ZAŘÍ ZEN Í PÉČE O DĚTI DO 6 LET VĚKU VE VÍDNI

Na konci roku 2006 bylo ve Vídni celkově 362 zařízení pro denní péči o děti s 5 100
místy v jeslích (Kleinkinderkrippen) pro děti od 0-3 let a 20 500 místy v mateřských
školkách pro děti od 3-6 let a 10 600 místy v družinách pro starší děti školou povinné.
V tomto textu se podrobně zaměříme zejména na příklady podnikových mateřských
školek, kterých je ve Vídni v provozu celkem čtyřicet. Mimo to ale také obecně
popíšeme všechna zařízení, která jsou k dispozici dětem od narození až do 6 let věku.
Celkově se ve Vídni nachází 75 000 míst v privátních a městských zařízeních péče o
děti, 1 700 míst v privátních skupinách dětí (tzv. Kindergruppen) a okolo 1 500 míst u
denních vychovatelek/vychovatelů. Polovina jeslí, školek a družin je provozována a
spravována městem Vídní, druhá polovina je soukromá. Odbor vídeňského magistrátu
"MA 10 Wiener Kindergärten“, který má kontrolu všech těchto institucí na starosti,
podporuje finačně ale také mnoho privátních zařízení.
Pro každé druhé dítě mladší 3 let je ve Vídni k dispozici místo v jeslích, což odpovídá
potřebám péče v této věkové skupině. Všechny školní děti, které jí potřebují, mají
k dispozici péči po skončení školní výuky v zařízeních odpolední péče – družinách.
Město Vídeň provozuje tři typy zařízení: jesle, mateřské školky (včetně podnikových)
a družiny.
družiny Soukromí provozovatelé nabízejí kromě těchto tří možností také místa ve
skupinách dětí nebo denní vychovatele/pečovatele a vychovatelky/pečovatelky.

Denní zařízení péče o dítě (Kindertagesheim) je společné označení používané
v Rakousku pro zařízení sloužící k výchově a péči během dne o děti od narození až do
konce školní docházky. Všechna tato zařízení spadají pod kontrolu vídeňského
magistrátu a musí být alespoň jednou ročně prověřeno, že splňují všechny
předepsané podmínky.
Tato zařízení musí disponovat minimální plochou 3 m2 na jedno dítě, přiměřeným
vybavením vhodným pro děti, odpovídajícími hygienickými potřebami. Každé zařízení
by mělo mít vlastní hřiště v přírodě nebo přinejmenším nepříliš vzdálené hřiště, které
může spoluužívat. Osoby, které o děti pečují, musejí být schopny zaručit dětem co
možná nejlepší tělesný a duševní rozvoj. Dále musejí být bezúhonné, odborně
způsobilé a kompetentní. Pracovníci v dětských zařízeních musejí mít ukončené
vzdělání získané na některé ze škol zaměřených na dětskou pedagogiku.
V každém školním roce se musí konat minimálně jedna večerní informační schůzka
pro rodiče. V případě, že rodiče požádají o dodatečnou schůzku, musí jím být
vyhověno.
PEDAGOGICKÉ KONCEPTY VÝCHOVY POUŽÍVANÉ VE VÍDNI

1. Montessori - pedagogika Montessori založená Marií Montesorri staví do
středu výchovy dětí jejich potřeby a samostatnost. Její motto: „Pomoz mi
udělat to sám“ znamená, že děti mají svobodnou volbu při výběru hraček, doby
hraní, místa a spoluhráčů.
2. Waldorf – důraz ve výchově je kladen na umělecké a rukodělné činnosti.
Člověk žije s přírodou a s přírodními materiály. Rozmanité smyslové
zkušenosti, mnoho pohybu a rytmický průběh dne a týdne podporují vývoj
dítěte. Příklad zaměstnaného dospělého člověka určuje směr. Rodiče
pomáhají a podporují.
3. Integrace - Společná výchova postižených a nepostižených dětí podle
odpovídajících rámcových podmínek.
Interakčně vedená skupina: 1-2 postižené děti jsou přijaty do skupiny
nepostižených dětí.
Integrační skupina: 20 dětí, z toho 4 děti postižené
4. Pedagogické zaměření:
zaměření Ve výchově je zvláštní význam věnován určité oblasti,
jíž se věnuje také více času. Jsou zařízení se zaměřením na jazyk, sport, hudbu
atd.
Forma zařízení
Jesle a školka – celý den
Jesle a školka – část dne
Jesle a školka – půl dne bez jídla
Družina
Jesle (tři dny)

