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Abstrakt 

 
Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro zřízení podnikové 

školky. Dále analyzuje současný stav a zájem o firemní školku z řad zaměstnanců 

v konkrétní nemocnici v Brně. V závěru práce navrhuji řešení, která by za splněných 

podmínek mohla vést k reálnému zřízení daného zařízení.  

 
Abstract 
 
This diploma thesis concerns in the first part on conditions for creating of nursery for 

the company in Czech Republic. It also analyses current positon and interest in the 

nursery located in Brno. In the conclusion I suggest steps which should lead into the fair 

creating in case of satisfied conditions.  

  

Klí čová slova 

návrh na zřízení, podniková školka, nemocnice, dotazníkové šetření pro zaměstnance, 

provoz školky, náklady, výhody a nevýhody, vhodné prostory, dotace  
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ÚVOD 

Výběr tématu mé diplomové práce nebyl náhodný. Nedostatek předškolních zařízení je 

v současné době všeobecně známá věc. Hovoří se o této problematice dennodenně a 

vím, že do deseti let čeká tato otázka řešení i mě a mé vrstevníky.  

Zájem o tuto problematiku je také podmíněn statistikou. Mezi školními roky 2001/2006 

až 2006/2007 došlo ke snížení počtu Mateřských školek (dále jen MŠ) v ČR o 36%, 

přitom je pokles doprovázen nárůstem průměrného počtu dětí v jedné školce z 50 na 60 

dětí. Přestože od roku 2001 do roku 2006 došlo k 19% nárůstu počtu narozených dětí 

v Jihomoravském kraji, počet míst ve školkách zůstává v podstatě totožný. 

V JMK je nyní 39 505 dětí ve věku 3-6 let, přitom ve školním roce 2006/2007 jen 

31 466 navštěvovalo MŠ.  Takto vzniká problém u 20,34% dětí, jejichž rodiče mohou 

mít závažný problém s jejich umístěním do předškolního zařízení a tím pádem i ztížený 

návrat na trh práce. (24)  

Jednou z možností, jak tuto statistiku zlepšit, je budování Firemních školek a poskytnutí 

zaměstnancům výhody v podobě umístění dětí předškolního věku do předškolního 

zařízení v objektu firmy nebo v jeho blízkém okolí a mít tak přehled o jejich každodenní 

činnosti. 

Firemní školka je předškolní zařízení založené na bázi předškolního vzdělání, které 

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém 

citovém, rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních pravidel chování, 

základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělání. (24) 

Jedna z firem, která o Firemní školce již delší dobu vážně uvažuje, je Fakultní 

nemocnice u svaté Anny (dále FNUSA). Od vedení FNUSA jsem s radostí a velkým 

zájmem přijala nabídku na vytvoření Návrhu na zřízení podnikové školky. Návrh řešení 

bude zahrnovat potřebné kroky zakončené výpočty provozních a investičních nákladů a 

rozhodnutím, zda se školku za dané situace vyplatí zrealizovat. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU, METODIKA A CÍL DIPLOMOVÉ 
PRÁCE 

1.1 Vymezení problému  

V závislosti na vysoké porodnosti roste v České republice tlak na kapacitu předškolních 

zařízení, který potrvá několik let. Počet narozených dětí totiž přesahuje v posledních 

letech hranici 100 tisíc. Například jen v roce 2008 ve srovnání s prvním pololetím roku 

2007 byl počet živě narozených dětí o téměř 3,7 tisíce dětí vyšší. V průběhu ledna až 

června 2007 se živě narodilo 56 tisíc dětí, takové číslo narozených bylo naposledy 

zaznamenáno v prvním pololetí roku 1994. Hodnota ukazatele úhrnné plodnosti 

dosahovala 1,4 dítěte na 1 ženu v reprodukčním věku. Současně tedy nelze 

předpokládat, že porodnost bude mít klesající tendenci, z čehož nutně vyplývá 

nedostatečná kapacita zařízení péče o děti. Je tedy na nás, abychom se této otázky 

nebáli, snažili se nalézt varianty řešení a abychom přijali adekvátní opatření.  

 

Obrázek  1 - Živě narození v ČR v letech 2004 - 2009 
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Pramen: ČSÚ; Vývoj obyvatelstva v ČR (4) 
 

I přesto, že v ČR přetrvávala tradice dobré sítě, kvalitních, místně i finančně dostupných 

mateřských škol, v poslední době praxe ukazuje, že umístit dítě ve věku tří let do 

zařízení předškolního vzdělávání je stále komplikovanější a problematičtější. Především 

potom v určitých oblastech, typických na okraji velkých měst.  
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Počet mateřských škol (včetně škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) se 

v období 2005/06 – 2008/09 snížil po 1 %. Počty mateřských škol se snižovaly postupně 

s poklesem populace 3-5letých dětí, pro kterou jsou tato zařízení určena. V posledních 

letech navíc docházelo k přechodu mateřských škol, které byly dříve zálohovanými 

organizacemi, do právní subjektivity a v důsledku toho docházelo i ke slučování více 

mateřských škol pod jedno společné ředitelství.  

Největší procento škol tvoří nyní školy zřizované obcemi (95,9 %), soukromí a církevní 

zřizovatelé se v předškolním vzdělávání angažují pouze v zanedbatelné míře (2,2 % 

škol). Zbytek tvoří mateřské školy zřizované ministerstvem školství a kraji (1,9 %). 

Podrobněji o tom informují následující tabulky: 

 

Tabulka 1 - Počet mateřských škol - podle zřizovatele 

 
Zřizovatel  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Škol y 

Celkem  5 067 4 994 4 834 4 815 4 808 4 809 

veřejný sektor 
celkem 4 973 4 899 4 741 4 720 4 706 4 702 

MŠMT 8 7 8 8 8 8 

obec 4 794 4 726 4 654 4 631 4 617 4 613 

kraj 171 166 79 81 81 81 

jiný resort – – – – – – 

soukromý 
sektor celkem 

74 75 72 73 77 82 

církev celkem 20 30 21 22 25 25 

  

Pramen: ÚIV, Tab. B3.2: Mateřské školy-školy ve školním roce 2003/04 – 2008/09 podle  

zřizovatele (27) 
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Tabulka 2 - Počet dětí v mateřské škole - podle zřizovatele 

 
Zřizovatel  2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Děti  

Celkem  286 340 286 230 282 183 285 419 291 194 301 620 

veřejný 
sektor 
celkem 

282 309 282 187 278 176 281 377 287 059 297 069 

MŠMT 98 101 123 118 113 142 

obec 277 671 277 664 275 580 278 795 284 495 294 441 
kraj 4 540 4 422 2 473 2 464 2 451 2 486 

jiný resort – – – – – – 

soukromý 
sektor 
celkem 

3 310 3 303 3 238 3 194 3 226 3 615 

církev 
celkem 

721 740 769 848 909 936 

 

Pramen: ÚIV, Tab. B3.2: Mateřské školy - Počet tříd, dětí/dívky, učitelé, ve školním roce 

2003/04 – 2008/09 – podle zřizovatele (28) 

 

Vybudování a provoz firemního zařízení péče o předškolní děti zaměstnanců je 

dlouhodobou investicí zaměstnavatele s pomalou návratností vložených finančních 

prostředků. Návratnost je často projevována v hodnotách, které nevyjádříme pouhými 

ekonomickými parametry. Mezi ty nejdůležitější patří loajalita a spokojenost 

zaměstnanců, dobré jméno firmy a její pozitivní obrat v komunitě a v kontaktu se 

spolupracujícími firmami. 

 

Přestože zaměstnavatel vybudováním a provozováním tohoto zařízení sleduje vlastní 

ekonomické nebo personální zájmy, nesmí zapomenout, že buduje především zařízení 

pro děti, jehož úspěšnost a využití zaměstnanci je dáno jeho kvalitou ve vztahu k péči o 

děti. 

 

Základní kritéria , která by měla splňovat firemní zařízení: 

• kvalitní zázemí a vybavení zařízení 
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• provozní podmínky přizpůsobené potřebám dětí, zaměstnanců, zaměstnavatelů 

• odborně způsobilý personál 

• kvalitní vzdělávací program (25) 

 

V případě, že firemní zařízení bude fungovat jako herna či hlídána dětí, které nenabízí 

žádný zajímavý program nebo není provozováno dostatečně kvalifikovaným 

personálem, je dost pravděpodobné, že rodiče by tyto služby nevyužívali dlouhodobě a 

vložená investice by byla zbytečná. 

 

V případě, že budou dodrženy výše stanovená kritéria, lze shrnout výhody firemního 

zařízení pro zaměstnance a zaměstnavatele do následujících bodů: 

 
Výhody firemních zařízení pro zaměstnavatele: 

• zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce  

• omezení fluktuace zaměstnanců  

• vytváření sociálního zázemí pro zaměstnance  

• forma mimomzdového benefitu1  

• zvyšování loajality zaměstnanců  

• vyšší identifikaci zaměstnanců s firmou  

• zvyšování motivace zaměstnanců  

• udržení kvalifikovaných zaměstnanců  

• nižší náklady na opakované výběry a zaškolování personálu  

• zvýšení prestiže firmy  

• možnost pružněji zorganizovat pracovní dobu zaměstnanců  

• uplatnění rovných příležitostí na trhu práce pro zaměstnance (25) 

 
Výhody firemních zařízení pro zaměstnance: 

• možnost dřívějšího návratu do zaměstnání  

• fungování i během prázdnin  

• pružná provozní doba odpovídající pracovnímu rytmu firmy/zaměstnanců 

• větší motivace ke kvalitní práci a identifikace se zaměstnavatelem 

                                                 
1 Výhoda, systém hodnocení 
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• vzdálenost školky a místa výkonu práce (šetří čas při příchodu a odchodu ze 

školky, možno operativně řešit případné problémy, apod.) 

• umístění dětí většinou již od dvou let  

• možnost fyzické blízkosti rodičů během dne a jejich spolupodílení se na chodu a 

programu zařízení 

• lepší komunikace mezi rodiči a personálem (větší ochota a důvěra 

spolupracovat) 

• výrazný příspěvek zaměstnavatele na provoz školky (25) 

 
Je-li vedení firmy rozhodnuto vybudovat firemní zařízení pro předškolní děti 

zaměstnanců, je třeba se zamyslet, jakým způsobem se dají ulehčit rodinné role 

zaměstnancům se staršími dětmi, nebo jak se dají zohlednit potřeby zaměstnanců, které 

pečují o nemocného nebo starého člena rodiny. V případě, že nepromyslíte, co 

nabídnout i těmto zaměstnancům, může se stát firemní školka důvodem k soupeření a 

závisti uvnitř pracovního kolektivu.   

 

Zaměstnanci, kteří nebudou využívat jejich služeb, mohou nabýt dojmu, že jejich 

potřeby zaměstnavatele nezajímají, že existuje skupina zaměstnanců, která je 

upřednostňována a pro kterou firma utrácí firma peníze. Je potom velmi vysilující 

bojovat s těmito představami a rozboje vůči firemní školce vám může sebrat dost 

energie i radosti z dokončení projektu. 

 

Nepodceňujte přípravu celého projektu. Kromě všech odborných a technických detailů 

je vhodné vytipovat uvnitř firmy spojence, kteří vám pomohou myšlenku na 

vybudování firemní školky prosazovat (např. významný člen/ka vedení firmy, kteří by 

mohli z provozované firemní školky profitovat, nebo třeba odbory). 

 

Na druhé straně je důležité se také zamyslet, kdo by mohl komplikovat vybudování 

tohoto zařízení (např. máte-li pro toto zařízení vyhlédnutý prostor, který je nyní 

využíván za jiným účelem). 
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1.2 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je prezentovat a po získání teoretických poznatků co 

neefektivněji vytvořit návrh na zřízení podnikové školky pro konkrétní nemocnici 

v Brně. 

V prvním kroku bych chtěla analyzovat současný stav nemocnice pomocí 

dotazníkového šetření. V návrhové části se budu zabývat vlastními řešeními, která 

pomohou zodpovědět otázku, zda se školku vyplatí za daných podmínek zřídit. Byla 

bych také ráda, kdyby tato práce mohla sloužit jako návod pro podniky, které o zřízení 

podnikové školky uvažují. 

 

Při zpracování práce jsem vycházela z teoretických poznatků získaných nejen na 

několikadenním školení k dané problematice, ale také z publikací a informací získaných 

od paní Mgr. Ivany Plškové, regionální koordinátorky projektu Budujeme firemní 

školky. Pomohly mi i teoretické informace získané od konkrétních zaměstnanců 

nemocnice, kteří se touto problematikou zabývali a se kterými jsem byla v průběhu mé 

práce v kontaktu. V neposlední řadě mi pomohly i praktické zkušenosti získané při 

návštěvě firemní školky v Uherskohradišské nemocnici a v mateřské školce Modřice.  

 

Diplomová práce je cílená na Fakultní nemocnici u sv. Anny. Vedení nemocnice již 

delší dobu o firemní školce uvažuje a rádi by ji pro své zaměstnance zřídili. Dostala 

jsem možnost projekt pro nemocnici vypracovat. Nemocnice vlastní prostory vzdálené 

od objektu 5 minut pěšky, které by byly pro školku vhodné.   

 

Fakultní nemocnice u sv. Anny je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící 

působnosti Ministerstva zdravotnictví. Je samostatným právním subjektem. 

 

V tomto projektu se pokusím získat veškeré potřebné kroky od dotazníkového šetření, 

návrhu půdorysu, přes výpočty provozních a investičních nákladů firemní školky. 

Návrhová část bude zahrnovat rozhodnutí, zda se školku vyplatí zrealizovat a jaké 

navrhuji další postupné kroky. 
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1.3 Metodika 

V případě rozhodnutí o tom, jaký typ výzkumu použijeme pro získání primárních 

informací, závisí nejen na charakteru problému, který řešíme, ale i na časových a 

finančních možnostech. Jedno z možných členění výzkumu je členění na kvantitativní a 

kvalitativní. 

Rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem: 

• kvantitativní výzkum - zjišťuje především faktické, kvantitativně zjistitelné 

údaje, u nichž v další fázi zkoumá závislosti a vztahy mezi příčinami a následky. 

Může také přinést poznatky o životním stylu, cenách, nákupních úmyslech 

obyvatel a další. 

Podstatou kvalitativního psychologického výzkumu je analýza vztahů, závislostí a 

příčin, přímo u zkoumané jednotky a jejich zobecnění.  

 

• kvalitativní výzkum  - často hledá podrobné odpovědi na otázku “proč”. 

Pro svou práci jsem si zvolila metodu dotazníkového šetření pro cílovou skupinu – 

všechny zaměstnance nemocnice (lékař/ka, nelékařský zdravotnický pracovník, ostatní 

personál). Dotazníkové šetření nebudu provádět osobním dotazováním, ale přes internet 

zveřejněním dotazníku na intranetových stránkách zaměstnanců nemocnice. Před 

samotným dotazníkovým šetřením proběhne informování zaměstnanců. 

1.4 Dotazníkové šetření 

Vybudování firemní školky je personálně i finančně náročný úkol a následovné 

provozování firemní školky je velkým závazkem. Je proto nezbytné veškeré fáze 

realizace pečlivě naplánovat a průběžně vyhodnocovat. 

 

Prvním a nejdůležitějším krokem k úspěšnému zvládnutí všech nástrah, je zjistit reálné 

potřeby a očekávání zaměstnanců. Na základě analýzy těchto údajů si vytvořit firemní 

školku na míru. 

Nejčastější a největší chybou, kterou můžete v této fázi realizace udělat, je spolehnout 

se na to, že je ve firmě dostatečný počet žen s malými dětmi. Pouhé domněnky a 

dedukce této cílové skupiny nestačí. Významnou roli v tomto případě hraje otázka 

přepravy dětí z bydliště, anebo také finanční otázka. To znamená, že buď musí mít 
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rodiče problémy s umístěním dítěte do veřejné školky, nebo jim musíte nabídnout něco 

zcela výjimečného (provozní dobu, doplňkové služby, atp.). 

 

Dalším problém, který může nastat, je zmatek v pojmech. Každý si může pod pojmem 

firemní školka představit jiný typ zařízení. Proto je potřeba šetření zájmu mezi 

zaměstnanci doplnit o informační kampaň, prostřednictvím které bude jasně vysvětlen 

konkrétní typ firemního zařízení péče o předškolní děti. Jen tak bude jisté, že odpovědi 

zaměstnanců můžete spolehlivě zpracovat. 

