
 

 

 

Slaďování pracovního a soukromého života   

Ministerstvo obrany 

 

 Vláda bude důsledně uplatňovat princip rovnosti žen a mužů.  
Vláda se zaměří na potlačování genderově podmíněného násilí. 
Bude usilovat o slaďování pracovního, soukromého          
a rodinného života, včetně zajištění dostatečných kapacit 
předškolních zařízení a podpory flexibilních a stabilních 
forem práce, bude usilovat o podporu vyššího zastoupení žen  
v rozhodovacích pozicích a stejnou odměnu za stejnou práci. 



 Ministerstvo obrany versus tato priorita  

 Spuštěna anketa týkající se sladění profesního 

    a rodinného života. 

 

 Zařízení pro předškolní děti zaměstnanců 
Ministerstva obrany. 



 

 

 

 

 

 

Uvítal/a byste zavádění flexibilních forem organizace 

práce? ANO 
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A jaká flexibilní forma práce by 

zaměstnancům/zaměstnankyním  

nejvíce vyhovovala ? 
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              Skutečně využívaná forma organizace práce 

 

práce z domova

sdílení pracovního místa

zkrácený pracovní úvazek

pružná pracovní doba

pevná pracovní doba

úprava pracovní doby dle požadavku
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Zájem o zařízení péče o děti předškolního věku 
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Vojákyně a vojáci v dispozici (MD,RD)
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                                 „DĚTSKÉ CENTRUM MO“ 

 



ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA OBRANY  

neboli „dětské centrum“ 

 Pilotní provoz   
  
 pilotní provozu byl zahájen dne 1. ledna 2014 , 
 v režimu obecných právních předpisů, 
 provozovatelem „dětského centra „ je Agentura 

plánování a rozvoje lidských zdrojů sekce personální 
MO, která je podřízena sekci personální MO,   

 K 1. 1. 2015 bude pilotní provoz vyhodnocen  
    a) pokud jde o finanční náročnosti na provoz   
údržbu,   
    b) pokud jde o zájem ze strany zaměstnanců   
resortu o tuto službu, 
    c) bude zpracován koncepční dokument a zásady 
pro provoz takovýchto zařízení v rámci AČR (nikoli 
plošně, ale dle potřeby velitelů útvarů/posádek), 
 
 

 



                        

ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA OBRANY  

neboli „dětské centrum“ 

- kapacita dětí 24, 
 
- věk dětí od 2 let do zahájení školní docházky, 
 
- provoz 6.30  – 17 hod., 
 
- umístění v objektu  v ulici U Vorlíků 82/10, 
 

- rodiče si hradí náklady na stravování, hygienické  potřeby. 



ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA OBRANY  

neboli „dětské centrum“ 

 Poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj 
schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických 
návyků přiměřených věku. 

 

 Pečující osoby splňují podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti – pracují na základě dohod o pracovní 
činnosti.  

 

 

 



Objekt  U Vorlíků, Praha 6, Bubeneč  









        Děkuji Vám za pozornost. 


