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Úvod
Jsme studentky střední školy a zajímá nás práce s dětmi. Přemýšlely jsme, kam časově
vytížení rodiče umisťují své děti a zdali se vůbec taková organizace v našem okolí nachází.
Původně jsme se chtěly zaměřit na děti od 2 do 6 let. Po provedeném průzkumu jsme však
zjistily, že o hlídání takto malých dětí není zájem, avšak velká část dotázaných rodičů s dětmi
od 6 do 10 let by využila činnost dětského klubu. Při hledání možného zdroje financování
z fondů Evropské unie jsme na internetu objevily výzvu 013 Operačního programu
Zaměstnanost. Díky tomu jsme měly šanci zpracovat tento projekt i v internetovém portálu
IS KP14+ monitorovacího systému MS2014+, což nám dalo velkou zkušenost. Zpracování
elektronické žádosti o podporu projektů ze strukturálních fondů přikládáme v příloze číslo 8.
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1 Popis výchozího stavu
V České republice dochází v některých rodinách ke komplikovanému zapojení rodičů do
pracovního procesu kvůli péči o malé děti. Problém nastává zejména v odpoledních,
popřípadě v podvečerních hodinách. V hlídání a ve výchově dětí v tuto dobu často rodiče
zastupují prarodiče. Každá rodina však tyto možnosti nemá. Řada zaměstnaných rodičů tento
problém řeší prací na zkrácený úvazek, snaží se volit pracovní dobu tak, aby to vyhovovalo
potřebám rodiny, což nepovolí každý zaměstnavatel. Volba zkráceného úvazku je výhodná
pro fungování rodiny a výchovu dětí, ale sociálně slabším rodinám přináší ekonomické
nevýhody. Tento problém mají zejména ženy, které jsou někdy nuceny vyhledávat
zaměstnání bez ohledu na jejich kvalifikaci a schopnosti, které však nabízí možnost úvazku
v rozsahu odpovídajícím potřebám jejich rodiny. Podnikající rodiče jsou také časově omezeni
kvůli hlídání svých dětí.
Tuto situaci řeší i rodiče na Pelhřimovsku, kteří mají děti na 1. stupni základních škol.
Kapacita školních družin je sice dostatečná a všichni zájemci o umístění do družiny jsou na
100 % uspokojeni 1, ale problémem je délka odpolední provozní doby školních družin, která
je většinou do 16:00 – 16:30 h. Ve městě se nachází několik výrobních podniků, kde rodiče
pracují na směny. Jedním z podniků je Agrostroj, a. s., kde pracuje na odpolední směnu
průměrně 300 rodičů, kteří vychovávají 102 dětí ve věku 6 – 10 let 2. Dalším podnikem je
Rimowa, s. r. o., kde v jedné z výrobních hal pracují ve vícesměnném provozu rodiče, kteří
mají 71 dětí z 1. stupně ZŠ 3. Vícesměnný provoz mají dále například podniky Conteg, s. r. o.,
Madeta, a. s., Pekárna Adélka, a. s., pracovní dobu delší než je provoz družin mají úředníci
(pondělí, středa) nebo zaměstnanci Nemocnice Pelhřimov.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že 28 % oslovených rodičů má zájem o umístění dětí do
dětského klubu mimo provozní dobu školní družiny, případně o doprovod dětí na kroužky.
Zájem o zařízení, ve kterých je realizováno odpolední a podvečerní hlídání dětí, mají zejména
zaměstnaní rodiče s pracovní dobou delší než je provoz školní družiny a zaměstnaní rodiče
pracující na směny (viz příloha č. 1). Ve městě však není ani jedno takové zařízení.

2 Cíle projektu
Cílem projektu je zřídit Dětský klub Lachtánek, který umožní umístit malého školáka
navštěvujícího 1. stupeň základní školy do zařízení, které zajistí péči o něj v čase
odpovídajícím pracovní době rodiče, podnikatelským povinnostem či jiným podporovaným
aktivitám nebo přinese nárůst pracovního zapojení rodičů na trhu práce. Kapacita klubu je 20
dětí, provozní doba od 12:00 h do 19:30 h.
Činnost klubu spočívá v pravidelném hlídání dětí pro rodiče, kteří:
Zdroj: rozhovor s Ing. Josefem Kochem, místostarostou města Pelhřimov
Zdroj: rozhovor s paní Málkovou, mzdovou účetní Agrostroj, a. s.
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Zdroj: rozhovor se zaměstnankyní Rimowa, s. r. o.
1
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•
•
•

pracují týdně na směny nebo mají odpolední směny a druhý rodič má delší pracovní
dobu, pak využijí dětský klub pravidelně nebo jen v sudé nebo liché týdny,
potřebují hlídat v některé dny, kdy mají delší pracovní dobu a jejich dítě bude v tyto
dny chodit do klubu,
mají delší pracovní dobu, studují, podnikají, rekvalifikují se a jejich dítě bude
pravidelně chodit do klubu,

a v nepravidelném hlídání dětí:
•
•

dle potřeb rodičů,
v případech, kdy nebudou moci prarodiče či jiné osoby, které děti hlídají.

Cílovou skupinou jsou zaměstnaní rodiče pracující na směny a rodiče s pracovní dobou delší
než je provoz školní družiny. Jedná se zejména o rodiče pracující ve velkých
pelhřimovských podnicích jako je například Agrostroj, a.s., Rimowa, s. r. o, Conteg, s. r. o. a
rodiče pracující na úřadech či v Nemocnici Pelhřimov. Cílovou skupinou jsou také rodiče
OSVČ s pracovními povinnostmi v odpoledních a podvečerních hodinách, studující rodiče,
nezaměstnaní rodiče, kteří aktivně hledají práci, případně absolvují rekvalifikační kurz. Tyto
skutečnosti musí rodiče doložit potvrzením. Do cílové skupiny patří i rodiče, zejména matky,
které z důvodů péče o děti pracují na zkrácený úvazek a pro které to znamená ekonomické či
sociální znevýhodnění (nižší mzda a nižší růst mezd, snížená možnost kariérního postupu,
nižší sociální ochrana včetně dopadů na důchod) a z těchto důvodů chtějí pracovat na celý
úvazek. Obecně se jedná o rodiče dětí, které chodí na 1. stupeň základních škol.
Měřitelné indikátory:
• kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – cílová
hodnota 20 dětí (jedná se o maximální kapacitu Dětského klubu Lachtánek),
• celkový počet účastníků – cílová hodnota 30 rodičů (rodin), které umístí dítě do
Dětského klubu Lachtánek alespoň po dobu 40 hodin (v průběhu projektu),
• počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce – předpokládaná cílová hodnota
je 6 osob – jedná se o zletilé studenty, kteří budou pracovat na DPP (převádění dětí,
doprovod na kroužky, pomocné činnosti při hlídání dětí).
Zřízení dětského klubu je inovativní ve vyplnění mezery v mimoškolní péči o děti, která
přinese usnadnění slaďování rodinného a pracovního života, vyloučení obav rodičů, že kvůli
péči o děti přijdou o své zaměstnání či pracovní zakázky. Inovativní je také použití moderní
mobilní aplikace na zajištění hlídání dětí a doprovodu na kroužky. Další výhodou je zapojení
zletilých studentů škol pedagogických oborů (i těch, kteří o studiu uvažují) do činnosti
dětského klubu.
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3 Příjemce podpory
Příjemcem podpory je nestátní nezisková organizace, která se již několik let zabývá tvorbou
volnočasových aktivit pro žáky základních škol. Klub bude zřízen v pronajatých prostorách
v Pelhřimově, kde jsou vybaveny šatny, kancelář, umývárny, ale ještě je nutné vybavit hernu
a přilehlou zahradu – příloha č. 2.

