
Jak správně 
vybrat 

dětskou 
skupinu

DOPORUČENÍ A RADY PRO RODIČE

Víte, jaké jsou 
povinnosti 
poskytovatele 
ze zákona?
• Splnit hygienické požadavky a technické 

požadavky na prostory a provoz

• Zaevidovat dětskou skupinu do evidence 
poskytovatelů MPSV 

• Mít pečující osoby s odbornou kvalifikací 

• Zajistit dostatečný počet osob na počet dětí 
se zohledněním věku dětí (od 7 dětí musí být 
minimálně 2 pečující osoby)

• Mít uzavřené pojištění odpovědnosti za újmu 
po celou dobu poskytování péče

• Mít zpracovaná Vnitřní pravidla  
a Plán výchovy a péče

• Podepsat s rodičem smlouvu o poskytování 
péče, a to před nástupem do dětské skupiny

• Vést evidenci dětí

• Přijmout do dětské skupiny pouze děti, které 
se podrobily pravidelnému očkování, nebo 
jsou proti očkování imunní či nejsou očkovány 
z důvodu kontraindikace

Přejeme spokojený 
pobyt Vašeho dítěte.
Další informace k dětským skupinám 
a ostatním souvisejícím náležitostem najdete 
na webových stránkách www.dsmpsv.cz. 
V případě dotazů zde zde najdete i všechny 
potřebné kontakty. Uvítáme i Vaši zpětnou 
vazbu na emailové adrese ds@mpsv.cz.

Často je pro Vás i Vaše dítě lepší 
postupné zapojování, využijte 
proto možnosti adaptačního období 
a flexibility v docházce! 

Nezapomeňte si před nástupem 
zajistit potvrzení od lékaře 
o zdravotním stavu dítěte,  
včetně potvrzení o očkování! 

Veďte si evidenci, kolik hodin 
Vaše dítě tráví v dětské skupině 
a pravidelně ji kontrolujte s počtem 
hodin vykázaných poskytovatelem. 

NÁŠ TIP



Najděte si  
dětskou skupinu 
ve svém okolí 
Úplný přehled zaevidovaných dětských 
skupin naleznetena internetových 
stránkách www.dsmpsv.cz 
nebo evidence.mpsv.cz. 

Prostudujte si 
webové stránky 
a sociální sítě 
Najděte si co nejvíce dostupných 
informací o vybrané dětské skupině, 
sledujte případné ohlasy jiných 
rodičů. Soustřeďte se na informace 
o kapacitě, věkové struktuře dětí, 
provozní době, flexibilitě v docházce 
a adaptačním období, počtu 
pečujících osob, či o aktivitách 
a zaměření dětské skupiny.

Domluvte si 
osobní návštěvu 
ve vybrané 
dětské skupině 
Je to příležitost se osobně setkat 
s personálem, prohlédnout si prostory, 
zeptat se na vše, co vás zajímá, či se 

poradit. Nepodceňujte ani celkovou 
atmosféru a prostředí, ve kterém se 
dětská skupina nachází. Zeptejte se 
na denní program v dětské skupině. 

Informujte 
se o způsobu 
stravování
Zákon nevymezuje způsob stravování, 
proto má každý poskytovatel jiné 
podmínky a možnosti. V některých 
dětských skupinách se vaří, jinde se 
jídlo dováží, někde jídlo každý den 
donášejí rodiče. Zjistěte si, jak je to 
ve Vámi vybrané dětské skupině. 

Vyžádejte 
si materiály 
k prostudování
Seznamte se především s Vnitřními 
pravidly a Plánem výchovy a péče. 
Tyto dokumenty musí mít každá 
dětská skupina. Vnitřní pravidla  
určují chod celé dětské skupiny  
včetně formy stravování  
a výše úhrady za pobyt dítěte,  
a Plánem výchovy a péče se řídí 
pečující osoby, když připravují 
program a aktivity pro děti. 

Přečtete si smlouvu 
o poskytování péče
Seznamte se s obsahem smlouvy, 
kterou poskytovatel s rodiči vždy 
musí uzavřít před nástupem dítěte 
do zařízení. Zjistíte, jaká jsou 
vaše práva a povinnosti a co bude 
uzavření smlouvy pro vás znamenat. 
Veškeré nejasnosti konzultujte 
s poskytovatelem. Smlouva musí 
dle zákona obsahovat, kdy bude 
dítě do DS docházet, způsob 
stravování, výši úhrady, způsob 
ukončení smlouvy a dobu trvání 
smluvního vztahu. Nedílnou součástí 
smlouvy jsou vždy Vnitřní pravidla 
a Plán výchovy a péče.

www.dsmpsv.cz ds@mpsv.cz


