AMU = DAMU + FAMU + HAMU

Školička AMU-jaké formy péče o děti upřednostňujete?

Shrnutí a doporučení.
Shrnutí:
Ve dnech 21. 9. až 8.10 proběhlo mezi zaměstnanci a studenty AMU dotazníkové šetření, jehož cílem
bylo zjistit potřeby rodičů s malými dětmi v oblasti poskytování služeb péče o děti.
Šetření bylo rozhodnutím akademického senátu dne 1.6. zadáno neziskové organizaci Prostor pro
rodinu, o.s., která se dlouhodobě zabývá vzděláváním a poradenstvím v oblasti poskytování služeb
péče o děti, iniciátorem a koordinátorem zjišťování potřeb rodičů je pan Ladislav Greiner z FAMU.
Na základě osobních konzultací s panem Greinerem a fokusní skupiny, která se sešla pod patronací
pana Michala Lázňovského na DAMU, složené ze zaměstnanců a studentů AMU dne 1.9. 2015, byl
vytvořen dotazník, který zohledňoval specifika rodičů zaměstnaných či studujících na AMU.
Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech 21.9. až 8.10. Dotazník zcela vyplnilo celkem 170
respondentů a respondentek, z toho 62% studujících (106 osob) a 30% (51 osob)interně
zaměstnaných, nejvíce z divadelní a filmové fakulty.
Podrobný přehled je uveden ve výsledcích průzkumu, který je nedílnou součástí této zprávy jako
příloha 1.
Výsledkem šetření je zájem 161 rodičů, kteří by uvítali zřízení „školičky“, která by poskytovala péči o
děti od 1 roku a jejíž provoz by byl přizpůsoben specifickým potřebám rodičů na AMU.
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Stručná charakteristika „školičky“ dle největšího zájmu rodičů:
(Pro tento účel je charakteristika definována z nejčastějších odpovědí rodičů v průzkumu.
Zohledněny jsou pouze hodnoty s největší preferencí na 1. případně na 2. místě.)
Jako největší potřebu, rodiče souhrnně uváděli potřebu flexibilní služby péče o děti v blízkosti některé
z fakult, která by byla provozována mezi 8-20 hodinou, pravidelně, v malé skupině do 12 dětí, kde by
výchova a péče probíhala podobně jako v MŠ, a byla doplněna o zájmové kroužky dětí a příležitostné
hlídání.
Věk dětí:
O tuto službu mají zájem zejména rodiče 3.-5ti letých dětí (téměř 56%) a 2-3 letých dětí (téměř 48%),
není zanedbatelná ani část rodičů s dětmi 1-2 roky(43%). Procentuální podíl vyplývá zejména ze
skutečnosti, že někteří rodiče by pravděpodobně umístili 1,2, i 3 různě staré děti, případně mohli
vyjádřit své přání pro brzkou budoucnost a mohli tedy označit více odpovědí.
Umístění školičky:
58% rodičů uvádí, že je pro ně důležité, kde přesně by byla služba poskytována, a v další otázce jako
optimální vnímají poskytování služeb péče o děti v blízkosti některé z fakult (69%), nebo v dojezdové
blízkosti mezi svým domovem a fakultou (32%).
Provozní doba:
Více než polovina rodičů (téměř 68%) upřednostňuje flexibilní provozní dobu mezi 8.-20. hodinou,
další velká část rodičů, si přeje provoz školičky v době: 8.30-16.30 hodin. Největší počet rodičů zatím
neví, zda by využili provoz školičky i během prázdnin.
Stravování:
Zajištění stravy pro děti ve školičce by uvítalo celkem 88,8 % rodičů.
Program:
Program ve školičce by dle rodičů měl být, spíše než na jednotlivé pedagogické proudy zaměřený
zejména na hudební, výtvarné a tvůrčí činnosti (téměř 58%), spolu s pohybovými dovednostmi. Více
než polovina rodičů pokládá za velmi přínosný také program, který aplikují zejména Lesní školky.
Pokud by to provoz ve školičce umožňoval, rodiče by uvítali i další činnosti, např. jazykové kroužky, a
další zájmové tvůrčí aktivity či divadelní kroužek.
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Spolupráce rodičů:
Velká část rodičů nabízí něco darovat (48 osob), případně nabízí pomoc při malování a zařizování
prostoru (42 osob). Další rodiče označili zájem spolupracovat jako dobrovolníci (13 osob) nebo vést
kroužky (16 osob).
Při vzniku nového zařízení péče nabídlo spolupráci celkem 44 osob, kteří na sebe také uvedli kontakt.
Rodiče také navrhují jméno pro školičku, celkem 37x, více se objevují názvy: ŠAMU-školička AMU,
Amáček,MAMU, nebo také : zAMámU, Amuška, a další…

