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MAS Podbrněnsko, spolek 

Brněnská 2 

691 23 Pohořelice 

info@podbrnensko.cz 

Setkání pracovní skupiny MAS Podbrněnsko – sociální oblast 

Dne 22. 9. 2015 

V Židlochovicích 

Od 16.00 

Zapisovatelka: Renáta Valášková 

 

Přítomno: 9 osob 

Kateřina Veselá (vesela_katerina@centrum.cz) – sociální pedagožka, vedoucí kroužků – Komunitní a 

volnočasové centrum Oáza 

Lucie Kubalíková (Lucie.Kubalikova@zidlochovice.cz) – koordinátorka projektu SMO – specialistka na 

téma rodinná politika 

Martina Duchoňová (martina.duchon@seznam.cz) – Rajhradická pohoda  

Martina Bartáková (bartakova@zidlochovice.cz) – MěÚ Židlochovice – referentka školství a 

prorodinné politiky 

Helena Kloudová (reditelna@mspohorelice.cz) – ředitelka MŠ Pohořelice 

Světlana Zapadlová (svetlana.koprivova@gmail.com) – Výhonek – vzdělávání dětí 

Barbora Svobodová (kiwous@seznam.cz) – Výhonek – vzdělávání dětí 

Iva Květoňová (kvetonova@gmail.com) – MC Nosislávek YMCA Brno 

Lenka Brázdová (brazdova@zidlochovice.cz) – vedoucí pečovatelské služby v Židlochovicích, radní 

města 

+ 

Za MAS Podbrněnsko: Petra Lavická, Martin Braun, Ondřej Veselý, Renáta Valášková 

 

 
M.Braun (koordinátor pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)  – úvodem přivítal 
přítomné zástupce dotčených organizací, zabývajících se dětmi a rodinou politikou. 
 
Seznámil zástupce s  dotačním programem OP Zaměstnanost na roky 2014 – 2020, kdy jedno z témat 
jsou prorodinná opatření a to: 
 

 Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení 
(školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin 

 Pro děti mladšího školního věku 
 Zvažována možnost podpory dopravy dětí 
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 Vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině (transformací je myšlen příspěvek na úpravy zařízení, aby 
vyhovovalo podmínkám zákona č. 247/2014 Sb.) 

 Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona 
 Individuální péče o děti 

 Vzdělávání chův (podpora zejména akreditovaných rekvalifikací) 
 Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o 

ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (vykonání zkoušky) 
 Podpora pracovního uplatnění a sladění pracovního a rodinného života 

 
Poté zahájil s přítomnými diskuzi k tomuto tématu. 
 
Braun – požádal přítomné, aby v rámci této aktivity zaslali na emailovou adresu 
lavicka@podbrnensko.cz své záměry a aktivity, kde by se finanční prostředky daly využít. Nejdříve 
však plánovat od 06/2016. Termín zaslání do 31. 10. 2015 
 
Lavická (pracovnice pro analýzy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje)  

– do oblasti Podbrněnska se hodně stěhují mladé rodiny s dětmi, do těchto uvedených témat je třeba 
získat finance i pro děti na prvním stupni  
- nositelem těchto dotací jsou neziskovky, DSO, školy, volnočasové skupiny, i možnost podnikatelé,  
- podmínky pro udělení dotací, pro MAS známy – 100% neziskovky (MAS), 95% obce, 95% 
příspěvkové organizace obcí; finanční prostředky budou na platy (animátory) + nějaké pořízení 
vybavení = materiál, pronájem místností 
 
Dotaz: Čerpat finanční prostředky lze od roku 2016? 
Lavická: přesný termín zatím nevíme, důležité je znát aktivity a záměry, z důvodu zařazené ke 
konkrétní výzvě 
 
 
Braun: - celková alokace pro MAS je 8,8 mil. Kč na rozdělování, na oblast prorodinného opatření 
částka zatím není známa. 
 