 
Dotazníkové šetření by mělo zahrnovat následující oblasti: 

 
• Počet dětí, které hodlá zaměstnanec/kyně do firemní školky umístit 

• Předpokládaný věk v době nástupu do zařízení 

• Jaký typ předškolního zařízení by rodiče preferovali 

• Jestliže víte, že zařízení nemůže byt v areálu firmy, měly by dotazy směřovat 

k tomu, jak daleko od pracoviště ještě školka může být, aby jí rodiče měli 

možnost využít (lze možné počítat se školkovým autobusem, který děti odveze 

z práce do školky) 

• Jak si rodiče představují pracovní dobu a jakým způsobem ji hodlají využívat 

• Jakým způsobem si rodiče představují stravování dětí, včetně maximální výše 

stravného, které jsou rodiče ochotni hradit 

• Jaké služby v rámci školky rodiče považují za standardní (minimální služby, bez 

jejichž existence by firemní školku nevyužívali) a jaké služby považují za 

nadstandardní a kolik by byli za tyto služby ochotni připlácet 

• Jaké jsou očekávání rodičů v oblasti maximální výše „školkovného“ 

• Zda ano, tak jakou formou a v jaké míře jsou rodiče ochotni se spolupodílet na 

provozu školky (dobrovolná výpomoc, školní rada, doprovod na výletech, 

exkurze, atp.) (25) 
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1.5 Analýza získaných dat 

Aby měl dotazník vypovídající hodnotu, měli bychom získat zpětnou vazbu od 

minimálně 10% zaměstnanců/kyň nemocnice. Zklamáním může být zjištění, že o služby 

firemní školky není ve firmě zájem.  

 

Další relativně častou komplikací může být výrazný rozdíl v očekávání rodičů v otázce 

výše školkovného a reálných nákladů na provoz, se kterými pracuje nemocnice. 

V takovéto situaci je třeba pečlivě zvážit, zda je vhodné za této situace dále pokračovat 

v budování firemní školky. Dalším možností je zvážení, zda firma ještě může 

přehodnotit předpokládané provozní výdaje, nebo je-li možno zajistit další prostředky 

na provoz zařízení (nabídnout volnou kapacitu dalším organizacím). 

 

Ideálním a nejjednodušším výsledkem analýzy je soulad mezi předpoklady firmy a 

ochotou a možností zaměstnanců/kyň. Na základě těchto dat by mělo být jednodušší 

rozhodnout, který druh zařízení předškolní péče bude v nemocnici vybudován, jaké 

služby bude nabízet, jaká bude provozní doba, případně, kde bude zařízení situováno.  

 

Se získanými informacemi je dobré krátce seznámit jak vedení firmy, tak samotné 

zaměstnance. Prezentace by měla stručně představit pravděpodobnou podobu firemního 

zařízení (o jaký typ zařízení se bude jednat), předpokládanou provozní dobu, je-li to již 

v tuto dobu známé objekt, kde se bude zařízení nacházet. Nemělo by se opomenout  

zmínit, zda se bude vyhlašovat výběrové řízení na provozovatele, v jakém časovém 

horizontu lze počítat s jeho otevřením a s jakým „školkovným“ zhruba počítáte.  

Je-li to jen trochu možné, je dobré v této fázi vtáhnout zaměstnance do dalších příprav a 

rozhodování, např. lze ve firmě vyhlásit soutěž na jméno školky, logo, atp. (25) 

 

Pozor byste si také měli dávat na nesplnitelné sliby nebo vzbuzení falešných očekávání 

 týkající se vybudování firemní školky. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Definice předškolního vzdělávání a jeho formy 

Pro výchovu, vzdělávání a péči o dítě předškolního věku v mateřské škole je dnes 

užíván termín „předškolní vzdělávání“. Tento pojem v sobě zahrnuje aspekty výchovné 

i vzdělávací, týkající se zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho 

učení, socializace i společenské kultivace, tím je myšlen jeho optimální vývoj. Mateřské 

školy, včetně mateřských škol s upraveným vzdělávacím programem, zajišťují 

předškolní vzdělávání, které je popřípadě realizováno v přípravných třídách základních 

škol. Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh 

školy. V procesu vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly jako 

školy ostatní.  

 

„Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti (sedmi) 

let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky. Zřizovatelem mateřské školy je zpravidla obec nebo kraj, může to být ovšem 

také církev nebo náboženská společnost, případně jiný soukromý zřizovatel. Mateřské 

školy lze zřizovat s celodenním, polodenním (nejdéle 6,5 hodiny denně) a internátním 

provozem (celodenní i noční péče).“2  

 

„Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do tříd je možno zařazovat děti stejného 

či různého věku a vytvářet třídy věkově homogenní či věkově heterogenní. Stejně tak je 

možno do tříd běžných mateřských škol zařazovat děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vytvářet tzv. třídy integrované.“2 

 

Dalším typem je speciální mateřská škola, která slouží dětem od tří do šesti let, 

trpícím mentálním, smyslovým či tělesným postižením (s vadami sluchu, zraku, řeči aj.) 

a také dětem zdravotně oslabeným.  

 

                                                 
2 Citace Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, 2004, 

str. 5 
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Existují i služby péče o děti dle zákona o živnostenském podnikání. V tomto případě se 

jedná o volnou živnost tzv. „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti”. Obsahová náplň této živnosti je mimo jiné 

specifikována jako výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v 

soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou 

zařazena do sítě škol, školských a předškolních zařízení.  

Služby péče o děti jsou v rámci těchto živností poskytovány v zařízeních péče o děti. Na 

prostory a provoz se vztahují hygienické požadavky upravené vyhláškou o 

hygienických požadavcích. Odborná způsobilost pro výkon živnosti není stanovena.  

Péče o děti nad tři roky může být realizována rovněž i v rámci volné živnosti 

„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost”, a to jako individuální péče o děti nad tři 

roky věku v rodinách nebo příležitostné krátkodobé hlídání dětí. (20)  

2.2 Cílová skupina 

Firemní zařízení má jasně vymezenou cílovou skupinu dětí, která jej může navštěvovat. 

Včetně podmínek, za kterých může zařízení přijmout dítě zaměstnanců/kyň jiných 

subjektů než je zřizující zaměstnavatel. Měly by být definována celková kapacita 

zařízení, věková struktura a podíl jednotlivých věkových kategorií na celkovém počtu 

dětí. A to zejména platí v případě, je-li zařízení určeno i pro děti mladší 3 let a děti 

v posledním roce před zahájením školní docházky. Cílová skupina zařízení je 

pojmenována na základě interního výzkumu uvnitř firmy s ohledem na předpokládaný 

vývoj personální situace zaměstnavatele tak, aby zařízení bylo ze střednědobého 

hlediska finančně a provozně udržitelné.  

2.3 Typy firemních školek3 

Dojde-li firma k rozhodnutí, že zřídí v ČR firemní školku, je důležité, aby věnovala 

dostatečnou pozornost plánování a realizaci projektu. Zásada detailního zpracování 

projektu je nedílnou součásti úspěchu. Je nesporné zpracovat a přizpůsobit projekt 

aktuálním podmínkám a možnostem. Je důležité, aby tento projekt byl detailně 

                                                 
3 PEMOVÁ,T., PTÁČEK, R. 7 kroků k firemní školce. Praha: Hyperaktivita, 2009. 
ISBN 80-87066-00-7 
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rozpracován. Proces plánování a realizace zařízení tohoto typu je spojen s velkými 

časovými a administrativními nároky. Je nutné zabezpečit kvalifikovaný personál, který 

se bude střídat v době dovolených pro zaručení nepřetržitého provozu zařízení. Největší 

překážku v našich podmínkách představují legislativní a hygienická nařízení. Dalším 

nelehkým úkolem se zdá vyhovět hygienickým podmínkám i podmínkám nutným pro 

zajištění stravování dětí předškolního věku. Z tohoto ohledu je možné na území ČR 

zřídit následující typy firemních školek:  

2.3.1 Akreditované 

Akreditované školky jsou zřizovány podle školského zákona a podléhají stejné právní 

úpravě jako školky založené státem. S akreditací školky souvisí povinnosti jako 

zaměstnávat pedagogického pracovníka, zajistit určitý počet pedagogů na počet dětí 

apod. Výhody zřízení této školky spočívají ve formě dotací ze státního rozpočtu a v 

jistotě kvalifikovaných a fundovaných zaměstnanců.  

2.3.2 Neakreditované  

V případě neakreditovaných školek, které nejsou „školkou“ ve smyslu školského 

zákona, je zakládání a provoz pro zaměstnavatele jednodušší. Zařízení např. nepodléhá 

kontrole školské inspekce. Výhodou pro firmu je, že není povinna řídit se školským 

zákonem a pro rodiče skutečnost, že pokud umístí dítě do neakreditované školky, 

nebude jim odebrán rodičovský příspěvek. Tento fakt je vykoupen tím, že rodiče nemají 

možnost odvolání k úrovni výuky a často jsou zaskočeni vysokými náklady na školné.  

Stavební a hygienické požadavky jsou však shodné a stejně přísné u obou typů školek. 

Všechny moderní open space kanceláře s neotvíratelnými okny a klimatizací proto 

těmto podmínkám nevyhovují. 
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2.4 Aktuální firemní formy pro předškolní děti 

Mezi aktuální formy pro předškolní děti spadají následující zařízení. 

2.4.1 Firemní jesle 

Legislativa: zákon č.20/1966 – o péči o zdraví lidu 

Činnosti: V jeslích je poskytována zdravotně-výchovná péče zdravým dětem od 1 – 3 

let, zaměřená na individuální, harmonický a všestranný rozvoj dítěte, dodržování zásad 

zdravé výživy včetně pitného režimu a posilování obranyschopnosti dítěte pobytem na 

čerstvém vzduchu a přiměřeným otužováním. 

Specifika: Jedná se o zdravotnické zařízení (24) 

2.4.2 Firemní školka 

Legislativa: zákon č.561/2004 Sb. – školský zákon, vyhláška č. 410/2005 Sb. – o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz předškolních zařízení 

Činnosti: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení 

základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem 

do základního vzdělání.(24) 

Zařízení je určeno dětem od 3 let do 7 let věku, s tím, že zákon spodní věkovou hranici 

stanovuje neurčitou formulací „do zařízení jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 

let“. Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a 

více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školy se naplňuje 

do počtu 24 dětí (výjimkou lze navýšit počet dětí ve třídě na maximálně 28 dětí).  

Primárně se jedná o školské zařízení. Dítěti vzniká zápisem do zařízení právo na 

vzdělávání v tomto zařízení, až do jeho zápisu do školy. Proto je kapacita zařízení 

koncipována dle počtu přihlášených dětí, nikoliv aktuálně přítomných dětí. To znamená, 

že o jedno místo se nemůže dělit více dětí, s tím, že by chodily v různé dny/. Zařízení 

musí mít vytvořen a schválen vlastní rámcový vzdělávací program.(24) 
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Provozní nároky:  

• Venkovní prostory - musí být k dispozici 4 m2 nezastavěné plochy pozemku na 
1 dítě  

 
• Vnitřní prostory - 4m2 denní místnosti (herna, ložnice)/1 dítě  

 
• Hygienické zařízení - na každých 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 

umyvadlo. (24) 
Financování: 

Investiční náklady na vybudování a provozování zařízení nese vždy zřizovatel. Od 

chvíle, kdy je zařízení zapsáno do rejstříku škol, jsou příspěvky zaměstnavatele daňově 

uznatelnými výdaji. Splní-li zařízení všechny zákonem stanovené podmínky, může 

požádat o zápis do školského rejstříku, který vede příslušný školský odbor krajského 

úřadu. Zařízení je poté pod kontrolou školské inspekce a může požadovat dotace na 

provoz z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V prvním roce provozu má 

zařízení nárok na 60% normativu, určeného MŠMT pro daný rok, v dalších letech až na 

100% normativu, v případě, že pravidelné hodnocení školní inspekce je nadprůměrné. 

Zařízení zapsané v rejstříku škol není plátcem DPH.(24) 

2.4.3 Hlídací centra, denní centra, rodinné koutky 

Legislativa: zákon č.455/1991 Sb. – o živnostenském podnikání 

Činnosti: výchova dětí nad 3 roky věku, zajišťování výchovných, relaxačních a 

vzdělávacích programů, dohled nad dětmi, pořádání zotavovacích akcí. (24) 

Provozní nároky:  

• Vnitřní prostory - 4m2 denní místnosti (herna, ložnice)/1 dítě.  

• Hygienické zařízení: na každých 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 

umyvadlo.  

• Personál - dle uvážení provozovatele, vyjma podmínek vyplývajících z 

živnostenského zákona (péče o děti mladší tří let je vázaná živnost). (24) 

Prostory, kde se děti zdržují, by měly mít k dispozici zahradu nebo hřiště, nebo být 

situovány tak, aby umožňovaly pobyt dětí v přírodě. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2009 připravilo tzv. Prorodinný 

balíček“, který počítal s možností zřizovat mikroškolky. Tento návrh však nebyl 
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schválen vládou a v současné době tedy žádné zařízení s takovýmto názvem nemá 

legislativní oporu.   

2.5 Rovné příležitosti můžu a žen 

Rovné příležitosti je pojem, se kterým se setkáváme v mnoha souvislostech – zaměření 

se na rovné příležitosti menšin, handicapovaných, podle věku, barvy pleti, rasy, 

náboženského vyznání – ale také a především rovné příležitosti podle pohlaví, tedy 

mužů a žen. 

Koncept rovných příležitostí pro muže a ženy spočívá ve snaze zajistit rovné postavení 

žen a mužů (nejen) na pracovním trhu na základě předpokladu, že všichni mají rovné 

právo rozvíjet své schopnosti a na základě svého uvážení se účastnit ekonomického, 

politického a sociálního života.  

Plán pro doražení rovnosti mezi muži a ženami na léta 2006-2010 definuje některé 

existující oblasti a navrhuje nové, na které by EU měla zaměřit svoji pozornost. Bylo 

vybráno 6 prioritních oblastí: 

• Stejná ekonomická nezávislost pro muže a ženy 

• Slaďování soukromého a pracovního života 

• Rovné zastoupení při rozhodování 

• Vymícení všech forem násilí založené na pohlaví 

• Odstranění genderových4 stereotypů 

• Podpora rovnosti pohlaví ve vnějších a rozvojových politikách (24) 

2.6 Slaďování rodinných a profesních rolí 

Slaďování rodinných a pracovních rolí je významným aspektem rodinné politiky státu, 

který je však prostřednictvím legislativy promítán do pracovního a sociálního práva a 

tím ovlivňuje personální politiku jednotlivých zaměstnanců.  Cílem těchto aktivit je 

umožnit rodičům sloučit jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí 

rezignovat ani na své rodičovství a ani na svou pracovní realizaci. K tomu je třeba zvolit 

opatření, u nichž by hlavním kritériem neměl být jen profesní zájem rodičů, ale 

vyvážené zohlednění zájmů rodičů i dětí.  Vnímání dítěte jako překážky plného 

pracovního uplatnění nebo rodičů jako méně perspektivních zaměstnanců vytváří 

                                                 
4 Kulturně vytvořený rozdíl mezi muži a ženami 
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nedobré společenské klima a bylo by vhodné v rámci sociální politiky proti němu cíleně 

působit. 

Ještě složitější situace je u rodičů pečujících o dítě bez partnera. Často v rámci podání 

maximálního pracovního výkonu nemohou dítěti věnovat dostatečnou péči a pozornost. 

Pokud rodič pečuje o malé dítě a současně si chce udržet kontakt se zaměstnáním, měl 

by být podporován ve svém profesním růstu a ve využití nabytých profesních kvalit a 

zkušeností. Takový zaměstnanec, který si udrží profesní kvalifikaci i po dobu péče o 

dítě, případně si ji zvýší, nebude zaměstnavatelem vnímán jako „neefektivní investice“. 

Pokud vezmeme v úvahu model současné české rodiny, jsou v ní nejčastěji zaměstnáni 

oba rodiče. A to většinou na plné pracovní úvazky. I přes skutečnost určité změny v 

postojích, je rodina stále založena na rozdělení mužské a ženské role. Jako hlavní živitel 

je stále považován muž a v převážné míře zůstává péče o děti a domácnost na ženě. 

Zajímavé je, že současné ženy se stále více uplatňují společensky i profesně, zatímco 

angažovanost mužů v rodině se nijak výrazně nemění. 

2.6.1  Formy podpory slaďování profesních a rodinných rolí  

V této kapitole se zaměřím na určité formy podpory slaďování profesního a rodinného 

života a jejich náležitosti. Tyto formy jsou:  

 
• práce na zkrácené pracovní úvazky  

• pružná organizace pracovní doby  

• práce z domova  

• budování a provozování služeb pro rodiče dětí v předškolním věku (firemní 

školky, denní centra, podpora babysitting5, atp.)  