4 Aktivity projektu
4.1 Realizační tým
Pracovní pozice

Výše úvazku

Druh pracovního
poměru

Hlavní vychovatel

1,0

Hlavní pracovní
poměr

Vychovatel

0,5

Dohoda o
pracovní činnosti

800 h –
6 studentů

Dohoda o
provedení práce

1,0

Hlavní pracovní
poměr

Pomocný vychovatel

Koordinátor
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Naplň práce/pracovní doba
Péče o děti, příprava práce s dětmi,
příprava her a dalších činností s dětmi,
stanovení požadavků na spotřební
materiál, vyzvedávání dětí ve škole, na
obědě a doprovod do klubu, evidence
dětí.
Pracovní doba: 11:30 – 20:00 h.
Zástup hlavního vychovatele,
doprovod do klubu, dozor při
venkovním pobytu, péče o děti,
příprava práce s dětmi.
Pracovní doba: nepravidelná
Většinou 15:00 – 19:00 h
Nepravidelně: zástup hlavního
vychovatele v době jeho nemoci,
dovolené, o pracovních přestávkách.
Vyzvedávání ze školy/obědů, doprovod
na kroužky, hlídání dětí, dozor při
venkovním pobytu.
Pracovní doba: nepravidelně, dle
potřeby
Uzavírání smluv, objednávání majetku,
spotřebního materiálu a služeb, práce
s webovými stránkami a mobilní
aplikací, práce s evidenčním
systémem, personální činnost, zajištění
vedení účetnictví, pojištění a provozu
klubu, organizační práce, publicita,
marketing.
Pracovní doba: 11:30 – 20:00 h.

4.2 Klíčové aktivity

Vybavení dětského klubu
•

•

vybavení prostor (objednání a nákup nábytku, koberce, televize, DVD přehrávače,
notebooku, příprava zahrady, nákup trampolíny, dětského hřiště, pískoviště) - příloha
č. 2,
vytvoření webových stránek a mobilní aplikace pro rodiče (bude obsahovat stáhnutí
aplikace, vyplnění osobních údajů, rezervace místa v dětském klubu, informace o
dětském klubu) – příloha č. 3.

Aktivita bude trvat od 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016.
Aktivitu zajistí koordinátor.

Příprava činnosti dětského klubu
•
•

•

uzavírání smluv s rodiči, evidence a kontrola požadovaných potvrzení (na každé
pololetí školního roku),
příprava fungování dětského klubu (příprava a vedení evidenčního systému, plán
činnosti, návštěvní řád, zajištění pojištění, objednávka příležitostných animačních
aktivit a služeb, uzavírání provozních smluv),
nákup spotřebního materiálu (hračky, hry, výtvarné a sportovní potřeby, tabule,
knihy, DVD, časopisy) – na začátku aktivity a průběžně podle potřeby.

Aktivita bude trvat od 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018.
Aktivitu zajistí koordinátor.

Hlídání
•
•
•
•
•
•

příprava aktivit pro děti - program klubu bude přizpůsoben potřebám a zájmu dětí,
budou probíhat pohybové, tvořivé a společenské hry, odpočinek, zpívánky, soutěže,
doprovod dětí ze školy/z oběda do klubu,
krátkodobé i pravidelné hlídaní dětí,
animační programy - nahodile (plavání, keramika, divadlo),
vedení evidence dětí,
stanovení požadavků na dokoupení spotřebního materiálu.

Aktivita bude trvat od 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018, v srpnu 2016 a v srpnu 2017 bude probíhat
příprava aktivit pro děti, hlídání dětí bude probíhat ve školním roce 2016/17 a 2017/18, vždy
mimo hlavní prázdniny. V období ostatních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní,
velikonoční) a ve dnech ředitelského volna bude klub v provozu.
Aktivitu zajistí hlavní vychovatel, vychovatel a pomocní vychovatelé.
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Doprovod na kroužky
•
•
•

vyzvednutí z oběda/ze školy nebo z klubu
dovedení na kroužek
přivedení z kroužku do klubu

Aktivita bude trvat od 1. 9. 2016 – 30. 6. 2018, vždy mimo hlavní prázdniny. V období
ostatních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, velikonoční) a ve dnech ředitelského volna
bude doprovod dle potřeby probíhat.
Aktivitu zajistí pomocní vychovatelé.

5 Zdroj financování
Číslo a název programu

03 Operační program Zaměstnanost

Číslo a název prioritní osy

03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud
jde o přístup zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního
a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou
práci
TC 08 podpora nezaměstnanosti a podpora mobility
pracovních sil
03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
03_15_013
Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době
mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

Číslo a název investiční priority
Číslo a název tematického cíle
Číslo a název specifického cíle
Číslo výzvy
Název výzvy

6 Časový harmonogram
KA

Název

Období

01

Vybavení dětského
klubu

1. 7. 2016 –
31. 8. 2016

02

Příprava činnosti
dětského klubu

1. 8. 2016 –
30. 6. 2018

03

Hlídání dětí

1. 8. 2016 –
30. 6. 2018

04

Doprovod dětí na
kroužky

1. 8. 2016 –
30. 6. 2018

Přímé náklady
Neodpisovaný hmotný majetek: 68 316,00 Kč
Nájem 2 měsíce: 29 660 Kč
Náklady celkem: 97 976 Kč
Nájem 22 měsíců: 326 260 Kč (09/2016 – 06/2018)
Spotřební materiál 70 %: 13 400,46 Kč (na začátku
aktivity), 30 %: 5 743,06 Kč (bude dokupován
průběžně), celkem 19 143,52
Animační služby 21 520 Kč
Náklady celkem: 366 923,52 Kč
Mzdy hlavní vychovatel za 23 měsíců (včetně ZP a
SP): 708 860 Kč
Mzdy vychovatel za 20 měsíců (včetně ZP a SP):
268 000 Kč
Mzdy pomocný vychovatel: za 400 h 34 000 Kč
Náklady celkem: 1 010 860 Kč
Mzdy pomocný vychovatel za 400 h 34 000 Kč
Náklady celkem: 34 000 Kč
8

7 Rozpočet
Vzhledem k tomu, že projekt bude realizovat nestátní nezisková organizace, budou celkové způsobilé
výdaje financovány z poskytnuté dotace. K přímým nákladům je připočteno 25 % nepřímých nákladů,
ze kterých budou hrazeny provozní náklady dětského klubu a mzda koordinátora. Komentář
k rozpočtu, výpočty a použité zdroje jsou uvedeny v příloze č. 4.

Kód

Název

Měrná
jednotka

Cena jednotky

Počet
jednotek

Částka
celkem

0,00

0,00

1 887 199,40

1

Celkové způsobilé
výdaje

1.1

Přímé náklady

0,00

0,00

1 509 759,52

1.1.1

Osobní náklady

0,00

0,00

1 044 860,00

1.1.1.1

Pracovní smlouvy

0,00

0,00

708 860,00

1.1.1.1.1

Hlavní vychovatel

30 820,00

23,00

708 860,00

1.1.1.2

Dohody o pracovní
činnosti

0,00

0,00

268 000,00

1.1.1.2.1

Vychovatel

13 400,00

20,00

268 000,00

1.1.1.3

Dohody o provedení
práce

0,00

0,00

68 000,00

1.1.1.3.1

Pomocná vychovatelka

85,00

800,00

68 000,00

1.1.2

Cestovné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443 379,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443 379,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 316,00

799,00

2,00

1 598,00

149,00

12,00

1 788,00

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.2

měsíc

měsíc

hodina

Zahraniční cesty
místního personálu
Cesty zahraničních
expertů
Zařízení a vybavení,
vč. nájmu a odpisů
Investiční výdaje
Pořízení odpisovaného
nehmotného majetku
Pořízení odpisovaného
hmotného majetku
Neinvestiční výdaje
Neodpisovaný
nehmotný majetek
Neodpisovaný
hmotný majetek

1.1.3.2.2.01 Kulatý dětský stůl
1.1.3.2.2.02 Kulaté židličky

ks
ks
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1.1.3.2.2.03 Stůl
1.1.3.2.2.04 Židle
1.1.3.2.2.05 Otočné křeslo
1.1.3.2.2.06 Úložný prostor
1.1.3.2.2.07

Komoda se třemi
zásuvkami

1.1.3.2.2.08 HD televize
1.1.3.2.2.09 DVD přehrávač
1.1.3.2.2.10 Koberec
1.1.3.2.2.11 Trampolína
1.1.3.2.2.12 Pískoviště
1.1.3.2.2.13 Dětské hřiště
1.1.3.2.2.14 Notebook
1.1.3.2.3