Cena za návštěvu v EUR
214,28
155,25
126.82
141,02
118,07

Cena za stravu v EUR
57,41
57,41
57,41
57,41

Pro děti jsou k dispozici snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina
Vedlejší náklady: Dopolední svačina (Gabelfrühstück): 7,27 euro.
Náklady na hračky a ostatní materiály k zabavení dětí jsou již zahrnuty v rodičovském
příspěvku. Výdaje na výlety a divadlo jsou zajištěny dodatečně po dohodě s rodiči.
Slevy jsou poskytovány u příjmů pod vyměřovacím základem 2 373 euro. Nad tímto
základem je třeba platit plný příspěvek. Slevy jsou sociálně odstupňované podle
příjmů rodičů a ze zásady časově omezené.
Sociální odstupňování případné slevy: Podle doložení příjmu rodiny může v rámci
obecní radou stanovených vyměřovacích stupňů být poskytnuta sleva na rodičovských
příspěvcích. Bližší informace o sociálním odstupňování je možné získat na služebních
místech magistrátního oddělení 10. Při zapsání do zařízení denní péče o děti je třeba
uhradit rodičovské příspěvky na první měsíc docházky. Tato částka propadá, pokud
není dodržen sjednaný začátek docházky. Rodičovské příspěvky jsou měsíční a jsou
splatné vždy do prvního pondělí každého měsíce a je stále častější platit je
prostřednictvím inkasa. Při platbě mimo stanovenou lhůtu jsou účtovány úroky
z prodlení, poplatek za upomínku, eventuálně, v případě inkasa, manipulační poplatky
bankovní instituce. Nutným předpokladem přijetí dítěte je sociální pojištění dítěte a
jeho zákonného zástupce.
Provozní doba: zařízení denní péče o děti je otevřeno od pondělí do pátku od 6.30 do
17.30, v případě potřeby od 6.00 do 18.00.
Je možný také částečný pobyt v zařízení:
Částečný pobyt: 6.00 – 14.00 nebo 12.00 do 18.00
Půldenní pobyt: 8.00 – 12.00 nebo 13.00 do 17.00
Pět zařízení denní péče o děti města Vídně má otevřeno od 6.00 do 20.00.
I.

Jesle (Kleinkinderkrippe)

– zařízení pro děti do 3 let věku. Počet zaměstnanců a dětí je vždy přizpůsoben
potřebám velmi malých dětí tak, aby byla poskytovována individuální a láskyplná
péče. Nejvyšší možný počet dětí ve skupině je 15. Dětem se věnuje vždy jeden/jedna
až dva/dvě pedagogové/pedagožky a jeden/jedna pomocník/pomocnice, v případě
integračních jeslí jsou učitelé/učitelky dva/dvě (druhý/-á na poloviční úvazek). Ve
Vídni je k dispozici zhruba 5 000 míst v 290 jeslích.
II.

Mateřské školky (Kindergarten)

– zařízení pro děti od 3 do 6 let věku. Děti získávají znalosti přiměřené jejich věku a
učí se sociálním kompetencím. Nejvyšší možný počet dětí ve skupině je 25, v případě,
že jde o tzv. integrační školky je to 20 dětí a v případě pedagogicky zaměřených
školek je to jen 12 dětí. Dětem se věnuje vždy jeden/jedna pedagog/pedagožka a
jeden/jedna pomocník/pomocnice, v případě integračních školek pracuje jeden/jedna
speciální učitel/učitelka na 20 hodin týdně a jeden/jedna učitel/učitelka a jeden/jedna
pomocník/pomocnice na plný úvazek.

