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Mikrojesle – informace 

pro žadatele a žadatelky 

Žádost o finanční podporu 

na zřízení a provoz mikrojeslí 

v rámci výzev č. 126 a č. 127 bude 

možné podat v období od 16. 5. 

do 6. 6. 2016.  Zájemci/kyně 

o seminář se mohou přihlásit 

na stránkách www.esfcr.cz. 

Chcete se dozvědět více? Napište 

nám na mikrojesle@mpsv.cz nebo 

zavolejte na tel. 221 922 107.  

 

 

 

 

 

 

Kontakty: 

Eva Ferrarová 
Odborná garantka projektu 
mikrojesle 
eva.ferrarova@mpsv.cz 
+420 773 744 221 

 
Web projektu: 

http://mikrojesle.mpsv.cz  

   Slovo úvodem  

Vážené zástupkyně a vážení zástupci obcí a krajů, 

zajímáte se o rodinnou politiku, politiku stárnutí či podporu rovnosti žen 

a mužů? Rádi byste získali obecný přehled o aktuálním dění ve vztahu 

k sociálním otázkám? Uvažujete o využití podpory z Evropského sociálního 

fondu? Právě pro Vás přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí s novým 

newsletterem nazvaným Rodina&Gender.  

Tento měsíční zpravodaj Vám bude představovat novinky z oblasti rodinné 

politiky, slaďování pracovního a rodinného života, stárnutí populace 

a genderové rovnosti. Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Vás bude 

prostřednictvím tohoto newsletteru pravidelně informovat o stávajících 

i připravovaných opatřeních souvisejících s rodinnou politikou a politikou 

stárnutí s cílem nabídnout Vám přehlednou a souvislou formou údaje, 

kterých můžete využít jak při plánování opatření v rámci svých záměrů 

a projektů, tak při hledání možného financování svých aktivit v této oblasti. 

Rodinná politika a politika stárnutí, má-li být účinná a smysluplná všem 

občanům a občankám v ČR, musí stavět na spolupráci s kraji a obcemi. Uvítáme 

Vaše reakce, komentáře a návrhy na spolupráci.  

Jsem si jistá, že využijete informace v newsletteru a těším se na Vaše dotazy 

nebo příklady dobré praxe.     

Michaela Marksová,  

ministryně práce a sociálních věcí 

 

 

 

 

   Projekt mikrojesle 

ČR se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitních služeb péče o děti, zejména 

pro děti mladší tří let. Z toho důvodu MPSV připravilo pilotní projekt, 

jehož cílem je ověřit možnost zavedení nové služby péče o nejmenší děti 

v mikrojeslích.  

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí 

pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu 

maximálně čtyř dětí.  Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu minimálně 

8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem 

a poskytovatelem služby.  

V současné době budou mikrojesle pilotně ověřovány v obcích ČR, případně 

ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Pro zájemce a zájemkyně o zřízení 

mikrojeslí z řad obcí a neziskových organizací je připraveno 140 mil. Kč. 

Zájemci a zájemkyně o zřízení mikrojeslí a zapojení do pilotního ověřování 

z celé ČR se mohou hlásit na mikrojesle@mpsv.cz nebo na tel. 221 922 107.  

 

 

MPSV, květen, 1/2016 

 

http://www.esfcr.cz/
mailto:eva.ferrarova@mpsv.cz
http://mikrojesle.mpsv.cz/
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Jaké zařízení je pro Vás vhodné? 
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metodiků a metodiček, kteří/ré 

budou zajišťovat aktivity projektu 

ve všech krajích ČR. Rovněž 

vypracují praktickou metodiku 

pro poskytovatele a poskytovatelky 

dětských skupin.  

V listopadu 2015 byla na podporu 

dětských skupin vyhlášena výzva s 

alokací 1mld. Kč, další podpora je 

plánována na konci roku 2016.  

 

V rámci podpory služeb péče 

o předškolní děti MPSV zahájilo 

1. 1. 2016 projekt, jehož cílem 

je podporovat vznik dětských skupin 

v ČR.  

Dětské skupiny mohou být skvělým 

benefitem pro Vaše zaměstnance 

nebo pomoci s nedostatečnou 

nabídkou služeb pro předškolní děti.  

V rámci projektu bude působit sedm 

Každý z nás usiluje o nalezení té nejlepší péče pro své děti. Z tohoto důvodu musí být zařízení předškolní péče 
kvalitní, bezpečná a musejí mít naši důvěru. Dětská skupina je alternativní službou péče o předškolní děti již 
od jednoho roku, která Vám nabízí flexibilitu a kvalitu.  
Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí. 

