
Vybudování Mikrojeslí 
 
Úpravy pro vybudování prostor sloužící pro provoz Mikrojeslí. 
Současně budou provedeny všechny potřebné administrativní úkony vč. získání potřebných povolení 
pro zřízení a registraci dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb. Využijeme náš stávající registrační a 
docházkový systém pro provoz dětské skupiny ve Šternberku. 
 
Vybudování prostor obnáší: 
a) stavební řešení, 
- úprava hygienického zařízení  
- nové keramické obklady v hygienickém zařízení 
- vymalování, nová okna 
- výměna zařizovacích předmětů za nové v hygienickém zařízení, 
- nové vnitřní rozvody vody a kanalizace  
b) konstrukční a materiálové řešení, 
- nové keramické obklady, 
c) mechanická odolnost a stabilita, 
- stavebními úpravami a opravami nebude zasahováno do nosných konstrukcí, 
- odborným posouzením bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v 
průběhu opravy a užívání nemá za následek zřícení stavby, větší stupeň nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných části stavby, 
- objekt nebude v průběhu stavby zatěžován technickým zařízením, ani do objektu nebude 
instalováno zařízení, které by poškodilo nosnou konstrukci objektu. 
 
Provoz Mikrojeslí 
 
Provozovatel zajišťuje potřeby dítěte kladené na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických 
návyků dítěte. 
Kapacita Mikrojeslí je stanovena na 4 děti. 
Pečující osoby jsou odborně způsobilé. 
Poskytovatel dodržuje hygienické požadavky na prostory a provoz. 
Poskytovatel je zpracuje, inovuje a dodržuje vnitřní pravidla a plán výchovy a péče. 
Stravu zajišťujeme dodavatelsky. 
Poskytovatel uzavřel pojištění odpovědnosti za újmu. 
Poskytování služby je podloženo písemnou smlouvou s rodiči. 
Poskytovatel je vede evidenci dětí v elektronickém docházkovém systému 
 
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" 
 
- spolupráce na propagaci nově vzniklého zařízení péče o děti v rámci danélokality ( 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.). 
- 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) 
- 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) 
- účast alespoň na jedné akce MPSV k mikrojeslím (seminář, workshop, konference), časová náročnost 
přibližně 6 hodin na jednu akci. 
- 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. 


