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Mámy to v Česku s návratem do práce nemají jednoduché. Státní školky většinou přijímají 
děti až od tří let (ani to ale není záruka) a ty soukromé jsou zase obrovskou zátěží pro rodinný 
rozpočet. Stejně tak platit si paní na hlídání. Existuje ale i další řešení – v podobě takzvaných 

mikrojeslí. Ty přitom můžete i sama založit.
  PřiPravila: Michaela láchová

Mikrojesle, 
Nová možNost Pro děti i rodiče

Asi není třeba vysvětlovat, 
jak to v jeslích probíhá. 
Fungují podobně jako 
školka, můžou je však 
navštěvovat už batolata 

zhruba od jednoho roku věku. V celé 
České republice je jich (tedy těch 
státních) ale jen necelá padesátka, což je 
v porovnání s počtem dětí, které rodiče 
potřebují umístit, v podstatě směšné 
číslo. Staronové řešení ovšem nabízejí 
takzvané mikrojesle. Podstatnou výho-
dou přitom je, jak už název napovídá, 
počet dětí v jednotlivých skupinách. 
Služba, která je podporována Evropským 
sociálním fondem, je nastavena tak, aby 
byla finančně dostupná rodičům, kteří 
pracují, rekvalifikují se nebo studují.

Jak fungují
„Mikrojesle jsou veřejnou službou 
profesionální péče o děti rodinného cha-
rakteru, zároveň je pečováno maximálně 
o čtyři děti ve věku od šesti měsíců 
do čtyř let,“ přibližuje odborná garant-
ka projektu Mikrojesle z Ministerstva 
práce a sociálních věcí Jiřina Chlebovská 
s tím, že zřizovatelé provoz přizpůsobují 
místním podmínkám a potřebám rodičů, 
kteří službu chtějí využívat. K dispozici 
je osm hodin denně, pět dní v týdnu. „To 

ale neznamená, že tam musí děti trávit celou 
dobu. Polovina zapsaných dětí navště-
vuje mikrojesle nejvíce dva dny v týdnu, 
v docházce se střídá průměrně sedm dětí, 
někde je to ale i dětí dvanáct, když rodiče 
využívají střídání na dopolední a odpolední 
docházku,“ doplňuje Jiřina Chlebovská.

Jako doma nebo na návštěvě
Cílem je, aby se dítě cítilo tak, jak ve svém 

batolecím věku potřebuje – skoro jako 
doma nebo jako u kamaráda na ná-
vštěvě. Denní režim je podobný tomu 
v rodinách s více malými dětmi, snahou 
je přitom přizpůsobit se co nejvíce 
potřebám každého mrněte – což v takto 
malém počtu jde bezesporu lépe než 
ve větší skupině dětí. „Děti, které nemají 
sourozence, se poprvé setkávají s tím, 
že musí chvilku počkat, až na ně přijde 
řada, rozdělit se, brát ohled na miminko, 
které spinká jindy než já, proto si teď 
hrajeme potichoučku… To jsou důležité 
dovednosti pro život,“ vyzdvihuje Jiřina 
Chlebovská. Podle jejích zkušeností se 
díky malému počtu dětí snadno adaptují 
i plačtivější povahy, ale i děti s handica-
pem nebo se sníženou imunitou, pro 
které by větší kolektiv mohl být proble-
matický. A před nástupem do mateřské 
školky je to pro ně rozhodně dobrá zku-
šenost, která jim, byť na pár dní v týdnu, 
ulehčí přechod.

Založte je sama
Láká vás představa, že si takové malé 
jesličky založíte i u sebe doma? Můžete. 
Celý projekt je sice ještě v plenkách 
(nutno podotknout, že už se jich 
úspěšně zbavuje a začíná se jistojistě 
„stavět na nohy“) a prozatím je možné 

Mikrojesle 
v číslech:

  Mikrojesle jsou určeny 
pro maximálně čtyři děti 
od 6 měsíců do 4 let.

  Nejčastěji je 
navštěvují děti ve věku  
1,5–2,5 roku, těch mladších 
než 1 rok je již 8 %.

  Do pilotního ověření 
bylo vybráno 72 mikrojeslí 
v celé Čr.

  Nejmenší obcí, kde 
vznikly mikrojesle, jsou 
miřetice se 183 obyvateli.

Mikrojesle 
v praxi
ZuZana KosíKo-
vá (31), maminka 
alexe (1), který 
navštěvuje mikrojesle 
v Rodinném centru Kuli-
hrášek v Pardubicích

