
Ve Vlašimi dne 8.6.2021

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO JESLÍ – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZE ZÁKONNÝCH DŮVODŮ PROVOZOVÁNÍ DĚTSKÉ SKUPINY

-věk 2-6 let k 1. 9. 2021

Z HLEDISKA ZÁKONA Č. 258/2006 Sb. (§50) O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE
NUTNÉ:

- po přijetí k docházce je nutné dodat lékařské vyjádření o zdravotním stavu dítěte, které musí
obsahovat potvrzení o tom, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním, nebo doložit
doklad, že je proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování zúčastnit pro trvalou
kontraindikaci

PRO POTŘEBY DOTACE Z ESF JE NUTNÉ :

- aby zákonní zástupci souhlasili se zpracováváním svých osobních údajů

- aby zákonní zástupci souhlasili s uzavřením smlouvy mezi nimi a provozovatelem jeslí o
poskytování služby péče o děti v tomto zařízení

-aby oba zákonní zástupci (žijící s dítětem ve společné domácnosti) dodali vyplněné „Potvrzení o
postavení podpořené osoby na trhu práce“ – tj. jedno z níže uvedených:

● potvrzení od zaměstnavatele o pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ)

● potvrzení o studiu, či účasti na rekvalifikaci

● potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce

● potvrzení o vedení v evidenci ČSSZ jako OSVČ

BODOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

1/Předchozí ( řádná ) docházka v roce 2020/2021 – 2 body

2/Věk dítěte v době nástupu do jeslí 3-3,99  – 1 bod

V případě rovnosti bodů budou přijímány děti rodičů samoživitelů. Pokud i poté vznikne potřeba
rozhodovat o přijetí/nepřijetí dítěte, budou přijímány děti dříve narozené.

Děti, které mohou navštěvovat jesle flexibilně dle uvolněné kapacity zařízení, budou při splnění
výše uvedených podmínek přijaty všechny. Naplnění kapacity a přihlašování na daný den bude
možné sledovat online díky docházkovému systému.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem na veřejně přístupném místě (na dveřích jeslí a webu spolku) nejdéle do konce
června. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.



O schůzce pro rodiče přijatých dětí, budou zákonní zástupci přijatých dětí předem informováni na
emailovou adresu uvedenou při zápisu.

V případě Vašeho rozhodnutí o nástupu do jiné MŠ prosíme o včasné sdělení této informace
(nejdéle do konce června 2021). Děkujeme.
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