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JESLE FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

• Založení v roce 1976 jako zdravotnické zařízení Jesle s kapacitou 30 dětí. 

• Roku 2012 došlo k legislativním změnám. 

• Do roku 2014 organizace měly přechodné období a možnost přijmout podmínky Zákona 247 o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, který se snažil o nastolení stejných 

podmínek. 

• Využili jsme přechodné období k podání žádosti o registraci našeho zařízení jako Dětské  skupiny a úspěšně jsme 

ji obdrželi v roce 2015 s navýšenou kapacitou ze 30 až na 54 míst na základě splnění veškerých zákonných 

podmínek.

• Novela zákona č. 329/2021 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, kterým se mění Zákon č. 

247/2014 Sb.  

• Novelizace přinesla další nové možnosti, jak zkvalitnit naši službu péče o dítě ve věku od 1 roku do 3 let, ale 

zároveň z toho vyplynuly nové poznatky a podněty, jak posunout dále ve zkvalitňování a skloubení pracovního a 

rodinného života. 



3 DĚTSKÉ SKUPINY

• Broučci – kapacita 18 dětí

• Koťátka – kapacita 18 dětí

• Kuřátka – kapacita 18 dětí 



BUDOVY DĚTSKÝCH SKUPIN



HERNY DĚTSKÝCH SKUPIN



STRAVOVÁNÍ



POHYBOVÁ MÍSTNOST A HERNA



ZAHRADA



DALŠÍ PRAKTICKÉ INFORMACE

• Platby

• Smlouvy

• Státní příspěvek

• Vzdělání a vzdělávání zaměstnanců

• Spolupráce s rodiči



SPOLUPRÁCE SE SZŠ

V rámci praktického vyučování Střední 

zdravotnické školy Frýdek-Místek, p. o. 

realizují žáci 2., 3. a 4. ročníků oboru 

sociální činnost v našem zařízení 

odbornou i učební praxi. 



Konáme-li nějakou práci, chceme vědět, děláme-li ji dobře a má-li úspěch. 

Výchova dítěte je jedna z nejtěžších a nejzodpovědnějších prací, kterou v 

životě konáme, a proto máme velký zájem na tom, abychom v ní byli úspěšní. 

Hlavním znakem úspěchu ve výchově dítěte je jeho dobrý vývoj. Chceme-li 

říci, jakou úroveň dítě v psychickém vývoji dosáhlo, musíme říci, jakou úroveň 

dítě dosáhlo ve vývoji hrubé a jemné motoriky, řeči a myšlení, zkušeností a 

znalostí, hry, sociálního chování, návyků … .

Doc. PhDr. Jaroslav Koch,CSc.
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