Příspěvková organizace: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 – hlavní činnost
Hlavním účelem Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 je zajišťování zdravotnických služeb
a pomoc při slaďování rodinného a pracovního života, při péči o děti.
Předmětem činnosti organizace je:
 Organizování a poskytování zdravotnických služeb – protialkoholní poradna s
psychologickou a psychiatrickou péčí
 Ošetřovatelská a výchovná činnost pro děti zpravidla do 3. let věku
výchovná činnost, rozumová výchova, mravní a estetická výchova v provozech DS
domácí hlídání
 Poskytování vzdělávacích služeb v oborech souvisejících s činností organizace
Kromě výše uvedených činností se organizace zapojuje do projektů financovaných z prostředků
Evropské unie – především ESF, ale i další mechanismy. Aktivně spolupracuje i s dalšími
příspěvkovými organizacemi, rodinnými centry a dalšími insitucemi veřejného života.

 Ekonomika
Tabulka: Náklady a výnosy v Kč

3

SK k
31.12.2021

RS

RU

501 - spotřeba materiálu

2 100 000

2 285 920

1 638 609,57

502 - spotřeba energie

1 300 000

1 300 000

1 343 282,70

70 000

70 000

61 128,00

728 000

1 632 000

1 632 372,02

512 - cestovné

15 000

15 000

801,00

513 - náklady na reprezentaci

30 000

30 000

24 690,00

2 430 000

2 430 000

2 049 441,86

12 781 000

20 069 490

19 143 451,00

3 938 000

6 546 730

6 217 685,00

525 - jiné sociální pojištění

120 000

120 000

97 131,50

527 - zákonné sociální náklady

450 000

704 780

784 933,22

7 000

7 000

7 830,00

15 000

15 000

0,00

551 - odpisy NIM a HIM

350 000

350 000

346 848,00

558 - náklady z DDM

500 000

522 080

150 223,62

24 834 000

36 098 000

33 498 427,49

NÁKLADY

504 - prodané zboží
511 - opravy a udržování

518 - ostatní služby
521 - mzdové náklady
524 - zákonné sociální pojištění

538 - ostatní daně a poplatky
549 - ostatní náklady z činnosti

Celkem
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SK k
31.12.2021

VÝNOSY
602 - tržby z prodeje služeb
604 - tržby za prodané zboží
648 - čerpání z fondů
649 - jiné ostatní výnosy
662 - úroky
672 - dotace

12 610 000
120 000
250 000
50 000
4 000
11 800 000

12 573 000
120 000
250 000
50 000
4 000
23 101 000

10 235 528,53
68 994,00
101 669,42
162,00
526,23
23 091 547,31

Celkem

24 834 000

36 098 000

33 498 427,49

Plnění ukazatelů hospodaření v roce 2021:
Příspěvek zřizovatele na provoz:
Pro rok 2021 byl schválen v rozpočtu MČ neinvestiční příspěvek ve výši 11.800.000,- Kč,
v průběhu roku byl rozpočet navýšen o 1 000 tis. Kč na dokrytí propadu příjmů v souvislosti
s epidemiologickou situací a o 1 350 tis. Kč na opravy objektu na celkovou částku 14 150 tis.
Kč.
Finanční vypořádání s rozpočtem zřizovatele:
Příspěvek zřizovatele: 14 150 000,00 Kč
Čerpání příspěvku: 14 127 436,00 Kč
Nedočerpaný příspěvek: 22 564,00 Kč
Nedočerpaný příspěvek ve výši 22 564,00( nevyčerpané odpisy) bude vrácen do rozpočtu
zřizovatele a zároveň formou navýšení příspěvku vrácen organizaci k využití v roce 2022.
Výnosy z činnosti organizace byly v roce 2021 ve výši 10.406.880,18 Kč. Náklady organizace
v roce 2021 činily 33.498.427,49 Kč.
V následujícím grafu je zobrazeno členění nákladů ZZ MČ P4 v procentuálním vyjádření.
Členění dle jednotlivých nákladových položek je znázorněno v tabulkách v kapitole 2.5.
Náklady na platy, sociální pojištění, zdravotní pojištění a ostatní sociální náklady činily cca 78 %
z celkových nákladů.
Ostatní zdroje financování:
Na základě sjednaných smluv se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených
služeb pro ambulantní specializovanou péči (poskytovatel specializované ambulantní zdravotní
péče v odb. 901, 308, 305), jsou tyto příjmy od zdravotních pojišťoven fakturovány měsíčně.
Za rok 2021 činil celkový příjem fakturovaných úhrad 4,4 mil. Kč.
Z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, byla naší
organizaci na základě průběžných monitorovacích zpráv v roce 2021 zaslána dotace ve výši
celkem 11 826,52 tis. Kč.
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Průměrný evidovaný počet zaměstnanců (přepočt.osoby)
Limit
počtu
2021
skutečn. index
Skut. k
zaměstnan.
rozpis
31.12.2021
%
21/20
2021
organizace
plnění
2020
(v %)
Rozpočet zřizovatele+
OPPR
Mzdy hrazené ZP
Celkem