Spotřební materiál

Sada výtvarných
potřeb (tužky,
1.1.3.2.3.01
ořezávátka,
čtvrtky, bloky)
1.1.3.2.3.02 Ogo MINI OGO DISK
1.1.3.2.3.03

Sport team soft tenis
set

1.1.3.2.3.04 Lucio Londero KROKET
1.1.3.2.3.05 Acra Létající talíř
Kancelářský papír
EUROBASIC
Fixy Centropen
1.1.3.2.3.07
balení 30ks
1.1.3.2.3.06

1.1.3.2.3.08 Akrylové barvy
1.1.3.2.3.09 Tempery
1.1.3.2.3.10 Vodové barvy
1.1.3.2.3.11 Modelovací podložka
1.1.3.2.3.12 Nůžky
1.1.3.2.3.13 Barevné křídy

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
10

699,00

4,00

2 796,00

399,00

12,00

4 788,00

1 490,00

2,00

2 980,00

1 990,00

2,00

3 980,00

1 700,00

4,00

6 800,00

9 296,00

1,00

9 296,00

1 920,00

1,00

1 920,00

7 280,00

1,00

7 280,00

3 349,00

1,00

3 349,00

3 917,00

1,00

3 917,00

10 425,00

1,00

10 425,00

7 399,00

1,00

7 399,00

0,00

0,00

19 143,52

200,00

20,00

4 000,00

499,00

1,00

499,00

399,00

1,00

399,00

1 799,00

1,00

1 799,00

99,00

3,00

297,00

62,00

6,00

372,00

45,00

5,00

225,00

419,00

3,00

1 257,00

125,00

5,00

625,00

58,94

5,00

294,70

8,37

20,00

167,40

24,94

10,00

249,40

26,39

3,00

79,17

1.1.3.2.3.14 Pexeso Pejsci
1.1.3.2.3.15 Mariáš
1.1.3.2.3.16 Pastelky Koh-i-noor
1.1.3.2.3.17 Mikrotužka
1.1.3.2.3.18 Kvarteto
1.1.3.2.3.19 Modelína
1.1.3.2.3.20 Míče
1.1.3.2.3.21 Sada štětců
1.1.3.2.3.22 DVD - Arabela
1.1.3.2.3.23 DVD - Lví král
1.1.3.2.3.24 DVD - Garfield
1.1.3.2.3.25 DVD-101 Dalmatinů
1.1.3.2.3.26 Sada na písek
1.1.3.2.3.27 Kniha - Maxipes Fík
1.1.3.2.3.28

Kniha - Mach
a Šebestová

1.1.3.2.3.29 Kniha - Rumcajs
1.1.3.2.3.30

Kniha - Večerníčkův
pohádkový špalíček

1.1.3.2.3.31 Barevné papíry
1.1.3.2.3.32 Předplatné Čtyřlístek
1.1.3.2.3.33 Předplatné-Dráček
1.1.3.2.3.34

Desková hra Tučňáci na
ledu

1.1.3.2.3.35 Desková hra Dino park
1.1.3.2.3.36

Desková hra - Spojuj
jídla

1.1.3.2.3.37 Aktivity pro Děti
1.1.3.2.3.38 Černý Petr
1.1.3.2.3.39 Úložný box
1.1.3.2.3.40 Úložný box KUSINER

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
11

19,00

2,00

38,00

39,00

2,00

78,00

242,85

5,00

1 214,25

7,84

20,00

156,80

29,00

2,00

58,00

16,53

20,00

330,60

120,00

3,00

360,00

335,00

2,00

670,00

768,00

1,00

768,00

79,00

1,00

79,00

99,00

1,00

99,00

189,00

1,00

189,00

155,00

2,00

310,00

157,00

1,00

157,00

189,00

1,00

189,00

175,00

1,00

175,00

398,00

1,00

398,00

20,00

10,00

200,00

699,00

1,00

699,00

408,00

1,00

408,00

399,00

1,00

399,00

219,00

1,00

219,00

119,00

1,00

119,00

439,00

1,00

439,00

39,00

2,00

78,00

99,00

4,00

396,00

129,00

3,00

387,00

1.1.3.2.3.41 Magnetická tabule
1.1.3.2.4
1.1.3.2.4.1

Nájem/operativní
leasing odp. majetku
Nájem dětského klubu
a zahrady

ks

měsíc

266,20

1,00

266,20

0,00

0,00

355 920,00

14 830,00

24,00

355 920,00

1.1.3.2.5

Odpisy majetku

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Nákup služeb

0,00

0,00

21 520,00

1.1.4.01

Bazén-dospělý

80,00

4,00

320,00

1.1.4.02

Bazén-děti

600,00

4,00

2 400,00

1.1.4.03

Keramický a kreativní
kurz

2 700,00

4,00

10 800,00

1.1.4.04

Divadelní představení

2 000,00

4,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5
1.1.6

ks
ks
ks
ks

Drobné stavební
úpravy
Přímá podpora cílové
skupiny

1.1.6.1

Mzdové příspěvky

0,00

0,00

0,00

1.1.6.2

Cestovné a ubytování

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.6.3
1.1.6.4

Příspěvek na péči o
dítě a další závislé
osoby
Příspěvek na
zapracování

1.1.6.5

Jiné

0,00

0,00

0,00

1.1.7

Křížové financování

0,00

0,00

0,00

1.2

Nepřímé náklady

2

Celkové nezpůsobilé
výdaje

377 439,88
0,00

12

0,00

0,00

8 Publicita
Publicita projektu bude probíhat předepsaným způsobem.4
Povinná publicita – plakát ve velikosti A3, umístěný na stěně u vchodu do dětského klubu.
Plakát bude obsahovat následující informace: název projektu, hlavní cíl projektu, logo EU
nesoucí informaci o Evropském sociálním fondu a OP Zaměstnanost. Grafická úprava bude
provedena podle jednotného vizuálního stylu 5 (příloha číslo 5).
Volitelná publicita – bude sloužit k informovanosti veřejnosti o podpoře poskytnuté ze
strukturálních fondů EU, bude umístěna ve vytvořené mobilní aplikaci a na informační
nástěnce pro rodiče.
Na nástrojích publicity budou uvedena loga 6

Veřejnost bude informována o možnosti využití nabízené služby formou mobilní aplikace,
pomocí internetových stránek projektu, dále na facebooku - pelhřimovská skupina, pomocí
spolupráce se základními školami, které mohou informaci předat rodičům, dále bude využito
radničních novin či spolupráce s mateřským centrem Krteček.

Zdroj: Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních
fondů v programovém období 2014-2020
5
Zdroj: Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014–2020
6
Zdroj: http://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu
4
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9 SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
•
•

pravidelné a nepravidelné hlídání
pomůže rodičům
doprovod dětí na kroužky pomůže
rodičům
mobilní aplikace na rezervaci
nepravidelného hlídání
časová flexibilita
v Pelhřimově a okolí není podobné
zařízení
podpora města Pelhřimov
podpora od velkých podniků v
Pelhřimově
spolupráce se studenty středních a
vysokých škol
pestrý program
zkušenosti s prácí s dětmi

•

Příležitosti
•
•

omezená kapacita
výše nepřímých nákladů nemusí stačit na
provoz klubu
zajištění sponzorů

Hrozby

praxe studentů středních a vysokých škol
vznik nových pracovních pozic pro
studenty škol

•
•
•

nedostatečný zájem rodičů
větší důvěra s hlídáním u příbuzných lidí
velká nemocnost dětí

10 Popis udržitelnosti
Výzva 03_15_013 Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní
vyučování mimo hl. m. Prahu nemá předepsanou udržitelnost. Dětský klub Lachtánek bude
provozovat činnost i po skončení financování z OP Zaměstnanost. Finanční prostředky budou
zajištěny:
•

•
•

ze sponzorských darů od podniků, jejichž zaměstnanci budou pro své děti klub
využívat, projekt Dětský klub Lachtánek byl prezentován pelhřimovským podnikům
kvůli získání případných sponzorských darů (příloha č. 6),
z příspěvků rodičů na umístění dětí v klubu,
z případných dotací od města či kraje (příloha č. 7).
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11 Čestné prohlášení

