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Základní identifikační údaje výzvy a projektu 

Výzva MAS Výzva č. 1-OPZ podpora prorodinných opatření 

358/03_16_047/CLLD_15_01_262 

Programový rámec  OPZ 

Opatření  Prorodinná opatření 

Příjem žádostí ve výzvě   16.11.2018 - 31.12.2017 

Žádost/projekt1 Montessori Dětská skupina Náměšť nad Oslavou 

Kontaktní osoba 
žadatele/příjemce2  

Jméno, pracovní pozice: Kateřina Hlavnová, majitelka 

Telefon: 724 764 911 

e-mail: kasnas@seznam.cz 

Údaje o projektu z ŽoD (a související dokumentace) 

Období realizace projektu    08/2018 – 07/2019 

Fáze projektu  Ve fyzické realizaci 

CZV3 (v Kč)   1.641.550,- 

Stručný obsah projektu  Zapojení se do pracovního procesu pomocí umístění dětí do místní dětské skupiny doplnění nedostatečné 
kapacity ve státních mateřských školách. Pokrytí poptávky po místech pro dětí ve věku 2-6 let 
Uplatnění rovnosti žen a mužů na trhu práce. Podporovat výchovně-vzdělávací činnost pro děti a mládež 

                                            
1 S ohledem na relativně nízký počet zpracovaných případových studií a vysokou míru zobecňování je možné tento údaj považovat za tajný a nezveřejňovat jej 
(např. v případě zveřejnění Evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.).  
2 Při zveřejňování je možné tento údaj z důvodu ochrany osobních údajů (např. v případě zveřejnění Evaluační zprávy a jejích příloh na webu MAS apod.) 
odstranit (neuvádět).  
3 MAS převezme konečný platný údaj z dostupné dokumentace, tj. Žádost o dotaci, případně závěrečná žádost o platbu u již ukončených projektů. 



Cíle projektu  projekt řeší nedostatečnou kapacitu ve státních mateřských školách a částečné pokrytí poptávky po  volných 
místech pro umístění dětí ve věku 3-6 let do předškolního zařízení. Snížení nezaměstnanosti rodičů a ve 
venkovských oblasti - zejména v obci Náměšť nad Oslavou a 
přilehlých obcí. 

Cílová skupina/skupiny 
projektu 

Osoby pečující o malé děti 

Komentář evaluátora 
k projektu  

Základním cílem projektu je pomoci rodinám sladit profesní a rodinný život. Napomoci osobám ať už 
otcům nebo matkách rychlejší návrat do zaměstnaní, snížení doby, po kterou pečující zůstávají mimo trh 

práce, umožnit navázání na původní kariéru. 

Indikátory4  číslo název cílová 
hodnota  

dosažená hodnota  

z MZ/ZoR u 
projektů 
v realizaci  

z ZZoR 
u ukončeních 

projektů 

50001 
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

20 15 0 

 
50110 

Počet osob využívající zařízení péče o děti předškolního 
věku 

10 15 0 

 50120 Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let 8 5 0 

Komentář k indikátorům  Hodnoty indikátorů v této výzvě nebudou neplaněny. Tento projekt díky špatnému pochopení výzvy byl 
žadatelkou stažen a podán v další výzvě, která byla na konci roku 2018 znova otevřena. Tyto hodnoty indikátorů 
budou naplněny v roce 2018.     

Kvalitativní údaje a zjištění k žádosti/projektu  

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro příjemce  

Zřízení dětské skupiny v Náměšti nad Oslavou s kapacitou 20 dětí / den 

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 

Realizace projektu napomáhá ženám na mateřské dovolené navracet se do zaměstnání dříve než ve 
3 letech dítěte. Realizace projektu má silný dopad na ekonomickou situaci mladých rodin. 

                                            
4 MAS v případě potřeby přidá další řádky.  



pro cílovou skupinu 
(skupiny)  

Konkrétní výstupy, 
výsledky a efekty projektu 
pro další organizace, 
subjekty místní správy, 
osoby  

Mimo uvedené výstupy je dopadem projektu zajištění kapacity pro děti předškolního věku pro Náměšť 
a přilehlé obce, které často předškolní školství nemají pro obyvatele zajištěny (Ocmanice, Naloučany, 
Jedov, Vícenice a další) 

Udržitelnost výstupů, 
výsledků a efektů projektu 

Realizace projektu je plánovaná na 12 měsíců, už nyní však žadatelka připravuje další aktivity 
sahajících do dalších let. 

Shrnutí ostatních zjištění 
k projektu vyplývajících 
z rozhovoru   

Realizace projektu umožnila nadstandardně vybavit dětskou skupinu. Dále díky realizaci projektu 
nevznikají rodičům náklady pro umístění dětí do této skupiny. Spoustu rodičů pečující o děti, tak může 
nastoupit do zaměstnání i na částečný úvazek a stát se ekonomicky aktivní.  

Vyhodnocení vazby 
a příspěvku projektu 

ke specifickému cíli 

Opatření Programového 
rámce  

Projekt je v souladu s daným opatřením. 

 
 
 