46
5
51

45
5
50

44 97,78%
5 100,00%
49

45 97,78%
5 100,00%
50

Prostředky na platy (tis. Kč)
Schv.
Limit
2021
Rozpočet zřizovatele+
OPPR
Mzdy hrazené ZP
Celkem

Z rozpočtu zřizovatele

16 200
3 600
19 800

Rozpis
organiz
15 231
3 150
18 381

Skut. k
31.12.2021
15 134,00
3 410,00
18 544,00

%
plnění
99,36
108,25

Skut.
2020
15 472
2 854

Ind.21/20
(v %)
97,82
119,48

Ostatní platby za provedené práce (tis. Kč)
rozpis
2021
skutečn. Index
na
rok
rozpis skutečnost
%
21/20
2021 organiz.
plnění
2020
1 200
1 200
599 49,92%
529 113,23%

Fondy organizace v Kč:
Fondy
Fond odměn
FKSP
RF tvořený ze zlepšeného
HV
RF tvořený z ostatních
titulů
Fond reprodukce, Fond
investic

PS k 1.1.2021

Tvorba

Použití

KS k
31.12.2021

1 110 073,36

0,00

0,00

1 110 073,36

428 772,94

370 881,32

260 114,10

539 540,16

1 138 501,96

0,00

0,00

1 138 501,96

5 517 261,19 2 875 612,00 4 130 058,68

4 262 814,51

1 012 691,40

1 340 127,40

327 436,00

Rezervní fond
Tvorba:
 nevyčerpané dotace na projekty
Použití:
 Použití nevyčerpaných dotací na projekty
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0,00

Fond reprodukce majetku, Fond investic
Tvorba:
 Odpisy movitého majetku

Přehled nákladů za rok 2021

21%

0%
1%

21%

Provozní náklady
platy zam.
SP+ZP
Ostatní soc. nákl.

57%

odpisy

 Dětské skupiny
Základem těchto služeb je celoměsíční péče o děti především ve věku od 1 do 3. let v dětských
skupinách Kotorská a Rabasova. O děti zde pečují kvalifikované dětské zdravotní sestry a
chůvy (kvalifikované na základě zkoušky akreditované MPSV). Kromě umožnění rodičům
vrátit se do práce, se děti adaptují na fungování v kolektivu a zároveň se aktivně rozvíjejí
v dalších oblastech (jemná a hrubá motorika, řeč, sebeobsluha, atd.).
Dětské skupiny Kotorská: Jsou zde provozovány 3 dětské skupiny. Jejich celková kapacita je 60 dětí,
každá dětská skupina má kapacitu pro 20 dětí. V objektu se nachází i ředitelství a sídlo organizace.