• organizování nebo zprostředkování služeb pro rodiny školních dětí – 

organizování dětských táborů nebo jiných prázdninových aktivit  

 

 

                                                 
5 Hlídání dětí 
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2.6.1.1 Právní úprava zkrácených pracovních úvazků  

 

Tuto formu pracovního úvazku lze snadno bez problémů upravit běžnou pracovní 

smlouvou. Jedná se o změnu, kde je ve smlouvě sjednána pracovní doba kratší, než je 

stanovená týdenní pracovní doba. Poměrně tomuto krácení pracovní doby odpovídá i 

zkrácená finanční odměna. Tak jako v případě pracovní smlouvy na plný úvazek, musí 

pracovní smlouva na zkrácený úvazek obsahovat specifikovaný druh práce, místo 

výkonu práce a den nástupu do práce. S ohledem na kratší pracovní úvazek též 

sjednanou pracovní dobu (časový rozsah práce) a sjednanou výši odměny. Popřípadě i 

odvolání na mzdový (platový) výměr nebo mzdový (platový) předpis. Zkrácený 

pracovní úvazek lze také řešit s využitím jiných forem dohod o práci konané mimo 

pracovní poměr, kterými jsou dohoda a provedení práce a dohody o pracovní činnosti.  

V situaci, kdy zkrácenou pracovní dobu využívají matky či otcové, kteří stále pobírají 

rodičovský příspěvek, je nutné nezapomínat na povinnosti související s možností 

finančně neomezeného výdělku. Touto povinností je myšleno zajištění celodenní řádné 

péče o dítě. Zákon taxativně vymezuje dobu, po kterou je možné dítě umístit v jeslích 

nebo mateřské škole.  

 
• Dítě do tří let věku může být v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném 

zařízení nejvýše pět kalendářních dnů v měsíci.  

• Dítě nad tři roky věku může mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení 

navštěvovat nejvýše v rozsahu čtyř hodin denně nebo nejvýše pět kalendářních 

dnů v měsíci.  

• Délku pobytu v předškolním zařízení jsou rodiče povinni dokládat potvrzením té 

instituce, kam dítě umístili. (36)  

2.6.1.2 Pružná pracovní doba  

Další možností, jak efektivně umožnit zaměstnancům/zaměstnankyním uspokojování 

jejich osobních a rodinných potřeb, je nabídka pružné pracovní doby ze strany 

zaměstnavatele. Tato nabídka je však limitována několika faktory. Významnou roli zde 

hrají provozní podmínky jako druh pracoviště a také individualita zaměstnanců 

(nesmí mít diskriminační charakter). Při uplatňování pružné pracovní doby je stanovení 
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začátku, návazně i konce pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci časových úseků 

stanovených zaměstnavatelem volbou zaměstnance či konsensem mezi ním a 

zaměstnavatelem. (37)  

2.6.1.3 Práce z domova 

„Práci z domova lze považovat za moderní a flexibilní formu zaměstnání. Mezi 

nejčastější formy v současné době patří tzv. teleworking – práce na dálku a 

homeworking – domácí práce, práce v bydlišti. V obou případech se uplatňuje 

samořídící schopnost zaměstnance, protože výkon práce je stavěn na vzájemné důvěře 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele. 

Jedním z důsledků je i složitější kontrola pracovní činnosti zaměstnance, právě pro jeho 

mnohdy značnou vzdálenost od pracoviště zaměstnavatele. Pro tyto formy pracovní 

činnosti je charakteristické používání moderních komunikačních a informačních 

technologií. Tyto technologie jsou mnohdy ve vlastnictví samotných zaměstnanců, což 

může pro zaměstnavatele představovat značnou úsporu.”6 

 

Práci z domova (či z jiného uvedeného místa) je možné realizovat prostřednictvím 

několika zákonných forem, které zákoník práce pozná.  

 

Do úvahy přichází zejména:  

 

• Pracovní smlouva s dohodnutým výkonem práce doma (na dobu neurčitou, na 

dobu určitou, s uvedenou kratší pracovní dobou)  

• Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, 

dohoda o pracovní činnosti)  

Ustanovení zákoníku práce o délce pracovní doby se vztahuje na všechny zaměstnance, 

tedy i na zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele. Délka základní 

stanovené týdenní pracovní doby nesmí dle zákoníku práce překročit 40 hodin týdně. 

Úprava rozvržení pracovní doby se na zaměstnance pracující mimo pracoviště 

zaměstnavatele nevztahuje. Pracovní dobu si tito zaměstnanci rozvrhují sami. 

                                                 
6 Citace Pemová, Ptáček, Budujeme firemní školky, 2009, str. 19 
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2.6.2 Možnosti budování a provozování služeb pro rodiče dětí v 
předškolním věku 

Nyní bych se zaměřila na možnosti zajištění služeb pro podporu uplatnění rodičů dětí 

předškolního věku na trhu práce ze strany zaměstnavatele. Následuje výčet možných 

firemních přístupů v této oblasti:  

 

• zaměstnavatel sám vybuduje a provozuje zařízení ve vlastních nebo pronajatých 

prostorech  

• zaměstnavatel sám vybuduje ve vlastních nebo pronajatých prostorech zařízení, 

ale vybere pro jeho provoz jiného odborného provozovatele (přináší vyšší 

investiční náklady) 

• zaměstnavatel si najme odbornou firmu, která zařízení provozuje ve vlastních 

prostorech  

• zaměstnavatel se domluví s existujícím zařízením (veřejným nebo soukromým) 

na využití části jeho kapacity za předem dohodnutých finančních podmínek  

• zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na individuální hlídání nebo soukromou 

školku dle výběru konkrétních rodičů  

 

Veškeré výše uvedené alternativy mají své pozitivní i negativní stránky. Proces 

vyhodnocování a s tím spojené rozhodnutí, které z nich bude výhodnější pro firmu, 

vyžaduje hlubší analýzu v oblasti potřeb zaměstnanců (minimálně s výhledem na 3-5 

let), finanční analýzu zdrojů investičních i provozních výdajů, prostorové možnosti a 

sociální vybavenost okolí (veřejné nebo soukromé školky) a rychlost řešení. Až na 

základě komparací všech těchto faktorů lze určit nejlepší řešení. 

2.6.3 Organizování nebo zprostředkování služeb pro rodiny 
školních dětí 

Méně finančně a organizačně náročnou službou je služba rodičům školních dětí. 

Některé služby jde případně nabízet v rámci aktivit zařízení péče o předškolní děti 

(prázdninové aktivity, jednodenní akce, v případě školního volna, atp.). Jiné aktivity 

může zaměstnavatel organizovat sám (tábory, výlety) nebo je pro své zaměstnance/kyně 
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jen zprostředkovávat.  Pro mnohé rodiče může být velkou službou pouhá koordinace 

těchto nabídek, poskytnutí seznamu organizací nebo jejich jisté odborné vyšetření. 

2.7 Podmínky při vybudování a provozování zařízení 
péče o předškolní děti 

Proces zřizování a provozování firemního zařízení je spojen s vypracováním rozsáhlého 

projektu. Je nutné vyhovět všem podmínkám a předpisům, které jsou zákonem 

stanoveny, aby se firma nedostala nejen do organizačních, ale i finančních problémů.  

Nároky na provoz předškolního zařízení péče o předškolní děti bych shrnula do 4P – 

podmínky personální, provozní, prostorové, programové. 

2.7.1 Personální nároky 

„Zákon o pedagogických pracovnících určuje jednak obecné předpoklady pro funkci 

pedagogického pracovníka, které by měly být dodrženy ve vašich zařízeních plně, a pak 

určuje odborné kvalifikační předpoklady, které by měly být v případě firemních zařízení 

vztaženy na vedoucí pracovníky a metodiky. Obecné předpoklady pro výkon funkce 

pedagogického pracovníka jsou: plná způsobilost k právním úkonům, trestní 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokazatelnou znalost českého jazyka (v případě 

cizojazyčné školky by měl pedagog prokázat znalost příslušného jazyka). Za 

bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 

nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti 

pedagogického pracovníka, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen.”7 

 

Pedagog v mateřské škole by měl být adekvátně vzdělán. Tím jsou myšleny kvalifikační 

předpoklady pro výuky v předškolním zařízení získané buď středoškolským, nebo v 

současné době i velice aktuálním vyšším odborným případně i vysokoškolským 

vzděláním. V případě, že v zařízení budou integrovány děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, je u učitele vyžadováno doplnění vzdělání o oblast speciální pedagogiky. 

Mohou nastat situace, kdy je v zařízení poskytována péče dětem mladším tří let. 

V tomto případě by měl být personál obohacen i o některé další profese jako např. 

                                                 
7 Citace Pemová, Ptáček, Budujeme firemní školky, 2009, str. 27 
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dětská nebo všeobecná sestra, ošetřovatelka, zdravotní asistentka nebo sociální 

pracovník.  

2.7.2 Provozní podmínky 

Závazné hygienické normy uvedené v příslušné vyhlášce vznikají typu firemního 

zařízení péče o předškolní děti, které je provozováno jako mateřské škola (v souladu se 

školským zákonem). Jestliže je zařízení provozováno podle živnostenského zákona a 

děti jsou v něm umístěny pravidelně a na dobu delší než 4 hodiny, hygienické normy ze 

zmíněné vyhlášky se na zařízení také vztahují, pouze s drobnými úlevami.  Provozní 

podmínky, které nyní uvedu, je třeba zohlednit jak ve fázi budování zařízení (investiční 

náklad), tak i ve fázi provozní (náklady na úklid, výměnu ložního prádla atp.). 

2.7.3 Vnitřní prostorové podmínky 

Tuto problematiku upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb. – o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz předškolních zařízení.  

 

„Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro děti předškolního věku a v 

provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí umožňovat volné 

hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě 

musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li 

ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. 

Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě a 

lehátko nebo lůžko musí odpovídat normovým hodnotám. Prostor pro ukládání lehátek 

a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro 

každé dítě. Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu 

a vzdělávání musí odpovídat charakteru činnosti upravené zvláštním právním předpisem 

a musí být snadno čistitelné.”8 

                                                 
8 Pemová, Ptáček, Budujeme firemní školky, 2009, str. 28 
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2.7.4 Vybavení nábytkem 

Vybavení prostor předškolního zařízení nábytkem se řídí především potřebami dětí, kdy 

je potřeba zohlednit rozdílnou tělesnou výšku dětí. Vyhláška upravuje velikostní typy 

školního nábytku a ergonomické zásady práce žáků. 

2.7.5 Toalety a umývárny 

Vyhláška přesně stanovuje počty hygienických zařízení pro děti předškolního věku. 

Záchody a umývárny u těchto zařízení se nedělí podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 

1 dětská mísa a 1 umyvadlo. K umývárně se vztahuje další podmínka a to taková, že 

v těchto zařízeních musí být přímo osvětlena a větratelná. Výška umyvadel je zpravidla 

umístěna ve výši 50 cm. Umístění umyvadla musí odpovídat především tělesné výšce 

dětí. Další náležitosti jsou přesně definovány v platné vyhlášce. 

2.7.6 Úklidová komora 

Každé podlaží musí být opatřeno odvětranou úklidovou komorou s omyvatelnými 

stěnami. Zde jsou k dispozici veškeré úklidové prostředky pro výkon každodenního, 

týdenního i měsíčního úklidu (setření podlahy, mytí oken, hraček apod.). 

2.7.7 Denní režim 

„Časové rozložení výuky, sestava rozvrhu a režim dne zařízení pro výchovu a 

vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání se stanoví podle požadavků 

zvláštního právního předpisu s ohledem na věkové zvláštnosti dětí i žáků, jejich 

biorytmus a náročnost jednotlivých předmětů. Při výuce je třeba dbát na prevenci 

jednostranné statické zátěže vybraných svalových skupin výchovou žáků ke správnému 

sezení a držení těla.”9 

Denní doba pobytu venku je u dětí předškolního věku stanovena na 2 hodiny dopoledne, 

odpoledne záleží na délce pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze dobu 

pobytu venku přizpůsobit venkovním teplotám.  

                                                 
9 Citace Pemová, Ptáček, Budujeme firemní školky, 2009, str. 29 
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Při zřizování nové mateřské školy je nutné dodržet § 142 a následně školský zákon, 

jinak nebude do rejstříku škol zařazena a bude se jednat pouze o sociální službu, která 

spadá do kompetence MPSV ČR. I firemní či soukromá školka by měla mít pravidelně 

nastavený program dne, kde má místo jak rozvíjení dětí formou hry, tak rekreační 

činnost, polední odpočinek. 

2.7.8 Úklid 

Čisto a pořádek je vizitkou kvalitního a fungujícího zařízení. Úklid se provádí: 

• denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním 

vysavačem 

• denně vynášením odpadků 

• denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím 

umyvadel, pisoárových mušlí a záchodů 

• nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a 

dezinfikováním umýváren a záchodů 

• nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel 

• nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor 

• malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby častěji 

• doporučuje se dvakrát ročně omýt nebo vyprat hračky, omýt a vyvětrat postýlky 

a matrace, vyprat nebo vyčistit deky a polštáře 

2.7.9 Výměna lůžkovin 

Výměna lůžkovin v provozovnách pro výchovu a vzdělání pro děti předškolního věku 

se provádí nejméně jednou za 3 týdny, ručníky se mění jednou za týden, pokud není 

třeba vyměnit ihned. Použité lůžkoviny se nesmí třídit v místnostech, kde se vyskytují 

děti, ale ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují znečistění okolí.  

2.8 Koncepce předškolního vzdělání 

Předškolní formování dítěte je nejdůležitějším obdobím lidského života. Je prokázáno, 

že celou polovinu toho, co se dítě v životě naučí, získá v prvních třech letech života. 
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Celé tři čtvrtiny dovedností včetně dovedností sociálních získá do sedmi let. Předškolní 

věk je tedy pro dítě obdobím tělesného, rozumového, ale i duchovního růstu, na jehož 

základě stojí morální a etické hodnoty.  

V současných mateřských školách se pracuje v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem předškolního vzdělávání (dále jen RVP PV), který vymezuje hlavní 

požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 

(7) let. Za předpokladu zachování společných pravidel, je RVP PV otevřený pro školu, 

učitele i děti. Umožňuje tak, aby každá škola či každý jednotlivý pedagog mohl upravit 

tento vzdělávací program v rámci svých individuálních možností a podmínek. 

RVP PV stanovuje:  
 

• rámcové cíle (záměry předškolního vzdělávání)  
 

• klíčové kompetence (výstupy respektive obecnější způsobilosti, dosažitelné v 
předškolním vzdělávání)  

 
• dílčí výstupy (dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům 

odpovídají)  
 
Vzdělávací obsah RVP PV se stanovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro 
děti ve věku 3-6 let do pěti oblastí:  
 

• Dítě a jeho tělo  
 

• Dítě a jeho psychika  
 

• Dítě a ten druhý  
 

• Dítě a společnost  
 

• Dítě a svět  
 
Nezbytnost dobré kvalifikace pedagogů, jejich odborných kompetencí a dovedností z 

oblasti předškolní výchovy, je velmi důležitá právě vzhledem k možnostem zapojení se 

do tvorby vlastního vzdělávacího programu. Z hlediska profesionality je vyžadována i 

praxe pedagoga v oboru.  

Jednou z tendencí současného školního vzdělávání je co nejvíce přiblížit teoretické 

učení reálnému životu, tzv. učení prožitkem. Ten mohou dětem poskytnout různě 

předem promyšlené a připravené aktivity. Vyžaduje to pečlivou přípravu samotného 

pedagoga.  
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V začátku jednotlivých ročních období se mohou děti kromě teoretických poznatků 

aktivně zapojit např. do zasetí obilí, vánoční výzdoby, výroby krmítek pro ptáčky. 

Mohou být motivovány k vymyšlení vlastní tematické básně nebo písně, případně 

samostatně navrhnout program k oslavě příchodu jara apod. Na základě prožitku děti 

získávají znalosti, dovednosti i návyky. (32)  

2.9 Financování zřízení a provozování zařízení péče o 
předškolní děti 

Tato problematika hraje významnou roli v procesu rozhodování, zda se do zřizování 

pustit či nikoliv. 

V každém případě by měly být zohledněny následující skutečnosti:  
 

• prostorové podmínky předškolního zařízení  
 

• způsob zajištění venkovních prostor a stravování  
 

• forma vlastnického vztahu/práva  
 

o vlastní prostory v prostorách firmy  
 

o koupě nebo pronájem jiných prostor  
 

o zajištění služby v prostorech třetí osoby  
 

• právní vztah k majetku a vybavení zařízení  
 

• předpokládaná kapacita zařízení 

o očekávaný poměr dětí mladších 3 let)  

 
• provozní nároky  

 
o denní režim  

 
o celodenní provoz  

 
o víkendový provoz  

Při zřizování a provozu předškolního zařízení se nám nabízí několik variant řešení. Jde 

o zajištění těchto služeb na vlastní náklady zaměstnavatele anebo využití nabídky 

potenciálních dodavatelů. Těmito dodavateli je míněna například soukromá firma, 

která provozuje toto zařízení ve vlastních prostorách a s vlastním vybavením. Není 
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jednoduché určit, která z těchto možností je levnější a výhodnější, neboť všechny 

náklady s tím spojené vychází z důkladné a podrobné analýzy potřeb zaměstnavatele, 

jeho zaměstnanců, průzkumu existujících služeb v okolí a také finančních možností 

zřizovatele. 