 

 

Kontakty: 

Barbora Matušů 
Věcná garantka projektu  
Podpora implementace dětských 
skupin 
barbora.matusu@mpsv.cz 
+420 608 797 316 

 
Web projektu: 
www.dsmpsv.cz 

 Legislativní 
úprava 

Dětská skupina (dle zákona č. 
247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o dítě v dětské 
skupině) evidovaná u MPSV 

Mikrojesle (dle platných 
právních předpisů) pilotně 
ověřována MPSV v rámci 
podpory ESF 

Věk dětí děti od 1 roku do zahájení povinné 
školní docházky 

děti od 6 měsíců do 4 let 

Velikost 
skupiny  

max 24 dětí max 4 děti 

Poskytovatel široce nadefinované, např.: 
zaměstnavatel (jako vítaný firemní 
benefit, dětská skupina pro děti 
jeho zaměstnanců), 
nestátní nezisková organizace, 
územní samosprávný celek, 
vysoká škola 
církev 

zřizovatelem může být: 
obec, 
příspěvková organizace obce, 
NNO nebo právnické osoby 
vykonávající činnost škol a 
školských zařízení (obec jako 
partner projektu)  

Registrační 
podmínky 

registrace MPSV:  
vyplnění žádosti o zápis do 
evidence, 
doložení vlastnického či jiného 
práva k objektu,  
stanovisko krajské hygienické 
stanice,  
pojištění odpovědnosti, 
bezúhonnost fyzické osoby 

MPSV, řídící orgán OPZ:  
podání žádosti o dotaci z ESF, 
v případě NNO či příspěvkové 
organizace, doložení 
spolupráce s obcí 

Finanční 
podpora 
(včetně ESF) 

finanční podpora z ESF 
daňové zvýhodnění pro 
poskytovatele a rodiče 

finanční podpora z ESF - 
formou dotace z výzev č. 126 
a č. 127 
Zahájení podávání žádostí 
15.května 2016. 

Web http://www.dsmpsv.cz/ http://mikrojesle.mpsv.cz  

 

mailto:barbora.matusu@mpsv.cz
http://www.dsmpsv.cz/
http://mikrojesle.mpsv.cz/


 

 
     MPSV evidovalo 100. dětskou skupinu  

   

 

  

Projekt 22 % K ROVNOSTI 
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Zaevidované dětské skupiny má taktéž 

MPSV (dvě skupiny, v roce 2016 by 

měla být zaevidována třetí), 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

financí (dvě skupiny), Kancelář 

Veřejného ochránce práv nebo Státní 

zdravotní ústav. Neváhejte a také 

podpořte své rodiče zřízením dětské 

skupiny.   

 

Dětské skupiny v současné době nabízejí 

1455 míst pro předškolní děti.  

Mezi posledními zaevidovanými 

dětskými skupinami jsou Dětská skupina 

posádky Čáslav Ministerstva obrany, 

Dětská skupina Centrum volného času 

Praha 9 a DS Jesle Monte a Montessori 

školka Prosek Centra volného času Praha 

9. Přehled všech poskytovatelů 

naleznete na našich stránkách.  

Těší mě, že rodiče začínají využívat výhod této kvalitní a finančně dostupné služby, která jim má 
každodenně pomáhat k lepšímu sladění rodinného a pracovního života.   
Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí. 

 

 

Kontakty: 

Pavla Špondrová 
Hlavní garantka projektu 
22 % K ROVNOSTI 
pavla.spondrova@mpsv.cz 
+420 773 744 223 

 
Web projektu: 
http://www.mpsv.cz/cs/25032  

„Jasně že má pan učitel Mareš vyšší osobní ohodnocení než paní učitelka Pavlicová, je přece 
živitelem rodiny a s nižší odměnou bychom ho tu neudrželi!“ 

A. Hrubíková, ředitelka ZŠ 

„Když se mě ptali 
na to, jak bych si 
představovala svůj 
plat, snažila jsem se 
být se svým návrhem 
při zemi, nechci, aby 
to vypadalo, že mi jde 
moc o prachy!“ 
F. Haklová, socioložka 

„Ještě zde prosím podepište dodatek 
k pracovní smlouvě týkající se povinnosti 
nesdělovat výši svého platu.“ 

K. Grulák, personalista 

„Prosím vás, která žena chce chodit z práce 
v deset večer! Tak moc jsme chtěli na místo 
ředitele obchodního úseku ženu, ale ukázalo 
se, že o to opravdu nemají zájem.“  

V. Kolesár, personální ředitel 

Setkali jste se někdy s výše uvedeným? Mají výše zmíněná prohlášení, pocházející 

od reálných osob, něco společného? Ano. Všechny citace se dotýkají problematiky 

ne/rovného odměňování. To, jako multidimenzionální otázka, má řadu zdrojů: 

platová netransparentnost, podhodnocování práce žen, segregace trhu práce, 

tradice a stereotypy, slaďování rodiny a práce, malá účinnost kontrolních 

mechanismů atd.  