Děstské skupiny Rabasova: v objektu jsou provozovány 4 dětské skupiny s celkovou
kapacitou 80 dětí.
V dětských skupinách probíhají především tato výchovná zaměstnání:
•
•
•

Rozumová výchova - rozvíjí představivost a fantazii pomocí pohádek (čtení, vyprávění,
poslech, divadélko). Děti se zábavnou formou učí básničky, říkadla, seznamují se s
okolím, přírodou, zvířátky.
Při pracovní výchově formou her se stavebnicemi a prací s plastelínou, vystřihováním
nůžkami, lepením, navlékáním a podobně rozvíjíme u dětí jemnou motoriku.
Výtvarná výchova souvisí s pracovní, dětí malují barvami (tempery, vodovky, prstové
barvy), křídami, uhlem.
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•
•
•

•
•

Tělesná výchova rozvíjí u dětí hrubou motoriku, pohybové dovednosti a obratnost, děti
provádějí jednoduchá zdravotní cvičení.
Hudební výchova se propojuje s tělesnou, děti se učí tanečky, hudebně pohybová
cvičení, procvičují rytmus, jednoduché písničky a provádějí sluchová cvičení. Také se
seznamují s jednoduchými hudebními nástroji/ triangl, bubínek, dřívka./
Pomocí mravní výchovy rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí a sebedůvěru, rozvíjíme
sociální chování, podporujeme navázání prvních kamarádských vztahů mezi dětmi. Při
hře se snažíme o radostné a veselé prožitky a seznamujeme děti s jednoduchými
pravidly společenského chování. Máme vytvořen etický kodex.
Volná hra dětí a výchovná zaměstnání se přizpůsobují věkovému složení a náladě
přítomných dětí. Rovněž pobyt na zahradě je řízen roční dobou a počasím. V letních
měsících se pobyt venku prodlužuje.
Plán výchovy a péče byl vytvořen metodičkou a motto plánu je „objevujeme svět
kolem nás“. Každý rok je zhodnocen a průběžně doplňován na základě našich poznatků
z praxe.

Personální zajištění dětských skupin:
Na každém oddělení personálně zajišťují tuto službu 3 vychovatelky a 1 asistentka
vychovatelky /nebo pomocnice - pomocná síla/.

Celoměsíční péče v dětské skupině
1) 4000,- Kč za měsíc za dítě, v případě že:
a) dítě a alespoň jeden z rodičů mají trvalé bydliště na městské části Praha 4
b) alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4
c) rodič dítěte, který čerpá/čerpal mateřskou/rodičovskou dovolenou a v den nástupu dítěte
do dětské skupiny dodá jedno z níže uvedených potvrzení o:





zaměstnání (potvrzení/razítko od zaměstnavatele včetně uvedení výše úvazku),
výkonu podnikatelské činnosti (výpis z ČSSZ či obdobný výpis dokazující aktivní
živnost),
nezaměstnanosti - zaměstnání si aktivně hledá (potvrzení/razítko od ÚP),
zapojení do procesu vzdělávání či rekvalifikace (potvrzení/razítko od vzdělávací
instituce)

