Dětská skupina
Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině
Dětská skupina je další forma péče o předškolní děti v ČR. Dne 29.11.2014 nabyl účinnosti zákon
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.
Dětskou skupinou se rozumí pravidelná péče o dítě ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní
docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských
zařízeních. Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na
rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v souladu
s konceptem výchovy a péče o dítě.
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině
1) Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „poskytovatel“) je fyzická nebo
právnická osoba, která za podmínek stanovených tímto zákonem poskytuje službu péče o dítě v
dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do
péče nahrazující péči rodičů (dále jen „rodič“), je-li zaměstnavatelem rodiče.
2) Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je
a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho
zakládací listinou,
b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a náboženských
společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jejím
předmětem činnosti,
c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou právnickou osobou,
d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v
souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou,
e) nadací nebo nadačním fondem,
f) vysokou školou, nebo
g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho
stanovami.
Povinnosti poskytovatele:






uzavřít před zahájením poskytování služby pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu
trvajícího po celou dobu poskytování služby,
zpracovat vnitřní pravidla, která upraví provozní otázky poskytování služby,
koncept výchovy a péče, který vymezuje základní požadavky a podmínky pro péči a výchovu
dětí s cílem zajistit kvalitu služby a rozvíjet schopnosti dítěte a jeho kulturní a hygienické
návyky přiměřené věku dítěte, a poskytovat péči v souladu s tímto konceptem,
uzavřít s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby,
vést průběžnou evidenci dětí, kterým je služba poskytována,

Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině




Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „oprávnění“).
Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů.
Zápis do evidence poskytovatelů provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby o zápis do
evidence poskytovatelů (dále jen „žádost o zápis“) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále
jen „MPSV“).

Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je





bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem,
vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, k
užívání objektu nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž
bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz
služby péče o dítě v dětské skupině,
dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude poskytovatelem.

Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle podmínek uvedených
výše též za podmínky





bezúhonnosti pečující osoby,
odborné způsobilosti pečující osoby,
zdravotní způsobilosti pečující osoby,
dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.

Odborná způsobilost pečující osoby je







odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta,
ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického
záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání
klinického psychologa,
odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost
pracovníka v sociálních službách,
odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo
vychovatele,
profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky,
odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře.

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné skupině
V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí.
Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit
zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do 2 let.
Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině,
činí




1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí,
2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí,
3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň 1
dítě mladší 2 let.

Stravování


Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto jinak. Způsob
stravování a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.



Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví dětí zajistit
uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné hygienické
praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin a v
souladu s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné



Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu,
značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených pokrmů,
11
právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné ) a provozování stravovací
služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem
Evropské unie v oblasti hygieny potravin

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PROSTORY A
PROVOZ

Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují technické
požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost.
Hygienické požadavky na prostory a provoz








Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které jsou
uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny v
blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské
skupiny.
Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a provoz
dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí,
šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím právním
předpisem, tj. vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a
provoz dětské skupiny do 12 dětí.
Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví vyhláška č.
410 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Hygienické, provozní a prostorové podmínky
Ohledně hygienických požadavků na provoz a zařízení je třeba obrátit se na příslušnou
krajskou hygienickou stanici, která vydá závazné stanovisko o splnění hygienických
požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována péče o dítě v dětské
skupině

Jak zřídit dětskou skupinu?
Oprávnění k poskytování služby „dětská skupina“ vzniká zápisem do evidence poskytovatelů vedené
MPSV. Vedle dokumentů stanovených zákonem o dětské skupině (uvedených v § 16), je třeba doložit
závazné stanovisko místně příslušné hygienické stanice. Toto stanovisko je dokladem, že jsou
splněny hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována péče o
dítě v dětské skupině. Žádost je nutno podat prostřednictvím podatelny.
Žádost musí obsahovat:
1. kolaudační rozhodnutí ke zvažovaným prostorám,
2. popis provozu dětské skupiny – kapacita dětské skupiny, doba provozu, vybavení
jednotlivých prostor (místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, počet
hygienických zařízení, počet hygienických zařízení, podmínky pro úklid a nakládání
s prádlem), počet personálu a zázemí pro něj,
3. popis zajištění stravování, vybavení.

Vybrané předpisy:




Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny
do 12 dětí - Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších
předpisů

Z hlediska potravinového práva platí uvedené předpisy/Vybrané předpisy pro stravovací
služby:







Nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového
práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin – (jedná se o obecné zásady a požadavky potravinového práva);
Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších
předpisů + komoditní vyhlášky k tomuto zákonu;
Nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách;
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

