OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - PÓL RŮSTU ČR

DĚTSKÁ SKUPINA
ŽIŽKOVSKÁ ŠKOLIČKA
Mapa projektů

„

Založili jsme jedny z prvních
dětských skupin, které vznikly
při základní škole v ČR. Začínali
jsme s jednou třídou, a vzhledem
k velké poptávce, jsme přidali
ještě druhou. Celkově tak máme
k dispozici 24 míst ve dvou
oddělených, plně vybavených
místnostech.

Ing. Irena Meisnerová
ředitelka ZŠ

“

V Praze je nedostatek cenově přijatelných a kvalitních zařízení
služeb péče o děti v předškolním věku, což je významnou
bariérou při slaďování pracovního, soukromého a rodinného
života. Jedním z mnoha řešení této situace je podpora vzniku a
provozu dětských skupin.
Základní škola Cimburkova se nachází v lokalitě staré zástavby
Žižkova s velkou koncentrací dětí ze sociálně slabých rodin,
které nemají možnost navštěvovat školku. Cílem dětských
skupin, zřízených školou, je pomoci dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí osvojit si nezbytné znalosti, návyky
a dovednosti, které jim ulehčí nástup do školy.

Název projektu:

Dětské skupiny – Žižkovská školička I. a II.
Dětské skupiny – Žižkovská školička I 2018-2020
Dětské skupiny – Žižkovská školička II 2018-2020

Realizátor:

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

Doba realizace:

1. 9. 2016 – 31. 12. 2020

Tři projekty na podporu provozu dvou dětských skupin o celkové
kapacitě 24 dětí také umožnily rodičům dětí ve věku od 3 do 5
let návrat do pracovního procesu, popř. účast v rekvalifikačních
kurzech či dokončení vzdělávání. Školička monitoruje zapojení
rodičů do pracovního či vzdělávacího procesu a zároveň ve
spolupráci se sdružením R-mosty rodiče informuje o možnostech
zaměstnání či nabídce rekvalifikačních kurzů.

4 169 644 Kč
příspěvek EU
Náklady
projektu:
8 294 072 Kč

116

osobám byl v průběhu projektů
umožněn návrat do zaměstnání či
doplnění vzdělávání

Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
získala pro tento projekt finanční podporu
z výzvy č. 22 (Prioritní osa 4 Operačního
programu Praha – pól růstu ČR).

3 871 218,4 Kč
příspěvek MHMP

275 817,6 Kč
příspěvek příjemce

Účelem této výzvy bylo zvýšení dostupnosti
zařízení péče o děti.

penizeproprahu.cz