2) 10 000,- Kč za měsíc za dítě v případě, že
není naplněna ani jedna z výše uvedených podmínek.
Cena zahrnuje libovolně dlouhý pobyt dítěte v dětské skupině ve standardní provozní době, tj.
Po-Pá 6:30-17:00 hod, vyjma státních svátků.
Cena nezahrnuje stravné ve výši 40 Kč na den, které je účtováno za každý měsíc zpětně podle
skutečného pobytu dítěte.
Školné i stravné se u této služby platí inkasem z bankovního účtu.
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Stravovací provoz – součástí obou objektů, tj. DS Kotorská a Rabasova, je kuchyně, která
slouží k zajišťování společného stravování dětí a zaměstnanců organizace. Kuchyně dětských
skupin splňuje všechny požadavky a předpisy pro zajišťování stravování v dětských zařízeních.
Děti v DS mají snídani, dvě svačiny a oběd a po celý den je zajišťován pitný režim.
Spotřebované potraviny rodiče hradí v plné výši. Cena stravovací jednotky na dítě a den v roce
2021 činila 40 Kč. Výše, podmínky a způsob úhrady nákladů za pobyt dítě v DS jsou stanoveny
Rozhodnutím ředitelky o cenách a způsobu jejich úhrady za služby poskytované DS. Platby
probíhají bezhotovostním, inkasním způsobem.
 Domácí hlídání
Služba Domácí hlídání běží v naší organizaci 10. rokem. Jejím startem byl projekt z evropského
sociálního fondu na podporu pracujících rodičů. Služba je určena pro rodiče, kteří z jakéhokoli
důvodu chtějí, aby bylo jejich dítě hlídáno v domácím prostředí. Ve většině případů se jedná o
děti mladší dvou let. Služba ovšem není omezena věkem dítěte. Službu lze využívat pravidelně,
nebo jen nárazově (nemoc dítěte, občasné hlídání ve večerních hodinách). Chůvy mohou dítě
nejen pohlídat v domácím prostředí, ale v případě potřeby zajistit jeho odvod z dětské skupiny
či školky domů, případně doprovodit dítě na odpolední zájmový kroužek. Vše záleží jen na
společné dohodě rodiče a chůvy.
Tato služba je poskytována na území celé Prahy a okolí. Záleží na délce hlídání a ochotě a
možnostech chůvy.
Před prvním hlídáním v domácím prostředí rodič vyplní a podepíše na předem domluvené
schůzce s koordinátorkou služby Přihlášku do služby Domácí hlídání a Provozní řád služby
Domácí hlídání. Dále je na této schůzce upřesněno, jak často by chtěl rodič službu využívat a
dojednávají se i případná specifika hlídání. Tyto informace koordinátorka služby DH předává
vhodné chůvě a doprovází ji na první seznamovací schůzku do rodiny. Tato schůzka je hrazena
částkou 150,-Kč za hodinu.
V roce 2021 byla služba poznamenaná průběhem epidemie, zcela přerušena byla v březnu a v
dubnu.
Ceník služby Domácí hlídání:
Ceník služby Domácí hlídání platný od 1.9.2021 za 1.hodinu:


Cena za hodinu hlídání - objednávka do 12:00 hod předchozího pracovního dne 150 Kč



Příplatek za každé další hlídané dítě - 20 Kč



Příplatek za hlídání o víkendu a státních svátcích - 20 Kč



Příplatek za objednávku po 12:00 předchozího pracovního dne - 20 Kč

Nejsou účtovány příplatky za nemocné dítě a za večerní hlídání.
Dopravné v rozsahu pražské MHD je započítáno v ceně hlídání, výdaje za dopravu mimo MHD
hradí zákazník dle chůvou předložených dokladů v plném rozsahu.
Půl hodina hlídání je účtována jako polovina ceny hodiny dle ceníku.
Minimální doba čerpání pro jednu instanci jsou 2 hodiny.
Statistika využití služby Domácí hlídání za rok 2021:
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Počet
chův

Počet
rodin

18

89

Celkem
hlídano
hodin
1673

 Centrum pomoci závislým
Centrum pomoci závislým se nachází na adrese Rodvinovská 574/3, Praha 4 a poskytuje
komplexní psychiatrickou péči, včetně léčby závislostí.
Toto centrum má 2 lékaře psychiatry a adiktology, jednoho klinického psychologa a 2 sociální
pracovníky. Zabývá se primární, sekundární i terciální péčí o pacienty.
Primární péče je prevence, předcházení vzniku choroby, tedy poradenství. Sekundární péče je
vlastní léčba. Terciální péče je doléčování, sociální pomoc, opětovné začlenění do společnosti
atd.
Dále toto centrum spolupracuje s psychiatrickými nemocnicemi v případě, že je potřebná péče
ústavní, po ústavní péči opět pacienty přebírá zpět. Spolupracuje se somatickými lékaři.
Toto zařízení se specialializuje na celou „širokou“ psychiatrii. Pečuje o lidi s neurozami,
anxietami, depresemi i o pacienty s psychotickými chorobami.
V centru se léčí závislosti – alkohol, gambling, nikotinismus. Provádí také komplexní léčbu
závislostí, tj. léčbu Antabusem, psychofarmaky, o pacienty se starají dva psychiatři. Klinický
psycholog provádí u pacientů individuální psychoterapii. Velkým plusem této organizace je, že
tato psychoterapie je hrazena zdravotními pojišťovnami, tedy může být poskytnuta všem
pacientům, tedy i těm sociálně slabým.
Tato komplexnost léčby je velmi důležitá pro efektivnost léčení. Sociální pracovnice se starají
o pacienty v rámci svých kompetencí. Zdravotní péči pacientům poskytují lékaři, např. aplikaci
injekcí, laboratorním vyšetřením, v případě somatické potřeby pacienty odesílají na
specializovaná pracoviště.
Toto centrum spolupracuje s rodinami pacientů, tyto vstupují do léčby svých blízkých
(pochopitelně se souhlasem pacienta), tím se vlastně stávají součástí léčebného týmu. Toto má
velký význam jak v době léčby, tak i v doléčování.
Toto centrum již funguje mnoho let a veřejnosti je dobře známé a tudíž ví kam se obrátit.
V roce 2021 bylo v centru pomoci závislým ošetřeno celkem 6305 pacientů.