2.9.1 Vlastní firemní zařízení 

Výstavba vlastního zařízení s sebou sice přináší vyšší jednorázové investiční náklady, 

ale je nutno si uvědomit, že veškeré prostory a zařízení jsou majetkem firmy a tímto je 

tak poskytnuta větší smluvní svoboda při následném provozování. Například v případě 

nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb lze rychle a pohotově reagovat na 

podněty a přizpůsobit se jim. Naopak u možnosti zřízení a provozování jiným 

subjektem (třetí osobou) mohou představovat vstupní náklady nižší investici, současně 

se však může jevit vazba na konkrétního dodavatele jako negativní. Pro zřízení a provoz 

zařízení předškolní péče lze také využít spolupráce s jinými subjekty neboli partnery v 

okolí. Je tím chápána jiná firma, obec nebo kraj. Na základě tohoto partnerství je možné 

dělení nákladů, což pro některou firmu může znamenat významnou podporu pro její 

rozvoj. 

2.9.1.1 Investiční náklady 

Nyní se zaměříme na skupinu investičních nákladů v případě, že budeme financovat 

vybavení vlastního zařízení předškolní péče. Investiční náklady nezahrnují částky na 

stavební práce (nelze určit bez znalosti konkrétní nemovitosti).  

Vybavení interiéru podléhá hygienickým a dalším normám (např. ergonometrické10 

požadavky na nábytek, použité materiály (včetně nátěrových hmot), bezpečnostní prvky, 

atp..  

 

Investiční náklady můžeme rozdělit do následujících skupin:  

 
• vybavení ložnice (lůžka, matrace, povlečení, skříň na matrace a lůžkoviny)  

                                                 
10 Evropská norma ENV 1729  platná od ledna 2007 
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• vybavení jídelny (stoly, židle, nádobí, prostírání, mikrovlnná trouba, myčka na 

nádobí)  

• vybavení toalet a koupelen  

• vybavení šatny  

• didaktické a herní vybavení (nábytek pro uskladnění hraček, pomůcek, 

výtvarného, sportovního a didaktického materiálu)  

• administrativní vybavení pro pedagogický personál (stoly, kancelářské 

úložné prostory, PC)  

• vybavení technikou (TV, CD přehrávač, počítač pro děti, hudební nástroje)  

• technické vybavení (pojistky dveře, zásuvek, záslepky elektrických zásuvek, 

prostory pro uskladnění čistého a špinavého prádla). (24) 

Veškeré vynaložené investiční náklady jsou plně hrazeny zaměstnavatelem neboli 

zadavatelem zakázky. Při splnění stanovených podmínek se na plnění finančních 

záležitostí mohou podílet i odbory. Finanční podpory lze také využít v rámci 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v projektu Rovné příležitosti 

a sociální integrace – Slaďování profesního a rodinného života. Tento projekt je 

platný do roku 2013. Je důležité kvalitně zpracovat žádost o dotace, ve které je nezbytné 

detailně popsat projektový záměr, obsahující analýzy potřeb a také uvést návrh řešení. 

2.9.1.2 Provozní náklady 

Provozní náklady lze rozdělit do několika skupin: 

• náklady mzdové (zabezpečení odborného a pomocného personálu) 

• provozní náklady (úklid, praní prádla, průběžné vzdělávání a supervize 

personálu, zajištění venkovních prostor, telefony) 

• průběžný nákup pomůcek a potřeb.  

2.9.1.3 Náklady na pojištění  

Je velmi vhodné věnovat pozornost také vynaloženým nákladům na pojištění. Tento 

náklad by měl minimálně zahrnovat pojištění personálu a dětí proti způsobený škodám a 

úrazové pojištění dětí. Nemělo by se také zapomínat na pojištění dětí mimo zařízení 

(např. na výletě, v divadle, na školce v přírodě, atp.). 
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2.9.1.4 Daň z nemovitosti  

V případě, že prostory jsou ve vlastnictví firmy, do dalšího nákladu se započítává daň 

z nemovitosti, která se platí jednou ročně. 

2.9.1.5 Náklady na stravování 

Samostatná kapitola provozních nákladů je věnována nákladům na stravování dětí. Také 

zde existuje několik možností:  

 
• využití závodního stravování zaměstnavatele  

 
• strava z veřejné školky  

 
• vlastní strava  

 
Další možností je dodávka hotové stravy. Tato služba se pohybuje ve výši cca 1.000,-

Kč/měsíc. V tomto případě náklady na stravování hradí plně rodiče dětí. 

2.9.1.6 Příspěvky zaměstnancům  

Velmi individuální je vymezení poměru příspěvku firmy a jednotlivých rodičů na 

provozní náklady. Záleží na možnostech firmy, konsensu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci, četnosti využití i formě podpory (otázka určitých benefitů). Každopádně je 

doporučováno otázku spolufinancování rodičů dostatečně zdůrazňovat od prvopočátku 

přípravy strategie vybudování předškolního zařízení, aby se předešlo nedorozumění 

mezi zaměstnanci a jejich následnému zklamání, které by mohlo ohrozit celý projekt. 

Rovněž tak je potřeba tyto otázky komunikovat i se zaměstnanci, kteří zařízení nebo 

příspěvek nebudou využívat, aby nedocházelo k zbytečným konfliktům uvnitř 

pracovního kolektivu.  

Náklady na vybudování i financování, případně příspěvky rodičům – 

zaměstnancům/kyním lze za určitých podmínek považovat za daňově uznatelné 

náklady. Vzhledem k tomu, že daňové úlevy se liší dle typu zařízení a způsobu 

provozování předškolního zařízení, je důležité mít vypracovanou daňovou analýzu již 

v přípravných fázích projektu. 
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2.10 Daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele v oblasti    
podpory zaměstnanců  

Tato problematika je řízena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném 

znění (dále jen ZDP). 

2.10.1 Výdaje zaměstnavatele vynaložené na péči o předškolní 
děti zaměstnanců 

Zařízení určená pro péči o předškolní děti je nutné z hlediska daňové uznatelnosti 

příslušných výdajů (nákladů) u zaměstnavatele rozdělit: 

 

• na mateřské školy zřízené podle školského zákona č.561/2004 Sb., na které je 

pohlíženo pro daňové účely jako na vzdělávací zařízení  

• na předškolní zařízení, zřízená podle jiných právních norem, než podle 

školského zákona  

2.11 Daňový režim vlastních mateřských škol a vlastních 
předškolních zařízení zřízených zaměstnavatelem  

Náklady vynaložené na provoz vlastních předškolních zařízení zřizovaných 

podnikatelskými subjekty v souladu se školským zákonem jsou daňově uznatelné podle 

§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP, a proto se v tomto případě nepostupuje podle § 25 odst. 

1 písm. h) bodu 2 ZDP. Zaměstnavatel má ale právo se rozhodnout jinak a provoz 

těchto mateřských škol hradit z nedaňových nákladů, což má zásadní význam z hlediska 

daňového režimu na straně zaměstnance.  

Výdaje na provoz vlastních předškolních zařízení, tj. zřízených podle jiných právních 

norem než podle školského zákona a tedy nepovažovaných pro účely ZDP za 

vzdělávací zařízení, jsou s odvoláním na ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP u 

zaměstnavatele daňově neuznatelné.  
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2.11.1 Daňový režim mateřských škol zřízených podle 
školského zákona nebo předškolních zařízení, které 
provozují jiné subjekty 

 

Výdaje za pobyt dítěte zaměstnance v mateřské škole zřízené podle školského zákona 

anebo v předškolním zařízení, které jsou provozované jinými subjekty, než 

zaměstnavatelem (např. ve formě úhrady faktury za poskytnutou službu), jsou daňově 

neuznatelné, protože se jedná o nepeněžní plnění zaměstnanci. Peněžní plnění vedle 

mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnancům na úhradu výdajů spojených s pobytem 

jejich dětí v mateřských školách anebo předškolních zařízeních, které jsou provozované 

jinými subjekty, než zaměstnavatelem, jsou daňově uznatelné pouze v režimu § 24 odst. 

2 písm. j) bod 5 ZDP, tj. za předpokladu, že toto právo zaměstnanců je zakotveno v 

kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy. 

2.11.2 Daňový režim nepeněžních a peněžních plnění 
poskytnutých zaměstnavatelem za účelem péče o 
předškolní děti zaměstnanců 

Zaměstnanecké výhody spočívající ve formě možnosti používat mateřské školy a 

předškolní zařízení je z hlediska daňového posouzení u zaměstnanců nutné rozdělit:  

 

• na nepeněžní a peněžní  

• v případě mateřských škol na vlastní (firemní) a provozované jinými subjekty  

 

Nepeněžní plnění vynaložená na výše uvedené účely (tj. na mateřské školy a předškolní 

zařízení) jsou u zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti podle § 6 

odst. 9 písm. d) ZDP jen za podmínky, že je zaměstnavatel poskytuje (financuje) z 

fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho 

zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů.  

Jiná situace ale nastává, jestliže zaměstnavatel péči o děti svých zaměstnanců zajišťuje 

ve vlastní (firemní) mateřské škole zřízené podle školského zákona a provoz tohoto 

vzdělávacího zařízení hradí z daňově uznatelných výdajů (nákladů) v souladu s 
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ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP. V případě poskytnutí takové služby 

zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, se u zaměstnanců zmíněné nepeněžní plnění 

posoudí jako jejich zdanitelný příjem podle § 6 odst. 1 písm. d) ZDP, protože 

zaměstnavatel nefinancuje tuto službu z prostředků vymezených v § 6 odst. 9 písm. d) 

ZDP. Při ocenění této zaměstnanecké výhody bude vycházet zaměstnavatel v souladu s 

ustanovením § 3 odst. 3 a 6 odst. 3 ZDP z tzv. ceny obvyklé (zákon č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku), nebo příp. z ceny, jakou účtuje za poskytnutou službu (pobyt dítěte 

ve firemní mateřské školce) v téže době jiným osobám. Tento zdanitelný příjem 

vstupuje také do vyměřovacích základů pro pojistné na veřejnoprávní pojištění.  

Peněžní plnění poskytnutá zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s pobytem 

dítěte v předškolním zařízení nebo v mateřské škole (ve vzdělávacím zařízení), např. 

vyplacené zaměstnanci vedle mzdy (platu) anebo poskytnuté formou proplacení 

náhrady výdajů (účtenky, paragonu apod.), které učinil zaměstnanec jako soukromá 

osoba, se posoudí vždy jako zdanitelný příjem ze závislé činnosti. Pro tyto účely není 

rozhodující, zda taková peněžní plnění budou poskytnuta zaměstnavatelem z daňově 

uznatelných výdajů za podmínek stanovených v § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP, anebo 

poskytnuta zaměstnanci např. ze sociálního fondu, apod. Tento zdanitelný příjem ze 

závislé činnosti vstupuje také do vyměřovacích základů pro pojistné na veřejnoprávní 

pojištění. (40)  

2.11.3 Právní ochrana 

Tato kapitola se týká situace, kdy si firma nechá zařízení péče o předškolní děti 

provozovat jiným subjektem. V tomto případě je třeba dobře smluvně ošetřit zajišťování 

těchto služeb.  

V případě mého projektu na zřízení firemní školky se nebude jednat o provozování 

jiným subjektem. Právní ochrana se tedy k tomu provozování nevztahuje.  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Pro zpracování diplomové práce jsem hledala podnik, který se problematikou zřízení 

firemní školky bude zajímat. Měla jsem možnost seznámit se s vedením Fakultní 

nemocnice u svaté Anny (dále jen „FNUSA“), které mi nabídlo spolupráci v rámci 

vypracování mé diplomové práce. Vedení nemocnice o firemní školce již delší dobu 

uvažuje a v případě zrealizování v tom vidí velmi zajímavý benefit pro své 

zaměstnance.  

3.1 Představení firmy Fakultní nemocnice u sv. Anny 
v Brně 

 

Základní informace: 

Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Forma: státní příspěvková organizace 

Sídlo: Pekařská 53,6569 1 Brno 

Předmět podnikání: poskytování občanům komplexní diagnostickou, léčebnou a 

ošetřovatelskou péči ústavní, ambulantní a stacionární a vykonává komplexní 

lékárenskou činnost.  

Její určená odborná pracoviště jsou výukovými základnami Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity. 

Počet zaměstnanců: 2770 zaměstnanců (k 31.12.2010)  

Jedná se o státní příspěvkovou organizaci v přímé řídící působnosti Ministerstva 

školství. FNUSA vykonává na základně vzniklého živnostenského oprávnění 

následující jinou činnost a to provoz rekreačního a školicího střediska a provozování 

parkoviště.  

Jiná činnost musí být sledována odděleně od hlavní činnosti, hospodářským výsledkem 

této činnosti nesmí být ztráta a náklady na jinou činnost vynaložené musí být v plné 

výši pokryty výnosy z této činnosti. 
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3.2 Hlavní programy FNUSA 

Mezi hlavní programy nemocnice spadají tyto činnosti. 
 

� Kardiovaskulární program  

� Program péče o nemocné s epilepsií a Parkinsonovou chorobou  

� Program hlava – krk  

� Nefrologicko-metabolicko-diabetologický program  

� Onkologický program  

� Program speciální traumatologie  

� Program operativy vrozených vad  

� Ortopedický program  

� Program resuscitační a intenzivní péče  

� Značná pozornost ve všech oblastech činnosti FN je věnována ošetřovatelské 

péči. 
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3.3 Organizační schéma FNUSA 

Obrázek 2 - Organizační struktura FNUSA 

Pramen: převzato z Výroční zprávy FNUSA pro rok 2009 

http://www.fnusa.cz/files/vzpravy/fnusa_vyrocni_zprava_2009_NET.pdf (11) 

Z organizační struktury je patrné, že zaměstnanci pojmenovaní pod pojmem ostatní 

personál (náměstci, odborné vedení, sekretariát, tisková mluvčí…) se vyskytují 

v sektorech, které spadají do Úseku ředitele. Hlavní programy a oprávnění k výkonu 

činnosti, které byly zmíněny v předešlých kapitolách, spadají do oddělení, která jsou 

v úseku léčebně preventivní péče. Jedná se o lékaře a nelékařský zdravotnický personál. 
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3.4 Personalistika 

Pro dotazníkové šetření, které považuji za nejdůležitější část analýzy, je dobré mít 

přehled o přesných číslech zaměstnanců jednotlivých profesí. Níže uvádím přehled 

zaměstnanců k datu 31.12.2010 

Tabulka 3 - Personalistika zaměstnanců FNUSA k datu 31.10.2010 

Kategorie  Fyzické osoby 

lékaři a zubní lékaři 499 

farmaceuti 28 

všeobecná sestra 1 045 

ergoterapeut 37 

radiologický asistent 39 

zdravotní laborant 121 

zdravotně sociální pracovník 4 

asistent ochrany veř.zdraví 1 

nutriční terapeut 12 

zubní technik 13 

zdravotnický záchranář 4 

farmaceutický asistent 36 

klinický psycholog 8 

klinický logoped 3 

fyzioterapeut 18 

radiologický fyzik 1 

odb.prac v labor.metodách 16 

biomedicinský inženýr 7 

zdravotnický asistent 38 

ošetřovatel 29 

laboratorní pracovník 1 

zubní instrumentářka 5 

sanitář 275 

psycholog 4 

prac.oboru přírod.zaměření 7 

prac.oboru elektro zaměření 7 

učitelé 1 

technicko-hospodářští prac. 313 

provozní pracovníci 198 

c e l k e m 2770 

Pramen: údaje poskytl vedoucí odboru personalistiky FNUSA 
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3.5 Vývoj nemocnice 

Již počátkem 14.století se na Starém Brně nacházel knížecí dvůr nazývaný Královská 

zahrada. Zde byl založen ženský dominikánský klášter králem Janem Lucemburským. 

Už v roce 1317 stál v Královské zahradě kostel svaté Anny a místo původní tvrzi byly 

vybudovány klášterní budovy. Řádové sestry zde žily v přísném klášterním režimu a 

věnovaly se manuálním pracím a dívčí škole. Dne 2.května 1782 císař Josef II. zrušil 

klášter dominikánek a o rok později se rozhodl zřídit špitál u sv.Anny.  Historie 

nemocnice se píše od roku 1786. Od 1.1.1991 je samostatnou organizací přímo řízenou 

Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V současnosti je jednou ze dvou 

fakultních nemocnic v Brně.  

