Příloha č. 1
Specifické podmínky výzvy
1. Podmínky realizace projektových aktivit

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou péči
dětem od šesti měsíců do tří let včetně (tj. do dne čtvrtých narozenin). Kapacita mikrojeslí
je vždy čtyři děti, péče je zajištěna 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
hygienu 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.

Podpora v rámci této výzvy je určena pouze na (výčet povinných podporovaných aktivit,
které bude zahrnovat každá žádost o podporu):




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“, resp. s pracovníky odboru Koncepce rodinné politiky
a politiky stárnutí.

1.1 Požadavky na prostor mikrojeslí
a) Hygienické normy a požadavky na prostor mikrojeslí 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.
b) Plocha místnosti určené k dennímu pobytu a odpočinku dětí činí nejméně 3 m2 na
jedno dítě.

c) Pro zajištění odpočinku dětí je denní místnost vybavena lehátky, dětskými
postýlkami nebo matracemi, které poskytují pevnou oporu zad v počtu minimálně 4
celkem, z toho minimálně 1 dětská postýlka. Prostor pro ukládání lehátek, matrací
a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro
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každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna
lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.
d) Hygienické zařízení musí být vybavené 1 záchodem a 1 umyvadlem1 a 1 sprchou.
Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody.
e) Součástí vybavení mikrojeslí je lékárnička, která je vybavena pro poskytnutí první
pomoci.
f)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Prostory, ve kterých probíhá péče, musí být v hygienicky nezávadném stavu. Ve
všech prostorách, v nichž je poskytována péče o dítě v mikrojeslích, 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.

g) Mikrojesle mohou být provozovány rovněž v bytě pečující osoby. Všechny dospělé
osoby ve společné domácnosti musí mít potvrzení lékaře, že nemají fyzické nebo
psychické onemocnění, duševní postižení nebo závislosti, které by mohly ohrozit
zájmy dětí.
h) V přítomnosti dětí a v prostorách, kde pobývají, platí zákaz kouření.
i)

V dosahu dětí nesmí být žádné nebezpečné látky a chemikálie, drogerie, nebo
potraviny (například alkoholické nápoje, tabákové výrobky a jiné) a látky nevhodné
pro děti tohoto věku.

j)

V mikrojeslích bude vyčleněn prostor pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících
osob vybavený šatním nábytkem.

k) Hygienické zařízení musí být vybavené minimálně 2 dětskými nočníky,
přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno
použití. 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.

Může se jednat o běžnou velikost záchodu a umyvadla, uzpůsobenou dětem pomocí stupátka a redukce na
WC.
1
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Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Použité ručníky a lůžkoviny
se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.

l)

Situování prostorů v domácnosti i mimo domácnost pečující osoby 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, zejména zabezpečením topných těles
(použitím bezpečnostních krytů na radiátory, pokud mají ostré hrany nebo dosahují
teploty vyšší než 45°C a jsou v dosahu dětí), elektrických zásuvek (instalace krytů
zásuvek), ostrých rohů nábytku, schodiště zajistit vybavením a zařízením proti pádu
(instalace zábradlí, vrátek), zabezpečení dětem dostupných skleněných ploch
bezpečnostním sklem nebo ochrannou folií. V prostorách, ve kterých probíhá denní
péče, je nutno zabránit kontaktu s toxickými rostlinami.