Seznam všech školek ve Vídni: http://www.wien1-23.at/kindergarten.php?order=
II. A. Městské školky
Výše rodičovského příspěvku na jedno místo v mateřské školce spravované městem
je závislá na formě péče – jde-li o celodenní, půldenní nebo jen částečnou. Slevy na
poplatku jsou poskytovány v případech nižšího příjmu než je vyměřovací základ, který
je nastaven podle příjmů rodičů. Přihlášení do školky probíhá vždy v lednu a únoru
pro nový, na podzim zahajovaný, školní rok, který trvá od 1. září do 31. srpna.
Přihlášení v případě nečekané potřeby je možné kdykoliv, nicméně výběr volných míst
v průběhu provozního roku je menší. Při udělování místa je zohledňováno povolání
rodičů, věk dítěte, příbuzní dítěte a sociální aspekty.
II. B. Privátní školky
Z celkových 75 000 míst v zařízeních dětské denní péče je zhruba polovina zajišťována
soukromými provozovateli. Kromě privátních jeslí a školek existuje ještě nabídka
skupin dětí nebo denních vychovatelů/vychovatelek (viz níže).
Podobně jako v případě městských zařízení jsou jesle k dispozici dětem až do konce
jejich třetího roku ve skupinkách do 15 dětí. Privátní školky jsou taktéž pro skupinky
maximálně 25 dětí od 3 do 6 let a privátní družiny navštěvují děti školou povinné ve
skupinkách nejvíce po 25.
Největší síť privátních školek ve Vídni nabízí společnosti Kinderfreunde, Kinder
in Wien – KIWI a Kindercompany.
Kindercompany.
Příklad měsíčních nákladů v privátní školce KIWI
Celý den včetně stravy
Půl dne včetně stravy
Půl dne bez stravy

EUR 278
EUR 218
EUR 151

Organizace KIWI funguje od roku 1948 a ve Vídni se stará o 3 200 dětí v 39 školkách a
jeslích a zaměstnává 550 lidí.
Příklad
Příklad měsíčních poplatků na jedno dítě v soukromé školce Arche Noah
Registrační poplatek
Vratná kauce
Zkušební doba
Půl dne 7:00 - 12:30 nebo 11:30 - 17:00
Celý den 7:00 - 17:00
Denní jesle (odpolední péče) 12:00 - 17:00
Služba vyzvedávání dětí ze školy
Příplatek za anglickou třídu

Jesle
Jesle
Školka
Jesle
Školka

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

215
195
95
290
225
352
282
190
48
80

Školka Arche Noah je křesťanské,
křesťanské, bilingvní zařízení, které má přes 20
zaměstnanců a kromě tradičních služeb jeslí a školky nabízí také hodinové hlídání
děti, babysitting, prázdninové tábory, intenzivní jazykové kurzy, hudební a umělecké
vzdělávání.

Nejstarší soukromá školka ve Vídni se jmenuje Alt-Wien (http://www.alt-wien.at),
existuje již od roku 1966 a spravuje síť 23 soukromých, mezinárodních školek a jeslí.
Děti jsou ve školce rozděleny do skupin podle věku, přičemž skupina starších dětí ve
věku 5-6 let je zaměřena na přípravu na základní školu – děti mají denně exkurze,
výlety, workshopy, cvičení na koncentraci, přípravu na čtení a psaní, rozvoj
motorických kompetencí atd.
Navíc je k dispozici program v angličtině a rodilý mluvčí, který s dětmi tráví určitý čas
denně..
Odkazy na další
další privátní provozovatele školek:
školek
http://www.kenyon.at/kindergarten/
http://www.topkindergarten3.at/
http://www.kinderoase-weimar.at/
II.C. Církevní školky
Ve Vídni je také velké množství církevních zařízení pro předškolní děti, které pod
názvem Kindergartenwerk zřizuje vídeňská arcidiecéze. Pod tu spadá celkově 10 415
dětí v 27 jeslích, 312 školkách a 141 družinách. Kindergartenwerk zaměstnává 609
učitelek a 484 pomocnic.