Veselý (manažer MAS): - v roce 2018 se zhodnotí čerpání, poté se finanční prostředky mohou navýšit 
 
Dotaz: organizace poprvé dělala příměstský tábor, pro děti 4 – 7 let, svépomocí. Rádi by dělali i 2 
turnusy, ale finančně náročné. Týká se podpora? 
Lavická: - ano týká, je to v době, aby rodiče mohli být v práci 
 
Dotaz: zahrnuje podpora i celoroční kroužky? (hudební apod.) 
Lavická: - nesmí být v době školního vyučování, nejlépe odpoledne, po družině; nejde přímo o 
vzdělávání, spíše o hlídání. 
 
Lesní školka 
- funguje jako sdružená škola, např. 2 bloky dopolední jako škola (vzdělávací) a odpolední 
volnočasové (předmět dotace) 
- jurty – zatím společné prostory, lépe škola a školka odděleně 
- velký zájem o lesní školku 
- možnost otevřených kroužků pro veřejnost 
- financování – školné i školkovné 

mailto:lavicka@podbrnensko.cz


  
 

 

3 
 

MAS Podbrněnsko, spolek 

Brněnská 2 

691 23 Pohořelice 

info@podbrnensko.cz 

 
Dotaz: týká se podpora i nepříměstských táborů i s noclehem? 
Veselý: podpora nelze, jen bez noclehu a v pracovních dnech 
 
Příměstský tábor na Židlochovicku 
- je ještě volný prostor, skauti ale v pomoci již nechtějí pokračovat; zájem by byl velký 
- podmínka podpory příměstských táborů – oba rodiče zaměstnaní, což bývá problém 
Veselý: úspěšné aktivity převzít a posloužit pro volnočasovky 
 
Dotaz: kde je hranice vzdělávání? 
Veselý: - nesmí to být systémové vzdělávání 
Podporu lze uplatnit při akcích např. když se objedná divadlo, kouzelník, velikonoce, vánoce – kde by 
si rodiče museli brát volno. 
 
Vznik, transformace a provoz dětských skupin 
Kubalíková – založit dětskou skupinu = velmi problematické 
Veselý – podnikatelé = pro ně velmi náročné 
 
Podpora živností volných a vázaných 
Kubalíková  - podpora vzdělávání chův 
Kloudová – fungující dětský koutek Rarášci, 3 učitelky na živnostenský list (volná živnost); např. i po 
školce dál děti hlídají, pořádají příměstské tábory; jedna z podmínek = i volnočasoví pracovníci musí 
mít určitý druh vzdělání; vzdělávání chův – je potřeba mít kvalifikaci pro hlídání dětí mladších 3 let 
Lavická - velký zájem o hlídání dětí předškolního věku 
 
Připomínky: 
- nedostatek míst v MŠ – Pohořelicko i Židlochovicko 
- u výstaveb rodinných domů (např.satelitní městečka) je potřeba dopředu plánovat kde bude MŠ i ZŠ 
- provozování školských zařízení stojí obce spoustu peněz, finanční prostředky od státu pokryjí 
většinou pouze provozní náklady školských zařízení 
 
- pro výstavby MŠ – potřeba doložit demografický vývoj 
- organizované přemisťování dětí = důrazné bezpečnostní prvky 
- Mateřské centrum Robátko – maminky se znají = individuální kontakt;  
- některé maminky mají nepravidelnou pracovní dobu = hlídání dětí časově nepravidelné 
 
Kubalíková: záměr = sladění pracovního a rodinného života, vzdělávání rodičů, co se vrací po 
mateřské dovolené (MAS může organizovat kurzy, školení pro tuto skupinu) 
- do rodinné politiky patří i senioři = aktivita mezigenerační vztahy 
- sdružení Trojlístek - jiná babička, jiný vnouček =nízké náklady za hlídání 
 
Závěrem p. Braun připomenul přítomným sdělení, o jaké aktivity mají zájem, kdy a za kolik, nejdříve 
však od 2. pol. 2016. Zaslat do 31 10. 2015. 
Veselý pak podotkl, že při výzvě pak bude třeba specifikace záměrů. MAS bude zprostředkovatel 
financí. 
 
Poté Martin Braun poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 17:50 h.  
 
Zapsala:  Valášková Renata   