1.2 Požadavky na provozování mikrojeslí
Provozovatel je povinen mít zpracován a dodržovat provozní řád, který musí obsahovat:
 identifikaci provozovatele,
označení mikrojesle
adresu místa poskytování služby mikrojeslí
den započetí poskytování služby mikrojeslí
podmínky poskytování služby mikrojeslí včetně určení, zda službu mikrojeslí
provozovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou, anebo plnou úhradou
nákladů
vymezení provozní doby zařízení.
Provozní řád je provozovatel zařízení povinen zpracovat nejpozději před zahájením
provozu mikrojeslí. Provozní řád musí být k dispozici na místě dostupném rodičům dětí.
V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti ve věku
od šesti měsíců do tří let včetně2 (do tohoto počtu dětí se započítává i vlastní dítě/děti
pečující osoby či projektového manažera/projektové manažerky evidované v mikrojeslích,
přičemž platí, že v jedněch mikrojeslích může být3 přítomno v jeden okamžik pouze tolik
vlastních dětí pečující osoby/projektového manažera/projektové manažerky, které tvoří
maximálně polovinu přítomných dětí). Výjimečně, pouze v případě střídání dětí, může být
nejdéle 60 minut denně v jednom okamžiku v mikrojeslích až 6 dětí.
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, s výjimkou státních svátků.
Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče“) se
zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno
používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové
výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho
zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Tj. do dne čtvrtých narozenin
Docházka dětí má vliv na způsob výpočtu způsobilé výše osobních nákladů viz kapitola 1.5 Docházka a
výpočet způsobilé výše osobních nákladů.
2
3
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Plán výchovy a péče je provozovatel zařízení povinen zpracovat nejpozději před
zahájením provozu zařízení péče o děti.

Provozovatel zařízení péče o děti musí před zařazením dítěte do služby hlídání a péče
uzavřít s jeho rodiči písemnou smlouvu. Všichni provozovatelé zařízení podpořených z OPZ
jsou povinni zajistit, aby smlouva o poskytování služby péče o dítě v zařízení péče o děti
obsahovala tyto náležitosti:
a) identifikační údaje rodičů dítěte (jméno, příjmení, datum narození)
b) místo a čas poskytování služby péče o dítě v zařízení,
c) výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče
o dítě v zařízení poskytována s úhradou nákladů,
d) podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a
věk dítěte,
e) ujednání o dodržování vnitřních pravidel, včetně podmínek případného kontaktu se
zvířaty, pokud jsou chována v prostorách mikrojeslí přístupných dětem
f) ujednání o postupu při onemocnění dítěte,
g) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy,
h) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy.

Provoz mikrojeslí může být uzavřen pouze buď z předem nepředvídatelných důvodů, např.
karanténa, povodně, vyhoření, vykradení apod., anebo z předem ohlášených technických
důvodů, jejichž příčina není na straně příjemce podpory a tyto důvody je možné doložit –
např. přerušení dodávky elektrické energie ohlášené dodavatelem. Důvody pro uzavření
provozu zařízení péče o děti musí být objektivní a musí být náležitě doloženy ve zprávě o
realizaci projektu, která zahrnuje časový úsek, po který tato situace nastala.4
V rámci jednoho místa lze zřídit více mikrojeslí za předpokladu, že bude dodržen charakter
mikrojeslí v plném rozsahu5. Oddělení provozoven se týká i jiného zařízení péče o děti
(dětská skupina, mateřská škola a jiné).
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 místnost6.
Mikrojesle budou vybaveny nábytkem a nádobím v počtu odpovídajícím počtu dětí (4)
a věkové kategorii (6 měsíců až po věk 3 let vč.) a potřebám pečujících osob. Vybavení
umožní péči o děti dané věkové kategorie po dobu minimálně 8 hodin – stravování,
odpočinek, hra, výchovné aktivity.
Mikrojesle budou vybaveny hračkami, edukativními a didaktickými pomůckami, výtvarným
materiálem apod. pro realizaci výchovné péče k zabezpečení zdravého psychomotorického
vývoje a všestranného rozvoje dítěte. Vybavení bude počtem i složením odpovídat věku
dětí navštěvujících zařízení.
Po dobu uzavření mikrojeslí z objektivních důvodů platí, že pro výpočet způsobilých osobních nákladů
pečujících osob bude za každý den započítán 100% nárok (viz kap. 1.5 Docházka a výpočet způsobilé výše
osobních nákladů pečujících osob). Maximálně je však z těchto důvodů možné snížit počet pracovních dnů
použitý pro výpočet způsobilých osobních nákladů o 31 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
5 Tj. stavebně oddělené mikrojesle, samostatně splňující veškeré zde definované podmínky.
6 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
4
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Pokud jsou v prostorách přístupných dětem z mikrojeslí chována zvířata, upraví kontakt
s těmito zvířaty smlouva s rodičem.
Služba bude poskytována v souladu s platnými právními předpisy:















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. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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

