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Projekt „MOSTÍK - II.“ řeší péči o děti 1. stupně SZŠ OPTIMA s.r.o. v Mostě 

v době mimo školní vyučování v Dětském klubu s rozšířenou provozní dobou, 

včetně jejich doprovodů na kroužky a zájmové aktivity, a dále péči o děti 1. 

stupně i ostatních ZŠ v době letních prázdnin prostřednictvím Příměstských 

táborů. Projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti rodičů těchto dětí, podpoří 

rovné příležitosti a umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. 

 Vážení rodiče 

? Navštěvuje vaše dítě/děti 1. stupeň Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. 

v Mostě a přemýšlíte, jak zajistit v době vašeho pracovního vytížení či přípravy 

na trh práce, adekvátní péči o vaše dítě/děti od brzkého rána do pozdního 

odpoledne ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021? Nejste schopni 

vzhledem k pracovnímu vytížení či vzhledem k přípravě vstupu na trh práce 

z časových důvodů zajistit odpolední přesuny vašeho dítěte/dětí na kroužky 

a zájmové aktivity v Mostě (mimo budovu Střediska volného času)? 

? Navštěvuje vaše dítě/děti přípravnou třídu či 1. stupeň jakékoliv základní školy 

v Mostě a přemýšlíte, jak zajistit v době vašeho pracovního vytížení či přípravy 

na trh práce, adekvátní péči o vaše dítě/děti od brzkého rána do pozdního 

odpoledne v době letních prázdnin (červenec a srpen) v roce 2018, 2019 a 2020?  

? Trápí Vás, že vzhledem k pracovním povinnostem a nízkému počtu dnů dovolené 

v porovnání se dny školního volna, nemáte možnost trávit čas dovolené společně 

s celou rodinou? 

? Připravujete se na trh práce a vzhledem k péči o vaše dítě/děti nemáte prostor 

pro získání vhodného zaměstnání či získání vyšší nebo rozšíření současné 

kvalifikace s ohledem na aktuální požadavky regionálního trhu práce? 

? Nemáte dostatek finančních prostředků pro zajištění kvalitní péče o vaše dítě/děti 

a potřebujete zabezpečit péči o vaše dítě/dětí v době pracovní vytíženosti 

či přípravy na trhu práce? 

? Nezvládáte sladit vaše pracovní povinnosti či přípravu na trhu práce s rodinným 

životem? 

 Máme pro vás řešení  

 Od 01. 07. 2018 můžete v péči o vaše dítě/děti v době mimoškolní vyučování 

využít Dětský klub MOSTÍK, který je provozován v prostorách Střediska 

volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace, na adrese 

Albrechtická 414, 434 01 Most (vchod ze dvora z ulice České). 

 V době letních prázdnin 2018, 2019 a 2020 budou v těchto prostorách 

organizovány Příměstské tábory (o každých letních prázdninách bude 

organizováno 6 týdenních nepobytových turnusů) v provozní době od 5:30 

hodin do 19:00 hodin, do kterých můžete přihlásit vaše dítě/děti, které 

navštěvují přípravnou třídu či 1. stupeň jakékoliv základní školy v Mostě. Péče 

o vaše dítě/děti je zdarma, rodiče hradí pouze jízdné, vstupné apod.  

 Ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 bude v době mimoškolní 

vyučování pro vaše dítě/děti, které navštěvují 1. stupeň Soukromé základní 

školy OPTIMA s.r.o. v Mostě, provozován Dětský klub MOSTÍK s rozšířenou 

provozní dobou pondělí až pátek od 5:30 do 7:30 hodin a od 12:00 

do 19:00 hodin, v době ředitelského volna Soukromé základní školy OPTIMA 

s.r.o. bude provozní doba Dětského klubu nepřetržitě od 5:30 do 19:00 hodin. 

Anotace projektu 

Dětský klub a Příměstský tábor „MOSTÍK - II.“ 



V případě zájmu nás můžete od 01. 07. 2018 

kontaktovat na telefonních číslech: 

+420 774 501 636 

+420 773 998 636 

+420 608 060 636 

nebo osobně na adrese: 

Naděje - M, o.p.s. 