Financování:
Pro více než 50% rodičů je přijatelné zaplatit měsíčně za péči o děti finanční částku do 2000 korun.
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Doporučení na řešení potřeb rodičů včetně návrhů služeb péče o děti.
1- Vznik Mateřské školy AMU:
Mateřskou školou může být zařízení s kapacitou min.12 dětí. AMU může být zřizovatelem MŠ.
Vybudování MŠ se řídí dle školského zákona, kde jsou vymezeny i hygienická pravidla. Stát přispívá
poměrnou částkou na každé dítě, tzv. normativ., pro dosažení získání normativu je třeba zápis ve
školském rejstříku. V tom případě je nutné splnit v 1 roce fungování 60% povinných podmínek pro
provoz a v dalším roce již 100% podmínek provozu dle školského zákona. V jedné třídě MŠ může být
25-28 dětí výjimečně i 30 dětí, které vedou dvě učitelky s pedagogickým vzděláním. MŠ zpravidla
navštěvují děti od tří let, ve výjimečných případech lze přijmout i děti od dvou let.
Výhody: Mateřské školy jsou obecně velmi dobře společností vnímány a podporovány, zejména díky
dobré tradici, nízkým nákladům za péči a výchovu a vyškolenému pedagogickému personálu i
podávání celodenní stravy. MŠ jsou vzdělávacími institucemi a s dětmi pracují dle Rámcově
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.(Stát platí na dítě tzv. normativ-částku kolem 30004000měsíčně).
Rizika: Nárok na prostor, hygienické předpisy a možnosti pronájmu na Praze 1. Mateřské školy musí
mít i prostorové zázemí pro děti venku. Díky vysokým nárokům, delší čas na zřízení MŠ. Pokud by
provoz měl kopírovat potřeby rodičů, bylo by třeba více personálu a tím by se služba stala ještě
finančně náročnější. Vzhledem k počtu rodičů, kteří mají zájem o službu péče o děti, by mateřská
škola AMU musela mít poměrně velkou kapacitu kolem 90 míst. Rodiče se v dotazníku vyjadřují spíše
v opačném trendu, preferují péči o děti v malé skupině do 12 dětí. Mateřská škola by musela mít min.
3 třídy do 30 dětí.
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2-Dětská skupina
Nová forma zařízení péče o malé děti, dle zákona 247/2014.V DS je možné pečovat o děti od 1 roku
do začátku školní docházky. Nejmenší DS vzniká od 4 dětí, a může být provozována v bytovém
prostoru, pro který platí jen minimální úpravy pro provoz péče o děti. Největší DS je 24 dětí, kdy se
hygienická pravidla blíží pravidlům pro MŠ. Dětská skupina je hojně využívána státními institucemi a
soukromými zaměstnavateli i vysokými školami, zejména pro zaměstnance. Náklady si zřizovatelé
mohou odečíst ze základu daně. Provoz je uzpůsoben flexibilně, dle potřeb rodičů, výchova a péče
probíhá podobně jako MŠ, každá dětská skupina si ale může nastavit vlastní plán výchovy a péče,
zejména v souvislosti s věkem dětí a zaměřením, které nabízí. Strava může být připravena v DS, nebo
je možné jí dovážet např. z okolní MŠ, ZŠ nebo zaměstnanecké jídelny, či menzy. Obvyklé také bývá
objednávání jídel z restaurací se zdravou výživou, nebo docházení dětí na obědy do jiného,
podobného zařízení.
Pro zřízení DS do 12 dětí platí zvláštní hygienická vyhláška, hygienické parametry jsou nižší než v MŠ.
Výhody:
Zřízení DS nejvíce odpovídá požadavkům rodičů, které vyplynuly z průzkumu potřeb. Zřízení DS není
tak časově i finančně náročné jako např. varianta MŠ. Pro DS s kapacitou do 12 dětí je nutné získat
prostor min. 36m2. Takový prostor by mohl být z našeho hlediska v Praze 1 lépe dostupný
k pronájmu. Děti se mohou v DS střídat, zapsaných tedy může být i více dětí než 12. Jeden zřizovatel