Příklad měsíčních nákladů na jedno dítě ve školkách Kindergartenwerk
Jesle do 3 let

Školka

celý den včetně stravy
polovina dne
polovina dne včetně stravy
celý den včetně jídla
polovina dne
polovina dne včetně jídla

Družina
celý den včetně jídla
Jednodenní péče pro děti, polovina dne včetně jídla
které chodí nepravidelně
polovina dne včetně jídla

EUR 295,00
EUR 195,00
EUR 255,00
EUR 285,00
EUR 185,00
EUR 245,00
EUR 235,00
EUR 25,00
EUR 21,00
EUR 17,00

II. D. Podnikové mateřské školky
Ve Vídni nyní funguje 40 podnikových mateřských školek. V celém Rakousku je
jich asi 60. Kromě jednotlivých firem podnikové mateřské školky vedou/provozují
také soukromí provozovatelé školek (např. organizace Kinderfreunde, KIWI nebo
Kindercompany) nebo samotné město Vídeň. Informace a pomoc nabízí zájemcům
z řad firem magistrátní odbor zabývající se rodinnou problematikou (MA 11 – Amt für
Jugend und Familie). Firmy se při vlastním praktickém provozování školek či jeslí v
Rakousku téměř neangažují, ve Vídni pak vůbec. Příkladem školky zřizované a
zároveň provozované firmou je školka na letišti Schwechat, která nespadá do
katastru Vídně, ale do Dolního Rakouska (viz níže).
U jednotlivých zřizovatelských spolků je na žádost podnikové rady nebo osob
zaměstnaných v podniku vypracován návrh požadovaného projektu. Vybavení a
personál je poskytnut spolkem.
Podnikové školky jsou umístěny v podniku nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou
k dispozici dětem zaměstnanců, v několika případech jsou přístupné také jiným
dětem. Školka je zpravidla zařízena a financována představenstvem podniku často
společně s podnikovou radou. Zaměstnanci platí měsíční poplatek na vzdělávání,
opatrování a stravovaní svého dítěte.
Přednosti podnikových školek vycházející ze zkušeností provozovatelů
-

-

-

matka nebo otec, kteří vědí, že o jejich dítě je dobře postaráno během doby,
kdy pracují, jsou více přítomni na svém pracovišti, jsou mnohem více
připraveni identifikovat se se svým zaměstnavatelem
zaměstnavatelem a angažovat se pro něj
školka jako součást podniku/závodu umožňuje také to, že zaměstnavatel,
rodina i školka mají jeden pro druhého mnohem větší pochopení
otevírací doba podnikové školky se řídí požadavky a pracovní dobou
zaměstnanců, takže je možno dohodnout třeba provoz o víkendu a v případě,
že pracuje rodič výjimečně přesčas, najde u týmu vedení školky obvykle
pochopení
lepší workwork-life balance,
balance z čehož pak plyne větší efektivita práce a snížení
stresu u zaměstnanců
podnikové školky přispívají k image rodině přátelské firmy a dávají signál o
zaměření CSR strategie firmy
příklady z Rakouska, Německa a Švýcarska dokumentují návrat investice do
zařízení péče o děti z národohospodářského hlediska
rodiče jsou blízko dětí, takže je mohou přijít kdykoliv zkontrolovat – větší pocit
jistoty
děti a rodiče mají ráno a odpoledne společnou cestu do práce a domů
první sociální kontakty – ve školce mohou být společně např. děti manuálních
dělníků, nižšího a top managamentu
ženy se mohou vrátit dříve z rodičovské
rodičovské dovolené do práce

Provozovatelé školek nezmiňují žádné negativní zkušenosti s institutem podnikových
školek. Obecně se v této souvislosti hovoří například o zvýšené administrativní zátěži
pro firmu, která školku založila.
Existuje více možností péče o dítě, které může podnik svým zaměstnancům
nabídnout:
-

-

zřízení podnikové školky;
společná školka pro více podniků – tam, kde by měl jeden podnik příliš málo
dětí, může se spojit více závodů, podniků, kanceláří a vytvořit společnou
školku;
zakoupení míst pro své zaměstnance v již existujících privátních nebo
městských školkách.

