
Zpráva o činnosti Dětské skupiny Monkeys 

Projekt je podpořen z dotace MPSV 

 

Název projektu:    Dětská skupina - LITTLE MONKEYS 2019 

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015397 

Doba realizace projektu:  1.10.2019 - 31.3.2022 

 

Spolek Little Monkeys se zapojil do výzvy č. 03_19_101 s názvem Podpora dětských 

skupin pro podniky i veřejnost. 

 

Hlavním cílem projektu je provoz zařízení péče o děti předškolního věku - Dětské 

skupiny. 

 

Vzdělávací program 

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT a zajišťuje 

dětem plnohodnotnou předškolní přípravu. Zároveň je nad rámec běžné školky 

obohacen o každodenní intenzivní výuku anglického jazyka, která umožňuje osvojení 

angličtiny přirozenou cestou. Omezený počet dětí dává prostor pro zcela individuální 

přístup. 

• zkušený tým pedagogů - české kvalifikované učitelky a chůvy a rodilé 

mluvčí s praxí v mateřské škole 

• individuální přístup - max. 12 dětí 

• anglický jazyk je přirozenou cestou zapojován do všech denních aktivit 

• návaznost výuky angličtiny po nástupu do školy 

• aktivní komunikace s rodiči 

• přátelské, bezpečné a inspirativní prostředí 

 

  



Zisky a ztráty školního roku 2019 – 2020 

Dané zúčtovací období ukončila dětská skupina se ztrátou 189 000. Vzniklá ztráta byla 

způsobena odpuštěním úhrady za docházku dětí za období duben 2020. (Uzavřeno 

na příkaz vlády z důvodu pandemické situace.) Dále výrazným navýšením nájmu za 

prostory dětské skupiny ze strany SOU a SŠ Neklanova. A uhrazením provize za 

úspěšné zpracování a vyřízení žádosti o dotaci pro dětskou skupinu. 

Vzniklá ztráta byla pokryta z výsledku hospodaření minulých období.  

 

Aktuální situace 

Přidělené dotace čerpáme za normálních okolností na základě prokázané docházky 

dětí.  

 

Za účelem zajištění minimalizace dopadů na poskytovatele dětských skupin v kontextu 

finančních prostředků z Evropského sociálního fondu byla na období uzavření zařízení 

na základě usnesení vlády vztažena výjimka, která zaručuje, že obsazenost či 

neobsazenost zařízení dětmi nebude mít dopady na výši dotace. 

 

Díky této výjimce jsme si mohli dovolit opět odpustit rodičům velkou část školného za 

období uzavření zařízení v březnu a dubnu 2021 aniž bychom ohrozili další chod 

dětské skupiny. 

 

Toto období jsme využili k údržbě vnitřních prostor, drobným opravám, evidenci 

pomůcek a výtvarných potřeb, rozpracování vzdělávacího programu i objednávkám 

hraček a pomůcek pro děti. Uvedené práce probíhají vždy v letních měsících, kdy 

míváme 2 týdny prázdniny. V letošním roce zůstane dětská skupina otevřena po dobu 

celých prázdnin (Pokud epidemiologická situace dovolí). 

 

 


