.

CO JSOU DĚTSKÉ SKUPINY?

  Díky časové flexibilitě otevírací doby přispívají 
k lepšímu sladění práce a rodiny.

  Pomohou s postupným návratem do práce, rodič 
může dětskou skupinu využít jen ve dnech, kdy to 
skutečně potřebuje.

  Jsou finančně i místně dostupné.

  Širokým věkovým rozpětím přijímaných dětí vý-
znamně rozšiřují dostupnost péče o nejmenší 
(tj. o děti od jednoho roku).

  V menších skupinkách se snáze zohledňuje indivi-
duální přístup k dítěti.

  Jako další alternativa doplňují  síť mateřských škol.

  Představují funkční a čím dál oblíbenější zaměstna-
necký benefit, zejména v dobách rekordní zaměst-
nanosti.

POZITIVA DĚTSKÝCH SKUPIN www.dsmpsv.cz

www.esfcr.cz

https://www.facebook.com/dsamikrojesle/