V Rakousku není příliš mnoho velkých podniků, které by dokázaly zaplnit školku z
vlastních kapacit a tak jim odborníci většinou doporučují právě spojení více firem
nebo zakoupení míst ve veřejných školkách, u chův/pečovatelů nebo doporučují
postarat se o péči o děti zaměstnanců v období letních prázdnin.
Rakouští lidovci OVP, koaliční strana v současné vládě, dokonce navrhují, aby firmy
svým zaměstnancům platily na péči o děti ve formě bonusů stejně tak jako jim dávají
stravenky.
Náklady na straně podniku
Při zřizování podnikové školky obvykle dává zaměstnavatel k dispozici prostory
k volnému použití. Podle počtu dětí se následovně vypočítá potřeba čtverečních
metrů - v případě skupiny maximálně 25 dětí je požadovaná plocha cca 100-150 m².
Prostor pro školku musí obsahovat: společnou místnost, sanitární zařízení, vedlejší
pokoje jako je šatna, komora, kuchyň – to vše s relativním místem pro pohyb a
soukromí. Náklady na běžný provoz školky pak už nese provozovatel.
Náklady na straně provozovatele
Provozovatel přebírá odpovědnost za to, že je školka vedena podle platných předpisů
a právních ustanovení. Dále naplánuje koncept školky, otevírací dobu, pedagogickou
formu, prostorové rozvržení atp. na míru potřebám dětí a podniku. Zajišťuje
komunikaci (žádosti, kontrola atd.) s magistrátními odbory. Najímá personál a
vyřizuje veškeré záležitosti s ním související. Organizuje a spravuje rodičovské
příspěvky, vede účetnictví školky. Nese veškeré správní a organizační náklady, které
vzniknou provozem školky, a spolupodílí se na možnostech dalšího vzdělávání
zaměstnanců.
Jako kontaktní osobu pro běžný provoz si firmy vybírají ponejvíce zaměstnance
z personálního oddělení nebo z osobního zastoupení. Ti pak přidělují i místa ve
školce. Je ovšem naprosto běžné, že tuto část přebírají také vedoucí školky.

Kolik stojí podnikové školky a k čemu je třeba přihlížet při jejich financování?
- adaptace prostor (včetně nákladů na projektovou dokumentaci a honoráře pro
architekta)
- zařízení školky (mobiliář, sanitární vybavení a hračky)
- běžné náklady na provoz školky podle dohody, zahrnují např.: náklady na
personál, stravování dětí, úklid (náklady na zaměstnance a materiál), běžná
údržba a režie
- příjmy přicházejí z rodičovských příspěvků, k dispozici je rovněž podpora
města Vídeň.
Příklad: Firemní školka na letišti Schwechat
"Startplatz" je podnikovou školkou Letiště Vídeň, pro tento účel byl při jejím
zakládání založen spolek. Zařízení funguje od roku 2000 a má kapacitu 45 dětí.
Rodiče platí podle hodinové docházky dětí, existuje např. 25-hodinový model. Rodiče
si mohou sami podle rozpisu služeb rozvrhnout hodiny, během nichž potřebují dítě
svěřit do péče. Provozní doba je od pondělí do pátku od 5.30 do 20.00 celoročně,
kromě posledních dvou týdnů v srpnu (obnovovací a úklidové práce).
Jesle (od 1,5 roku) - jedna opatrovatelka pečuje o pět dětí, většinou však méně, neboť
díky flexibilní nabídce času jsou málokdy přítomny všechny děti.
Startplatz nabízí mnoho výletů a aktivit, vlastní zahrádku se zeleninovým záhonem.
Stravování je zajišťováno restaurací v Ebergassingatering. Menu je dohodnuto s
vedením školky. Díky flexibilitě otevírací doby není stanoven žádný pevný čas, kdy by
měly být děti přivedeny nebo vyzvednuty ze školky. Provozní doba je uzpůsobená
potřebám rodičů, kteří pracují na letišti: 5.30 až 20.00
II. D. 1 Největším provozovatelem podnikových školek ve Vídni je organizace
Kinderfreunde, která jich v současnosti spravuje 23:
-

Všeobecná nemocnice města Vídně (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien) –
2 školky
Vídeňská dělnická komora (Arbeitskammer Wien)
Bank AustriaCreditanstalt – 2 školky
banka Bawag-PSK – 2 školky
Baxter (medicínské a farmaceutické produkty)
geriatrické centrum Geriatrisches Zentrum am Wienerwald
IKEA Wien Nord
Nemocnice císaře Františka Josefa
Úřad spolkového kancléře
školka pro zaměstnance města
léčebný ústav nadace Rudolfstiftung Krankenanstalt Rudolfstiftung
nemocnice Floridsdorf
nemocnice Hietzing
Rakouská centrální banka Oesterreichische Nationalbank

