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TISKOVÁ ZPRÁVA
Obecní Jesličky v Mariánských Horách mají od září volná místa

Už od května provozuje městský obvod Mariánské Hory a Hulváky své vlastní obecní 
Jesličky. Ty nahradily obdobné zařízení provozované soukromníkem v prostorách 
mateřské školy v ulici Gen. Janka na Fifejdách. „Chceme umožnit maminkám a tatínkům, 
kteří mají malé dítě a potřebují se vrátit do práce, aby tak mohli učinit co nejdříve. Naše 
Jesličky mohou navštěvovat děti od jednoho roku do tří let,“ říká starostka Liana 
Janáčková.

Mariánskohorská radnice díky získání dotace z Evropského sociálního fondu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost umožňuje rodičům využívat Jesličky za velmi 
výhodných finančních podmínek. Rodiče z Mariánských Hor a Hulvák hradí za pobyt 
svého potomka měsíčně paušální částku 1.500 korun a stravné, rodiče z jiných obvodů 
pobyt dětí v Jesličkách vyjde na tři tisíce a stravné. Jesličky jsou tak výrazně levnější než 
obdobná soukromá zařízení. 

„Máme tady děti takzvaně na paušál, to jsou děti, které k nám chodí denně celý měsíc, a 
pak děti, jejichž maminky využívají službu jen výjimečně, například jen několik dnů v 
měsíci. V jejich případě jde tedy o hodinový pobyt, přičemž hodina stojí padesát korun. 
Přednost ale samozřejmě dáváme těm, kteří chtějí naše služby využívat denně,“ přibližuje 
vedoucí Jesliček Šárka Bečáková. 

Provozní doba zařízení je od 6 do 17 hodin každý pracovní den. O malé návštěvníky se 
stará specializovaný personál, což potvrzuje i starostka obvodu: „Vychovatelky v našich 
Jesličkách mají zdravotnické vzdělání a máme také profesionální chůvu. Takže personál 
je skutečně odborný, ví, jak se má k dětem chovat.“

Kapacita mariánskohorských Jesliček je 24 dětí a není ještě zcela zaplněná. Od září 
letošního roku tak mohou rodiče přihlašovat své malé potomky k docházce. Více informací
najdete na webových stránkách jesliček jeslicky.marianskehory.cz, případně zjistíte na 
telefonních číslech 720 951 072 a  720 951 073.
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