
Brandýský Matýsek: O děti se starají už 20 let, mikrojesle jim v nabídce chyběly 
 
Mikrojesle Bobříci se nacházejí nedaleko centra Staré Boleslavi v rodinném domě se zahrádkou. Fungují již třetím rokem a jejich kapacita je 
zcela naplněna. Když nějaké dítko „postoupí“ do mateřské školky, ihned jeho místo zaplní náhradník z pořadníku. Impulsem k založení 
mikrojeslí byla nejen velká poptávka rodičů po podobném zařízení, ale šlo i o logický krok, neboť Brandýský Matýsek poskytuje služby 
rodinám s dětmi již přes dvě desetiletí, a péče o ty nejmenší jim v nabídce dosud chyběla. 

„Pracujeme s maminkami od jejich těhotenství, nabízíme cvičení miminek, provozujeme hernu, dětské skupiny, družiny, 
nabízíme i výlety a příměstské tábory. Zřízení mikrojeslí byl ten poslední kamínek do skládačky. Teď jsou naše služby 
opravdu komplexní,“ říká provozovatelka mikrojeslí Iva Filipíková. „Baví nás sledovat, jak s námi děti rostou a vyvíjejí se, 
třeba až do prvního stupně základní školy. Výhodou mikrojeslí je bezesporu malý kolektiv a individuální přístup, takže i ty 
nejmenší děti odloučení od rodičů zvládají takřka bez problémů,“ doplňuje její kolegyně Iva Novotná. 

Založení mikrojeslí proběhlo celkem hladce, podařilo se totiž brzy najít vhodný objekt – samostatně stojící domeček 
v klidné lokalitě nedaleko centra - a domluvit se s majitelem na pronájmu. Děti tak mohou využívat předzahrádku, 
nedaleko se navíc nachází dětské hřiště, lesopark s ustájenými koňmi i jezírko s kachnami, a tak je spousta možností, 
kam vyrazit. A jelikož mikrojesle mohou navštěvovat děti už od šesti měsíců věku (zatím nejmladším Bobříkem byl roční 
Ondřej), chůvy mají k dispozici dva dvojité kočárky, které jim přesun dětí usnadňují. 

Spokojené děti i rodiče 

Zpětná vazba od rodičů je pozitivní. „Řada podpořených rodin s námi už zůstává a využívá navazujících služeb. A to je 
náš hlavní cíl: spokojené děti a spokojení rodiče. Jsme pyšní, že máme dobré vztahy s rodinami a že se na nás s důvěrou 
obracejí při řešení svých různých rodinných situací,“ konstatuje Iva Filípková. „Ukázalo se, že služby, které nabízíme, 
jsou velmi využívané a pro rodiny nezbytnou součástí života. Těší nás, že můžeme napomáhat rychlejšímu návratu žen 
na trh práce a podporovat tak sladění rodinného a pracovního života,“ dodává Iva Filípková. 

V mikrojeslích se během týdne aktuálně střídá 6 dětí, najednou jsou tu vždy maximálně 4. Od založení prošlo mikrojeslemi 18 dětí. Díky dotaci 
z Operačního programu Zaměstnanost je zajištěn jejich provoz do konce července 2019. Provozovatelky podaly novou žádost o dotaci, aby mohlo 
zařízení fungovat i v následujících letech. Situace ve Středočeském kraji má i přes masivní výstavbu nových zařízení péče o děti předškolního věku 
k ideálu stále daleko, a tak je jasné, že v Bobřících bude i nadále plno. 