15

Příloha č. 1

Dotazník v tištěné podobě

16

Google dotazník

Oslovení rodiče
nezájem
o DK…

zájem o DK
28%

neodpověděli
63%

17

Příloha č. 2

Plán dětského klubu Lachtánek

18

Příloha č. 3

Mobilní aplikace

19

Příloha č. 4

Komentář k rozpočtu – výpočty, použité zdroje
Osobní náklady
Pozice / druh pracovního
poměru
Hlavní vychovatelka /
hlavní pracovní poměr –
úvazek 1,0

Kč 23 000 /
měsíc

30 820

Vychovatelka / dohoda o
pracovní činnosti –
úvazek 0,5

Kč 10 000 /
měsíc

13 400

Pomocná vychovatelka /
dohoda o provedení
práce – na pozici pracuje
6 studentů, dohromady
10 h týdně po dobu 80
týdnů = 800 h
Název neodpisovaného
hmotného majetku a
spotřebního materiálu
Kulatý dětský stůl
Kulaté židličky
Stůl
Židle
Otočné křeslo
Úložný prostor
Komoda se třemi
zásuvkami
HD televize
DVD přehrávač
Koberec

Mzda + 34 %
ZP + SP

Mzda

Kč 85 /
hodina

Počet
kusů

Cena
za kus

2
12
4
12
2
2

799,00
149,00
699,00
399,00
1490,00
1990,00

4

1700,00

1
1
1

Prezentace výzev ze semináře pro žadatele – slide
Způsobilé výdaje a rozpočet - Stanovení výše
osobních nákladů
http://www.esfcr.cz/file/9281/
Prezentace výzev ze semináře pro žadatele – slide
Způsobilé výdaje a rozpočet - Stanovení výše
osobních nákladů
http://www.esfcr.cz/file/9281/
Maximální výše hodinové mzdy při DPP a DPČ
doprovázejících osob
http://www.esfcr.cz/file/9160/

Odkaz - zdroj
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/00267570/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/90176641/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/50196354/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80196357/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/90264218/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S59128935/
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S69929681/

9296,00 www.Expert.cz
1090,00 www.Alza.cz
7280,00 www.Habitat-cz.cz
http://www.onlineshop.cz/sport/fitness-a3349,00 posilovna/trampoliny-2/trampolina-g21-s-ochrannou-siti250cm-cervena-237964P.html)
10425,00 http://eshop.duepietro.cz/detska-hriste/boss-3?l=2

Trampolína

1

Dětské hřiště

1

Notebook

1

7399,00

Pískoviště

1

3917,00

Ogo MINI OGO DISK
SPORT TEAM SOFT TENIS
SET 2

1

Lucio Londero KROKET

1

Acra Létající talíř

3

2

Zdroj výše odměny

https://www.alza.cz/asus-x553ma-bing-sx537b-bilyd2645360.htm?catid=18842920

http://eshop.duepietro.cz/detska-hriste/piskoviste-skrytem-?l=3)
499,00 http://www.sportisimo.cz/ogo/mini-ogo-disk/26482/
http://www.sportisimo.cz/sport-team/soft-tenis-set399,00
2/90309/
http://www.sportisimo.cz/lusio-londero/kroket/49943/
1799,00
99,00

http://www.sportisimo.cz/acra/letajici-talir/45105/
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Míč

3

Tučňáci na ledu
Dino park
Spojuj slůvka-angličtina
jídlo
Úložný box drona
Úložný box Kusiner

1
1

Magnetická tabule

1

Dětské Aktivity

1

Černý Petr Slonisko

2

Kvarteto
Pexeso Pejsci

2
2

Mariáš

2

DVD- Arabela

1

DVD- Lví král

1

DVD- Garfield

1

DVD – 101 Dalmatinů

1

Kancelářský papír
EUROBASIC

6

Fixy Centropen balení

5

Akrylové barvy sada

10

Tempery

5

Vodové barvy

5

Modelovací podložka

25

Lepicí tyčinka Kores

15

Nůžky

10

Barevné křídy

3

Kohinoor pastelky 24ks
v balení

5

Mikrotužka (propiska)

20

Modelína

20

Štětce

2

1
4
3

http://schoolsport.cz/produkty-molitanovy-mic-20-cmdetail-1457
399,00 http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/tucnaci-na-ledu/
219,00 http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/dino-park/
http://www.svet-her.cz/
119,00
120,00

99,00 http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/30219281/
129,00 http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80172827/
http://www.ajprodukty.cz/magneticke-tabule/magnetickatabule/3830496-1403958.wf?gclid=CjwKEAiApYGyBRC266,20
g_jIstuduV8SJABCEzhZXMu33xHnjFS3ZaexXDGtGJHk3Pmyi9
RItsN3p0SF_xoC_7jw_wcB&VAT=1
399,00 http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/activity-deti/
http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/cerny-petr39,00 slonisko/
29,00 http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/kvarteto-porsche/
19,00 http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/pexeso-pejsci/
http://www.svet-her.cz/spolecenske-hry/marias-dvouhlavy39,00
plastova-krabicka/
http://www.dvdeshop.cz/arabela/arabela-se-vraci-aneb768,00
rumburak-kralem-rise-pohadek-7x-dvd-plastova-krabicka
79,00 http://www.dvdeshop.cz/lvi-kral-simba/lvi-kral-simba-8
http://www.dvdeshop.cz/dvd-filmy-za-99-kc/garfield-show99,00
7--primo-z-trouby-dvd--slim-box
http://www.dvdeshop.cz/animovany/101-dalmatinu--dvd189,00
plastova-krabicka
http://www.kancelarskepotreby.cz/kancelar/xerograficky62,00
papir/
http://potreby-skolni.cz/fixy-730503-30-skolni-popisovace45,00
30ks-sada.htm
http://potreby-skolni.cz/akrylove-barvy-40ml-sada-10410,00
kusu.htm
http://potreby-skolni.cz/temperove-barvy-souprava-barvy125,00
162503-10-16ml.htm
http://potreby-skolni.cz/vodove-barvy-barvy-174503-1258,94
brilantni-anilinky-prumer-22-mm.htm
http://potreby-skolni.cz/modelovaci-podlozka-3310048,37
a5.htm
33,96 http://potreby-skolni.cz/lepici-tycinka-kores-20g.htm
http://potreby-skolni.cz/nuzky-14cm-soft-grip-mfp24,94
5010100.htm
http://potreby-skolni.cz/kridy-112506-12-skolni26,39
barevne.htm
http://potreby-skolni.cz/pastelky-koh-i-noor-silne-24-ks242,85
2174n-dlouhe-ryhovane.htm
http://potreby-skolni.cz/mikrotuzka-5780-0-5mm-modra7,84
geometry.htm
http://potreby-skolni.cz/plastelina-131712-10b-200g-1016,53
barev.htm
https://www.barvynaplatno.cz/sada-daVinci-Borstpinsel335,00
Maxi-d722.htm
21

http://www.literis.cz/kniha/maxipes-fik-jiri-salamoun-rudolfcechura/k-1/
http://www.levneucebnice.cz/p/mach-a-sebestova-naKniha Mach a Šebestová
1
189,00
cestach-9788000040301/
Kniha Rumcajs
1
175,00 http://www.martinus.cz/?uItem=52765&z=heureka
Kniha Večerníčkův
http://www.dobre-knihy.cz/vecernickuv-pohadkovy1
398,00
pohádkový špalíček
spalicek-247444.html
http://www.papirnictvipavlik.cz/pestrobarevne-papiry-sadaBarevné papíry
10
20,00
20-listu/?gclid=CK_00v2cg8kCFYoEwwod_SwO-w
Předplatné - Čtyřlístek
1
699,00 http://ctyrlistek.magaziny.cz/
Předplatné - Dráček
1
108,00 http://dracek.magaziny.cz/
http://potreby-skolni.cz/voskovky-5823402-24-kratkeVoskovky
10
20,16
papir.htm
Služby - animační aktivity – vždy jednou za pololetí
Bazén: Dospělý Kč 40/h 4 návštěvy po Kč 40 *2 osoby→ 320 Kč
www.tspe.cz
Děti Kč 30/h
4 návštěvy po Kč 30*20 osob→2400 Kč www.tspe.cz
Divadlo
4
2000,00 http://www.divadelkoproskoly.cz/cenik
Keramický a kreativní kurz
4
2700,00 www.atelierk.cz
90 min po Kč 135 * 20
dětí
Nájem (nákres viz příloha č. 2)
Rozloha Dětský klub: (17 m x 7 m) + (5 m x 3 m) = 134 m2
http://reality.idnes.cz/s/komercniVýpočet nájmu: 134 m2 * Kč 95/m2 = 12 730,00
nemovitosti/nebytove-prostory/pronajemZahrada: (5 m * 14 m) = 70 m2 * Kč 30/m2 = 2 100,00
nebytovych-prostor/pelhrimov/
Celkem Kč 14 830,00
Kniha Maxipes Fík

