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VII. 

 

Návrh na doplnění prováděcího právního předpisu: vyhláška č. 281/2014 Sb., o 
hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí   

Standardy kvality péče o děti v dětských skupinách a mikrojeslích jsou rozděleny na bazální a 
komplementární, přičemž bazální blíže specifikují dosavadní zákonem stanovené podmínky a 
komplementární kritéria rozšiřují stávající zákonem stanovené podmínky.  

KRITÉRIUM UPŘESNĚNÍ 
1 Kritéria poskytování služby 
1.1 Poskytovatel má zpracovaný plán výchovy a péče 

reflektující věkové složení dětí, založený na výchovných 
hodnotách a přístupech umožňujících dětem dosáhnout 
jejich plného potenciálu v celkovém slova smyslu 
(kognitivní, sociální, emocionální, fyzické a jazykové 
schopnosti a dovednosti). 

Bazální 

1.2 Poskytovatel má zpracovanou příslušnou síť kontaktů 
v dané lokalitě pro řešení specifických potřeb dětí. 

Komplementární 

1.3 Jsou nastaveny monitorovací a evaluační procesy ve vývoji 
dítěte a dochází k průběžné a pravidelné konzultaci s rodiči. 

Komplementární 

1.4 Adaptační plán dětí je zpracován a řádně dodržován. Komplementární 
1.5 Smlouva s rodiči o poskytování služby je jasně a věcně 

specifikovaná a podepsaná před nástupem dítěte do zařízení. 
Bazální 

2 Personální kritéria 
   
2.1 Pečující osoby absolvují pravidelně další vzdělávání a 

dochází k profesnímu rozvoji. 
Bazální 

2.2 Poskytovatel zajišťuje adekvátní pracovní podmínky, jasně 
vymezuje práva a povinnosti pečujících osob i dalších 
zaměstnanců a v rámci supervize dochází k pravidelným 
poradám, evaluaci a reflexi. 

Komplementární 

3 Provozní kritéria 
3.1 Poskytovatel má zpracovaná vnitřní pravidla a zajišťuje 

jejich řádné dodržování. Na základě vnitřních pravidel je 
zajištěna plná informovanost o nastavení služby, včetně 
informací pro rodiče o způsobu péče o děti a informaci kým 
je péče zajišťována. Informace o nastavení služby jsou 
veřejně dostupné i pro zájemce o službu a jsou k dispozici 
on-line (na webových stránkách či profilu na sociální síti). 

Bazální 

3.2 Poskytovatel má zpracovaný komplexní plán pro řešení 
krizových situací a zajišťuje jeho dodržování. 

Komplementární 

3.3 Služba je časově a finančně dostupná. Komplementární 
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HODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÝCH 
SKUPINÁCH A MIKROJESLÍCH A INFORMACE O VÝSLEDKU PROVEDENÉ 
KONTROLY 

Plnění standardů kvality se hodnotí podle stupně splnění jednotlivých kritérií systémem 
bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou 

a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně, 

b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře, 

c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně, nebo 

d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno. 

 

 

Informace o výsledku provedené inspekce obsahuje: 

a) datum provedené kontroly v místě poskytování sociální služby, 

d) hodnocení plnění povinností poskytovatele a dodržování standardů kvality péče, 

e) seznam zjištěných nedostatků, ke kterým byla uložena opatření k jejich odstranění včetně 
termínu pro jejich odstranění. 
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