Chomutovská 2261/2, 434 01 Most 

 

 

 

Více informací o projektu najdete od 1. července 

2018 na oficiálních webových stránkách ESF ČR 

www.esfcr.cz  a na webových stránkách příjemce 

podpory www.nadeje-m.cz - záložka Projekt 

MOSTÍK II. 

 

 Pro vaše dítě/děti, které navštěvují v odpoledních hodinách kroužky a zájmové 

aktivity v Mostě (mimo budovu Střediska volného času) budou v daném 

školním roce zajištěny bezpečné doprovody na kroužky a zájmové aktivity, 

v případě potřeby i doprovody zpět do Dětského klubu MOSTÍK. 

 V Dětském klubu MOSTÍK bude zabezpečena péče o vaše dítě/děti včetně 

doprovodů na kroužky a zájmové aktivity v době vašeho zaměstnání nebo 

aktivního hledání zaměstnání či dalšího vzdělávání bez úplaty, a to 

pod vedením odborného, kvalifikovaného personálu. 

 Prostory Dětského klubu MOSTÍK jsou zcela přizpůsobeny trendům dnešních 

dětí, kdy budou moc trávit svůj volný čas ve výtvarném a kreativním koutku, 

nebo v herním, relaxačním či počítačovém koutku, ve kterých bude mimo jiné 

spousta moderních deskových a konstruktivních her a volný čas bude 

kombinován vhodně zvolenými venkovními aktivitami. 

 Umístění vašich dětí do Dětského klubu MOSTÍK vám usnadní sladit 

každodenní pracovní povinnosti s rodinným životem a umožní vám zlepšit 

postavení na trhu práce. 

 Umístění vašich dětí do Dětského klubu MOSTÍK a na Příměstské tábory vám 

ušetří dny dovolených ve dnech školního volna a v klidu můžete trávit dny 

dovolených s celou rodinou společně. 

 Péče o vaše dítě/děti v Dětském klubu MOSTÍK, včetně doprovodů, je zcela 

ZDARMA. 

 Hlavní cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb v péči o děti 

1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování pro rodiče či jiné 

pečující osoby, za účelem zvýšení jejich zaměstnanosti, rovných příležitostí 

a usnadnění slučitelnosti pracovního soukromého života, umožnit jim vykonávat 

práci na plný úvazek, práci na směnný provoz či mimo Most, aktivně hledat 

zaměstnání či rozšiřovat si kvalifikaci pro zlepšení uplatnění na trhu práce, 

bez nákladného financování adekvátního dohledu nad svými dětmi z vlastních 

zdrojů v době zaměstnání či aktivní přípravy na trh práce. 

 Cílová skupina projektu 

Rodiče s malými dětmi, které jsou zaměstnané, OSVČ či jsou v evidenci Úřadu 

práce ČR a na trh práce se aktivně připravují. 

 Klíčové aktivity 

Projekt je realizován prostřednictvím 3 klíčových aktivit 

KA 01 - Provoz Dětského klubu - primární aktivita A 

KA 02 - Organizace Příměstských táborů - doplňková aktivita B 

KA 03 - Doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity - doplňková aktivita C 

KA 01 (provoz Dětského klubu) a KA 03 (doprovody dětí na kroužky a zájmové 

aktivity) mohou ve školním roce 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021 využít rodiče 

(případně jiné pečující osoby) s dětmi mladšími 15 let věku, které navštěvují 

1. stupeň Soukromé základní školy OPTIMA s.r.o. Most v Mostě. 

KA 02 (organizace nepobytových PT v době letních prázdnin) mohou v měsících 

červenec a srpen 2018, 2019 a 2020 využít rodiče (případně jiné pečující osoby) 

s dětmi mladšími 15 let věku, které navštěvují nejen 1. stupeň Soukromé základní 

školy OPTIMA s.r.o. Most v Mostě, ale i přípravné třídy a 1. stupeň ostatních 

základních škol v Mostě. 

 

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

http://www.esfcr.cz/
http://www.nadeje-m.cz/