1

157,00
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Příloha č. 5

Návrh povinného plakátu

Tento projekt

DĚTSKÝ KLUB LACHTÁNEK
Podpora služeb péče o děti 1. stupně
základních škol v době mimo školní
vyučování
je spolufinancován Evropskou unií

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
Pozn.: skutečná velikost plakátu je A3, jedná se o návrh, protože v době dokončení projektu
dosud nebyla k dispozici šablona ke stažení.
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Příloha č. 6

Představení projektu v podniku Conteg, s. r. o.
Foto z jednání s Ing. Miroslavou Válkovou

Příloha č. 7

Představení projektu zástupci města Pelhřimov
Foto z jednání s Ing. Josefem Kochem, místostarostou města Pelhřimov

Příloha č. 8

Žádost o podporu
zpracovaná v internetovém portálu IS KP14+ monitorovacího systému MS2014+

24

1

Žádost o podporu
Identifikace operace
Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (HASH):
Verze:

1x9VKP

Projekt
Číslo a název výzvy:
03_15_013 Podpora služeb péče o děti 1. stupně
základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl m. Prahu
Název projektu – česky:
Název projektu – EN:

Dětský klub Lachtánek
Kids Club Lachtanek

Anotace projektu:
V projektu se jedná o vytvoření Dětského klubu Lachtánek. Umístěním školáka z 1. stupně základních
škol do dětského klubu přispívá ke slaďování rodinného a pracovního života. Vytvoření klubu
doplňuje chybějící kapacity v oblasti péče o děti v době mimo vyučování v Pelhřimově, a to zejména v
odpoledních a podvečerních hodinách. Zajištění hlídání dítěte (pravidelné i nepravidelné) a doprovod
dítěte na kroužky odebere rodičům (otcům i matkám) starost o děti v době, kdy pracují.
Harmonogram projektu
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu:
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:
Doba trvání (v měsících):

1. 7. 2016
30. 6. 2018
24

Příjmy projektu
Jiné peněžní příjmy (JPP):
Příjmy dle článku 61:
Doplňkové informace
Realizace zadávacích řízení na projektu:
Liniová stavba:
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:
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Společný akční plán:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:
CBA:
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: Ano
Veřejná podpora:
Režim financování:
Ex-ante

Specifické cíle

Číslo a název programu:
03 Operační program Zaměstnanost
Číslo a název prioritní osy:
03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo a název investiční priority:
03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud
jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora
stejné odměny za stejnou práci
Číslo a název opatření:
Číslo a název tematického cíle:
TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních
sil
Číslo a název specifického cíle:
03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Procento:
100,00
Kategorie regionu:
Více rozvinuté:
0,00
Méně rozvinuté:
100,00
Posloupnost synergické vazby:

Popis projektu
Jaký problém projekt řeší?
V České republice dochází v některých rodinách ke komplikovanému zapojení rodičů do pracovního
procesu kvůli péči o malé děti. Problém nastává zejména v odpoledních, popřípadě v podvečerních
hodinách. V hlídání a ve výchově dětí v tento čas často rodiče zastupují prarodiče. Každá rodina však
tyto možnosti nemá. Řada zaměstnaných rodičů tento problém řeší prací na zkrácený úvazek, snaží se
volit pracovní dobu tak, aby to vyhovovalo potřebám rodiny, což nepovolí každý zaměstnavatel.
Volba zkráceného úvazku je výhodná pro fungování rodiny a výchovu dětí, ale sociálně slabším
rodinám přináší ekonomické nevýhody. Tento problém mají zejména ženy, které jsou někdy nuceny
vyhledávat zaměstnání bez ohledu na jejich kvalifikaci a schopnosti, které však nabízí možnost úvazku
v rozsahu odpovídajícím potřebám jejich rodiny. Podnikající rodiče jsou také časově omezeni kvůli
hlídání svých dětí.
Tuto situaci řeší i rodiče na Pelhřimovsku, kteří mají děti na 1. stupni základních škol.

Jaké jsou příčiny problému?
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Kapacita školních družin v Pelhřimově je dostatečná, zájemci o umístění do družiny jsou 100 %
uspokojeni. Problémem je délka odpolední provozní doby školních družin, která je většinou do 16:00
- 16:30 h. Ve městě se nachází několik výrobních podniků, kde rodiče pracují na směny. Jedním z
podniků je Agrostroj, a. s., kde pracuje na odpolední směnu průměrně 300 rodičů, kteří vychovávají
102 děti ve věku 6 - 10 let. Dalším podnikem je Rimowa, s. r. o., kde v jedné z výrobních hal pracují ve
vícesměnném provozu rodiče, kteří mají 71 dětí z 1. stupně ZŠ. Vícesměnný provoz mají dále
například podniky Madeta, a.s., Pekárna Adélka, a.s., pracovní dobu delší než je provoz družin mají
úředníci (pondělí, středa) nebo zaměstnanci Nemocnice Pelhřimov.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že 28 % oslovených rodičů má zájem o umístění dětí do dětského
klubu mimo provozní dobu školní družiny, případně o doprovod dětí na kroužky. Zájem o zařízení, ve
kterých je realizováno odpolední a podvečerní hlídání dětí, mají zejména zaměstnaní rodiče s
pracovní dobou delší než je provoz školní družiny a zaměstnaní rodiče pracující na směny. Ve městě
však není ani jedno takové zařízení.
Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zřídit Dětský klub Lachtánek, který umožní umístit malého školáka do zařízení, které
zajistí péči o něj v čase odpovídajícím pracovní době rodiče, podnikatelským povinnostem či jiným
podporovaným aktivitám, či přinese nárůst pracovního zapojení rodičů na trhu práce. Kapacita klubu
je 20 dětí, provozní doba od 12:00 h do 19:30 h. Klub bude zřízen v pronajatých prostorách v
Pelhřimově.
Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Umístěním školáka z 1. stupně základních škol do Dětského klubu Klokánek přispívá ke slaďování
rodinného a pracovního života. Vytvoření klubu doplňuje chybějící kapacity v oblasti péče o děti v
době mimo vyučování v Pelhřimově, a to zejména v odpoledních a podvečerních hodinách. Zajištění
hlídání dítěte (pravidelné i nepravidelné) a doprovod dítěte na kroužky odebere rodičům (otcům i
matkám) starost o děti v době, kdy pracují.
Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Činnost klubu spočívá v pravidelném hlídání dětí pro rodiče, kteří:
- pracují týdně na směny nebo mají odpolední směny a druhý rodič má delší pracovní dobu, pak
využijí dětský klub pravidelně nebo jen v sudé nebo liché týdny,
- potřebují hlídat v některé dny, kdy mají delší pracovní dobu a jejich dítě bude v tyto dny chodit do
klubu,
- mají delší pracovní dobu, studují, podnikají, rekvalifikují se a jejich dítě bude pravidelně chodit do
klubu,
a v nepravidelném hlídání dětí:
- dle potřeb rodičů,
- v případech, kdy nebudou moci prarodiče či jiné osoby, které děti hlídají.
Náplní činnosti klubu není vzdělávání dětí, ale hlídání, program klubu bude přizpůsoben potřebám a
zájmu dětí, budou probíhat pohybové, tvořivé a společenské hry, odpočinek, zpívánky, soutěže aj.,
součástí programu klubu budou nahodilé animační programy (plavání, keramika, divadlo), a to vždy
jedenkrát za pololetí. Další aktivitou je doprovod dětí umístěných v klubu na kroužky.