3.5.1 Co patří k FNUSA 

FNUSA není jen hlavní budova na ulici Pekařská, ale patří sem i další budovy a 

střediska jak v centru města, tak i mimo něj. Pracoviště rozdělím na odborná 

detašovaná11 a ostatní zařízení.  

 

Odborná detašovaná pracoviště: 

� Klinika plastické a estetické chirurgie - Berkova 34, 612 00 Brno - Královo Pole  

� Ústav soudního lékařství - Tvrdého 2a, 602 00 Brno - střed  

� Doléčovací a rehabilitační oddělení - Zoubkova 18, 634 00 Brno – Nový 

Lískovec 

� Oddělení rodinných a závodních lékařů – Výstavní 17, 603 00 Brno 

� Sexuologické oddělení – Vinařská 6, 603 00 Brno 

 

Ostatní zařízení: 

� Internát zdravotních sester - Výstavní 17, 603 00 Brno 

� Rekreační a školicí středisko - Studnické Paseky, 592 31 Nové Město na Moravě 

� Rekreační středisko – Krátká 31, 592 03, Sněžné 

 

                                                 
11 izolovaný, oddělený 
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V září 2009 byla u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsána nová ochranná známka pro 

Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Společně s ochrannou známkou je FNUSA 

oprávněna používat značku®. 

3.5.2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu – (ICRC) 

V druhé půlce roku 2010 byla zahájena výstavba nových budov Mezinárodního centra 

klinického výzkumu (International Clinical Research Center) v areálu FNUSA, na které 

spolupracuje americká Mayo Clinic. Nové budovy budou obsahovat špičková zázemí 

pro dvě klinická pracoviště – kliniku kardiovaskulárních onemocnění a neurologickou 

kliniku, dále pro výzkumné a vývojové laboratoře a pracoviště center pro podporu 

vědeckých týmů. 

Z oblasti kardiovaskulární medicíny bude jeden z výzkumných programů zaměřen na 

léčbu pokročilých forem srdečního selhání. Zaměstnanci nemocnice by se do nového 

centra měli přestěhovat do tří let od zahájení výstavby. 

 

Obrázek 3 - Budoucí vzhled FNUSA-ICRC 

 

Pramen: převzato z FNUSA – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (8) 
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3.6 Výsledky dotazníkového šetření v rámci FNUSA 

V následující části uvádím výsledky dotazníkové šetření, které jsou nezbytných krokem 

projektu ke zřízení firemní školky. Cílovou skupinou pro dotazování byli všichni 

zaměstnanci/kyně FNUSA (lékař/ka, nelékařský zdravotnický pracovník - všeobecná 

sestra, laborant, ostatní personál - sekretářky, zaměstnanci kuchyně..). 

Dotazník byl zveřejněn na intranetových stránkách pro zaměstnance/kyně po dobu 14 

dní.  Dotazník odkazoval na webovou stránku www.vyplnto.cz, kde byl vytvořen a po 

skončení dotazníkové šetření i vyhodnocen. 

Dotazník podpořilo vedení nemocnice (pan ředitel, paní náměstkyně pro 

ošetřovatelskou péči a paní tisková mluvčí nemocnice) a informovalo ostatní 

zaměstnance o jeho zveřejnění. S paní náměstkyní a s paní tiskovou mluvčí jsem byla 

ve stálém kontaktu. 

Celková podoba dotazníku s představením, otázkami a s poděkováním je k nahlédnutí 

v Přílohové části. 

Nyní uvedu statistiku vztahující se k šetření 

Celkový počet dotazovaných:  208 

Celkový počet zaměstnanců (k datu 31.12.2010):  2770 

Počet otázek: 13 

Průměrná doba strávená vyplňováním: 5 minut a 32 sekund 

3.6.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek  

V praktické části nebudu používat komentáře k výsledkům šetření jen za sebe, ale budu 

používat oslovení my, vzhledem k tomu, že vyhodnocení budu probírat s vedením 

nemocnice a s koordinátorkou projektu.  

Poznámka: U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více 

odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100% 
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Obrázek 4 - Graf uvedení profese ve FNUSA 
Otázka č. 1: 

 

 

Z první otázky je patrné, že z 208 odpovědí skoro 70% respondentů jsou nelékařští 

zdravotničtí pracovníci. Do této kategorie spadají sestry, které by o firemní školku 

mohly mít největší zájem. Na druhém místě skončili lékaři/ky , kde by o firemní školku 

mělo zájem 43 respondentů z celkových 208. O firemní školku projevil zájem i ostatní 

personál (sekretářky, zaměstnanci kuchyně) a to s 19 odpověďmi. 

 
Obrázek 5 - Graf zájmu umístění dětí do firemní školky v roce 2012/2013 

Otázka č. 2 

 



 
 

52 
 

  

Ve druhé otázce 78 respondentů odpovědělo, že v případě zřízení firemní školky 

v roce 2012/2013 by mělo zájem umístit jedno dítě. Pro nás je také zajímavá druhá 

odpověď. A to taková, že 63 respondentů zatím děti nemá, ale plánují je. Mezi 

respondenty byli i zaměstnanci, kteří již děti neplánují. Takových odpovědí bylo 43. 

S necelými 10 % nám odpověděli respondenti, kteří by měli zájem umístit do školky 2 

děti . Další odpovědi jako zájem o umístění více děti, 1 dítěte mladší 3 roky se 

pohybují pod 1%. Pro nás jsou to odpovědi, na které nebude přihlížet.  

 

Obrázek 6 - Graf zobrazující stáří dětí se zájmem umístit do firemní školky na přelomu 
roku 2012/2013 

Otázka č. 3 

 

Ve třetí otázce by 83 respondentů mělo zájem umístit do školky na přelomu roku 

2012/2013 děti ve věku 3 let, což by odpovídalo plánované věkové hranici přijímaných 

dětí. Velký zájem by byl i ze strany rodičů, kteří budou mít v požadovaném roce dítě 

mladší než 3 roky, a to konkrétně 67 respondentů. Další velkou skupinou byli rodiče 

s dětmi předškolního věku, konkrétně 4 a 5 let, kdy pro oba roky hlasovalo 23 

respondentů. Skupina o 17 respondentech bude mít v požadovaném roce již děti 

staršího věku, než předškolního. 
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Obrázek 7 - Graf zobrazující vzdálenosti umístění školky od pracoviště 
Otázka č. 4 

 

Jasná převaha odpovědí spadala do nabízené časové vzdálenosti, a to 5-10 minut od 

místa pracoviště. Pro tuto možnost hlasovala polovina respondentů. Pro nás je to dobrá 

zpráva, vzhledem k tomu, že místo určené pro možný vznik firemní školky se v této 

vzdálenosti nachází. Skoro čtvrtin ě zaměstnanců (přesně 49 zaměstnanců) 

nemocnice by nevadila ani delší vzdálenost umístění firemní školky, a to do 20 minut. 

29 respondentům by nevadilo chodit do firemní školky umístěné dál. Zbytek 

respondentů se přikláněl k možnosti umístění školky v místě pracoviště nebo do 5 

minut  chůze a to konkrétně 27 respondentů. 
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Obrázek 8 - Graf zobrazující vyhovující provozní dobu školky 
Otázka č. 5 

 

Tato otázky byla polouzavřená. Respondenti tedy měli možnost i vlastní odpovědi. 

82 respondentům by nejvíce vyhovovala provozní doba od 6 – 18 hodin. Poměrně 

velký zájem od 56 respondentů by byl i o provozní dobu prodlouženou, tj. 6 – 18 hodin, 

18.hodina po dohodě. 35 respondentů by bylo pro nonstop – 24 hodinový provoz. 

Provoz, o kterém díky nízkému počtu odpovědí uvažovat nebudeme, je doba 6 – 15 

hodin a 6 – 22 hodin. 8 respondentů projevilo zájem v otevřené odpovědi o provozní 

dobu v těchto časech: 

6 :30 – 16:30; 5:30 – 15:30; 6:00 – 20:00; 6:30 – 19:00; 7:30 – 16:00; 7:00 – 15:30; dle 

směn 
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Obrázek 9 - Graf zobrazující způsoby využívání zvolené provozní doby 
Otázka č. 6 

 

Tato otázka byla otevřená. Nejvíce odpovědí bylo na dobu 5 dnů v týdnu, a to celkem 

84 respondentů v různých podáních. Další častou odpovědí byla odpověď dle směn a 

to od 54 respondentů. Ostatní odpovědi byly od 70 respondentů, kteří odpovídali 

např. takto: 

3 – 5 dnů v týdnu; 5 pracovních dnů + ojediněle max. 2x za měsíc i jeden víkendový 

den;  5 – 7 dnů v týdnu; 7 dnů v týdnu; 7 dnů v týdnu dle směn; dle směn, buď 

dopoledne, nebo celé odpoledne. 

Převážná část odpovědí je tedy pro využívání pracovní doby z otázky č. 5  po dobu 5 

(pracovních) dnů. 
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Obrázek 10 - Graf ukazující maximální částku za školkovné za 1 dítě/měsíc 
Otázka č. 7 

 

V této otázce ohledně školkovného jasně převažuje odpověď s částkou 500 – 1000 Kč, 

které jsou schopni rodiče zaplatit za 1 dítě/měsíc. Celkem zodpovědělo 111 

respondentů, což je 53%. Necelá čtvrtina respondentů je ochotna zaplatit 1000 – 

2000 Kč. Počet 34 respondentů, jsou ti, co jsou ochotni zaplatit méně jak 500 Kč za 

školkovné/ měsíc. 12 respondentů je ochotno zaplatit 2000 – 3000 Kč a 2 respondenti 

dokonce více jak 3000 Kč. 

Zejména tuto otázku z důvodu pravděpodobného financování/ přispívání zaměstnancům 

na školkovné musí nemocnice řádně promyslet a propočítat. 
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Obrázek 11 - Graf ukazující maximální částku stravného za 1 dítě/měsíc 
Otázka č. 8 

 

Skoro 50 % respondentů (číslem 101) je schopno zaplatit 400 – 600 Kč za 

stravné/měsíc na jedno dítě.  Na druhém místě 66 respondentů si může dovolit stravné 

za 200 – 400 Kč/měsíc. 25 respondentů by bylo ochotno zaplatit 600 – 800 Kč, 8 

respondentů dokonce více jak 800 Kč. Naštěstí nejmenší počet 7 respondentů by na 

stravné přispívalo méně jak 200 Kč.  

 

Obrázek 12 - Graf určující 1 hlavní důvod, co by se od školky požadovalo 
Otázka č. 9 
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V této otázce došlo k překvapivým výsledkům odpovědí. Nejvíce respondentů by od 

služby školky vyžadovalo především hlídání dětí. Takto odpovědělo 125 respondentů 

z celkových 208. Až na druhém místě skončila předškolní příprava s podporou 65 

respondentů. Logoped, jazyková příprava a speciální výuka (kurzy) získaly kolem 3 

až 5 odpovědí. Další možností odpovědi byla Jiná odpověď, kterou využilo 6 

respondentů s těmito náměty: 

hlídání dítěte, rozvíjení všech schopností dětí; zdravá školka; psychomotorický vývoj 

dítěte; líbilo by se mi všechno, co jste uvedla; vše co tu navrhujete; vše, dle věku dítěte 

 

Obrázek 13 - Graf zobrazující nadstandardní služby 
Otázka č. 10 

 

Zde byla možnost více odpovědí, součet tedy nedává 100%. Nejvíce odpovědí padlo na 

dvě nadstandardní služby: výuku jazyků a zájmové kroužky pro kluky a holky a to 

celkem od 139 respondentů. Respondenti by také měli zájem o logopedii (104 

respond.), návštěvy divadel (78 respondentů), anebo o exkurze (67 respondentů).  8 

respondentů by o nadstandartní služby nemělo zájem. Další odpověď byla volná a 

využili ji  3 respondenti pro jejich nápady: 

Sportovní aktivity – plavání, bruslení; sportovní aktivity; pobyt na čerstvém vzduchu 

(školky v přírodě). 

 
 
 
 



 
 

59 
 

  

Obrázek 14 - Graf ukazující částku ochotnou připlácet na nadstandardní služby za 1 
dítě/měsíc 

Otázka č. 11 

 

V závislosti na předchozí otázce a daných odpovědí by 113 respondentů bylo ochotno 

za tyto služby zaplatit 200 – 500 Kč. 47 respondentů by do dětí investovalo v tomto 

směru 500 – 1000 Kč/měsíc. Méně jak 200 Kč by zaplatilo 37 respondentů. Někteří 

respondenti na tuto otázku neodpověděli, i když byla povinná. 

 

Obrázek 15 - Graf zobrazující konkrétní zájem na provozu školky 
Otázka č. 12 

 

V rámci dotazníkového šetření jsme se snažili zjistit, zda by respondenti měli zájem se 

nějakým způsobem spolupodílet v rámci provozování školky. Měli možnost zvolit více 

odpovědí. Byli jsme mile překvapeni z odpovědí, kdy 79 respondentů by rádo 

dobrovolně vypomáhalo. 71 respondentů by nemělo zájem se spolupodílet v rámci 
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provozování školky. 54 respondentů by pomáhali při doprovodech na výletech a 13 

respondentů by se zúčastnilo zájmových kroužků. V případě vzniku firemní školky by 

nás zajímala reakce na odpověď ohledně výpomoci ve školní radě. Ve školní radě by se 

podle odpovědí bylo ochotno začlenit 13 respondentů, které zajisté rádi oslovíme. 

 

Otázka č. 1312 

Zde je prostor pro vaše vyjádření. 

V této odpovědi jsme obdrželi tyto odpovědi. Ve většině případů se jednalo o velice 

pozitivní a povzbudivé reakce. Několikrát padly i dotazy, zda se jedná vůbec o reálnou 

věc či jenom sbírání informací k diplomové práci a zda vůbec výhled možného zřízení 

školky je v dohledu.  

Níže uvádím některá vyjádření. 

„ Děti zatím nemám, ale v bližší době je plánuje, vím, jak je těžké umístění dítěte do 

školky co nejdřív a kdyby ještě byla možnost 24 hodinového provozu, bylo by to skvělé. 

Jsem zdravotní sestra a peníze ze směnného provozu jsou k nezaplacení. Babičky 

nemám. Zaměstnavatel by mi tím umožnil slušný komfort i s dětmi.“  

„ Dítě mam již odrostlé, ale chci podpořit zavedení školky a tím zabezpečit maminkám 

klidnou, zodpovědnou pracovní službu s vědomím, že o dítě je profesionálně postaráno 

(třeba i v nočních hodinách, kdy jsou maminky ve službě). Měl by se brát zřetel i na 

samoživitelky.“ 

 „ Držím Vám palce, aby se Vám projekt výstavby mateřské školky ve FNUSA podařil i 

zrealizoval. Možná by stálo za úvahu i otevření oddělení jeslí, neboť spousta maminek 

dnes volí 2letou mateřskou dovolenou a ty mívají největší problém kam umístit tyto děti, 

protože školky preferují předškolní děti.“ 

„Firemní školku pokládám za velmi výhodnou službu, která zkvalitňuje potažmo i péči 

o zaměstnance a zkvalitňuje pracovní výkon. Děkuji.“ 

„Je to super nápad a určitě bych využívala.“ 

„Z řízení firemní školky je dobrý nápad a vím, že by její vznik přivítali i další 

spolupracovníci naší kliniky. Za nejdůležitější považuji v případě jejího zřízení 
                                                 
12 Dotazník ke zřízení firemní školky FNUSA (výsledky průzkumu). [online] 2011 

[Citace: 2011-01-11] Dostupné z: http://dotaznik-ke-zrizeni-.vyplnto.cz.  
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nadprůměrnou kvalitu služeb zvláště v oblasti zájmové a výukové, a to nejen 

deklarovanou, ale reálně profesionálně poskytovanou.“ 

„V současnosti je míst ve školkách velký nedostatek, firemní školka ve FNUSA by byla 

podle mého názoru velkým přínosem.“ 

„Považuji za důležité, aby při přijetí dítěte nerozhodovalo mé pracovní zařazení. 

(neupřednostňovat děti lékařů a lékařek a z vedení nemocnice).“ 

„Spíše než školku by možná více z nás časem uvítalo denní stacionář pro naše příbuzné 

seniory. Pokud by byl umístěn v areálu, mohli by si senioři i zaobstarat lékařské 

prohlídky a vyšetření. Možná by mohl byt využitý i jako místo čekání na odvoz sanitou. 

