
DĚTSKÁ SKUPINA 
MALÍČEK –
STATUTÁRNÍ MĚSTO 
PLZEŇ



O DĚTSKÉ SKUPINĚ MALÍČEK

• Dětská skupina Malíček vznikla z iniciativy tehdejší tajemnice MMP a Odboru sociálních 

služeb MMP  jako jeden z dalších benefitů pro zaměstnance;

• oprávnění bylo získáno 7. 7. 2015 a provoz Dětské skupiny Malíček byl oficiálně zahájen 1. 9. 

téhož roku;

• DS je primárně určena pro děti a vnoučata zaměstnanců Magistrátu, jeho příspěvkových 

organizací, městských obvodů a v případě volných kapacit i ostatních veřejných institucí;

• kapacita je 12 dětí,  a to ve věku od 18 měsíců do 3, resp. 4 let věku.



PROSTORY

• Dětská skupina Malíček je umístěna v jedné z budov plzeňského magistrátu;

• vznikla ze dvou volných kanceláří mezi nimiž bylo umístěno sociální zařízení;

• z jedné kanceláře je udělána šatna, z druhé herní a spací místnost;

• DS disponuje i sprchovým koutem;

• k dispozici mají děti také vlastní oplocenou zahradu s hracími prvky v dochodné vzdálenosti







PROVOZ DS

• DS je v provozu od pondělí do pátku, a to v čase 7,00 hod. – 16,30 hod., v pátek pak do 

15,30 hod.;

• po předchozí domluvě rodičů s pečujícími osobami lze v pondělí a středu prodloužit provoz 

do 17,30 hod.;

• o děti se starají 2 pečující osoby – 1 vedoucí pedagog a 1 asistent pedagoga s odpovídajícím 

vzděláním a praxí



• Dětem je zajištěna strava ve formě oběda (dovoz z 11. ŠJ Plzeň) a dopolední svačinky, odpolední 

svačinku si rodiče zajišťují sami;

• platba za pobyt v DS činí 3 000,- Kč/měsíc, od 1. 9. 2022 bude pro děti starší 3 let věku navýšena na 4 

000,- Kč/měsíc, částka za půldenní péči představuje 2 500,- Kč; zvýhodněny jsou sourozenecké páry;

• Stravné je ve výši 50,- Kč/den.



FINANCOVÁNÍ DS

• Provoz DS byl do konce roku 2021 plně financován z rozpočtu města Plzně, roční částka 

odpovídala zhruba 300 000, - Kč;

• od ledna 2022 využíváme možnosti financování ze státního rozpočtu (příspěvek na provoz DS), 

který využíváme na personální výdaje a provoz, náklady na stravu neuplatňujeme;

• v předchozích letech byl provoz financován v rámci Operačního programu zaměstnanost –

Podpora vybudování a provozu péče  o děti předškolního věku pro podniky a veřejnost mimo hl. 

m. Praha.



DENNÍ REŽIM V DS

• 7:00 – 8:30 příchod dětí do Dětské skupiny, hry dětí;

• 8:30 - 9:30 přivítání dětí, sociálně komunikační aktivity, pohybové   

a hudebně  aktivizační činnosti, ostatní výchovné 

činnosti, komunitní kruh

• 9:30 - 10:00 osobní hygiena, svačina

• 10:00 - 11:45       pobyt venku dle počasí, hygiena

• 11:45 - 12:15       oběd



• 12:15 - 12:30 hygiena, poslechová činnost (+ vyzvedávání dětí rodiči po 

obědě)

• 12:45 - 14:15 odpočinek dětí

• 14:15 - 14:45 probouzení, svačina

• 14:45 - 16:30 volná hra, odchody s rodiči



ZÁPIS DÍTĚTE DO DS

• Do DS Malíček je možno přihlásit dítě kdykoliv v průběhu roku – samozřejmě, dle kapacit;

• o přijetí dítěte rozhoduje vedoucí Odboru sociálních služeb MMP, pod níž provoz DS spadá;

• přednostně jsou přijímány děti, jejichž rodiče mají zájem o celodenní péči;

• DS nenabízí jednorázovou a nahodilou péči.