-

nemocnice Otto Wagner Spital
nemocnice Wilhelminenspital
pečovatelský ústav Pflegeheim Baumgarten
T-Mobile a T-Systems
banka Wiener Städtische
nemocnice SMZ-Ost Donauspital

Podniková školka TT-Mobile
Otevřena v roce 2004. Otevírací doba: pondělí až čtvrtek 7.00 – 18.00, pátek 7.00 –
17.00. Ve svátky zavřeno. Zvláštní architektonická výbava: světlé, moderně vybavené
místnosti, multifunkční prostor pohybu, malířský ateliér ke kreativní tvorbě, 1000 m2
hrací plochy dobře vybavené hračkami. V současnosti školku navštěvuje 55 dětí ve
věku od 1 do 5 let.
Pedagogické plánování školky vychází z konkrétních životních událostí, situací,
individuálních zkušeností a zážitků dítěte a skupiny. Důležitou učební formou pro
dětský rozvoj je volná hra, a to ve vhodně upraveném prostředí a s rozličnými
materiály. Školka se snaží podporovat všechny stránky dětského rozvoje (kognitivní,
emocionální, jazykové, motorické a sociální).
Nejstarší firemní školka Nemocnice Wilhelminenspital
Podniková školka Wilhelminenspital byla první podnikovou školkou ve Vídni a byla
založena v roce 1985. Novinkou byla tehdy „za starých časů“ otevírací doba
přizpůsobená provozu nemocnice a sice od 6.30 do 19.30. V roce 1990 následovala
další adaptace na potřeby zaměstnanců: pro všechny, kdo měli noční službu, byla
k dispozici nemocnicí vedená noční rodinná skupina – první v Rakousku. Podnikové
školky se mezitím staly součástí všedního dne a vyznačují se pružnou, pracovní době
přizpůsobenou, provozní dobou.
Úspěch modelu v nemocnici Wilhelminenspital se projevuje také ve statistice: při
otevření v roce 1985 byly k dispozici 2 skupiny – jedna pro 1-3 leté a jedna pro 3-6
leté děti, dnes byla nabídka rozšířena na současných 5 skupin (včetně družiny). Roční
průměr denně opatrovaných dětí činí cca 115. Noční rodinná skupina vedená
samotnou nemocnicí čítá 6 míst. Školka Wilhelminenspital byla druhou podnikovou
školkou Wiener Kinderfreunde. Tehdy neprojevil žádný další provozovatel odvahu
vést zařízení s takovou provozní dobou. Riziko se vyplatilo: celkově dnes Wiener
Kinderfreunde řídí 23 podnikových školek, tvrdí spoluiniciátorka nemocniční školky a
dnešní předsedkyně Wiener Kinderfreunde, Erni Graßberger.
II. D. 2 Podnikové školky spravované Městem
Městem Vídeň
Město Vídeň provozuje dvě podnikové školky pro zaměstanance jedné z největších
nemocnic na světě AKH (Algemeindes Krankehaus) a pro zaměstnance OSN. Viz také
tabulka níže. Pro tyto dvě podnikové školky, které vede město, platí následující tarify:

Při čistém příjmu rodiny do 1 093 euro se neodvádí žádný rodičovský příspěvek. Sem
patří zhruba třetina rodičů. Od 1 094 do 2 373 euro existuje odstupňování
rodičovského příspěvku ve 26 stupních. Takto sociálně odstupňovaný příspěvek platí
více jak třetina rodičů. Při čistém rodinném příjmu nad EUR 2 373 euro již není
poskytována žádná sleva a musí být hrazen příspěvek ve výši 271.69 euro. Tento plný
příspěvek tedy platí necelá třetina rodičů.
Výše rodičovského příspěvku je závislá na příslušné formě péče o dítě a čistém
měsíčním příjmu rodiny. Tento příjem se odvíjí od příjmů z výdělečné činnosti, dále
přídavků na děti, případných sociálních dávek, vídeňského rodinného příspěvku,
důchodu, pomoci v nouzi, nemocenské, AMS-pomoci. U rodin s více dětmi se od
čistého rodinného příjmu odečítá 336.99 euro na dítě, čímž se sleva zvyšuje.
II. D. 3. Podnikové školky provozované Kinder in Wien
KIWI provozuje 11 podnikových školek.
-