I z těchto důvodů je rozdíl v hodinové odměně mužů a žen v ČR 22%, což je třetí 

nejhorší výsledek v EU. Ženy u nás za jeden rok, ve srovnání s muži, pracují 

bez odměny za práci průměrně téměř 3 měsíce. Částka, o kterou tím ročně rodiny 

přichází, vychází potom v celkovém součtu na cca 77 tisíc korun. 

S cílem rozdílům v odměňování předcházet a eliminovat je, MPSV startuje pětiletý 

projekt 22% K ROVNOSTI. Skládá se z řady aktivit zaměřených na zaměstnance 

a zaměstnankyně firem i státních institucí, firmy i instituce samotné, veřejnost, 

sociální partnery, Státní úřad inspekce práce atd. O všech jeho aktivitách 

i možnostech zapojení Vás v tomto měsíčníku budeme pravidelně informovat. 

mailto:pavla.spondrova@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/cs/25032


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Odborná komise pro 

rodinnou politiku 

MPSV v loňském roce ustanovilo 

Odbornou komisi pro rodinnou 

politiku, která si vzala za cíl zhodnotit 

současný stav v oblasti rodinné 

politiky a připravit návrh 

dlouhodobého systémového řešení 

v dané oblasti.  

V současné době Odborná komise 

pro rodinnou politiku spolupracuje 

s MPSV na vytvoření Koncepce 

rodinné politiky, která bude 

představena na konci května v rámci 

kulatých stolů.  

Kontakty: 

Kateřina Linková 
Tajemnice 
Sekretariát Odborné komise pro 
rodinnou politiku 
katerina.linkova@mpsv.cz 

+420  221 922 146 

 

 

Obec přátelská rodině 

Máte originální programy na podporu rodin? Chcete se nechat inspirovat 

nebo inspirovat ostatní?  Zajímá Vás, jak jste na tom s podporou rodin 

ve srovnání s ostatními? Soutěž Obec přátelská rodině je tu přímo pro Vás. 

Titul získají obce, které aktivně zjišťují potřeby rodin a usilují o zavedení 

koncepčních a dlouhodobých opatření na jejich podporu. Může se jednat 

o kampaně, vzdělávací akce, spolupráci se zaměstnavateli/kami na osvětě 

nebo činnosti zaměřené na zvyšování počtu žen ve vedoucích pozicích 

či odstraňování platové nerovnosti, dále podporuje realizování 

prorodinných opatření a aktivit v českých obcích a napomáhá k vytváření 

prorodinné atmosféry v české společnosti. Inspiraci můžete naleznout 

u výherců a výherkyň loňského ročníku, obce Ledčice, městysu Lysice, obce 

Chrast a města Třebíč nebo Olomouc.  

 

 

 

Dotační řízení Rodina  

MPSV vyhlašuje pravidelně každý rok dotační program na podporu 

prorodinných aktivit neziskových subjektů (od dotačního období 2013 

pod názvem Rodina a ochrana práv dětí).  

V roce 2015 podpořilo 279 organizací, což představuje 73 % úspěšnost 

žadatelů. Od roku 2016 dotační program nově podporuje aktivity zaměřené 

na rovnost žen a mužů či mezigenerační spolupráci.   

Neváhejte a informujte prorodinné a prožensky orientované organizace 

ve Vašem regionu o možnosti finanční podpory.  

 

Kontakty: 

Kristýna Valová 
Obec přátelská rodině 
kristyna.valova@mpsv.cz 
+420 221 922 819 

Radka Mojžíšová 
Dotační program Rodina 
radka.mojzisova@mpsv.cz 
+420 221 922 822 

Web projektu: 
http://www.mpsv.cz/cs/4  
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http://www.mpsv.cz/cs/21022
http://www.mpsv.cz/cs/21022
mailto:katerina.linkova@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/files/clanky/21106/Vysledky_obec_2014.pdf
mailto:kristyna.valova@mpsv.cz
mailto:radka.mojzisova@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/cs/4
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Výstupy projektu 

Podpora sociálního 

začleňování na místní a 

regionální úrovni 

Cílem projektu bylo poskytnout 

krajům a obcím ze strany státu 

metodickou podporu a nástroje 

pro realizaci sociálně začleňujících 

politik vč. politik přípravy na stárnutí 

na místní a regionální úrovni.  

