
O děti, pro které nebylo místo v MŠ se mohou postarat odborně pečující 
osoby. 

 

 

Pokud se rodičům stalo, že jejich dítě nebylo přijato do mateřské školy, mohou využít již také 
služby odborně pečujících osob. V dubnu skončil 1. Kurs pro odborně pečující osoby o malé a 
předškolní děti v Praze, který připravil své absolventky na práci v odborné péči o děti 
v domácím či podobném prostředí.   

Zhruba před půl rokem do Kursu nastoupilo třicet uchazeček o tuto profesi.  Primárním cílem 
tohoto odborného vzdělávání bylo připravit rodiče na mateřské či rodičovské dovolené na 
budoucí profesionalizaci povolání evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci. 

Protože na novelu zákona, která by toto zaměstnání umožnila, však stále ještě čekáme, 
mohou současné absolventky Kursu pro odborné pečující vykonávat tuto činnost pouze 
v rámci volné, či vázané živnosti, nebo v rámci mateřských či rodinných center a jiných 
mezistátních neziskových organizacích. Znalosti načerpané v  Kursu pro odborné pečující 
však prohlubují také rodičovské kompetence, jsou prakticky využitelné při výchově a rozvoji 
vlastních dětí a v osobnostním růstu každé absolventky. 

První certifikované pečující osoby jsou matky na rodičovské dovolené, které se chystají 
založit dětský klub, miniškolku, nebo si přivydělat péčí o max. 4 děti u sebe doma, či 
poskytovat příležitostné hlídání dětí.  Kurs pro odborné pečující osoby jim poskytl znalosti o 
respektující komunikaci, psychologii, didaktice, zdravotnictví, výživě a ekologii, tak, aby byly 
co nejlépe připraveny začít okamžitě po absolvování Kursu tyto znalosti a dovednosti 
prakticky uplatňovat. Jejich postřehy ze studia, osobní příběhy, doporučení a kontakty na 
některé z nich lze najít na webových stránkách www.ProstorProRodinu.cz 

Půl roční Kurs pro odborně pečující osoby, který je financován Magistrátem hl. m. Prahy a 
Evropským sociálním fondem se otvírá opět na konci května.  Příjemnou novinkou je, že mezi 
uchazeči se objevili první muži-otcové na rodičovské dovolené, či pracovníci s dětmi, kteří si 
přejí zvýšit svou odbornost pro stále více se rozšiřující cílovou skupinu dětí ve věku do sedmi 
let. 

Obecné informace o Kursu pro pečující osoby, o stávající legislativě a o všem kolem 
alternativní péče o malé a předškolní děti, lze také získat na seminářích Nejlepší chůva, které 
do července 2011 budou probíhat na území hl. m. Prahy. Bližší informace na  
www.ProstorProRodinu.cz . 

 

 

http://www.ProstorProRodinu.cz
http://www.ProstorProRodinu.cz