Rakouské spolkové ministerstvo práce a hospodářství
Ekonomická univerzita Wirtschaftsuniversität Wien
Wienerberger Immobilien AG (školka Business Park Vienna)
Boehringer Ingelheim Austria – biofarmaceutická firma
Österreichische Rundfunk (ORF) – veřejnoprávní rozhlas a největší rakouská TV
Siemens (3 školky)
VA Tech Elin EBG – elektrické a elektromechanické zařízení, součást koncernu
Siemens
Geriatrický dům (2 školky)

Firemní školky Siemens
Koncern Siemens má ve Vídni celkem čtyři školky. Už šest let je otevřena školka Elin
ve 14. okrsku, kam v současnosti chodí 63 dětí ve věku od 1 do 6 let. Celodenní péče
tady pro jedno dítě stojí měsíčně 280 eur. Školka je otevřená podle potřeb
zaměstnavatele tzn. od 7.00 do 18.00. Zavřena je pět dní v létě a během vánočních
prázdnin.

Přehled všech podnikových školek ve Vídni

Provozovatel
Kinderfreunde

Kinder in Wien

Kindercompany

Adresa
1, Georg-Coch-Platz 2
1, Rathausplatz 4
1, Rathausstraße 8
1, Salzgries 16
2, Leopold-Moses-Gasse
4
3, Rennweg 97-99
4, Plösslgasse 13
9, Garelligasse 3
10, Buchengasse 11-15
11, Zinnergasse 29b/C
22, Breitenleer Straße
103
22, Lange Allee 24
3, Juchgasse 25
9, Spitalgasse 23
10, Kundratstraße 3
13, Jagdschloßgasse 59
13, Speisinger Straße 111
14, Baumgartner Höhe 1
14, Hütteldorfer Straße
188
16, Hasnerstraße 124A
16, Montlearstraße 37
21, Freytaggasse 27
22,
Langobardenstraße
122
3, Vordere Zollamtstraße
3a
3, Dietrichgasse 25
9, Althanstraße 39-45
10, Triester Straße 72a
10, Gudrunstraße 11
12, Breitenfurter Straße
56
13, Elisabeth Allee 97
14,
Cumberlandstraße
38b
16, Seeböckgasse 30A
21, Siemensstraße 92
22, Tokiostraße 120
3, Invalidenstraße 5

Firma
PSK
BKA
Gew.Gem.Bed.
Wr. Städt. Vers.

Skupiny
dětí
3
7
2
5

Bank Austria
T-Mobile
AK
OeNB
BAWAG
BMI

5
4
3
3
2
7

Ikea
Baxter
KA Rudolfstiftung
AKH
KFJ
GZW
GZW
Otto-WagnerSpital

3
4
5
6
4
8
7
2

GZB
AKH
Wilhelminenspital
KH Floridsdorf

3
4
6
4

SMZ
BM f. Wirtschaft ministerstvo
Siemens
Universität
BPV Wienerberger
Siemens

6

BIH
ORF

4
4

Elin/Siemens
HdB
Siemens
HdB
RZB Raiffeisen

3
2
3
2
4

4
3
3
3
3

Rak. červený kříž
9, Mariannengasse 32/18
gem. Betriebs GmbH
18, Canongasse 11
evang. KH
s finanční podporou
35 míst
Österr. Kontrollbank
WGKK
WGKK
bez finanční podpory
MA 10
MA 10
Město Vídeň

1, Wallnerstraße 3
10, Wienerbergstraße 1519
14, Staaargasse 10
3 místa
9, Währinger Gürtel 16
22, Wagramer Straße 5
2 místa

Celkem

40 míst

St. Anna Spital

1

evang. KH

1
143

Österr.
Kontrollbank
WGKK
nemocnice
WGKK
AKH - nemocnice
UNO

2
4
3
9
7
6
13
165

Pramen: Magistrát města Vídně

III.

