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MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 

Operační program Zaměstnanost 
Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních 

škol v době mimo školní vyučování 
 
Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování, která rodičům 
dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. 
 
Podmínkou je, aby děti, které dochází do zařízení či využívají jiných jeho služeb, byly žáky 1. stupně základní 
školy (popř. přípravné třídy ZŠ). Výzva je zaměřena na posílení služeb zajišťujících péči o děti (využitím nabídky 
spontánních činností např. různorodé hry uvnitř nebo venku) v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání, nikoliv na 
mimoškolní vzdělávací aktivity. Projekty nesmí obsahovat výuku a doučování školních předmětů včetně cizích 
jazyků, ani nahrazovat zájmové či sportovní kroužky tj. projekt nesmí být jednostranně zaměřen. 
 
Podporované aktivity 
 
A. Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy 
 
Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem (školní družiny, školní 
kluby), a dobu provozu přizpůsobí potřebám rodičů (oproti současné nabídce družin též v časných ranních 
hodinách a až do pozdního odpoledne, v odůvodněném případě i přes víkendy a v nočních hodinách). 
 
V žádosti o podporu žadatel musí stanovit kapacitu zařízení (min. 5 dětí) dle předpokládaného počtu 
přihlášených dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto aktivitu, vždy však rozměrem min. 
2 m2 prostoru podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě. 
 
Zařízení péče o děti 1. stupně základní školy představuje péči o dítě mimo školních prázdniny. Zařízení může být 
provozováno i v prostorách, ve kterých je provozována družina podle školského zákona, ale není možný 
překryv doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena. 
 
B. Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin 
 
Příměstský tábor představuje péči o dítě pouze v dnech školních prázdnin (vyhlášených MŠMT). 
 
V žádosti o podporu žadatel musí stanovit kapacitu zařízení (min. 5 dětí) dle předpokládaného počtu 
přihlášených dětí a v souladu s nastaveným úvazkem pečujících osob pro tuto aktivitu, vždy však rozměrem min. 
2 m2 prostoru podlahové plochy pro pobyt na 1 dítě. 
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C. Doprovod dětí 
 
Doplňková aktivita, kterou není možné realizovat bez současné realizace aktivity A nebo B. Přihlášené děti 
musí být zároveň přihlášené v primární aktivitě A nebo B. 
 
Doprovod dětí (mezi místem realizace aktivity A nebo B, školou a kroužky a zájmovými aktivitami představuje 
péči o dítě pouze v provozní době primární aktivity A nebo B. 
 
D. Společná doprava dětí 
 
Společnou dopravu dětí lze provozovat mezi místem realizace aktivity A nebo B, školou a domovem dítěte. 
 
Doprava dále může být provozována, pouze pokud platí alespoň jedno z kritérií: 

 neexistuje žádné spojení, 

 neexistuje vhodné spojení hromadnou dopravou ve vhodném čase, 

 návaznost spojů je komplikovaná např. přestupy, čekání na jednotlivé spoje.  
 
Míra podpory 
 

Typ organizace EU podíl Státní rozpočet Příjemce 

Právnické osoby vykonávající činnost škol a 
školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku)  

85% 10% 5% 

Kraje, obce, příspěvkové organizace zřizované kraji 
a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), 
dobrovolné svazky obcí  

85% 10% 5% 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně 
prospěšnou činnost *  

85% 15% 0% 

Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle 
školského zákona (č. 561/2004 Sb.)  

85% 15% 0% 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených 
kategoriích: Obchodní korporace, státní podniky, 
OSVČ  

85% 0% 15% 

 
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:  

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2,1 mil. CZK  

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9 mil. CZK  
 
Forma financování: Ex ante. 
 
Finanční alokace výzvy rozhodná pro výběr projektů k financování: 200 mil. CZK. 
 
Projekty této výzvy jsou financované s využitím 40% paušální sazby. 

 
 
V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na projektovou manažerku: Mgr. Kateřinu Pickovou, tel.: 725 841 

368, email: pickova@cep-rra.cz. 
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