Provozovatel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za újmu
způsobenou při poskytování služby hlídání a péče o dítě před započetím poskytování
služby. Pojištění musí být sjednáno po celou dobu realizace projektu. Pojistná smlouva je
ověřována při kontrole zprávy o realizaci projektu i při kontrole na místě.
1.3 Požadavky na pečující osobu
Péči o dítě v mikrojeslích poskytuje pečující osoba, s níž má zřizovatel uzavřen
pracovněprávní vztah.
Pečující osoba musí splnit následující požadavky:
 dosáhnout věku 18 let a plné svéprávnosti
 zdravotní způsobilost a bezúhonnost7
 odbornou způsobilost
7

Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní
srovnatelných anebo jehož spáchání může mít vliv na způsobilost osoby k výkonu péče o dítě. Za bezúhonnou
se považuje pečující osoba též, pokud její odsouzení pro výše uvedené trestné činy bylo zahlazeno, nebo se
na ni z jiných důvodů hledí, jako by nebyla odsouzena.
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Plná svéprávnost se dokládá existencí pracovněprávního vztahu pečující osoby
k provozovateli zařízení (tj. pracovní smlouvou, dohodou o pracovní činnosti, nebo dohodou
o provedení práce).1 Dokladem o zdravotní způsobilosti je lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti k výkonu práce péče o děti. Bezúhonnost je doložena výpisem z rejstříku trestů
pro každou pečující osobu. Dokladem o odborné způsobilosti je dokument dokládající
dosažené vzdělávání/kvalifikaci pečující osoby.
Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků na pečující osoby v zařízeních péče
o děti jsou ověřovány při kontrole na místě.
Odbornou způsobilostí pečující osoby je (pozn. postačuje splnit alespoň jednu
z vymezených odborných způsobilostí):
a) vzdělání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, zdravotnického
asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka,
zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná
způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa podle zvláštního právního
předpisu,8
b) vzdělání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle
zvláštního právního předpisu,9
c) vzdělání učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta
pedagoga nebo vychovatele podle zvláštního právního předpisu,10
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky podle
zvláštního právního předpisu,11
e) odborná způsobilost k výkonu lékaře.12
Pozn.: Odkazy na příslušné právní předpisy jsou aktuální k datu účinnosti Specifických podmínek.
V případě, že dojde v budoucnu ke změně legislativy, budou za relevantní brány nově platné
předpisy, jež nahradily zákony uvedené v poznámkách pod čarou.

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 dětem13. 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.
Způsobilým mzdovým nákladem jsou náklady na mzdu/plat/odměnu z dohody pečující
osoby v době jejího dalšího vzdělávání jak vzdělávání, které vede k získání profesní
kvalifikace14, tak nad rámec vzdělávání, které vede k získání profesní kvalifikace, nutné
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
9 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
10 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
11 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
12 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
13 V prostorách, kde se děti zdržují, se zpravidla nevaří. Poskytovatel může stravu zajistit z vlastních zdrojů,
nebo nákupem od jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo od rodičů. Pro přípravu stravy platí obdobně normy
pro stravování dětí v daném věku. Stravování dětí v mikrojeslích není způsobilým výdajem projektu.
8

14

Přičemž platí, že o děti může pečovat pouze pečující osoba, která již splňuje odbornou kvalifikaci.
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pro výkon pečující osoby (o takovém vzdělávání však musí být veden prokazatelný záznam
– např. potvrzení vzdělávacího zařízení o datech, ve kterých se vzdělávání konalo, a/nebo
doložení certifikátu o úspěšném absolvování kurzu).
Specificky se jedná o kurzy zaměřené k získání dalších 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.
Provozovatel mikrojeslí je povinen evidovat řádné záznamy o přesné docházce pečujících
osob v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky.
Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu.xls nebo .xlsx pro
přenos údajů do souhrnného záznamu o docházce dětí a pečujících osob, který bude sloužit
jako příloha zprávy o realizaci projektu. ŘO na webovém portálu OPZ stanoví minimální
rozsah údajů, které musí v podkladu být k dispozici.
1.4 Evidence dětí v mikrojeslích
Poskytovatel si vede za účelem zajištění kvality poskytované péče, provozních
a organizačních záležitostí 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 a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
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,
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) potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
že řádně plní individuální očkovací plán 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. Pořizuje se formou elektronického docházkového
systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí
umožňovat export dat do formátu.xls nebo .xlsx pro přenos údajů do souhrnného záznamu
o docházce dětí a pečujících osob, který bude sloužit jako příloha zprávy o realizaci
projektu. ŘO na webovém portálu OPZ stanoví minimální rozsah údajů, které musí v
podkladu být k dispozici.
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Záznam o docházce dětí musí být v měsíčním intervalu potvrzen podpisem rodiče
přítomného dítěte.15