Školní
Školní družina (Hort)

– péče o školou povinné děti v jejich volném čase. Dětem je nabízena odborná pomoc
s učením a vypracováváním domácích úkolů, ale také smysluplné a pestré možnosti
trávení volného času ve společenství ostatních dětí. Nejvyšší možný počet dětí ve
skupině je 25, v případě integračních družin 20 a v případě pedagogicky
specializovaných nejvíce 16.
Přihlášení do školní družiny: Rodiče obdrží pro děti jdoucí do první třídy při
přihlašování ve škole také přihlášku pro odpolední opatrování. Děti od druhé třídy se
mohou přihlásit do družiny města Vídně prostřednictvím servisních míst Wiener
Kindergarten. Přihlášení pro krátkodobý nutný pobyt v družině města Vídně během
provozního roku je možný pro děti každé třídy. Integrační místa jsou přidělena po
podrobném pohovoru s psychology.
IV.

Rodinné skupiny (Familiengruppen)
(Familiengruppen

– možnost péče o dítě od 2 let až do konce povinné školní docházky. Nejvyšší možný
počet dětí ve skupině je 20-22.
V.

Rodinné skupiny od 33-10 let (Familiengruppen)

– v tomto případě je v takové skupině možné pečovat dohromady o dítě
z mateřské školky a dítě z družiny. Nejvyšší možný počet dětí ve skupině je 24.

VI.

Denní opatrovatelé/chůvy (Tageseltern)

– tzv. denní matka nebo denní otec (Tagesmütter/-väter) jsou osoby, které pečují
pravidelně o dítě až do jeho 16 let v domácnosti jeho rodičů za předem stanovený
plat. Často mají svoje vlastní děti a částečně také relevantní vzdělání. V závislosti na
situaci každé jednotlivé rodiny a počtu dětí je umožněna také individuální péče o
miminka či batolata. Chůva či pečovatel opatruje maximálně pět dětí pravidelně ve
vlastním rodinném sdružení. Díky tomu má možnost věnovat se zejména
individuálním potřebám dítěte. Chůva či pečovatel potřebuje povolení od Úřadu pro
mládež a rodinu. Denní opatrování je alternativou k jeslím především pro nejmenší
děti mezi 1. a 3. rokem. Vyskytují se ovšem i chůvy/pečovatelé, které/kteří jsou
připraveny/připraveni opatrovat školní děti. Chůvy/Pečovatelé mohou svou práci
vykonávat buď v rámci pracovního vztahu ke sdružení zřizovatelů nebo na volné noze,
ale přes sdružení nebo na volné noze samy na sebe. Poplatky za péči u
chůvy/opatrovatele jsou stanoveny příslušným sdružením provozovatelů a činí cca
181 – 283 euro měsíčně za 40 hodin opatrování týdně včetně příspěvku na jídlo.
Možno je také platit za třicet případně dvacet hodin, což pak stojí adekvátně méně.

VII.

Skupinky dětí (Kindergruppe)

– pedagogicky vzdělaná osoba pečuje o malou skupinku dětí za spoluúčasti rodičů.
Skupina dětí může čítat nanejvýš 14 současně každý den opatrovaných dětí. Pokud je
alespoň jedno dítě ve věku do dvou let a není přítomná další opatrovnická osoba, smí
skupina čítat maximálně 10 současně opatrovaných dětí. Existuje velké množství
iniciativ s různými pedagogickými zaměřeními. Doba opatrování je různá. Skupinky
dětí (Kindergruppen) taktéž potřebují povolení.

Další odkazy:

http://www.archenoah.vienna.at/
www.familienbund.at/dateien/download/kinderbetreuungsmodelle/broschuere.pdf
www.kindergarten.at
http://www.kindergartenwerk.at/
www.kindercompany.at
info.tuwien.ac.at/E093/tukindergarten.pdf
http://htu.at/related/kiga/
http://www.kinderdrehscheibe.at/
http://wien.kinderfreunde.at/index.php?page_new=5100 – další skolky
http://wien.kinderfreunde.at/data/kf_wien/1LeitfadenBKDG110907
http://www.wien.kinderfreunde.at/index.php?page_new=6240