 Projekty
V roce 2021 byly realizovány následující projekty:
Název dotačního programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Provoz dětské skupiny Berušky II. ZZ MČ Praha 4
registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001499
Provoz dětské skupiny Koťátka II. ZZ MČ Praha 4
registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001500
Provoz dětské skupiny Sluníčka II. ZZ MČ Praha 4
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registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001501
Provoz dětské skupiny Štěňátka II. ZZ MČ Praha 4
registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001502
Provoz dětské skupiny Myšky II. ZZ MČ Praha 4
registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001503
Provoz dětské skupiny Krtečci II. ZZ MČ Praha 4
registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001504
Provoz dětské skupiny Žabičky II. ZZ MČ Praha 4
registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001505
Datum zahájení realizace projektů: 1. 1. 2021
Datum ukončení realizace projektů: 31. 12. 2022
Informace a cíle projektů
Hlavním cílem realizace těchto projektů je efektivnější podpora rodičů (zejména žen) dětí, které
jsou ve věku od 1 roku do nástupu do mateřské školy. Za tímto účelem je provozováno 7
dětských skupin ZZ MČ P4 dle zákona č. 247/2014 Sb. o celkové kapacitě 140 dětí.
Cílem je zvýšení dostupnosti a adresnosti poskytovaných služeb.
V kontextu rostoucích nákladů na provoz (valorizace mezd, energie) zachováváme a zvyšujeme
dostupnost péče pro především nízkopříjmové rodiče. Služba, která je spolufinancovaná
v rámci realizace projektu, je určena pouze cílové skupině, která prokáže vazbu na trh práce.
V rámci realizace projektů i nadále používáme elektronickou evidenci docházky dětí i
zaměstnanců.
Cílem projektů je za celou dobu realizace projektu podpořit celkem 280 osob, a to umístěním
jejich dětí do našich dětských skupin.

 Vzdělávání pečujících osob
Vzdělávání zaměstnanců Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 v roce 2021
Vzdělávání pečujících osob
V oblasti dalšího vzdělávání se držíme pravidla, že každá pečující osoba by měla absolvovat za
kalendářní rok 24 hodin kurzů, besed, konferencí či seminářů.
Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let jsme se rozhodli opět využít nabídky
společnosti Portál a vyslali jsme na níže uvedená školení jednotlivé vychovatelky.
 Dívej se, tvoř a povídej
 Grafomotorika a rytmická cvičení
 Pohybové a psychomotorické hry s dětmi
 Jóga s dětmi
 Komunikace s rodiči v problémových situacích
 Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí
 Kreativní tvoření (jaro, léto, podzim, zima)
 Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ
 Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku
V roce 2021 shlédly všechny vychovatelky online kurz První pomoc pro děti od společnosti
Sorudo. Naše kuchařky a asintentky vychovatelek absolvovaly online seminář pro pracovníky
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školních jídelen – Hygienické minimum, který pořádala Asociace školních jídelen České
republiky ve spolupráci s KHS.
Vzdělávání pečujících osob probíhalo i formou online workshopů pořádaných MPSV
v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin:
 Základy komunikace a asertivního jednání
 Logopedie u dětí předškolního věku
 Dětský výtvarný projev
 Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče (PVP)
 Výchova srdcem
 Adaptace a rozvoj dítěte
 Laskavost, empatie a hranice ve výchově
 Výtvarný materiál a nástroje
 BOZP v podmínkách dětských skupin
 Jak řešit konflikty a neshody na pracovišti
 Time mamagement aneb jak získat víc času na práci a „na život“
Práce s výchovnými cíli – pod vedením pedagogické pracovnice z MŠ, paní Heleny
Langerové, proběhlo školení na témá, jak pracovat s cíli výchovy při výchově a péči o děti 13roky staré.
Kuchařky
kulinářské umění – roční licence, výživové poradenství online kurz
Vzdělávání rodičů
Pro rodiče jsme pořádali online besedy na téma Dětská skupina očima dítěte a podpora zdravého
vývoje při adaptaci na předškolní zařízení.
Vzdělávání veřejnosti
V prosinci 2021 nám byla udělena, na základě naší žádosti, autorizace pro profesní kvalifikaci
69-073-M Chůva pro děti v dětské skupině na dobu 5 let.
Zájemcům o zkoušku z profesní kvalifikace zprostředkováváme možnost absolvování
přípravného kurzu v rozsahu 15 výukových hodin.

