
 

 

Postup při zřízení dětské skupiny 

1. Zájem instituce o provozování dětské skupiny  

2. Zjištění zájmu rodičů o využívání služby péče o děti v dětské skupině se zdůrazněním, 

o jaký typ služby se jedná  

3. Stanovení parametrů dětské skupiny dle potřeb rodičů a dle možností instituce včetně 

kritérií pro výběr dětí v případě velkého zájmu, výše úhrady za službu ze strany rodičů 

(včetně kritérií, na základě kterých je určena výše úhrady) a případného 

spolufinancování z rozpočtu instituce, postupu při řešení jednotlivých souvisejících 

záležitostí (např. fakturace úhrady) apod. 

4. Příprava vnitřního aktu řízení zahrnujícího parametry dle bodu 3 a jeho schválení, 

přibližné stanovení data zahájení poskytování služby 

5. Vytipování vhodných prostor pro péči o děti v dětské skupině (již u bodů 2 a 3 by měla 

instituce mít alespoň představu o možných prostorách k využití) včetně úpravy 

právního vztahu k prostorům 

6. Zajištění úprav prostor – projekt, stanoviska dotčených orgánů  

7. Úpravy prostor podle schváleného projektu a stanovisek dotčených orgánů 

8. Zajištění pojistné smlouvy odpovědnosti za újmu  

9. Způsob zajištění stravy – stravu zajišťují rodiče nebo poskytovatel 

10. Výběrové řízení na pečující osoby (může probíhat paralelně s body 5 – 9, protože je 

obvykle časově náročné) 

11. Uzavření pracovní smlouvy/DPČ/DPP s pečujícími osobami  

12. Zpracování pravidel organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

13. Příprava plánu výchovy a péče, včetně plánu aktivit (nezbytné ve spolupráci 

s pečujícími osobami) 

14. Postupné vybavení prostor (nezbytné ve spolupráci s pečujícími osobami) 

15. Podání žádosti o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině 

včetně doložení všech požadovaných dokumentů, získání oprávnění k poskytování 

služby 

16. Informace pro rodiče o možnosti využít služby péče o děti v dětské skupině, včetně 

možnosti nahlášení dítěte do dětské skupiny a postupu v případě převisu poptávky 

17. Podpis smluv s rodiči o poskytování péče v dětské skupině (dále průběžně) 

18. ZAHÁJENÍ PROVOZU DĚTSKÉ SKUPINY 