1.5 Docházka a výpočet způsobilé výše osobních nákladů
Pro účely výpočtu způsobilé výše měsíčních osobních nákladů pečujících osob a
projektového manažera/projektové manažerky je sledována docházka dětí a pečujících
osob.
Docházka dětí bude vyhodnocena za každý den provozu mikrojeslí na základě výstupu
z docházkového systému, který příjemce předkládá k zprávě o realizaci projektu, a
docházka bude vyhodnocena za děti, které byly v daný den v mikrojeslích přítomny. Podle
docházky dětí v daný den bude stanoven nárok (v %) pro výpočet osobních nákladů dle
pravidel níže. Následně se vypočte průměr nároků za daný měsíc. Průměr se zaokrouhluje
matematicky na celá čísla. Způsobilá výše osobních nákladů pečující osoby/ projektového
manažera/projektové manažerky se stanoví jako součin měsíčního osobního nákladu
příslušného pracovníka a vypočteného procentuálního průměru.
1)
Započítání 100% nároku pro výpočet osobních nákladů v daném dni náleží, pokud jsou
mikrojesle naplněny 4 dětmi (které nejsou vlastní děti pečující osoby či projektového
manažera/projektové manažerky) v rámci min. 6 hodinového provozu, každé z nich po dobu
přítomnosti alespoň 3 hodiny, nebo alespoň 2 dětmi (které nejsou vlastní děti pečující osoby
či projektového manažera/projektové manažerky), a to po dobu 6 hodin nepřetržitého
provozu.
Každé dítě by mělo strávit v mikrojeslích alespoň 3 hodiny, na jednom kapacitním místě se
děti mohou střídat. Přítomnost dětí tvoří nepřetržitý provoz po dobu alespoň 6 hodin.
Zároveň však vlastní děti pečující osoby či projektového manažera/projektové manažerky
tvoří maximálně polovinu přítomných dětí.
2) započítání 80% nároku pro výpočet osobních nákladů náleží v daném dni, kdy mikrojesle
nejsou naplněny alespoň na polovinu své kapacity dle pravidel pro započítání 100% nároku
pro výpočet osobních nákladů16 nebo v mikrojeslích jsou přítomny děti (vyjma dítěte/dětí
pečující osoby či projektového manažera/projektové manažerky, pokud jsou v mikrojeslích
přítomny bez přítomnosti dalších dětí) v daný den po dobu kratší než 3 hodiny jednotlivě či
celkově do 6 hodin včetně, nebo vlastní děti pečující osoby a/nebo projektového
manažera/projektové manažerky tvoří více než polovinu přítomných dětí17.
3) V případě, že po celou provozní dobu daného pracovního dne nejsou přítomny žádné
děti (nebo jsou přítomny pouze děti pečující osoby a/nebo projektového

. Prohlášení o docházce dětí potvrzené rodiči bude ověřováno při kontrole na místě. Prohlášení musí
obsahovat jméno a příjmení dítěte a docházku za jednotlivé dny vč. času příchodu a odchodu.
16 Tj. mikrojesle jsou celkově naplněné daný den po dobu kratší než 6 hodin bez přerušení.
17 Tj. spolu s vlastními dětmi pečující osoby/projektového manažera/projektové manažerky je přítomno i další
dítě.
15
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manažera/projektové manažerky), pro výpočet osobních nákladů v daném dni bude
započítán 0% nárok 18.

