Příloha č. 1
Specifické podmínky výzvy
1. Podmínky realizace projektových aktivit
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, nabídnou pravidelnou péči
dětem od šesti měsíců do čtyř let, v malém kolektivu dětí (kapacita mikrojeslí je vždy čtyři
děti), zajištěnou profesionálními pečujícími osobami.
V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená
na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost
a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém
prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato
péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a musí odpovídat věkovým
a individuálním zvláštnostem dítěte.
Mikrojesle jsou zřizovány obcí nebo ve spolupráci s obcí.
Podpora v rámci této výzvy je určena pouze na (výčet podporovaných aktivit):





vybudování mikrojeslí,
provozování mikrojeslí,
vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu
„Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv.
mikrojeslích a pilotní ověření služby“

1.1 Podmínky realizace aktivity vybudování mikrojeslí
Hygienické normy a požadavky na provozovnu odpovídají nárokům z hlediska charakteru
činnosti, tj. péče o dítě v malém kolektivu. Požadavky vycházejí z platných právních
předpisů v oblasti stavebních, požárních úprav, úprav ochrany veřejného zdraví apod.
Situování těchto prostorů musí umožňovat pobyt a hry dětí venku a musí být uzpůsobeny
tak, aby se dalo co nejvíce předcházet úrazům a poraněním nebo újmám na zdraví.

1.2 Podmínky realizace aktivity provozování mikrojeslí:


V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše
o 4 děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let (do tohoto počtu dětí
se započítává i vlastní dítě/děti pečovatele/ky evidované v mikrojeslích,
přičemž platí, že v jedněch mikrojeslích může být zapsáno v jeden okamžik
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pouze tolik vlastních dětí pečovatelky, které tvoří maximálně polovinu
zapsaných dětí).
 Péče je poskytována na základě smlouvy mezi rodičem a poskytovatelem.
 Zařízení poskytuje pravidelnou péči o dítě a umožňuje umístění dítěte (je
pro rodiče k dispozici) pět dní v týdnu v rozsahu minimálně 8 hodin denně.
 V rámci jednoho místa lze zřídit více mikrojeslí za předpokladu,
že bude dodržen charakter mikrojeslí v plném rozsahu1.
 Místem poskytování služby jsou prostory, kde poskytovatel hodlá službu
péče o děti v mikrojeslích poskytovat a které splňují technické požadavky
na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo
pobytovou místnost2.
 Požadavky na pečující osobu: Péči o dítě v mikrojeslích poskytuje pečující
osoba, s níž má zřizovatel uzavřen pracovněprávní vztah. Pečující osoba
je: zletilá, zdravotně způsobilá, bezúhonná, má odbornou způsobilost (viz
dále Odbornost pečujících osob).
 Odbornost pečujících osob v mikrojeslích: všeobecná sestra, zdravotnický
asistent, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník,
zdravotnický záchranář, psycholog ve zdravotnictví nebo specializovaná
způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa, sociální pracovník
nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách, učitel
mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy, speciální pedagog
nebo vychovatel, profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné
školní docházky, nebo odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře.
 Pečující osoba děti přijímá a předává dítě rodičům, či jiným osobám dle
smlouvy, zajišťuje jejich rozvoj, osobní hygienu, všestranně o ně pečuje
a dbá o dostatečný pobyt dětí venku, dostatečný spánek. Dále zajišťuje
podávání, případně přípravu stravy dětem.3 Udržuje čistotu prostředí a
pečuje o bezpečnost dětí a zodpovídá za ni. Pečující osoba je povinna
dbát informací, které ji poskytli rodiče. Při výskytu příznaků onemocnění u
dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a
předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
 Stravování dětí v mikrojeslích není způsobilým výdajem projektu.
Poskytovatel
za
účelem
zajištění kvality poskytované
péče,
provozních
a organizačních záležitostí si vede evidenci dětí a smlouvu mezi poskytovatelem a
rodičem o péči o dítě, a to v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů.

Evidence dětí musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z
rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
1

Tj. například stavebně oddělených mikrojeslí, samostatně splňujících veškeré zde definované podmínky.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
3
V prostorách, kde se děti zdržují, se zpravidla nevaří. Poskytovatel může stravu zajistit z vlastních zdrojů
nebo nákupem od jiné FO/PO nebo od rodičů. Pro přípravu stravy platí obdobně normy pro stravování dětí
v daném věku.
2
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c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě
pověření rodiče může pro dítě docházet,
d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v mikrojeslích pobývá,
e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v mikrojeslích,
f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících,
které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích;
i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je
proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Kromě obecné evidence je provozovatel povinen vést a uchovávat řádné záznamy o
přesné docházce dětí v konkrétní dny. Ze záznamu musí být patrné, které dítě bylo v daný
den v zařízení přítomno a v jakém čase. Tento záznam musí být potvrzen podpisem
rodiče přítomného dítěte.
Uznatelným výdajem jsou náklady spojené s provozem mikrojeslí i za předpokladu, že po
celou provozní dobu daného pracovního dne nejsou přítomny žádné děti, přičemž mzdové
náklady pečujících osob4 jsou způsobilým výdajem pouze do výše 80% průměrného
výdělku stanoveného dle zákoníku práce.
Služba bude poskytována v souladu s platnými právními předpisy:














4

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Z hlediska potravinového práva
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. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění
pozdějších předpisů

V případě Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se jedná o odměnu za vykonanou práci.
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1.3 Podmínky realizace aktivity vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

Vzdělávání pečujících osob zahrnuje




Profesní kvalifikaci Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky,
jejímž autorizujícím orgánem je MPSV. Způsobilé jsou náklady na kurz i
zkoušku.
Další související vzdělání vedoucí ke kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky a průběžné vzdělávání pro pečující osoby,
specificky kurzy zaměřené k získání další odborných dovedností
k prohloubení stávající odborné způsobilosti, např. vzdělávání zaměřené
na komunikaci s rodiči, rozvoj dovedností pečujících osob v péči
o předškolní děti – např. zdravotní, sociální, pedagogické apod.