může mít i více DS. Prostor DS, může být využit v hodinách, kdy nebude naplněná kapacita i jako
dětský koutek, pro nárazové hlídání dětí. Pečovatelky nemusí mít pedagogické vzdělání, ale je
povinné vzdělání odpovídající vázané živnosti pro péči o děti do 3. let. Je třeba mít vlastní plán
výchovy a péče, a nastavit vlastní provozní řád. Pečovatelky v DS mohou být k dispozici rodičům
mimo pracovní dobu v DS, v případě potřeby nárazového hlídání např. doma.
V rámci dotací ESF, MPSV chystá v brzké době v programu OPZ vyhlášení výzvy na zřizování DS a
dalších alternativních forem služeb péče o předškolní děti. Více informací zde:
http://www.esfcr.cz/planovana-vyzva-na-podporu-zarizeni-pece-odeti?lang=1&ref=m&source=email
V rámci AMU by tak mohlo vzniknout i více dětských skupin.
Rizika:
Náročnost vyhledání vhodných prostor na Praze 1, které by pronajímatel poskytl pro práci s dětmi.
Vytvoření kritérií pro rodiče, kteří získají místo v DS, možná nespokojenost rodičů, kteří místo v DS
nezískají.
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3-Profesionální chůva:
Profesionální chůva pracuje zpravidla na volnou, nebo vázanou živnost.
Vázaná živnost: Péče o děti do tří let
Volné živnosti:72- Mimoškolní výchova a vzdělávání (včetně lektorské činnosti) platí pro děti od 3.
Let. 79 Péče o rodinu a domácnost (včetně práce hospodyně).
Může pracovat ve své domácnosti, nebo v domácnosti rodiny, případně jinde, připravuje pro děti i
stravu.
Výhody:
Výhodou je zejména její flexibilita. Není stanoveno, o kolik dětí může maximálně pečovat. Je možné,
aby chůvu platilo více rodičů společně.
Rizika:
Péče v domácnosti, která je vhodná pro malé děti (cca 1-2 roky), pro starší děti je vhodnější mít
připravené prostředí . Starší děti okolo 3. let již zpravidla vyhledávají společnost ostatních dětí.
Řešení absencí chůvy- je vhodné mít zástupnou osobu (osoby).
Od září 2014 spolu s platností zákona 247/2014 je možný odpočet, poměrné částky až do výše
minimální měsíční mzdy, za využití služeb péče o děti, ze základu daně. (Platí pro všechny 3 výše
navržené varianty).
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Prostor pro rodinu, o.s.
Nezisková organizace, která je od r. 2008 zaměřena zejména na podporu rodičů při slaďování práce a
rodiny. Působí zejména ve vzdělávání, poradenství a osvětě v oblasti nových služeb péče o malé děti.
Pořádá semináře a vzdělávací programy pro osoby pečující o malé děti. Seznam zařízení péče o děti,
které založili absolventi a absolventky vzdělávacích aktivit, jsou uvedeny na webových stránkách
www. Prostorprorodinu.cz
Prostor pro rodinu, je také od května 2015 autorizovanou osobou pro realizaci zkoušek dle Národní
soustavy kvalifikací „Chůva pro péči o děti do začátku školní docházky“.
Zatím poslední ukončený projekt,“Vytváření nástrojů na zlepšování pro-rodinné politiky u
zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji“, během kterého vzniklo celkem 10 zařízení
péče o malé děti, a na které Prostor pro rodinu,o.s.čerpal dotace ESF v letech 2012-2014
(z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost) byl prezentován Evropské komisi v Bruselu a
je zařazen a zpřístupněn v databázi projektů ESF, jako příklad osvědčeného postupu.
Prostor pro rodinu,o.s působí v Praze, v Libereckém a Jihomoravském kraji, a jeho webové stránky
jsou: prostorprorodinu.cz a firmaprorodinu.cz.

Adresa pražské kanceláře:
Thákurova 3
Praha 6
Tel: 774402131
info@prostorprorodinu.cz

V Praze, 13.10. 2015
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