Sestava vytvořena v MS2014+

NHCECLIB

16.1.2016

4
Popis realizačního týmu projektu:
Realizační tým projektu tvoří:
Hlavní vychovatel - výše úvazku 1,0, hlavní pracovní poměr. Činnost - péče oděti, příprava práce s
dětmi, příprava her a dalších činností s dětmi, požadavky na spotřební materiál, vyzvedávání dětí ve
škole, na obědě a doprovod do klubu, evidence dětí.
Vychovatel - výše úvazku 0,5, dohoda o pracovní činnosti. Činnost - zástup hlavního vychovatele,
doprovod do klubu, dozor při venkovním pobytu, péče o děti, příprava práce s dětmi.
Pomocný vychovatel - výše úvazku 800 h pro 6 osob, dohoda o provedení práce. Činnost Vyzvedávání ze školy/z obědů, doprovod na kroužky, hlídání dětí, dozor při venkovním pobytu.
Koordinátor - výše úvazku 1,0, hlavní pracovní poměr. Činnost - uzavírání smluv, objednávání
majetku, spotřebního materiálu a služeb, práce s mobilní aplikací, práce s evidenčním systémem,
personální činnost, zajištění vedení účetnictví, zajištění pojištění, organizační práce, publicita
projektu, marketing.
Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Veřejnost bude informována o možnosti využití nabízené služby formou mobilní aplikace, pomocí
internetových stránek projektu, dále na facebooku - pelhřimovská skupina, pomocí spolupráce se
základními školami, které mohou informaci předat rodičům, dále bude využito radničních novin, či
spolupráce s mateřským centrem Krteček.
V rámci publicity bude u vchodu do dětského klubu a na stěně uvnitř dětského klubu umístěn plakát
A3, který bude obsahovat informace: název projektu, hlavní cíl projektu, logo EU nesoucí informaci o
ESF a OP Zaměstnanost. K informovanosti veřejnosti o podpoře poskytnuté ze strukturálních fondů
EU bude sloužit informační nástěnka pro rodiče, mobilní aplikace a internetové stránky. Na všech
nástrojích publicity budou uvedena loga.

V čem je navržené řešení inovativní?
Zřízení dětského klubu je inovativní ve vyplnění mezery v mimoškolní péči o děti, která přinese
usnadnění slaďování rodinného a pracovního života, vyloučení obav rodičů, že kvůli péči o děti
přijdou o své zaměstnaní či pracovní zakázky. Inovativní je také použití moderní mobilní aplikace na
zajištění hlídání dětí a doprovodu na kroužky. Další výhodou je zapojení zletilých studentů škol
pedagogických oborů (i těch, kteří o studiu uvažují) do činnosti dětského klubu.
Jaká existují rizika projektu?
Rizikem projektu může být nedostatečný zájem rodičů v některé dny, větší důvěra s hlídáním u
příbuzných lidí, velká nemocnost dětí.
Klíčová slova:

Sestava vytvořena v MS2014+

NHCECLIB

16.1.2016

5

Cílové skupiny

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi
Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou zaměstnaní rodiče pracující na směny a rodiče s pracovní dobou delší než je
provoz školní družiny. Jedná se zejména o rodiče pracující v podnicích Agrostroj, a.s. a Rimowa, s. r. o,
Conteg, s.r.o., rodiče, kteří pracují na úřadech (pondělí, středa), rodiče - zaměstnanci Nemocnice
Pelhřimov, Madeta, a. s., Pekárna Adélka, a. s. Cílovou skupinou jsou také rodiče OSVČ s pracovními
povinnostmi v odpoledních a podvečerních hodinách, studující rodiče, nezaměstnaní rodiče, který
aktivně hledají práci, případně absolvují rekvalifikační kurz. Tyto skutečnosti musí rodiče doložit
potvrzením.
Do cílové skupiny patří i rodiče, zejména matky, které z důvodů péče o děti pracují na zkrácený úvazek
a pro které to znamená ekonomické či sociální znevýhodnění (nižší mzda a nižší růst mezd, snížená
možnost kariérního postupu, nižší sociální ochrana včetně dopadů na důchod) a z těchto důvodů chtějí
pracovat na celý úvazek. Obecně se jedná se o rodiče dětí, které chodí na 1. stupeň základních škol.

Umístění
Dopad projektu:

CHKO/NP

CZ063 Kraj Vysočina

Místo realizace projektu:

CHKO/NP

CZ063 Kraj Vysočina
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Klíčové aktivity
Název klíčové aktivity:

Vybavení dětského klubu

Popis klíčové aktivity:
Vybavení prostor (objednání a nákup nábytku, koberce, televize, DVD přehrávače, notebooku,
příprava zahrady, nákup trampolíny, dětské hřiště, pískoviště).
Vytvoření webových stránek a mobilní aplikace pro rodiče (bude obsahovat stáhnutí aplikace,
vyplnění osobních údajů, rezervace místa v dětském klubu, informace o dětském klubu).
Aktivita bude trvat od 1. 7. 2016 - 31. 8. 2016.
Aktivitu zajistí koordinátor.

Přehled nákladů:
Neodpisovaný hmotný majetek: 68 316,00 Kč.
Nájem 2 měsíce: 29 660 Kč.
Náklady celkem: 97 976 Kč.

Název klíčové aktivity:

Příprava činnosti dětského klubu

Popis klíčové aktivity:
Uzavírání smluv s rodiči, evidence a kontrola požadovaných potvrzení (na každé pololetí školního
roku).
Příprava fungování dětského klubu (příprava a vedení evidenčního systému, plán činnosti, návštěvní
řád, zajištění pojištění, objednávka příležitostných animačních aktivit a služeb, uzavírání provozních
smluv).
Nákup spotřebního materiálu (hračky, hry, výtvarné a sportovní potřeby, tabule, knihy, DVD,
časopisy) na začátku aktivity a průběžně podle potřeby.
Aktivita bude trvat od 1. 8. 2016 - 30. 6. 2018.
Aktivitu zajistí koordinátor.
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Přehled nákladů:
Nájem 22 měsíců: 326 260 Kč (od 09/2016 do 06/2018)
Spotřební materiál 70 %: 13 400,46 Kč (na začátku aktivity), 30 %: 5 743,06 Kč (bude dokupován
průběžně), celkem spotřební materiál 19 143,52 Kč.
Animační služby 21 520 Kč (vždy 1 x za pololetí).
Náklady celkem: 366 923,52 Kč.
Název klíčové aktivity:

Hlídání

Popis klíčové aktivity:
Příprava aktivit pro děti - program klubu bude přizpůsoben potřebám a zájmu dětí, budou probíhat
pohybové, tvořivé a společenské hry, odpočinek, zpívánky, soutěže.
Doprovod dětí ze školy/z oběda do klubu.
Krátkodobé i pravidelné hlídaní dětí.
Animační programy-nahodile (plavání, keramika, divadlo).
Vedení evidence dětí.
Aktivita bude trvat od 1. 8. 2016 - 30. 6. 2018, v srpnu 2016 a v srpnu 2017 bude probíhat příprava
aktivit pro děti, hlídání dětí bude probíhat ve školním roce 2016/17 a 2017/18, vždy mimo hlavní
prázdniny. V období ostatních prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, velikonoční) a ve dnech
ředitelského volna bude klub v provozu.
Aktivitu zajistí hlavní vychovatel, vychovatel a pomocní vychovatelé
Přehled nákladů:
Mzdy hlavní vychovatel za 23 měsíců (včetně ZP a SP): 708 860 Kč.
Mzdy vychovatel za 20 měsíců (včetně ZP a SP): 268 000 Kč.
Mzdy pomocný vychovatel: za 400 h 34 000 Kč.
Náklady celkem: 1 010 860 Kč.
Název klíčové aktivity:

Doprovod na kroužky

Popis klíčové aktivity:
Vyzvednutí z oběda/ze školy nebo z klubu.
Dovedení na kroužek
Přivedení z kroužku do klubu.
Aktivita bude trvat od 1. 9. 2016 - 30. 6. 2018, vždy mimo hlavní prázdniny. V období ostatních
prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, velikonoční) a ve dnech ředitelského volna bude doprovod
probíhat.
Aktivitu zajistí pomocní vychovatelé.
Přehled nákladů:
Mzdy pomocný vychovatel za 400 h 34 000 Kč.
Náklady celkem: 34 000 Kč.
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Etapy
Rozpočet jednotkový
Cena jednotky

Počet
jednotek

0,00
0,00
0,00
0,00
30 820,00
0,00
13 400,00
0,00
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
0,00
20,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
799,00
149,00
699,00
399,00
1 490,00

0,00
0,00
0,00
2,00
12,00
4,00
12,00
2,00

443 379,52
0,00
68 316,00
1 598,00
1 788,00
2 796,00
4 788,00
2 980,00

29,37
0,00
4,52
0,11
0,12
0,19
0,32
0,20

1.1.3.2.2.06 Úložný prostor

1 990,00

2,00

3 980,00

0,26

1.1.3.2.2.07 Komoda se třemi zásuvkami

1 700,00

4,00

6 800,00

0,45

1.1.3.2.2.08 HD televize

9 296,00

1,00

9 296,00

0,62

1.1.3.2.2.09 DVD přehrávač

1 920,00

1,00

1 920,00

0,13

1.1.3.2.2.10 Koberec

7 280,00

1,00

7 280,00

0,48

1.1.3.2.2.11 Trampolína

3 349,00

1,00

3 349,00

0,22

1.1.3.2.2.12 Pískoviště

3 917,00

1,00

3 917,00

0,26

10 425,00

1,00

10 425,00

0,69

Kód

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.1
1.1.1.3
1.1.1.3.1
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.2
1.1.3.2.2.01
1.1.3.2.2.02
1.1.3.2.2.03
1.1.3.2.2.04
1.1.3.2.2.05

Název

Celkové způsobilé výdaje
Přímé náklady
Osobní náklady
Pracovní smlouvy
Hlavní vychovatel
Dohody o pracovní činnosti
Vychovatel
Dohody o provedení práce
Pomocná vychovatelka
Cestovné
Zahraniční cesty místního personálu
Cesty zahraničních expertů
Zařízení a vybavení, včetně nájmu
(i nemovitostí) a odpisů
Investiční výdaje
Pořízení odpisovaného nehmotného
majetku
Pořízení odpisovaného hmotného
majetku
Neinvestiční výdaje
Neodpisovaný nehmotný majetek
Neodpisovaný hmotný majetek
Kulatý dětský stůl
Kulaté židličky
Stůl
Židle
Otočné křeslo

1.1.3.2.2.13 Dětské hřiště
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Procento

1 887 199,40 125,00
1 509 759,52 100,00
1 044 860,00 69,21
708 860,00 46,95
708 860,00 46,95
268 000,00 17,75
268 000,00 17,75
68 000,00
4,50
68 000,00
4,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443 379,52 29,37
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1.1.3.2.2.14 Notebook

7 399,00

1,00

7 399,00

0,49

0,00

0,00

19 143,52

1,27

1.1.3.2.3.01 Sada výtv. potřeb (tužky, ořezávátka,
čtvrtky, bloky)
1.1.3.2.3.02 Ogo MINI OGO DISK

200,00

20,00

4 000,00

0,26

499,00

1,00

499,00

0,03

1.1.3.2.3.03

399,00

1,00

399,00

0,03

1 799,00

1,00

1 799,00

0,12

1.1.3.2.3.05 Acra Létající talíř

99,00

3,00

297,00

0,02

1.1.3.2.3.06 Kancelářský papír EUROBASIC

62,00

6,00

372,00

0,02

1.1.3.2.3.07 Fixy centropen balení 30ks

45,00

5,00

225,00

0,01

1.1.3.2.3.08 Akrylové barvy

419,00

3,00

1 257,00

0,08

1.1.3.2.3.09 Tempery

125,00

5,00

625,00

0,04

58,94

5,00

294,70

0,02

8,37

20,00

167,40

0,01

1.1.3.2.3.12 Nůžky

24,94

10,00

249,40

0,02

1.1.3.2.3.13 Barevné křídy

26,39

3,00

79,17

0,01

1.1.3.2.3.14 Pexeso Pejsci

19,00

2,00

38,00

0,00

39,00
242,85
7,84
29,00
16,53
120,00
335,00
768,00
79,00
99,00
189,00
155,00
157,00
189,00
175,00
398,00

2,00
5,00
20,00
2,00
20,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

78,00
1 214,25
156,80
58,00
330,60
360,00
670,00
768,00
79,00
99,00
189,00
310,00
157,00
189,00
175,00
398,00

0,01
0,08
0,01
0,00
0,02
0,02
0,04
0,05
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,03

20,00
699,00
408,00
399,00
219,00
119,00
439,00
39,00

10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

200,00
699,00
408,00
399,00
219,00
119,00
439,00
78,00

0,01
0,05
0,03
0,03
0,01
0,01
0,03
0,01

1.1.3.2.3

Spotřební materiál

Sport team soft tenis set

1.1.3.2.3.04 Lucio Londero KROKET

1.1.3.2.3.10 Vodové barvy
1.1.3.2.3.11 Modelovací podložka

1.1.3.2.3.15
1.1.3.2.3.16
1.1.3.2.3.17
1.1.3.2.3.18
1.1.3.2.3.19
1.1.3.2.3.20
1.1.3.2.3.21
1.1.3.2.3.22
1.1.3.2.3.23
1.1.3.2.3.24
1.1.3.2.3.25
1.1.3.2.3.26
1.1.3.2.3.27
1.1.3.2.3.28
1.1.3.2.3.29
1.1.3.2.3.30
1.1.3.2.3.31
1.1.3.2.3.32
1.1.3.2.3.33
1.1.3.2.3.34
1.1.3.2.3.35
1.1.3.2.3.36
1.1.3.2.3.37
1.1.3.2.3.38

Mariáš
Pastelky Koh-i-noor
Mikrotužka
Kvarteto
Modelína
Míče
Sada štětců
DVD-Arabela
DVD-Lví král
DVD-Garfield
DVD-101 Dalmatínů
Sada na písek
Kniha-Maxipes Fík
Kniha-Mach a šebestová
Kniha-Rumcajs
Kniha-Večerníčkův pohádkový
špalíček
Barevné papíry
Předplatné Čtyřlístek
Předplatné-Dráček
Desková hra Tučňáci na ledu
Desková hra Dino park
Desková hra - Spojuj jídla
Aktivity pro Děti
Černý Petr
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1.1.3.2.3.39
1.1.3.2.3.40
1.1.3.2.3.41
1.1.3.2.4

1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.7
1.2

Úložný box
Úložný box KUSINER
Magnetická tabule
Nájem/operativní leasing
odpisovaného majetku
Nájem dětského klubu a zahrady
Odpisy majetku
Nákup služeb
Bazén-dospělý
Bazén-Děti
Keramický a kreativní kurz
Divadelní představení
Drobné stavební úpravy
Přímá podpora cílové skupiny
Mzdové příspěvky
Cestovné a ubytování
Příspěvek na péči o dítě a další závislé
osoby
Příspěvek na zapracování
Jiné
Křížové financování
Nepřímé náklady

2

Celkové nezpůsobilé výdaje

1.1.3.2.4.1
1.1.3.2.5
1.1.4
1.1.4.01
1.1.4.02
1.1.4.03
1.1.4.04
1.1.5
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3

Sestava vytvořena v MS2014+
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99,00
129,00
266,20
0,00

4,00
3,00
1,00
0,00

396,00
387,00
266,20
355 920,00

0,03
0,03
0,02
23,57

14 830,00
0,00
0,00
80,00
600,00
2 700,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

355 920,00
0,00
21 520,00
320,00
2 400,00
10 800,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23,57
0,00
1,43
0,02
0,16
0,72
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
377 439,88