Pacienti by tak nemuseli čekat nepohodlně na chodbách.“ 

3.6.2 Výstup z dotazníkového šetření 

Výstupy z dotazníkového šetření a návrhy na provoz firemní školky, které uvádím níže, 

jsou reakcí na vzešlé odpovědi. Není však stoprocentní, že zrovna tyto možnosti řešení 

budou fungovat a v reálu budou vyhovující. Je to jedna z  možností, jak se 

k nejvhodnějšímu řešení přiblížit. Snažím se uvést návrhy fungování tak, aby 

vyhovovaly většině respondentů. Zde se hodí slova jedné z maminek respondentů: 

„Spokojená maminka = spokojený zaměstnanec“. 

3.6.2.1 Zájem 

Celkový počet respondentů je 208, což je 7,5% zaměstnanců celé nemocnice. K tomu, 

aby měl dotazník vypovídací hodnotu, je třeba kolem 10% z celkového počtu 

zaměstnanců. Tento počet je bohužel ovlivněn i současnou situací v nemocnicích, která 

je spojená s odchodem zaměstnanců a s nezájmem spolupracovat. I přesto, že počet 

respondentů mohl být vyšší, z mého pohledu dotazníkové šetření splnilo svůj účel 

zjištění zájmu/nezájmu u zaměstnanců.  

3.6.2.2 Rozdělení kapacitních míst 

Největší zájem o firemní školku byl z řad nelékařských zdravotnických pracovníků, 

především tedy od sester. Kapacitní místa bych nerozdělovala na vymezení počtu míst 
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pro jednotlivé profese - sestry, lékaři a ostatní personál. Vycházela bych z pořadníků, o 

kterých se budu zmiňovat v návrhové části.  

3.6.2.3 Umístění a vzdálenost firemní školky 

Místo, které je vyhrazeno pro případně zřízení firemní školky, se nachází v jednom 

z ostatních zařízení FNUSA na Internát ě zdravotních sester na ulici Výstavní 17. 

Jedná se o areál v nedaleké blízkosti od sídla nemocnice na ulici Pekařské. Nejčastější 

odpověď, aby se firemní školka nacházela do 10 minut, je vyhovující a splňuje 

požadavek. Více se o těchto prostorách pro firemní školku zmíním v další kapitole. 

3.6.2.4 Provozní doba 

Z odpovědí jasně vyplývá, že by byl největší zájem o provozní dobu pondělí – pátek 

v čase 6:00 – 18:00. Jako další možná varianta by bylo protáhnutí povozní pracovní 

doby a to: 

• 6:00 – 18:00, 18. hodina po dohodě vždy týden dopředu – akutní případy a větší 

počet dětí 

• 6:00 – 18:00, 18:00 – 20:00 vždy 2 dny v týdnu – pravidelně. Rodiče by si mohli 

zařídit potřebné věci, zajít si na cvičení, do angličtiny, nakoupit, k holiči. 

3.6.2.5 Výše školkovného hrazené rodiči 

Z odpovědí jasně vyplývá, že nejvyšší procento rodičů je ochotno platit maximálně 

1000 Kč za školkovné. Druhá skupina rodičů s nejvíce odpovědmi by byla ochotna 

platit 2000,-Kč. Maximální částku školkovného bych tedy navrhovala 1000,- až 1500,- 

Kč/měsíc, abychom vyšli vstříc oběma skupinám s největším počtem odpovědí. 

3.6.2.6 Stravné 

Stravné bych podle výsledků odpovědí stanovila na 400,- až 600,- Kč/měsíc. Největší 

poměr odpovědí byl u částky 400,- - 600,- Kč, druhá skupina respondentů zvolila částku 

200,- až 400,- Kč. Jídlo do školky by se dalo dovážet z  nemocnice, kde je jídelna pro 

nemocné dětské pacienty. Ve školce by tedy byla jen místnost pro přípravu na ohřívání 

a servírování pokrmů. 
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3.6.2.7 Hlavní činnost firemní školky 

Z mého pohledu překvapivě nejvíce respondentů by od školky vyžadovalo hlídání 

dítěte. Na druhém místě potom skončila školní příprava, kterou já považuji za 

přednostní. Dle mého názoru odpovědi typu Hlídání dítěte padaly u respondentů, kteří 

by na přelomu roku 2012/2013 měli děti mladší než 3 roky. V případě zřízení firemní 

školky pro děti předškolního věku jsem jednoznačně pro hlavní činnost - předškolní 

přípravu.  

3.6.2.8 Nadstandartní služby 

Tuto službu bych osobně já velice podpořila. Není od věci zmínit pořekadlo: Co se 

v mládí naučíš, ve stáři jako když najdeš. A dle mého názoru to jednoznačně platí.  

Z odpovědí by byl největší zájem o: 

� výuku jazyků (angličtina, němčina)  

� zájmové kroužky pro kluky a holky – děvčata vyšívání, poznávání kytiček, 

vaření formou hry, cvičení, kluci stavění z lega, historie, keramika, práce 

s moduritem, cvičení 

� logopedie – v případě potřeby, možnost využívat logopedku z nemocnice 

� občasné návštěvy divadla – 1krát za půl roku, divadlo Polárka 

� exkurze – do výrobny hraček, do muzeí 

� sezónní sporty – plavání, bruslení v městě Brně 

Rodiče by byli ochotni za nadstandardní služby připlácet nejvíce 200,- až 500,-Kč, 

druhá skupina respondentů potom 500,- až 1000,-Kč. Navrhovala bych tedy částku 

400,- až 600,-Kč podle nabízených služeb. 

3.6.2.9 Spolupodílení se rodičů na provozu školky 

V případě fungování školky bude třeba, aby se vytvořila skupina 

zájemců/nadšenců/rodičů, kteří se budou aktivně podílet na fungování školky. 

Z odpovědí projevily zájem stovky respondentů: 

� Dobrovolná výpomoc – o tuto pomoc byl největší zájem. Jednalo by se o 

výpomoc právě v době oběda, asistence u zájmových kroužků, kde není třeba 

mít odborný dohled, výpomoc v době oběda, nebo doprovody na výletech, 
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exkurzích, návštěvách divadel. Jako dobrovolná výpomoc by mohla být 

považována i účast ve školní radě. 

� Doprovod na výletech, na exkurzích, na návštěvách divadel 

� Asistence u zájmových kroužků 

� Spolupodílení se ve školní radě 

� Výpomoc v době oběda 

3.7 Nemocnice se zřízenými školkami 

V případě, že si nemocnice zřídí firemní školku pro své zaměstnance, nejedná se o 

konkurenci pro jiný subjekt. Je to benefit13 pro konkrétní zaměstnance dané firmy.  Jiná 

firma tedy nemá v tomto směru možnost do fungování zasáhnout. 

Přesto bych ráda uvedla nemocnice, kde firemní školka funguje. Mohou nám sloužit 

k inspiraci a k nahlédnutí, jak dané věci v reálu fungují. Musíme také brát v potaz, že 

každá nemocnice má parametry fungování nastavené podle svých možností.  

3.7.1 Thomayerova nemocnice v Praze 

V Thomayerově nemocnici fungovala závodní školka už před listopadem 1989. Zatímco 

podniky závodní školky rušily, nemocnice se ji podařilo zachovat. Školku živí peníze ze 

tří zdrojů – nemocnice, Hlavního města Prahy a grantů Evropské unie. Prostory školce 

poskytla nemocnice, magistrát posílá peníze na platy pedagogů a z grantů Evropské 

unie se platí vybavení objektu, hračky, pomůcky a další náklady. 

3.7.2 Uherskohradišská nemocnice  

Firemní školka funguje od 1.ledna 2010. Nemocnice má pro zaměstnance výhodu v 

přijímání dětí již od dvou let. Školka se nachází přímo v prostorách nemocnice. Využili 

toho, že dětské oddělení nebylo plně vytíženo a jednu jeho část upravili právě na 

zaměstnaneckou školku. Výhodou pro děti je vybudování kvalitního dětského hřiště 

v blízkosti školky. Hřiště je oplocené a mohou jej využívat pouze děti ze školky.  

 
 
 

                                                 
13 Výhoda nebo systém hodnocení 
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Obrázek 16 a 17 -  Dětské hřiště Uherskohradišské nemocnice 

       

Pramen: vlastní fotodokumentace 

Největším problémem však je financování školky. Investiční náklady ve výši více než 2 

milionů Kč hradila nemocnice ze svého rozpočtu a rovněž provoz školky hradí z peněz 

nemocnice.  

V otázce změny legislativy se shodují všechny nemocnice, co již mají, nebo uvažují o 

zřízení školky.  

„Velmi by nám pomohla plánovaná změna legislativy, která by umožnila pohlížet na 

náklady spojené s provozem školky jako na daňově uznatelné“.(19) 

3.7.3 FN Královské Vinohrady v Praze 

Školku při nemocnici má také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Školka má 

kapacitu 27 dětí a přijímány jsou děti již od dvou let. Fungují 24 hodin denně. 

Vybudovat školku pro zaměstnance se snaží také například Fakultní nemocnice Plzeň 

nebo Fakultní nemocnici Motol. Hlavní překážkou zřízení školky je v obou případech 

nedostatek peněz. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

4.1 Vlastní prostory pro firemní školku 

Jak jsem se zmínila v minulé kapitole, nemocnice má vyhrazené prostory pro případné 

zřízení firemní školky. Prostory se nachází na Internátě zdravotních sester na ulici 

Výstavní 17. Budova je vzdálena přibližně 5 minut chůzí od nemocničního vchodu 

z Mendlova náměstí.  

Budova je rozdělena na dvě křídla.  

Pravé křídlo: ambulance onkologicko – chirurgického oddělení, urologická ambulance 

Levé křídlo: internát zdravotních sester 

Prostory, které jsou vyhrazeny pro zřízení firemní školky, se nachází v suterénu levého 

křídla. Vnitroblok je možné použit jako hřiště pro děti.  Školka v těchto prostorách v 50. 

letech fungovala.  

Stanovení kapacitních míst je dáno v závislosti na rozloze vnitřních prostor a na 

vnitřních prostorových podmínkách stanovených ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz předškolních zařízení.  

 Rozloha: 

Vnit řní prostory – 164,9m2 

o Spaní pro 20 dětí – 82 m2 (vyhláška stanoví 4m2 na 1 dítě) 

o Šatna pro 20dětí….20m2 

o Zádveří….7m2 

o Toalety - společné - 4 mísy včetně umývárny (4 umyvadla) a sprchy…18 m2 

(vyhláška stanoví 1 umyvadlo a 1 mísa na 5 dětí) 

o Úklidová místnost a výlevka……3m2 

o Sklad prádla………….3m2 

o Šatna personálu – zázemí, WC, sprcha…………5m2 

o Stravovací provoz – přípravna, výdejna jídla………….6,6m2 

V příloze na straně 6 je vložen půdorys školky, který je vypracován ve spolupráci 

s architektem. Místnosti a jejich propojení je navrženo takovým způsobem, aby mohl 

sloužit jako předloha a inspirace v případě skutečné realizace.  
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Venkovní prostory (vnitroblok) – 600m2 

Provozní požadavky dle vyhlášky č. 410/2005 stanoví 4 m2 zahrady/1 dítě, 4 m2  

hřiště/1 dítě. V případě, že by se neprováděly další stavební rozšiřovací úpravy, je 

školka dle vyhlášky předurčena nabídnout zázemí 20 dětem. Níže uvádím 

fotodokumentaci daného objektu. 

 

Obrázek 18 a 19 – zleva: Pohled na levé křídlo, prostory pro firemní školku - suterén 

         

 
Obrázek 20 - Pohled od „školky“ na vnitroblok, který by mohl být využit jako zahrada 

s hřištěm 

 
Pramen: Vlastní fotodokumentace 

4.2 Výpočet provozních a investičních nákladů  

Výstup z dotazníkového šetření slouží především k tomu, aby firma získala přehled o 

zájmu ze strany zaměstnanců a možnosti zainteresování zaměstnanců a jejich dětí do 

chodu firemní školky. Skloubení získaných odpovědí s výpočty provozních a 

investičních nákladů je další krok, který by měla firma při jeho přípravách řešit. 

Pojďme se tedy podívat na tu reálnou část, a to, jaká bude předpokládaná vstupní 

náklady a jaké budou provozní vyčíslené pro 1 rok. Berme v úvahu, že do těchto 

nákladů nejsou započítány stavební práce – tedy samostatná budova, její opravy a 
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předměty pevně spjaté s budovou (jako např. záchod, umyvadlo, vana, kuchyňská linka 

atd.). Ty budou vyčísleny v následující kapitole. 

Pro získání informací a inspirace jsem měla možnost navštívit Nemocnici v Uherském 

Hradišti, kde Firemní školka od léta 2010 funguje. Paní Musilová, ředitelka firemní 

školky a paní Balíčková, vedoucí financování, mě velmi přátelsky přijaly a z návštěvy 

jsme si odnesla bohaté zkušenosti a informace. Pro získání praktických rad jsem také 

navštívila mateřskou školku v Modřicích. 

4.2.1 Provozní náklady 

Rozpočet provozních nákladů na 1 rok. Do provozních nákladů spadají tyto položky 

zobrazené v následující tabulce. 
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Tabulka 4 - Provozní náklady a kalkulace 

Provozní náklady  Ukazatel 
Měsíční 
(hrubá 
mzda) 

Roční 
(hrubá 
mzda) 

PLATY 

zaměstnanci 7 - 5 placených školkou 
měsíční 

plat rok 

pedag. pracovník* 19 000 228000 

pedag. pracovník na praxi 0 0 

sestra 20 000 240000 

sestra 20 000 240000 

uklízečka i výdej obědů 13 000 156000 

ředitelka 28 000 336000 

ekonom - z nemocnice 0 0 

Celkem 100 000 1200000 

Sociální pojištění (25%)** 4 750 + 5 000 + 5 000 + 3250 + 7000 25 000 300000 

Zdravotní pojišt ění (9%) **  1710 + 1 800 + 1800 + 1170 + 2 520 9 000 108000 

MZDOVÉ NÁKLADY 
CELKEM 

pedag. pracovník 25 460 305520 

pedag. pracovník na praxi 0 0 

sestra 26 800 321600 

sestra 26 800 321600 

uklízečka i výdej obědů 17 420 209040 

ředitelka 37 520 450240 

ekonom - z nemocnice 0 0 

Celkem 134 000 1608000 

SPOTŘEBA MATERIÁLU 
Potraviny   1000 

Knihy, uč. pomůcky, tisk   5 000 

SPOTŘEBA ENERGIÍ 

Spotřeba vody   6 000 

Spotřeba plynu   55 000 

Spotřeba el. energie   50 000 

Celkem   117 000 

CESTOVNÉ Celkem   3 000 

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 

Opravy a udržování   18 000 

Zajištění venkovních prostor (sekání 
trávy, deratizace..)   8 000 

Celkem   26 000 

SLUŽBY 
Služby poštovní   1000 

Služby telekomunikační   30 000 
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Konzultační a poradenské služby, 
revize   10 000 

Školení a průběžné vzdělání   4 000 

Programové vybavení   10 000 

Ostatní služby (likvidace odpadu..)   70 000 

Nadstandartní služby (plavání, výuka 
jazyků, divadla)***   0 

Nájemné****   0 

Celkem   125 000 

POJISTNÉ Celkem   5 000 

Provozní náklady  CELKEM 157 000 1884000 
Pramen: vlastní zpracování 

Vysvětlivky 

*Plat vychází z tabulky platů, je třeba průběžné vzdělání a školení pracovníků 

**Sociální a zdravotní pojištění, co platí zaměstnavatel 
***Hradí rodiče 
****Prostory jsou v osobním vlastnictví nemocnice 
Z tabulky je patrné, že největší položkou v provozních nákladech zaujímají mzdové 

náklady na zaměstnance školky. Celkové služby a spotřeba energií jsou také poměrně 

velkou finanční položkou. V provozních nákladech nesmíme zapomínat na spotřebu 

materiálu, který částečně přispívá k bezproblémovému fungování školky. Do malých 

finančních položek spadají opravy a udržování, pojistné a cestovné.  

 

Tabulka 5 - Platy zaměstnanců – čistá mzda 

Platy zaměstnanců 
Hrubá 
mzda 

Sociální 
pijišt ění 
(6,5%) 

Zdravotní 
pojištění 
(4,5%) 

Čistá mzda 

pedag.  pracovník 19 000 1235 855 15 055 
pedag. pracovník na 
praxi 0 0 0 0 

sestra 20 000 1300 900 15 750 

sestra 20 000 1300 900 15 750 
uklízečka i výdej 
obědů 13 000 845 585 10 915 

ředitelka 28 000 1820 1260 21 250 

ekonom - z nemocnice 0 0 0 0 
Pramen: vlastní zpracování 
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Z tabulky vidíme, že největší plat je stanoven pro ředitelku školky. Obdobný plat mají 

pedagogický pracovník a sestry. V tomto případě jsou na tom sestry finančně o něco 

lépe. Nejmenší plat má uklízečka, což je díky zaměření práce předpokládané. Pracovník 

na praxi, který bude ve školce vypomáhat nepravidelně, za vykonanou práci nebude 

finančně ohodnocen. Ekonom je placen nemocnicí v rámci celého objektu. 