Hledala jsem pro synka 
všude možně místo v jes-
lích, protože jsem věděla, 
že se v jeho půlroce budu 
muset vrátit částečně 
do práce. Pak jsem se 
dozvěděla o mikrojeslích 
v Pardubicích, kam jsme se 
jeli společně podívat. moc 
se mi tam líbilo, hlavně 
malý a příjemný kolektiv, 
ale i samotné prostředí. 
Jedinou nevýhodou je 
tedy pro nás vzdálenost. 
abych odvezla malého 
do jesliček, sebe do práce 
a zase domů, najedeme 
105 kilometrů, strávíme 
tak zhruba hodinu a půl 
v autě. samotný provoz 
nám ale naprosto vyhovu-
je. syn se toho v mikro-
jesličkách během půlroku 
strašně moc naučil. Podle 
mě v roce umí víc věcí, 
než by dokázal, kdyby byl 
jen se mnou doma. v těch 
našich konkrétně ani 
čtyři děti (tedy maximál-
ní počet) téměř nebyly, 
většinou dvě nebo tři. alex 
je navštěvuje třikrát týdně 
na dopoledne… a když 
mám mikrojesle v Pardu-
bicích ohodnotit jednou 
větou? Jsou fakt božský! 
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je provozovat pouze v rámci projektu 
podpořeného Evropským sociálním 
fondem Zaměstnanost. Do budoucna 
by ale jejich založení mělo být podstat-
ně jednodušší. „V současné době pro-
bíhá pilotní ověření služby a příprava 
legislativního ukotvení. Je nutné splnit 
pravidla daná výzvou, další je v harmo-
nogramu zařazena na listopad 2018, 
a o podporu požádat formou podání 
projektu,“ vysvětluje Jiřina Chlebovská 
s tím, že pro zájemce jsou pořádány 
semináře a mohou využít konzultací. 
Každý schválený projekt má navíc 
projektového manažera, na kterého se 
zřizovatel může v případě nejasností 
obrátit.

Jak je založit?
Vzhledem k tomu, že v mikrojeslích 
jsou vždy maximálně čtyři děti, nebývají 
nutné zvláštní stavební úpravy ani poři-
zování speciálního vybavení, stačí běžná 

čistá a bezpečná domácnost. Mikro-
jesličky si můžete založit i v době své 
rodičovské dovolené a starat se zároveň 
až o dvě své děti. „Toho nyní využívá tře-
tina pečujících osob,“ doplňuje garantka 
projektu. Pro profesionální péči se ale 
často rozhodne i maminka po ukončení 
rodičovské dovolené, která má zkuše-
nosti s péčí o dítě ještě čerstvě zažité 
a lépe se jí s takovým zaměstnáním ladí 
péče o vlastního prcka.

Potřebné vzdělání
Co se vzdělání týče, požadavek je 
v podstatě stejný jako u dětských skupin. 
„Jedná se o přesně specifikované vzdělá-
ní v oblasti pedagogické, zdravotní a so-

ciální. Další možností je složení zkoušky 
profesní kvalifikace Chůva pro děti 
do zahájení povinné školní docházky, 
kde hodnoticí kritéria zahrnují všechny 
potřebné oblasti, velký důraz je kladen 
také na poskytování první pomoci,“ 
popisuje Jiřina Chlebovská. Z dotace 
je možné uhradit i náklady spojené se 
získáním potřebné profesní kvalifikace.
Nápad s jesličkami pro malý počet dětí, 
které si můžete zařídit doma, není úplně 
nový. „Mikrojesle v domácnosti bylo 
u nás možné zřizovat i za minulého 
režimu, nastavení jejich pravidel je stále 
poměrně aktuální a i z něj čerpáme,“ 
potvrzuje Jiřina Chlebovská. 

Zájem na obou stranách
Aktuálně je v Česku dvaasedmde-
sát mikrojeslí v pilotním ověření. 
Při přípravě zákona pro mikrojesle 
využívají odborníci z Ministerstva 
práce a sociálních věcí inspiraci i ze 
zahraničí. „Kromě Německa, Rakouska 
a Francie mají zajímavě upravenou péči 
o děti také na Slovensku. Služby péče 

o dítě tam jsou zařazeny mezi sociální 
služby na podporu slaďování rodinného 
a pracovního života,“ dodává garantka. 
Zahraniční zkušenosti ukazují, že služby 
poskytující péči o nejmenší by měly být 
dostupné jako veřejná služba, protože 
soukromá zařízení jsou pro mnohé 
z rodičů finančně nedostupná. V sou-
časnosti podle garantky zájem rodičů 
ve většině míst převyšuje kapacitu, 
zároveň se ale stále ozývají další zájemci 
o založení mikrojeslí.  

Mikrojesle v praxi
MaRtina KovalčíKová (37), 
zřizovatelka mikrojeslí 
aktiváček ve Zlíně, syn Petr (10) 
a dcera sára (4)

Nezisková organizace, ve které pů-
sobím, se všemi možnými způsoby 
snaží pomáhat maminkám znevý-
hodněným na trhu práce, které hle-
dají cesty, jak skloubit pracovní 
a rodinný život. sama jsem spadala 
do této kategorie rodičů. mikrojes-
le, které se nám s podporou mPsv 
podařilo zřídit, dnes tak navštěvuje 
i moje dcera. Jejich výhodou je 
určitě malý kolektiv, snadněji tak 
lze vyhovět konkrétním potřebám 
dítěte. Chtěla bych dodat odvahu 
dalším ženám, které zvažují zřízení 
mikrojesliček, v tuto chvíli mi to 
připadá jako nejlepší forma péče 
o nejmenší děti v česku. myslím, 
že čím menší je počet dětí, tím 
mají větší šanci to celé zvládnout. 
Haleluja těmto projektům!

děti  

mikrojesle si můžete Založit 
 i v době své rodiČovské a starat se 

Zároveň až o dvě své děti.

klikněte na web!
všechny potřebné informace naleznete 
na mikrojesle.mpsv.cz. Své dotazy můžete 
posílat na mikrojesle@mpsv.cz


