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Alika otevírá novou firemní školku, 
vychází vstříc potřebám svých zaměstnanců 
 
Společnost Alika, výrobce pražených ořechů, od ledna 2014 zahajuje provoz nové školky 
v areálu firmy v Čelčicích. Tímto krokem vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří sem mohou 
umístit děti ve věku od 6 měsíců do 6 let. K provozu školky přispěje také dotace z Evropského 
sociálního fondu, který podporuje rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění 
pracovního a rodinného života. 
 
Nově otevřená firemní školka má kapacitu 7 dětí, o které budou pečovat 2 učitelky. V areálu 
společnosti Alika v Čelčicích bylo vybudováno zařízení, které odpovídá potřebám předškolních dětí. 
K dispozici mají hernu s jídelním koutem, sociální zařízení, kuchyň, šatnu a dvě místnosti pro 
odpočinek. Péče o děti zaměstnanců bude ve školce zajištěna v pracovních dnech od 7.30 do 17.00. 
Kromě zaměstnanců společnosti Alika, mohou školku využít i pracovníci společnosti Žaluzie Neva, 
která je partnerem projektu.   
 
„Pro maminky je v dnešní době velmi obtížné se vrátit do práce. Školky jsou totiž přeplněny. Navíc 
jsou přizpůsobeny pro děti starší 3 let a matky s dvouletou rodičovskou dovolenou musí řešit složité 
problémy s hlídáním. Proto jsme se rozhodli vyjít našim zaměstnancům vstříc a zřídit školku přímo 
v areálu firmy,“ sdělila Jana Kremlová, generální ředitelka společnosti Alika, která je předním 
tuzemským výrobcem pražených ořechů. „Pro rodiče představuje školka umístěná v areálu firmy 
výraznou úsporu času, protože na cestě do práce a z práce nemusí již dítě vyzvedávat na jiném 
místě,“ doplnila Jana Kremlová.  
 
V rámci projektu zřízení firemní školky byl kladen důraz na individuální péči o dítě a rozvoj jeho 
znalostí a schopností. „Děti budou ve školce pouze v malém kolektivu, a to v počtu sedmi dětí. To nám 
umožňuje pro ně vybudovat příjemné a podnětné prostředí. Zároveň je výhodou, že děti v malém 
kolektivu nebudou tak často nemocné,“ vysvětlila Kateřina Lužná, koordinátorka projektu firemní 
školky. Školka chce těžit také z umístění na okraji obce Čelčice. „Samozřejmě chceme čerpat i z toho, 
že jde o školku na vesnici. Děti se tak budou moci v areálu firmy seznámit s domácími i 
hospodářskými zvířaty, nebo zkusit vypěstovat zeleninu na vlastním záhonku,“ představila Kateřina 
Lužná další benefity školky a upozornila, že na jaře letošního roku chce společnost Alika vybudovat 
dětské hřiště přímo v areálu firmy.  
 
Provoz firemní školky v Čelčicích je podporován dotací z Evropského sociálního fondu v ČR. Projekt 
společnosti Alika uspěl v rámci výzvy zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního 
věku. Cílem výzvy je zlepšovat situaci v prosazování rovných příležitostí žen a mužů na tuzemském 
trhu práce, k tomu by měly přispět lepší možnosti ve sladění pracovního a rodinného života. Podniky 
mohou v programu získat finance na provoz školky v prvních 18 měsících. 
 
„Na přípravě projektu zřízení firemní školky jsme pracovali již od jara 2013 a na začátku letošního roku 
bylo konečně připraveno vše k úspěšnému spuštění provozu. Díky výzvě Evropského sociálního fondu 
se nám podařilo získat potřebné peníze, které nám pomohou v prvních letech fungování naší školky. 
Věřím, že se nám povede naplnit záměr této výzvy, kterým je umožnit mladým rodinám skloubení 
práce s péčí o děti,“ dodala ke zřízení firemní školky Kateřina Lužná ze společnosti Alika. „Všichni, 
kdo mají zájem si naši školku prohlédnout zblízka, jsou samozřejmě srdečně zváni,“ vyzvala 
k návštěvě školky Kateřina Lužná.  
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O společnosti Alika a.s. 
Společnost ALIKA je přední českou potravinářskou firmou, zabývající se výrobou pražených ořechů a 
slaných snacků, a balením sušeného ovoce a olejnatých semen. Na trhu zaujímá své místo již od roku 
1992. 
 
Na českém trhu nabízí společnost ALIKA své výrobky pod obchodními značkami ArRashid, DrRashid, 
KK, Arado a ARA. Svou výrobní kapacitu taktéž využívá k výrobě výrobků pod značkou zákazníka 
nebo ke zpracování vlastních surovin zákazníků do jejich výrobků. 
 
Nejvýznamnějšími zákazníky společnosti ALIKA jsou Makro ČR, Metro SR, Billa, Ahold ČR a SR, 
Kaufland ČR a SR, Globus,ČEPOS, COOP ČR a SR, a další tuzemští a zahraniční zákazníci.   
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generální ředitelka 
Alika a.s. 
kremlova@alika.cz 
+420 582 373 667 
Čelčice 164, 798 23  
www.alika.cz 
 
 


