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MPSV uvolnilo další peníze na vybudování mikrojeslí

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožní vznik dalších mikrojeslí. O podporu 
z Operačního programu Zaměstnanost je mezi žadateli velký zájem. Celkem bylo 
podpořeno 70 projektů, nejvíce mikrojeslí by mělo vzniknout ve Zlínském kraji.

“Kvůli obrovskému zájmu o mikrojesle jsme se rozhodli navýšit alokaci o zhruba 
20 milionů korun na 120 milionů korun. Díky tomu na finanční podporu dosáhly další 
projekty, které u výběrové komise sice prošly, nicméně se na ně nedostalo kvůli 
vyčerpání alokace,” vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Větší příděl peněz se týká výzvy č. 126 Pilotní ověření péče o nejmenší děti 
v mikrojeslích.

První mikrojesle se otevřou v průběhu příštího roku. V každém kraji by měly vzniknout 
alespoň jedny. Nejúspěšnější byli žadatelé ve Zlínském kraji, kde by se mělo otevřít hned 
šestnáct mikrojeslí. Po deseti mikrojeslích by mělo vzniknout v Jihomoravském a ve 
Středočeském kraji. V hlavním městě Praze uspělo sedm žadatelů, v Ústeckém kraji to 
bylo o jednoho méně. Pět mikrojeslí by mělo vzniknout v Moravskoslezském a stejný 
počet také v Olomouckém kraji, po třech v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, dvě 
zařízení v Kraji Vysočina a jedny mikrojesle v Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském 
kraji. 

Mikrojesle mohou navštěvovat děti již od šesti měsíců věku do čtyř let. Na jednu pečující 
osobu mohou připadnout maximálně čtyři děti, čímž je zajištěn individuální přístup. 
Rozsah umístění dítěte si dohodne sám rodič s provozovatelem. Zřizovatelem mikrojeslí 
může být obec, příspěvková organizace obce, neziskové organizace a právnické osoby 
vykonávající činnost škol a školských zařízení v partnerství s obcí. Mikrojesle může 
provozovat pečující osoba ve své domácnosti, kde může zároveň pečovat také o vlastní 
děti. MPSV bude se zřizovateli spolupracovat a poskytne jim podporu formou 
poradenství. Více informací najdete na mikrojesle.mpsv.cz.

Petr Habáň
tiskový mluvčí 