0,00
0,00
0,00
25,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Přehled zdrojů financování
Fáze přehledu financování:
Měna:
Název etapy:
Celkové zdroje:
Celkové nezpůsobilé výdaje:
JPP nezpůsobilé:
Celkové způsobilé výdaje:
Jiné peněžní příjmy (JPP):
CZV bez příjmů:
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:
Příspěvek Unie:
Národní veřejné zdroje:
Podpora celkem:
Soukromé:
EIB:
Finanční mezera:
Vlastní zdroj financování:
% vlastního financování:
Zdroj financování vlastního podílu:

Žádost o podporu
CZK
1 887 199,40
0,00
1 887 199,40
1 887 199,40
1 604 119,49
283 079,91
1 887 199,40
1 887 199,40
0,00
0,00
Národní soukromé zdroje

Finanční plán
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:

1
1. 8. 2016

Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

Ano
754 879,76
0,00
0,00
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Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:

2
1. 1. 2017

Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:

Ne
377 439,88
0,00
0,00

Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

377 439,88
0,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:

3
1. 7. 2017

Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

Ne
377 439,88
0,00
0,00
377 439,88
0,00
0,00

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:

4
1. 1. 2018

Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

Ne
377 439,88
0,00
0,00
377 439,88
0,00
0,00
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Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:

5
30. 6. 2018

Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:

Ne
0,00
0,00
0,00
754 879,76
0,00
0,00

Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:
Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Zálohová platba:
Záloha - plán:
Záloha - Investice:
Záloha - Neinvestice:
Vyúčtování - plán:
Vyúčtování - Investice:
Vyúčtování - Neinvestice:
Vyúčtování - plán očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:
Závěrečná platba:

Sestava vytvořena v MS2014+
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1 887 199,40
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Kategorie intervencí
Oblast intervence

Tematický cíl
Kód tematického cíle:
Název tematického cíle:
mobility pracovních sil
Specifický cíl:

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Procentní podíl:
Indikativní alokace:

100
1 604 119,49

08
Podpora udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a podpora

Forma financování
Kód formy financování:
Název formy financování:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Typ území
Kód typu území:
Název typu území:
obyvatel)
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území:
Název typu území:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Kód typu území:
Název typu území:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

1
Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000

2
Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)
3
Venkovské oblasti (řídce osídlené)

Mechanismus územního plnění
Kód mechanismu územního plnění:
Název mechanismu územního plnění:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Sestava vytvořena v MS2014+
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Vedlejší téma ESF

Ekonomická aktivita
Kód ekonomické aktivity:
Název ekonomické aktivity:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:
Lokalizace
Kód lokalizace:
Název lokalizace:
NUTS2:
NUTS1:
Procentní podíl:
Indikativní alokace:

Sestava vytvořena v MS2014+
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Indikátory
Kód indikátoru:
50001
Název:
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo
vzdělávacích zařízení
Měrná jednotka:
Osoby
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
20,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2018
Envi:
Ne
Definice indikátoru:
Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací
zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem.
"Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo
jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných
uživatelů, který je obyčejně vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).
Popis hodnoty:
Jedná se o maximální kapacitu Dětského klubu Lachtánek.
Kód indikátoru:
50130
Název:
Počet osob pracujících v rámci flexibilních forem práce
Měrná jednotka:
Osoby
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
6,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2018
Envi:
Ne
Definice indikátoru:
Osoba pracující na jednu z těchto forem práce:
? práce konaná alespoň z 50 % fondu pracovní doby doma, resp. mimo stálou provozovnu
? zkrácený pracovní úvazek s plnou přítomností na pracovišti nebo kombinující práci z domova s prací
v zaměstnání
o a) pravidelný (např. 5x týdně 4 hodiny)
o b) flexibilní (20 hodin týdně)
? stlačený pracovní týden (např. 20-40 hodin týdně ve 3-4 dnech v průběhu týdne)
? sdílené pracovní místo (částečný úvazek a sdílení pracovního místa s další osobou)
? práce na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce s docházkou do
zaměstnání dle dohody se zaměstnavatelem (na pracovišti, kde tato forma doposud nebyla
zavedena)
Osoba se započítává pouze tehdy, byla-li před vstupem do projektu nezaměstnaná, neaktivní, nebo
měla nižší úvazek.
Popis hodnoty:
Jedná se o zletilé studenty, kteří budou pracovat na DPP (převádění dětí, doprovod na kroužky,
pomocné činnosti při hlídání dětí).
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Kód indikátoru:
60000
Název:
Celkový počet účastníků
Měrná jednotka:
Osoby
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
Cílová hodnota:
30,000
Datum cílové hodnoty:
30. 6. 2018
Envi:
Ne
Definice indikátoru:
Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační struktury,
osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na
počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou
bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu
projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Popis hodnoty:
Cílová hodnota 30 rodičů (rodin), které umístí dítě do Dětského klubu Lachtánek alespoň po dobu 40
hodin.

Kód indikátoru:
62600
Název:
účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Měrná jednotka:
Osoby
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 7. 2016
Cílová hodnota: Datum
cílové hodnoty:
Envi:
Ne
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF projektu. Potvrzení o kvalifikaci je
udíleno na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle
předem nastavených standardů. V rámci výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a
potvrzení kvalifikací jsou přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru
započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací.?Po ukončení své účasti? znamená
do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu.
Popis hodnoty:
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Kód indikátoru:
62800
Název:
Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti
hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou
zaměstnaní, a to i OSVČ**
Měrná jednotka:
Osoby
Výchozí hodnota:
0,000
Datum výchozí hodnoty:
1. 7. 2016
Cílová hodnota: Datum
cílové hodnoty:
Envi:
Ne
Definice indikátoru:
Účastníci, kteří jsou při vstupu do projektu identifikováni jako znevýhodnění účastníci a zároveň po
ukončení účasti v projektu jsou vykazováni alespoň v jednom z indikátorů C/ESF/24, C/ESF/25,
C/ESF/26 a C/ESF/27.Znevýhodnění účastníci jsou definováni v rámci indikátorů - C/ESF/12 ?účastníci
žijící v domácnostech, jejichž žádný člen není zaměstnán? - C/ESF/14 ?účastníci žijící v domácnostech,
mezi jejímiž členy je pouze jedna dospělá osoba a jejichž členy jsou i vyživované děti?- C/ESF/15
?migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou
Romové)?- C/ESF/16 ?Osoby se zdravotním postižením?- C/ESF/17 ?Jiné znevýhodněné osoby??Po
ukončení své účasti? znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti v projektu.?hledají
zaměstnání? je definováno dle indikátoru C/ESF/24 ?Neaktivní účastníci, kteří znovu začali hledat
zaměstnání po ukončení své účasti??jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy? je definováno dle
indikátoru C/ESF/25 ?účastníci v procesu vzdělávání / odborné přípravy po ukončení své
účasti??rozšiřují si kvalifikaci? je definováno dle indikátoru C/ESF/26 ?účastníci, kteří získali kvalifikaci
po ukončení své účasti??jsou zaměstnaní, a to i OSVČ? je definováno dle indikátoru C/ESF/27
?Zaměstnaní účastníci, včetně OSVČ, po ukončení své účasti?
Popis hodnoty:
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Horizontální principy
Projekt je zaměřen na udržitelnou zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v zaměstnání.

Horizontální princip:
Rovné příležitosti a nediskriminace
Vliv projektu na horizontální princip:
Cílené zaměření na horizontální princip
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
V naší společnosti zajišťují péči o děti v rodině většinou ženy. Z důvodů péče o malé děti mají ztížený
přístup na trh práce, případně pracovní postup. Vytvořením Dětského klubu Lachtánek lze
podpořit slaďování rodinného a pracovního života.

Horizontální princip:

Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip:
Neutrální k horizontálnímu principu
Popis vlivu projektu na horizontální princip:

Horizontální princip:
Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip:
Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis vlivu projektu na horizontální princip:
Projekt je zaměřen na podporu rodičů - otců a matek, dále matek a otců, kteří jsou s dětmi sami.
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