1. 4 Podmínky realizace aktivity spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí
s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do
čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

Zařazení této aktivity je povinné. Spolupráce bude odvislá od potřeb pilotního ověřování
služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích a bude spočívat v podávání informací a
zpětné vazby od poskytovatelů a rodičů.
Spolupráce bude zahrnovat:









spolupráci na propagaci nově vzniklého zařízení péče o děti v rámci dané
lokality (dle možností daného příjemce nad rámec povinných informačních
aktivit projektu), jedná se o např. vyvěšení informace na místní nástěnce,
webové stránce příjemce/partnera, prezentaci mikrojeslí na vlastní akci
zaměřené na rodiče s dětmi apod.).
dle potřeby a situace spolupráci s projektovým týmem MPSV
příjemci budou osloveni v rámci evaluace na začátku a na konci realizace
projektu s žádostí o vyplnění dotazníku (předpokládá se vyplnění dotazníků
v rozsahu přibližně 15 minut a dále 1 hodinový rozhovor k dotazníku
s příjemcem dotace)
příjemci budou zapojeni do pilotního ověření služby péče o děti
v mikrojeslích (přibližně 2 x ročně proběhne návštěva pracovníka MPSV,
v rámci něhož budou provedeny rozhovory s příjemcem, rodiči apod. viz
níže „Spolupráce ze strany MPSV“, specificky by mělo zahrnovat 1
hodinový rozhovor s příjemcem dotace, 1 h rozhovoru s pečujícími
osobami a 1h rozhovoru s rodiči využívajícími službu a představiteli místní
samosprávy)
příjemci se budou dle svých časových možností účastnit alespoň jedné
akce MPSV k mikrojeslím (seminář, workshop, konference), časová
náročnost přibližně 6 hodin na jednu akci.
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spolupráce s příjemci bude zaměřena na sledování nabídky a poptávky po
předškolní péči (příjemce ve spolupráci s pracovníky MPSV sleduje
zejména: počet dětí umístěných v mikrojesli, jejich věk v době nástupu do
mikrojeslí, poptávku po službě, přesah poptávky a nabídky, vytíženost
zařízení, apod.), na jejichž základě bude vyhodnocena zvažovaná možnost
garance místa v předškolním zařízení pro dítě od jednoho a dvou let věku
a využití institutu mikrojeslí k vytvoření dostatečné nabídky služeb péče o
nejmenší děti.

Spolupráce ze strany MPSV bude zahrnovat:


příjemcům bude ze strany MPSV poskytováno komplexní poradenství a
metodická podpora v souvislosti s poskytováním služby. Příjemcům bude
nabízena účast na akcích typu semináře, workshopy, konference.
 příjemce bude pravidelně navštěvovat (přibližně 2x ročně) pracovník
projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř
let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ z MPSV, který s příjemcem
bude především řešit: předávání informací o zařízení, zkušeností,
zprostředkování kontaktu s rodiči, definice a řešení problematických
oblastí, návrhy na výstupy, nová opatření apod. (časová náročnost viz výše
bod 4)
Dané rozhovory a jiné aktivity budou probíhat po vzájemné domluvě.

2. Podmínky vymezující cílovou skupinu výzvy a formy prokazování
U cílové skupiny musí být zajištěna prokazatelná vazba na trh práce následovně: příjemce
musí mít pro každé dítě využívajícího služeb projektu písemně doloženo, že oba rodiče
(resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících
kritérií: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si
zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Osoby
pečující o dítě budou uvedeny v evidenci dítěte, tyto pak předloží níže uvedené doklady (v
případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě pobývá.):




je zaměstnán/ vykonává podnikatelskou činnost,
v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledá (tj. je veden v
registru Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání),
je zapojen v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované
formě) či rekvalifikace.

2.1 Formy prokazování:


u zaměstnaného rodiče doložení potvrzení zaměstnavatele o pracovním
poměru (vč. DPP, DPČ) daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovní
smlouvy, příp. přímo pracovní smlouvou
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u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení ČSSZ o
úhradě odvodů na sociální pojištění
v případě nezaměstnaného rodiče doložení potvrzení z úřadu práce o tom,
že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání
osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu
osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na
rekvalifikačním kurzu a certifikát/potvrzení o jeho úspěšném ukončení,
pokud kurz končil v době konání projektu (podmínkou je kurz akreditovaný
v ČR nebo EU)

Aktualizovaná potvrzení budou cílovou skupinou předkládána při zahájení účasti
v projektu, při ukončení účasti v projektu a dále při každé změně jeho postavení na trhu
práce. Příjemce dokládá potvrzení, která má za daný časový úsek k dispozici, s každou
zprávou o realizaci projektu. Podmínka způsobilosti cílové skupiny musí být splněna po
celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti.
Současně musí být splněna podmínka územní způsobilosti (tj. pracovní činnost musí být
vykonávána na území České republiky). Cílovou skupinou projektů mohou být i cizí státní
příslušníci, pokud splní kritéria výzvy).
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