4.2.2 Investiční náklady 

Do investičních nákladů spadají tyto položky zobrazené v následující tabulce. 

Tabulka 6 - Investiční náklady a kalkulace 

Druh nákladu Konkrétní položka Ks Cena/ks Celkem 

VYBAVENÍ 
LOŽNICE 

lůžka 20 920 18 400,00 

matrace 20 1000 20 000,00 

povlečení 40 300 12 000,00 

pratelná ochrana matrací 20 300 6 000,00 
skříň na matrace a 
lůžkoviny 1 13 000 13 000,00 

Celkem                                                                                                       69 400 

VYBAVENÍ 
JÍDELNY A 

PŘÍPRAVNY 

stoly 5 3 300 16 500,00 

židle 20 920 18 400,00 

nádobí 30 1 00 3 000,00 

mikrovlnná trouba 1 3 000 3 000,00 

myčka na nádobí 1 12 000 12 000,00 

lednička 1 10 000 10 000,00 

Celkem                                                                                                      62 900 

VYBAVENÍ 
TOALET A 
KOUPELEN 

sestavy na ručníky 
s otvory na kelímky a 
kartáček, dvojháček pro 20 
dětí 1 13 200,00 13 200,00 

dávkovače na mýdla 4 200 800 

záchodové štětky 4 150 600 

zrcadlo 1 2 000 2000 
držáky do sprchového 
kouta 2 350 700 

držáky na toaletní papír 4 150 600 

předložka ke sprše 1 400 400 
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protiskluzová podložka do 
sprchy 1 300 400 

Celkem                                                                                                                   18 700 

VYBAVENÍ ŠATNY  

skříňky s bloky pro 20 dětí 1 25 000 25 000 

židle 2 300 600 

věšáky mimo skříňky 4 250 1 000 
dřevěné zábrany na 
radiátory 3 3 260 9 780 

Celkem                                                                                                       36 380 

DIDAKTICKÉ A 
HERNÍ VYBAVENÍ 

nábytek pro hračky 2 14 000 28 000 

nábytek pro pomůcky 1 5 000 5 000 
stojan kreslící s mag. 
tabulí a rolí papíru s 
policemi 1 9 310 9 310 

pekařství 1 7 930 7 930 

kadeřnictví - pro děvčata 1 5 310 5 310 

sada skříní s domečkem 
DUO 1 28 000 28 000 
nábytek pro výtvarný, 
sportovní a didakt. 
materiál 2 11 000 22 000 

Celkem                                                                                                     105 550 

ADMINISTRATIVNÍ 
VYBAVENÍ PRO 

PERSONÁL 

stůl a židle 1 10 000,00 10 000,00 

kancelářské úložné 
prostory (skříň, police) 1 2 000,00 2 000,00 

kopírka 1 10 000 10 000 

počítač a tiskárna 1 23 000,00 23 000,00 

Celkem                                                                                                       45 000 

VYBAVENÍ 
TECHNIKOU 

TV a CD přehrávač 1 13 000,00 13 000,00 

počítač pro děti 1 10 000,00 10 000,00 

hudební nástroj 7 1000 7 000 

Celkem                                                                                                       30 000 

TECHNICKÉ 
VYBAVENÍ 

prostory pro čisté a 
špinavé prádlo 1 5000 5000 

Celkem                                                                                                                    5 000 

Investiční náklady celkem                                                                                372 930 

     Pramen: vlastní zpracování 
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Tabulka ukazuje, že předpokládanou největší položkou bude didaktické a herní 

vybavení, které bylo vyčísleno na 105 550,-Kč. Cena zajisté odpovídá funkčnosti a 

bezpečnosti při používání vybavení dětmi. Další poměrně vysoká položka investice 

patří do ložnice a do jídelny a přípravny, kde je také třeba specielního a funkčního 

vybavení dané vyhláškou. Administrativní vybavení jsem vyčíslila na 45 000,-Kč. Šatna 

pro děti bude potřebovat také specielní vybavení odhadnuté na necelých 37 000,-Kč. 

Technika vybavení pro děti na trhu jde s cenou dolů, ale i přesto školku tato položka 

bude stát 30 000,-Kč. Vybavení toalet a umývárny vyjde na necelých 19 000,-Kč. Do 

této částky nejsou započítány mísy, umyvadla a sprcha, které jsou součástí stavby a jsou 

započítány do stavebního rozpočtu. Technická místnost byla vyčíslena na 5 000,-Kč. 

4.3 Výbava interiéru 

Vybavit interiér firemní školky není jen tak jednoduché. Nejedná se o zajetí do IKEA a 

nakoupení nejlevnějších postelí, stolků a židliček, které jsou na trhu. Interiér musí být 

vyrobený na míru, mít záruku bezpečnosti a zdraví dětí a být originální. 

Na trhu existuje poměrně hodně dodavatelů zabývající se výrobou interiéru pro 

předškolní zařízení. Uvedla bych dvě firmy, u kterých jsem měla možnost setkat se 

s jejími zástupci a v případě firmy Nábytek Bobík vidět jejich výrobky i naživo. Obě 

firmy mě zaujaly svojí originalitou a postavením na trhu. 

4.3.1 Firma BENJAMIN s.r.o.  

Firma BENJAMIN s.r.o. se zabývá vybavením 

interiéru, dětských hřišť a výrobou didaktických pomůcek výhradně pro předškolní 

zařízení. 

Poslání firmy: 

„Vývoj, poradenství a prodej v oblasti didaktických pomůcek, hraček, vybavení do tříd a 

zahrad pro všechny druhy předškolních zařízení na území ČR a východní Evropy“. (2) 

Pro firemní školky firma nabízí: 

� Vybavení interiéru 
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• Originální řešení – netradiční design, barevnost a vysoká variabilita 

uspořádání dodá třídě punc originality. 

• Záruka bezpečnosti a zdraví dětí – bezpečnostní mezery kolem dveří proti 

skřípnutí dětských prstíků, zaoblení hran nebo ergonomicky tvarované 

masivní židle stejně jako certifikace všech výrobků dle EU norem zajistí 

zdravý rozvoj a bezpečí dětí. 

� Dětská hřiště 

• Návrh a projekt interiéru i zahrady – na základě představ a potřeby firma 

vytvoří 3D návrhy včetně variantního řešení. 

• Financování – BENJAMIN s.r.o. je připraven přizpůsobit financování 

projektu možnostem dané firmy. 

� Didaktické pomůcky 

• Záruka a didaktické hodnoty – Cílem kvalitní pomůcky je nejen děti 

zaujmout, ale také naučit je něco nového 

• Pomůcky rostoucí s věkem – Díky široké škále cviků a odstupňování 

náročnosti umožňuje řada pomůcek práci s nejmenšími i předškoláky, což 

šetří peníze. 

Níže uvádím ukázky 3D projektů, které firma vyhotoví zákazníkovi zdarma. 

Obrázek 21 a 22 - 3D projekty a ukázky realizací 

      

Pramen: převzato ze stránek Benjamin http://www.benjamin.cz/cs/1082/3d-projekty-a-ukazky-
realizaci/index.htm (2) 
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4.3.2 Nábytek Bobík 

Firma působí na českém a slovenském trhu od roku 1995. Vyrábí 

nábytek nejen pro mateřské školy, ale i pro základní školy a družiny. 

Hlavní výrobní program firmy je: 

• Dětský nábytek pro mateřské školy, základní školy a družiny 

• Kancelářský nábytek pro vybavení kanceláří a kabinetů 

• Nábytek pro domácnost 

Koncem srpna roku 2010 jsem měla možnost zúčastnit se otevření „kontejnerové“ 

školky v Modřicích, kde je dodavatelem vybavení firma Nábytek Bobík. Nábytkem 

Bobík je také vybavena firemní školka Uherskohradišské nemocnice, kterou jsem 

navštívila. Vybavení se mi svojí jednoduchostí a originalitou na obou místech moc 

líbilo. Níže uvádím pár fotek z návštěv. 

 

Obrázek 23 a 24 - Jídelna a herna školky v Modřicích vybavena Nábytkem Bobík 

       

Pramen: převzato od firmy Koma modular http://www.koma-modular-

construction.cz/koma/public/cs/novinky/2010/podekovani-za-skolku-v-modricich/ (13) 
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Obrázek 25 a 26 - Hrací pomůcky v Uherskohradišské nemocnici 

        

Pramen: vlastní fotodokumentace 

4.3.3 Ceník nábytku 

V tabulce uvádím ceník, který nabízí firma Nábytek Bobík. Firma BENJAMIN s.r.o. 

ceník neuvádí. Zboží je vyrobeno dle přání zákazníka a na míru. Firma zhotoví: 

Dětské židle – dětské stoly – šatnové bloky – nábytkové sestavy – paravány – hrací 

kouty – odpočinkové kouty – učitelský nábytek – kryty radiátorů – kancelářský nábytek 

Tabulka 7 - Ceník Nábytku Bobík s.r.o. 

ŽIDLE DĚTSKÁ (VŠECH 
VÝŠEK) 

 

PARAVANY   

Přírodní 830,- Western. dvířka 2940,- 

S barevnou opěrkou 850,- Kreslící 2940,- 

S barevnou opěrkou a sedákem 870,- 
Paravan 

kombinovaný 
4960,- 

Okno 3045,- 

STOLY DĚTSKÉ (VŠECH 
VELIKOSTÍ) 

Nástěnka (korek) 2940,- 

Obdélník 120x80 2940,- Obchod 2940,- 

Čtverec 120x120 3680,- 
Magnetická 

tabule 
2490,- 

Kulatý – průměr 120 3480,- Divadlo 2490,- 

Půlkulatý – průměr 120x60 3045,- Knihovna 2940,- 

Lichoběžník 120x60 3045,-   

Šestiúhelník – průměr 120 3480,- 

KONTEJNERY 
NA 

KOLEČKÁCH 

840,- 

K sedací soupravě – kulatý, 
obdélníkový, oválný Dle velikosti 

LEHÁTKA DLE 
POTAHOVÉ 

LÁTKY 

 

Stůl na výtvarné pomůcky (dle 
rozměrů) 7400,- až 11600,- 

Lehátka 120 cm 1250,- 

Lehátka 130 cm 1350,- 
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UČITELSKÉ STOLY Lehátka 140 cm 1450,- 

Katedry (dle rozměru) 4990,-   

DĚTSKÉ KOUTY  

RELAXAČNÍ KOUT Kout kadeřnictví 2990,- 

Knihovna 3590,- Kout kuchyňka 4400,- 

Válecí kout - mazlík 9200,-až 14800,- Kout lékařství 3900,- 

Sedací souprava 3400,- 
Kout obchod (dle 

rozměrů) 
6400,-až 9800,- 

Čalouněné sedací soupravy 5900,- 
Kout pracovní 
(pro chlapce) 

4450,- 

Pramen: Nábytek Bobík – ceník nábytku http://www.nabytek-bobik.cz/cenik-nabytku (23) 

V případě mého doporučení bych při výběru dodavatele vybavení atypického nábytku 

zvolila firmu Nábytek Bobík, a to z několika důvodů: 

• Nekomerční firma se skoro dvacetiletým fungováním na trhu 
• Česká výroba 
• Přijatelné ceny, možnost množstevní slevy 
• Různé variace barev, typů nábytku 
• Doprava a montáž v ceně 
• Pozitivní ohlasy ze školek, která mají vybavení od firmy Bobík 
• Osobní pozitivní zkušenost s těmito výrobky 

4.4 Předpokládané finanční náklady firemní školky 

Nejnákladnější položkou budou vstupní investiční náklady spojené se samotnou stavbou 

a s přípravami. V tabulce uvádím předpokládané finanční náklady na výstavbu firemní 

školky. 

Tabulka 8 - Předpokládané finanční náklady na výstavbu firemní školky 

Položka Částka 

Stavební úpravy školky 1 800 000 

Vybavení atypickým nábytkem 372 930 

Specielní zeleň 70 000 

Dětské hřiště 380 000 

Příprava projektu na rekonstrukci  300 000 

Celkem 2 922 930 

Pramen: vlastní zpracování 
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Z tabulky je patrné, že největší vstupní investiční položkou bude rekonstrukce 

současných prostor na Výstavní 17. Ta je odhadnuta na částku 1 800 000,-Kč. Do 

výstavby jsou započítány i instalace věcí pevně spjatých se stavbou (zavedení elektriky, 

plynu, vody, instalace umyvadel, toalet, sprchy, kuchyňského dřezu atd.). Další 

poměrně velkou položkou bude výbava interiéru atypickým nábytkem a samotná 

příprava projektu. Do finančních potřeb nesmíme zapomenout započítat i zřízení 

venkovních prostor pro děti, tedy zřízení dětského hřiště a vybudování specielní zeleně, 

které budou vyžadovat průběžnou péči. 

4.5 Výpočet stravného 

Stravné je náklad, který si platí každý rodič sám. Nemocniční firemní školka by měla 

výhodu nechávat si dovážet oběd z nemocnice z Pekařské. Ve školce by  paní uklízečka, 

měla na starost přípravu dováženého jídla (nalití polévky, nakrájení masa, nakrájení 

příloh..).  

 Konkrétní jídlo na daný den by paní učitelky vybíraly z nemocniční nabídky pro dětské 

oddělení týden předem. Cena jídla by se lišila u dětí ve věku 3 – 6 let a u dětí 

předškolního věku, tedy 7letých, kteří toho více snědí. 

4.5.1 Výše stravného 

Věk 3 – 6 let 

� 35,-Kč – přesnídávka, oběd, svačinka a pití po celý den 

� 55,-Kč – přesnídávka, oběd, svačinka, večeře a pití po celý den 

Věk 7 let 

� 40,-Kč – přesnídávka, oběd, svačinka a pití po celý den 

� 60,-Kč – přesnídávka, oběd, svačinka, večeře a pití po celý den 

Pitný režim musí být dodržován po celý den. 

4.5.2 Způsob hrazení stravného 

Splatnost stravného by byla na začátku daného měsíce k 10.dni daného měsíce. Počet 

obědů by byl stanoven podle počtu směn rodičů v nemocnici. Rodiče by platili buďto 

složenkou nebo příkazem na bankovní účet školky. Přeplatek ze zrušených obědů by se 
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rodičům převáděl do dalšího měsíce. Vždy za půl roku by se udělalo vyúčtování a 

přeplatek by byl rodičům vrácen.  

Zrušení oběda by bylo možné provést daný den do 7 hodin ráno. Peníze za odhlášený 

oběd by se převedly do dalšího měsíce. 

4.6 Pořadníky 

Navrhuji, aby děti byly přijímány do školky podle toho, kdo se dřív přihlásí. 

Vyeliminuje se tak možnost protekce nebo přednostního přijímání. Je možnost, aby 

rodiče děti mladší než je věk přijímání dítě přihlásily do pořadníku.  

Rezervace dětí by probíhala na konkrétní emailové adrese. Zájemci o umístění dětí by 

zavčas věděli o čase spuštění zápisného. Takto by bylo jasné pořadí přihlášení díky 

přesnému času obdržení emailu. 

 Předškolní zařízení by bylo určeno dětem předškolního věku – tj. od 3 – 6 let, možnost 

přijímání dětí věku 7 let. Počet dětí přijatých do školky od jednoho rodiče by byl 

neomezený.  

4.7 Provozní doba 

Z odpovědí jasně vyplývá, že by byl největší zájem o provozní dobu pondělí – pátek 

v čase 6:00 – 18:00, 18. hodina po dohodě vždy týden dopředu. Jednalo by se o akutní 

případy a větší počet dětí. 

Jednou za rok je třeba provést větší úklid školky a případně opravit potřebné věci a 

vymalovat. V tom případě bych doporučovala stanovit 14 dnů v roce (nejlépe v průběhu 

letních prázdnin), kdy by byla školka zavřená. Rodiče přes léto mají větší možnost 

využít babičky, známé. Personál si takto může vyčerpat dovolenou.  