1. 5 Podmínky spolupráce na pilotním ověření služby
Příjemce dotace je povinen spolupracovat na pilotním ověření služby mikrojesle s MPSV
v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let
v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“, resp. s pracovníky odboru Koncepce rodinné
politiky a politiky stárnutí.
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,
pečujících osob a rodičů.
Spolupráce bude zahrnovat:











spolupráci na propagaci podpořeného 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, resp. s pracovníky odboru
Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí,
příjemci mohou být osloveni v rámci evaluace projektu s žádostí
o vyplnění dotazníku a dále 1 hodinový rozhovor k dotazníku s příjemcem dotace,
dále mohou být oslovovány s žádostí o vyplnění dotazníku pečující osoby
v mikrojeslích a také rodiče, kteří službu využívají, přičemž příjemce dotace zajistí
poskytnutí informací a součinnost oslovených osob,
přibližně 1x ročně může proběhnout návštěva pracovníka projektu, resp. pracovníka
odboru Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí, v rámci které budou provedeny
rozhovory s poskytovatelem služby, pečujícími osobami a rodiči, specificky by mělo
zahrnovat 1 hodinový rozhovor s příjemcem dotace, 1 hodinový rozhovor
s pečujícími osobami a 1 hodinový rozhovor s rodiči využívajícími službu a
představiteli místní samosprávy, přičemž příjemce dotace zajistí součinnost
oslovených osob,
příjemci, případně pečující osoby, se budou povinně účastnit alespoň dvou akcí
pořádaných v rámci projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti
měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“, resp. odboru
Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí (seminář, workshop, konference),
časová náročnost přibližně 6 hodin na jednu akci. Osobní náklady pečujících osob
po dobu přítomnosti na těchto akcích jsou způsobilým nákladem,
spolupráce s příjemci, pečujícími osobami a případně rodiči bude zaměřena
na sledování nabídky a poptávky po předškolní péči, na jejichž základě bude

18 Také v případě, že pečující osoba v daný den pečuje pouze o dítě druhé pečující osoby, která není přítomna,
nebo pečuje o dítě druhé pečující osoby či projektového manažera/projektové manažerky a o dítě vlastní (tj.
v mikrojeslích není přítomno žádné jiné dítě), bude pro výpočet osobních nákladů započítán 0% nárok .
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vyhodnocena možnost využití institutu mikrojeslí k vytvoření dostatečné nabídky
služeb péče o nejmenší děti (příjemce, nebo pečující osoba ve spolupráci
s pracovníky projektu, resp. pracovníky odboru Koncepce rodinné politiky a politiky
stárnutí sleduje zejména počet dětí umístěných v mikrojeslích, jejich věk v době
nástupu do mikrojeslí, poptávku po službě, přesah poptávky a nabídky, vytíženost
zařízení apod.).
Příjemce se zavazuje neodkládat návštěvu pracovníků projektu, resp. pracovníků odboru
Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí z jiných než závažných důvodů na předem
domluvenou dobu.

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 využívající služeb projektu písemně doloženo, že oba rodiče (resp.
jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií: jsou
zaměstnaní, vykonávají samostatně výdělečnou 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 osoby pak předloží níže uvedené
doklady (v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu z domácností, kde dítě
pobývá.):




je zaměstnán / vykonává samostatně výdělečnou 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 pracovněprávním
vztahu (vč. DPP, DPČ) nebo služebním poměru nebo jiném obdobném vztahu
daného rodiče, s uvedením doby trvání pracovněprávního vztahu, služebního
poměru nebo jiného obdobného vztahu, příp. přímo dokumentem prokazujícím
existenci tohoto vztahu či poměru (pracovní smlouva, DPP, DPČ, rozhodnutí o přijetí
do služebního poměru, smlouva o výkonu funkce, smlouva o spolupráci, smlouva o
provedení uměleckého výkonu apod.),
u osob samostatně výdělečně činných bude dokládáno potvrzení příslušné správy
sociálního zabezpečení o tom, že dotčený rodič je veden v evidenci jako osoba
samostatně výdělečně činná,
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,
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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, při kontrole na
místě. Podmínka způsobilosti cílové skupiny musí být splněna po celou dobu docházky
dítěte do zařízení péče o děti.
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