Dětská skupina „PABĚŇÁČEK“ a péče o děti v době mimo školní vyučování.
„Paběňáček“ a péče o děti mimo školní vyučování jsou provozovány v Paběnicích v čp. 108, který je ve
vlastnictví obce Paběnice.
Níže popisovaný projekt zahrnuje tři aktivity:
1. Provoz dětské skupiny pro veřejnost (pro děti ve věku od 2 roků)
2. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
3. Vzdělávání pečujících osob - pro 1 pečující osobu (kurz Chůva pro děti předškolního věku, školení
pro práci s interaktivní technikou).
Aktivity jsou provozovány s cílem usnadnění participace na trhu práce rodičům malých dětí (aktivity 1.
a 2.) a zvýšením kvalifikace možnost lepšího uplatnění na pracovním trhu (aktivita 3 – pečující osoba.)
Paběnice, čp. 108 prošel rekonstrukcí dle projektové dokumentace s názvem „Zřízení dětského centra
v Paběnicích“, schválené ve stavebním řízení. Po ukončení prací a kolaudaci v prosinci 2017 objekt
splňuje stavební a hygienické požadavky pro provoz dětské skupiny v souladu s Vyhláškou 281/2014
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí. Vnitřní zařízení a
vybavení odpovídá věku dětí (stolky, židličky, hračky, atd.) Toto bylo voleno a nakupováno ve
spolupráci s pečujícími osobami a rodiči. Důležité byly také poznatky z praxe a doporučení získaná z
obdobných zařízení (např. dětská skupina Permoníci v Kutné Hoře), která byla za tímto účelem
navštívena v předchozích měsících.
V budově je herna pro děti, šatna a místo pro odpočinek (s postýlkami). Dále je v objektu kuchyňka se
základním vybavením pro dočasné uskladnění, případně ohřev a naservírování, stravy. Dům je
samostatně stojící s volnou okolní plochou, kde probíhají úpravy pro vznik dětského hřiště.
1. Dětská skupina PABĚŇÁČEK
Dětská skupina je určena pro děti ve věku od 2 roku po nástup do ZŠ rodičů žijících v obci, případně
v okolních obcích. Její vytvoření řeší absenci zařízení v obci a nedostatku míst ve školských zařízeních
v okolí. Dětská skupina je provozována dle zákona č. 247/2014 Sb. ve znění novely zákona č. 127/2015
Sb. Vytvoření dětské skupiny umožnilo rodičům dětí aktivní, případně vyšší, zapojení na trhu práce.
Rodiče dětí se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo
zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Děti tráví čas pod dohledem odborně způsobilých pečujících osob, které vykonávají činnost v souladu
s vnitřními pravidly a plánem výchovy a péče o dítě v dětské skupině zpracovaným zřizovatelem ve
spolupráci s pečujícími osobami. Didaktické činnosti vychází z potřeb a zájmů dítěte, jsou sestaveny na
základě zpracovaného plánu výchovy a péče, který se řídí rámcovým vzdělávacím programem pro
mateřské školy. Práce s dětmi je založena na pravidelné a dlouhodobé bázi (není nezbytná každodenní
docházka dítěte). Je zaměřena na zajištění potřeb dětí, např. rozvoj schopností, kulturních a
hygienických návyků dítěte.
Dětská skupina poskytuje péči v menší skupině dětí, proto je možno vycházet vstříc individuálním
potřebám dětí, být v aktivním kontaktu s rodiči dětí.

Vnitřní vybavení (hračky, hry, spotřební materiál) a zařízení objektu odpovídá věku dětí, včetně
sociálního zařízení. Vybavení je financováno obcí (tj. zřizovatelem), případně ze sponzorských darů.
Pro děti je zajištěn pitný režim i strava. Vše v souladu s požadavky správné hygienické praxe. Služba je
rodičům poskytována na základě písemné smlouvy, bez úhrady nákladů. Dětská skupina je a bude
provozována celoročně v pracovní dny v 6,30 -15 hod.
2. Péče o děti v době mimo školní vyučování (odpolední pobyt)
Odpolední péče o děti v zařízení je určena pro děti 1. stupně ZŠ v době 15 – 17 hod. v pracovních dnech,
po dobu trvání školního roku. Usnadňuje rodičům aktivnější zapojení do pracovního procesu a sladění
pracovní doby se soukromím. Přispívá k vyššímu zapojení rodičů do pracovního procesu (např.
prodloužení úvazku). Odpolední pobyty využívají rodiče pro děti, které mohou navštěvovat školní
družiny, ale např. časy odjezdů autobusu domů do obce jim neumožňují setrvat v družině po
dostatečně dlouhou dobu; nebo nemohou být ve školní družině z jiných důvodů (např. po škole
navštěvují zájmové kroužky, které končí v době, kdy mohou být rodiče v zaměstnání), což má dopad
na pracovní život rodičů.
Péče o děti probíhá v době po ukončení dětské skupiny ve stejných prostorách a je zajištěna stejnými
osobami. Prostory jsou vybaveny nábytkem, dostatkem her a pomůckami pro výtvarnou a pracovní
činnost. Příchod a odchod dětí (vyzvedávání rodiči) jsou stanoveny vnitřním řádem.
Pro děti je zajištěn pitný režim.
Dětem je vytvořeno bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima pro smysluplné trávení volného času,
pro rozvoj jejich individuálních schopností a vnitřní motivace, rozvoj klíčových kompetencí, tj.
kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní, kompetence k učení a
kompetence občanské.
Náplň činností je věkově přiměřená a zohledňuje individuální možnosti dětí.
Kvalitní péče o děti v odpoledních hodinách vede k cíli, kterým je navýšení pracovního zapojení rodičů
(bez omezení kvality péče o jejich děti).
3. Vzdělávání pečujících osob (kurz pro chůvy).
Zvýšení kvalifikace a dovedností pečujících osob rozšířilo možnosti jejích uplatnění na trhu práce. Vyšší
kvalifikace je přínosem i pro zaměstnavatele, tj. obec Paběnice a tím i pro cílovou skupinu, která služby
využívá.
Pečující osoby (2 osoby, smluvní zaměstnanci obce).
Pro pečující osoby byl zřizovatelem vybrán vhodný certifikovaný „Kurz pro chůvy pro předškolní děti“,
který zvýšil jejich kompetence pro požadovanou činnost. Výstupem kurzu byla zkouška profesní
kvalifikace: „Chůva pro děti do začátku školní docházky“, dle Národní soustavy kvalifikací. Odborná
způsobilost vybraných zaměstnanců je nyní v souladu se zákonem č.247/2014 Sb.
Chůvy se snaží vytvářet pro děti pocit bezpečí. Motivovat je, rozvíjet a vzdělávat. Poskytují dětem
základní péči v případě úrazu a postarají se o ně při běžném onemocnění.
Požadované kompetence pro práci s dětmi (jednání profesionálním způsobem s vysokou mírou
empatie, dobré organizační schopnosti, vytváření pestré a zajímavé skladby činností a nalézání pro ně
v denní skladbě vhodný časový prostor) splňují.
Personální obsazení:
O děti pečují dvě osoby (smluvní zaměstnanci obce), které absolvovaly kurz pro „chůvu pro děti do
zahájení školní docházky“.
Koordinátorem a vedoucím projektu je Václav Kunášek.
Administrace a účetnictví – účetní obce Paběnice