 

Mezi užitečnými výstupy naleznete 

například Metodiku pro zpracování 

místních a krajských akčních 

plánů  pro prosazování přípravy 

na stárnutí.  

Národní akční plán (NAP) 

podporující pozitivní 

stárnutí a jeho využití 

v oblasti samosprávy 

Cílem dokumentu je řešit efektivněji 

na vládní úrovni problematiku stárnutí 

populace, projednat reálné možnosti 

jednotlivých gestorů plnit navrhovaná 

opatření a aktualizovat opatření. S tím 

souvisí nutnost personálního 

a finančního posílení agendy přípravy 

na stárnutí, zlepšení mediálního 

obrazu seniorů a seniorek, podpora 

rozvoje mezigeneračních vztahů, 

posílení role rodiny v zajištění péče 

o seniory a seniorky nebo politiky 

přípravy na stárnutí na regionální 

úrovni.  

Nová opatření v oblasti přípravy na stárnutí 

Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje 

Evropy i ČR. Rodí se méně dětí a v důsledku sociálního rozvoje, lepších životních 

a pracovních podmínek, pokroků v medicíně a prosazování sociálních práv se lidé 

dožívají vyššího věku. Výsledkem je větší počet i podíl starších osob - podle 

předpovědí budou v roce 2050 tvořit senioři a seniorky zhruba třetinu celé české 

populace.   

MPSV, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak 

na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí 

v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. 

Od roku 2006 funguje Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, která řeší 

nejvyšší úrovni státní správy seniorskou problematiku a problémy spojené 

se stárnutím populace a podporuje celoživotní přípravu na zdravý, aktivní 

a důstojný život ve starším věku a aktivní zapojení seniorů a seniorek do života 

společnosti.  

V současné době se připravuje Hodnotící zpráva NAP za rok 2015. Po schválení 

Vládou ČR bude dostupná na internetových stránkách MPSV. 

 

 

 

Kontakty: 

Jana Ryšánková 
Oddělení politiky stárnutí 
jana.rysankova@mpsv.cz 

+420 602 122  539 
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Odbor rodinné politiky a politiky 
stárnutí  
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2  
 
tel.: +420  221  922 107 
www.mpsv.cz 
 

http://www.mpsv.cz/cs/22832
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23616/1_Metodika_akcni_plany.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23616/1_Metodika_akcni_plany.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23616/1_Metodika_akcni_plany.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/23616/1_Metodika_akcni_plany.pdf
file://///mp-cls2.mpsvnet.mpsv.cz/SpolDisk/SD_o212/01%20Materiály%20oddělení%20212/Propagace%20Rodinné%20politiky%20(newsletter%20a%20Den%20rodin)/Newsletter/Cílem%20aktualizované%20verze%20je%20řešit%20efektivněji%20na%20vládní%20úrovni%20problematiku%20stárnutí%20populace,%20projednat%20reálné%20možnosti%20jednotlivých%20gestorů%20plnit%20navrhovaná%20opatření%20a%20aktualizovat%20opatření.%20S%20tím%20souvisí%20nutnost%20personálního%20a%20finančního%20posílení%20agendy%20přípravy%20na%20stárnutí,%20zlepšení%20mediálního%20obrazu%20seniorů,%20podpora%20rozvoje%20mezigeneračních%20vztahů,%20posílení%20role%20rodiny%20v%20zajištění%20péče%20o%20seniory,%20provázanost%20opatření%20Národního%20akčního%20plánu%20s%20koncepčními%20dokumenty%20na%20dalších%20resortech%20a%20vytvoření%20prostoru%20pro%20prosazování%20politiky%20přípravy%20na%20stárnutí%20na%20regionální%20úrovni.%20Důraz%20na%20prevenci,%20odpovědný%20přístup%20populace%20ke%20svému%20zdraví%20a%20podpora%20aktivního%20života%20seniorů%20je%20důležitým%20předpokladem%20pro%20zvládnutí%20problémů%20spojených%20se%20stárnutím%20populace%20v%20budoucnosti.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/24024/Brozura_starnuti_screen.pdf
http://www.mpsv.cz/cs/2897
mailto:jana.rysankova@mpsv.cz
http://www.mpsv.cz/