 Správa a údržba majetku
Správa, údržba majetku a jednotlivých objektů byla průběžně zajišťována provozně
technickým úsekem v součinnosti se správní firmou námi užívaných prostor, společností 4Majetková a.s. Další provozní záležitosti byly řešeny s dodavateli elektrické energie,
telekomunikacemi, firmou Otis a Evyt, provádějícími údržbu a revize výtahů v námi
pronajatých prostorách. Dodavatelsky byly provedeny pravidelné revize elektrického nářadí,
elektropřístrojů, hasicích přístrojů a hydrantu, spalinových cest, plynových zařízení, VZT a
klimatizací v celém ZZ MČ P4. V zahradách objektů DS Kotorská a Rabasova byly provedeny
pravidelné revize herních prvků. Ve spolupráci se společností T.O.P. UMWELT, s.r.o.,
probíhal řádný odvoz a likvidace odpadu, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní
požadavky s ohledem na prevenci, z objektů DS Kotorská a Rabasova. Stejnou společností je
zajišťován odvoz nebezpečného odpadu (ostré předměty) z Centra pomoci závislým. Na
objektech ZZ MČ P4 byla ve 2.pololetí 2021 dodavatelsky umyta okna. V objektu Kotorská
byla v hospodářské budově provedena rozsáhlá oprava VZT v kuchyni, oprava toalety hl.
vedoucí DS a sprchy kuchařek. Také byla provedena oprava fasády a dlažby na terase ředitelství.
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U části hlavního vstupu do objektu byla opravena zámková dlažba. Koncem roku 2021 byla
provdena havarijní oprava vodovodního řadu. Na zahradě bylo provedeno prořezání stromů a
nainstalovány nové bezpečnostní vazby ve větvích. V objektu Rabasova byla provedena oprava
venkovních žaluzií a výměna vnitřních žaluzií. Byl proveden nátěr venkovního oplocení
v přední části a impregnační nátěr venkovního zábradlí u zadních východů z objektu.
 Vnější kontrolní činnost:
V roce 2021 byly externími kontrolními orgány provedeny tyto kontroly:
V dubnu byla provedena veřejnoprávní kontrola (finanční kontola) na základě pověření
starostky městské části Praha 4 č. 8/2021. Kontrola byla na hospodaření s finančními prostředky
poskytnutými z rozpočtu zřizovatele za rok 2020. Kontrola byla uzavřena bez závad.
V srpnu byl proveden audit značky kvality Dětské skupiny Žabičky. Dostali jsem
CERTIFIKÁT ZNAČKY KVALITY v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin.
Udělilo MPSV poskytovateli služby péče o dítě v DS Žabičky za absolvování Auditu značky
kvality k posilování kvality péče o dítě v rámci dětské skupiny rozvíjením činnosti v oblastech:
Filosofie dětské skupiny, Plán výchovy a péče a jeho naplňování, Pečující osoby, Provoz dětské
skupiny, Adaptační období, Bezpečnost a hygiena, Genderový a enviromentální aspekt.
 Využití dětských skupin
V průběhu roku 2021 bylo podpořeno celkem 261 dětí.
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Využití Dětské skupiny Koťátka
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