
Téma: Dětské skupiny 
 
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, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje podmínky, 
za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy. 
 
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná 
poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů spočívající v 
pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující 
docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu 
dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a 
hygienických návyků dítěte. 

 

 
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. 
 
Službu péče o dítě ve všech typech dětských skupin lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují 
technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou 
místnost. 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. 

 
Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí (tzv. „velké dětské skupiny“) 
jsou v celém rozsahu shodné s požadavky na zařízení pro výchovu dětí a mladistvých tzn. na mateřské 
školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízeních a stanoví je 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. 
 

Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (tzv. „malé dětské skupiny“) jsou 
pak benevolentnější a jsou dány vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory 
a provoz dětské skupiny do 12 dětí.  

 
Malé dětské skupiny 

 

Požadavky na prostory a jejich vybavení  
 
Poskytovatel tzv. malé dětské skupiny je minimálně povinen zajistit následující: 

 nezastavěnou plochu pozemku určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a 
her dětí venku na dostupném veřejném hřišti nebo v přírodě, 

 samostatnou místnost, určenou k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která  
prostorovými podmínkami včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku, 
potřebám a počtu dětí. Plocha této místnosti činí nejméně 3 m2 na jedno dítě, 

 vybavení denní místnosti lehátky, dětskými postýlkami nebo vysokými matracemi,  
které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v dětské skupině. Prostor pro 

ukládání lehátek, vysokých matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené 



uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna 
lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned, 

 součástí vybavení denní místnosti musí být lékárnička, která je vybavena pro 
poskytnutí první pomoci, 

 vyčlenění prostoru pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybaveného 
šatním nábytkem, pokud jde o skupinu do 4 dětí. 

 vyčlenění prostoru, který není součástí denní místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi  
dětí a pečujících osob vybaveného šatním nábytkem, pokud jde o skupinu od 5 do 12 dětí. 

 

Požadavky na hygienická zařízení 
 
Malá dětská skupina musí být vybavena odpovídajícím hygienickým zařízením, které je vybavené 
nejvýše pro 4 děti 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou, od 5 do 12 dětí, ve které je nejvíce 6 dětí, 1 
dětským záchodem a 1 umyvadlem, v ostatních případech 2 dětskými záchody a 2 umyvadly, od 5 do 
12 dětí dále 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo 1 sprchovým boxem. Jsou-li ve skupině dětí mladší 3 
let, odpovídajícím počtem dětských nočníků, přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým 
košem s vložkou na jedno použití. Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné 
studené a teplé vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící 
baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být umyvadlo 
umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v případě péče 
o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou. Hygienické zařízení 
musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení 
rukou ručníky na jedno použití nebo má každé dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky 
nedotýkaly. Výměna ručníků se provádí jednou za týden, v případě potřeby ihned. 
 
Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být hygienické zařízení pro pečující osoby odděleno 
od hygienického zařízení určeného pro děti a sestává z 1 záchodu a 1 umyvadla napojeného na tekoucí 
pitnou studenou a teplou vodu. Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem, mýdlem v 
dávkovači a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití, a musí být zajištěna 
možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo osoušečem rukou. U dětské skupiny od 5 do 12 
dětí musí poskytovatel zajistit prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé 
vody, včetně odtoku vody, nebo v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby jiné 
technické vybavení, které zajistí přívod tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody 
umístěné tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků, a zajistit prostor nebo skříň pro 
ukládání úklidových prostředků a pomůcek, které nejsou přístupny dětem. 

 
Úklid a nakládání s prádlem 

 
Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v malé dětské skupině, je prováděn 
úklid: 

 setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, 

 vynášením odpadků, 

 umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s dezinfekčním 
účinkem, omytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení, 

 umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,  

 celkovým úklidem všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, včetně hraček, 

 malováním;  

 
Rozsah a frekvenci úklidu upraví poskytovatel ve vnitřních předpisech. 
 



Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve 
vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že hygienické požadavky na malé dětské skupiny zejména na jejich prostory 
a vybavení, včetně hygienických zařízení zařízení…, nejsou tak náročná či přísná, jak tomu je u zařízení 
pro výchovu a vzdělávání zejména mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízeních 
nebo velkých dětských skupin. 

 

Stravování v dětských skupinách 

Na rozdíl od mateřských škol provozovatel, ať už malých či velkých dětských skupin, 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 
pouze 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 však zajišťuje dítěti stravu 
poskytovatel, vztahují se tak na něj veškeré hygienické požadavky stanovené právními předpisy 
upravující činnosti epidemiologicky závažné, zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 137/2004 
Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů. Dále provozování tohoto typu 
stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie v oblasti hygieny, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o 
hygieně potravin stejně tak, jako je to stanoveno u mateřských škol. 
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