4.8 Měsíční náklady firemní školky 

Z předešlých výpočtů v následující tabulce uvádím měsíční náklady firemní školky.  
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Tabulka 9 - Měsíční náklady na chod školky 

Náklad/měsíc Částka 
provozní náklady/měsíc 157 000 

investiční náklady/měsíc (po 
vstupních investičních 
nákladech) 5 000 
celkem náklady/20 dětí 162 000 
1 dítě 8 100 

Příjem Částka 
školkovné/1 dítě 1 500 
školkovné/20 dětí 30 000 
    
Náklady nemocnice/1 dítě/měsíc 6 600 
Náklady nemocnice/20 
dětí/měsíc 132 000 

Pramen: vlastní zpracování 

Tabulka ukazuje přibližný měsíční náklad po odečtení příjmu v podobě školkovného. 

Dostali jsme se na částku 6 600,-Kč na jedno dítě, při kapacitě 20 dětí na celkovou 

částku 132 000,-Kč. Nyní na řadu přijde otázka, jakými způsoby je možnost tento 

měsíční náklad splatit: 

1) Z vlastních finančních zdrojů nemocnice 

2) Zažádat o finanční grant z fondů EU - výzva OP LZZ  jako o.s.  

3) Prozatím na zřízení firemní školky nebudou finanční prostředky 

4.9 Dotace z evropských sociálních fondů 

Evropský sociální fond (dále jen ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské 

unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie 

zaměstnanosti. 

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, které je zároveň řídícím orgánem Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Dalším řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, které má v gesci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Třetí Operační program Praha – Adaptabilita řídí Magistrát hlavního města Praha. 

V našem případě nás zajímá Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt 

Rovné příležitosti a sociální integrace – Slaďování profesního a rodinného života. 
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4.9.1 Projekt Rovné příležitosti a sociální integrace 

V našem případě nás zajímá Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt 

Rovné příležitosti a sociální integrace – Slaďování profesního a rodinného života. 

Výzva k podávání žádostí o získání grantu byla posunuta na druhé čtvrtletí roku 2011.  

V případě zažádání o daný projekt z řad fakultních nemocnic je postup trošku složitější. 

Tyto subjekty totiž samy za sebe o grant žádat nemohou, nespadají do kompetentních 

zařízení. Je možné fakultní nemocnici spojit s občanským sdružením, za které se žádost 

o grant podá. V tomto případě navrhuji spojení s občanským sdružením spadající pod 

Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.  

Výzva se posouvá od loňského roku, takže záleží, zda i tento termín bude platit. 

Vypracování projektu s žádostí o získání grantu chce velkou trpělivost a 

několikaměsíční pracovní nasazení. Většina firem si proto žádosti nechává vypracovat 

od specializovaných firem.  

4.10 Výhody a nevýhody firemní školky  

Podívejme se nyní do praxe, jak v rámci semináře na téma „Fenomém firemní školky“, 

který organizovala Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, reagovali potencionální 

zřizovatelé a majitelé firem na pozitivní a negativních dopady ke zřízení firemní školky.  
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Tabulka 10 - Výhody a nevýhody vzniku firemní školky 

Výhody Nevýhody 

loajalita a sounáležitost s firmou finanční náročnost 

stabilita zaměstnanců absence odborníků na provoz a založení 

školky 

zvýšení motivace absence odborníků velká zodpovědnost firmy za rozvoj a vývoj 

dětí 

úspora na nábor a školení nových 

zaměstnanců 

náročnost na prostory 

podpora rovných šancí nedostupnost informací 

atraktivita zaměstnavatele ostatní zaměstnanci mohou vnímat školku 

jako diskriminační benefit 

flexibilita pro zaměstnance  

včasnější návrat z MD/RD  

prevence nezaměstnanosti  

Pramen: Zpravodaj České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (5) 

Z tabulky je patrné, že převládají výhody ohledně zřízení firemní školky. Avšak je 

důležité brát zřetel i na jednotlivé nevýhody, které mohou hrát důležitou roli a být 

překážkou již ve fázi příprav projektu. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem návrhu na zřízení firemní školky s datem zahájení přelom 2012/2013 je získat 

přehled v dané problematice a ze získaných možností najít tu nejreálnější. Po 

absolvování dotazníkového šetření se ukázalo, že o firemní školku by z řad 

zaměstnanců zájem byl. Odpovědi od respondentů vzešly podle předpokládaných 

očekávání, až na otázku týkající se hlavní služby školky. Zde vyšla jako nejvíce 

zodpovězená varianta „Hlídání dětí“. V tomto případě bych se já osobně přikláněla ke 

zřízení firemní školky za účelem „Předškolní přípravy“, ne jen „Hlídárny dětí“. Zde je 

třeba brát možnost, že respondenti otázku zcela jasně nepochopili nebo je zmátla 

možnost zvolit pouze jednu odpověď.  

Školkovné je další věc, která se ve fázi příprav bude zajisté řešit. Z dotazníkového 

šetření by respondenti byli ochotni dát částku o menší, než jsem uvedla v návrhové 

části. V tomto případě beru v úvahu, že se jedná o firemní školku s předškolní přípravou 

(ne službou Hlídání dětí), kde hlavní výhoda pro matky bude možnost předčasného 

vrácení se do práce. Z tohoto důvodu si stojím na navrhovanou částkou 1500,-Kč. 

Nemocnice má prostory v blízkosti nemocnice, které vyhovují možné rekonstrukci a 

vybudování firemní školky. Samotný návrh půdorysu, který uvádím, je vypracován ve 

spolupráci s architektem a návaznosti jednotlivých místností jsou konzultovány se 

školkami, které již fungují. Před rozjetím akce v reálných rozměrech bych doporučovala 

konzultaci na hygieně i z hlediska zázemí zaměstnanců. Konzultace se stavební firmou je 

samozřejmá.  

Školka má předpoklady pro to, aby byla realizovatelná. Největším problém před 

zahájením skutečného zřízení budou finance. Z výpočtů provozních a investičních 

nákladů vychází, že samotná stavba s přípravnými prácemi bude stát přibližně 

2 923 000,-Kč. Předpokládané měsíční náklady na chod školky jsou vyčísleny na 

132 000,-Kč.  

Nemocnice má možnost zažádat o grant z fondů Evropské unie, který doporučuji využít. 

Avšak Fakultní nemocnice to mají složitější. Ty totiž bohužel nespadají do subjektů, 

které o výzvy Projekt Rovné příležitosti a sociální integrace mohou žádat. Mohou se 

však spojit s občanským sdružením, prostřednictvím kterého se o výzvu zažádá. Nejedná 
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se však o jednoduché papírování. Proto bych nemocnici doporučila zajistit si firmu, 

která dané formuláře s potřebnými podklady vypracuje za nemocnici.  

V případě získání grantu v nejvyšší možné částce 5 000 000,-Kč peníze mohou být 

využity na předem dané náklady specifikované v samotné výzvě. V případě zmíněných 

měsíčních nákladů by grant vystačil přibližně na dobu 3 let. Nemocnice i tak bude 

potřebovat dostatek finančních prostředků na samotnou rekonstrukci objektu. Je třeba 

přemýšlet i nad možností, že grant nezíská.  

Jako další krok nyní doporučuji informovat respondenty prostřednictvím intranetu o 

výsledcích dotazníkového šetření a dalších krocích spojených s realizací firemní školky. 

Je vhodné ve zprávě uvést, zda se jedná o reálnou věc, nebo jen sběr dat pro 

diplomovou práci a jaké je aktuální finanční situace k samotnému zřízení. 

Fenomén firemní školky není zatím v České republice známý a zajetý. Firemních školek 

je doposud u nás kolem deseti zařízení. V posledních měsících se o této tématice začíná 

více mluvit v médiích v souvislosti s již zmiňovanými granty z Evropského sociálního 

fondu ČR. Dle mého názoru do tří let budou firmy s větším počtem zaměstnanců a 

větším kapitálem na vybudování firemní školky slyšet, žádostí o získání grantu bude 

přibývat a křivka úspěšného získání grantu bude mít klesající tendenci. 

. 
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RVP PV - Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělání 

ÚIV - Ústav pro informace ve vzdělání 

ZDP -  Zákon o dani z příjmu 
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Příloha 1 - Dotazník ke zřízení firemní školky FNUSA 

Vážení zaměstnanci, 

Jmenuji se Tereza Bumbálková a jsem studentkou 5.ročníku VUT – Fakulty 
podnikatelské. Tématem mé Diplomové práce je „Projekt na zřízení firemní školky 
pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně“,  kterému je příznivě nakloněn také pan 
ředitel Ing. Petr Koška, MBA.   

Proto vás prosím o co největší upřímnost ve volbě odpovědí, které pomohou správnému 
nastavení parametrů pro případné zřízení tohoto druhu mateřské školky. 

V případě, že není uvedena jiná možnost odpovědi, zvolte vždy jen jednu nejvhodnější. 

Děkuji za váš čas a případná další vyjádření. 

Tereza Bumbálková  
 

Upřesnění pojmu „firemní školka“ 

Firemní školka 

Legislativa: zákon č.561/2004 Sb. – školský zákon, vyhláška č. 410/2005 Sb. – o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz předškolních zařízení 

Činnosti: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení 

základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem 

do základního vzdělání. 

(povinná otázka)  

1. Uveďte vaši profesi ve FNUSA. 

Lékař/ka 

 Nelékařský zdravotnický pracovník (všeobecná sestra, laborant…) 

 Ostatní personál (sekretářky, zaměstnanci kuchyně..) 
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(povinná otázka)  

2. Uveďte, kolik dětí byste měl/a zájem umístit do firemní školky v případě jejího 

zřízení 2012/2013? 

Jedno 

 Dvě 

 Tři 

 Více 

 Žádné děti již neplánuji 

 Zatím žádné, děti ale plánuji 

 

(povinná otázka)  

3. Jak staré dítě/děti byste měl/a zájem umístit do firemní školky s rokem nástupu 

přelom 2012/2013? (pokud máte více dětí, uveďte všechny věky) 

1 dítě mladší než 3 roky 

 Více dětí mladší než 3 roky 

 3 roky 

 4 roky 

 5 let 

 6 let 

 Starší dítě/děti 

 

(povinná otázka)  

4. Jaká vzdálenost umístění školky od vašeho pracoviště je pro vás přijatelná? 

Do 5 minut chůze 

 5 - 10 minut chůze 

 10 - 20 minut chůze 

 Klidn ě i déle, není to pro mě priorita 
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(povinná otázka)  

5. Jaká provozní doba školky by Vám vyhovovala? 

24 hodin denně 

 6 - 18 hodin 

 6 - 18 hodin, 18.hodina po dohodě 

 6 - 22 hodin 

 6 - 15 hodin 

 Jiná odpověď:   

 

(povinná otázka)  

6. Uveďte, jakým způsobem byste využíval/a zvolenou provozní dobu v předchozí 

otázce? (např. 5 dnů v týdnu, 7 dnů v týdnu, dopoledne, odpoledne, dle směn)  

 

 

(povinná otázka)  

7. Jakou maximální částku jste ochoten/ochotna platit na 1 dítě/měsíc za 

školkovné? 

Méně jak 500 Kč  

500 - 1000 Kč 

 1000 - 2000 Kč 

 2000 - 3000 Kč 

 Více jak 3000 Kč 
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(povinná otázka)  

8. Jaká je maximální výše stravného, které jste ochoten/ochotna zaplatit za 1 

dítě/měsíc? (stravné zahrnuje oběd, 2 svačiny, pitný režim po celý den). 

Méně jak 200 Kč 

 200 - 400Kč 

 400 - 600 Kč 

 600 - 800 Kč 

 Více jak 800 Kč 

 

(povinná otázka)  

9. Uveďte pouze 1 hlavní důvod, co byste od služby školky především požadoval/a? 

Hlídání dítěte 

 Předškolní příprava 

 Speciální výuka (kurzy..) 

 Jazyková příprava 

 Logoped 

 Jiná odpověď:    

 

(povinná otázka)  

10. Které z nadstandartních služeb byste uvítal/a? (možnost více odpovědí). 

Výuka jazyků 

 Logopedie 

 Zájmové kroužky pro kluky i holky 

 Exkurze 

 Návštěvy divadel 

 O nadstandartní služby zájem nemám 
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 Vlastní odpověď:    

 

(nepovinná otázka)  

11. Pokud byste o nadstandartní služby zájem měla: Kolik byste byl/a ochotna 

připlácet za nadstandardní služby za 1 dítě/měsíc? 

Méně jak 200 Kč 

 200 - 500 Kč 

 500 - 1000 Kč 

 Více jak 1000 Kč 

 

(povinná otázka)  

12. Na čem konkrétně byste měl/a zájem se spolupodílet v rámci provozování 

školky? (možnost více odpovědí) 

Školní rada 

 Dobrovolná výpomoc 

 Doprovod na výletech 

 Výpomoc v době oběda 

 Zájmové kroužky 

 Nemám zájem se spolupodílet 

 

(nepovinná otázka)  

13. Zde je prostor pro vaše vyjádření. 
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Příloha 2 - Půdorys s návrhem rozvržení místností na ulici Výstavní 
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Příloha 3 - Osvědčení o absolvování semináře na téma Budujeme firemní školky  
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Příloha 4 - Potvrzení statusu stážisty od ředitele nemocnice k možnému pohybu po 

nemocnici 
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Příloha 5 - Visačka se jménem a fotografií k prokázání se v areálu nemocnice 

 

 

Příloha 6 - Mapa areálu FNUSA 

 

 
 

 Pramen: převzato z  http://www.fnusa.cz/detail_mapa.php 
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Příloha 7 - Seznam oprávnění k výkonu znalecké činnosti v oboru zdravotnictví 

pro rok 2010 

 

Interní 

lékařství 

angiologie diabetologie endokrinologie gastroenterologi

e a hepatologie 

nefrologie revmatologie hematologie obezitologie kardiologie 

všeobecné 

lékařství 

rehabilitace tělovýchovné 

lékařství 

klinická 

farmakologie 

alergologie a 

klinická 

imunologie 

neurologie epileptologie dermatovenerologie chirurgie hrudní chirurgie 

cévní 

chirurgie 

traumatologie neurochirurgie plastická 

chirurgie 

stomatologie 

stomatologická 

chirurgie, 

ortopedie otorinolaryngologie foniatrie oftalmologie 

urologie anesteziologie a 

resuscitace a 

intenzívní péče 

léčba bolesti klinická 

biochemie 

lékařská 

mikrobiologie 

lékařská 

parazitologie 

lékařská 

virologie 

patologická 

anatomie 

radiodiagnostika klinická 

psychologie 

soudní 

lékařství a 

toxikologie 

laboratoř 

forenzní 

genetiky 

laboratoř 

hematologická a 

krevní banky 

sexuologie radioterapie a 

klinická 

onkologie 

Pramen: převzato z Výroční zprávy FNUSA pro rok 2009 

http://www.fnusa.cz/files/vzpravy/fnusa_vyrocni_zprava_2009_NET.pdf (11) 
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Příloha 8 – Další informace k Evropskému sociálnímu fondu 

Cíle Evropského sociálního fondu  

o Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce  

o Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce  

o Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při 

vstupu na trh práce  

o Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly  

o Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání  

o Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce  

o Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce 

(6) 

Mezi základní programy Evropského sociálního fondu, které umožňují čerpání 

prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a 

v Praze jsou: 

o OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

o OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 

o OP Praha – Adaptabilita 

 

Řídící orgán 

V následující tabulce uvedu hlavní řídící orgány jednotlivých operačních programů. 

Řídící orgány jednotlivých operačních programů 

Operační program Orgán 

Lidské zdroje a 

zaměstnanost 

Ministerstvo práce a sociálních 

věcí 

Vzdělávání a 

konkurenceschopnost 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy 

Praha - Adaptabilita Magistrát hlavního města Praha 

Pramen: převzato z Evropského sociálního fondu: http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-

v-cr (6) 
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Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, které je zároveň řídícím orgánem Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Dalším řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy, které má v gesci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Třetí Operační program Praha – Adaptabilita řídí Magistrát hlavního města Praha. 

V našem případě nás zajímá Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt 

Rovné příležitosti a sociální integrace – Slaďování profesního a rodinného života. 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 

spadá mezi více cílové tematické operační programy. Je financován především z 

prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace 

veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Způsobilým územím je v těchto 

oblastech proto také Hl. m. Praha. (8) 

Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 mld. €, což činí přibližně 6,80 % 

veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých 

veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. 

(8)              Celkový objem finanční pomoci z ESF (období 2004 – 2006) 

Operační 

programy 
Podpora z EU v mil. EUR 

ESF celkem 457 

OP RLZ 318,82 

JPD 3 58,8 

CIP EQUAL 32,1 

SROP 47,28 

Pramen: převzato z Evropského sociálního fondu – OP LZZ http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz 

(7) 
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Vysvětlivky zkratek operačních programů: 

OP RLZ – Operační program Rozvoj lidských zdrojů, JPD 3 – Jednotný programový 

dokument pro Cíl 3, CIP EQUAL - Iniciativa společenství EQUAL. 

 

 

 


