
Hana Vízková, DiS



Sídlo: Lužec nad Cidlinou 46, 503 62

www.luzecnadcidlinou-luzacci.cz

Provozovatel: Obec Lužec nad Cidlinou 203, 503 62

IČ: 00653403

www.luzecnadcidlinou.cz

http://www.luzecnadcidlinou-luzacci.cz/
http://www.luzecnadcidlinou.cz/


Obec Lužec nad Cidlinou

- první zmínka r. 1325

- cca 520 obyvatel 

-  věk 45-50 let

- součást Královéhradeckého kraje

- 10 km od Chlumce nad Cidlinou, Nového Bydžova a Městce Králové

- občanská vybavenost: obecní úřad, knihovna, obchod, pošta, 

pohostinství, veterinární klinika, kadeřnictví, kosmetika, masáže…

- v r. 2005 zrušena MŠ a ZŠ od té doby budova nevyužita

- od r. 2011 snaha o znovuotevření MŠ 



Vývoj počtu dětí předškolního věku
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Vývoj počtu dětí předškolního věku



Vnější rekonstrukce pláště budovy školy

2013



Hřiště u školy

2015 - 2019

2011



Založení dětské skupiny

- podzim r. 2018 informace o možnosti založení dětské skupiny

- jaro r. 2019 konzultace s metodičkou královéhr. kraje pro podporu a implementaci DS

- 24. 7. 2019 – podání žádosti o podporu z OP zaměstnanost

- 13. 1. 2020 – ROPD

 zahájení rekonstrukce původních prosto MŠ

 vyhlášení výběrového řízení na pečující osoby

- 12. 3. 2020 závazné stanovisko KHS

 sjednání pojištění odpovědnosti provozovatele zařízení péče o dítě

 zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v DS

 příprava prostor a vybavení

- 1. 7. 2021 zahájení poskytování služby



Vnitřní rekonstrukce - umývárny 2020



Vnitřní prostory



Dětská skupina Lužáčci
- zahájení poskytování služby 1. 7. 2020

- kapacita 12 dětí (od 1. 7. 2022 navýšeno na 18) 

- děti starší dvou let

- zaměřeno na výuku anglického jazyka

- počet pečujících osob 3 na HP + hlavní pečovatelka na DPP 

- provozní doba 6.30 – 17.00 hod.

- Pracovní doba 8,5 hod. (od 6.00 / 7.30 / 8.30 do 15.00 /16.00 /17.00)

- Hlavní pracovní náplň pečovatelky – péče o dítě + doplňující činnost

- 1. směna – praní, žehlení, pitný režim, dopolední program

- 2. směna – příprava přesnídávky / odpol. svačiny, výdej obědů, úklid jídelny a kuchyně

- 3. směna – úklid zbývajících prostor



Pečující osoby – složení
DS - pouze osoby s ukončenou kvalifikací  X MŠ – zahájit přípravu do 2 let od nástupu

1. pečovatelka – kurz chůva

- praxe ve školství 20 let (1/2 asistent pedagoga + ½ školnice) 

2. pečovatelka - maturita – předškolní a mimoškolní pedagogika 

- ½ roku osobní asistent tělesně postiženého dítěte v MŠ 

- 3 roky učitelka v MŠ

3. pečovatelka - VŠ vychovatel na středních lesnických a zemědělských školách a učilištích

- praxe učitelství a vychovatelství 31 let

4. (hlavní) pečovatelka – VŠ – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

- praxe ve školství 40 let

5. (zastupující) pečovatelka – kurz chůva, od 1.9. studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

- od 1. 6. 2022 stálý pracovní poměr



Režim dne

06.30 - 08.30 příchod do DS, spontánní hra a individuální práce s dětmi

08.30 - 09.00 hygiena, dopolední svačina

09.00 - 09.30 angličtina / rozvojové aktivity

09.30 - 11.30 pobyt venku

11.30 - 11.45 hygiena, příprava na oběd

11.45 - 12.15 oběd

12.15 - 12.30 příprava na odpočinek / vyzvedávání dětí po obědě

12.30 - 14.00 odpočinek, klidová činnost, spánek

14.00 - 14.15 hygiena, příprava na svačinu

14.15 – 14.30 odpolední svačina

14.30 - 16.00 odpolední aktivity / pobyt venku

16.00 - 17.00 volná hra, individuální činnosti, vyzvedávání dětí



Cenový výměr

Docházka bezplatně

Náhrady nákladů na stravování

Přesnídávka 10,- Kč - zajišťují pečovatelky

Oběd 43,- Kč - doprava z MŠ Nepolisy

Svačina 10,- Kč - zajišťují pečovatelky



Pozitiva
- nezávislost na školském zákonu

- větší prostor pro přirozený vývoj dítěte

- větší prostor pro individuální práci s dětmi a zohlednění potřeb jednotlivců

- flexilibilta

- místo bydliště

- větší přizpůsobení potřebám rodičů (provoz. doba, směny…. )

- nezávislost na svozovém autobusu (6.30 odjez – 14. 30 příjezd)

- systém náhradnictví (kapacita 12 dětí, zapsáno 15 dětí)

- vytvoření vazeb

- osobní vazby mezi rodiči navzájem

- základ pro sociální vazby mezi dětmi v rámci obce 



Negativa

- nízké finanční ohodnocení pracovníků  - dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě

- nejistá budoucnost financování

- stravné – ŠJ nemůže dětem účtovat cenu  jako žákům MŠ

- - příspěvek vzhledem k administrativní náročnosti není efektivní

(od 1.7. stravné  69,- Kč    X    příspěvek 13,-Kč + spotřební koš, evidence zásob…)



Naše aktivity

Čarodějnický rej

Vynášení Morany

Návštěva Mikuláše



Návštěva knihovny

Dopravní hřiště

(DSO Pocidlinsko)

Barešuv ranč



Návštěva v ZEM a.s.
Divadélko v MŠ Nepolisy

Výcvik pejsků



Plavání Hradec Králové



Děkuji za pozornost.
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