
 

Zápis do jeslí                                
pro školní rok 2019/2020 

        Zápis je určen pro děti, které ve výše  uvedeném období dosáhnou věku od 6 měsíců do 3 let                                  
.                                        a jejichž zákonní zástupci mají zájem  o trvalé umístění dítěte  

       do Jeslí E. Pittera, do Jeslí K. Štěcha a do Jeslí Čéčova 
 

Místo konání zápisu: Jesle E. Pittera 3, České Budějovice                         

Termín:        23. - 25. dubna 2019  

Čas:          od 7 – 12 hod. a od 13 – 17 hod. 

 

 U zápisu je třeba osobně odevzdat předem vyplněnou přihlášku do jeslí. Formulář přihlášky je 

spolu s podmínkami přijímacího řízení do jeslí k dispozici v Jeslích E. Pittera, v Jeslích K. Štěcha, 

v Jeslích Čéčova a na webových stránkách organizace.                                                                                             

Pro zmírnění časové náročnosti s podáním vyplněné přihlášky v jeslích je možné se zapsat  

od  15. do 17. 4. 2019 v úředních hodinách (Po, St  8,30-11,30 hod., Út  14,00-17,00 hod.)  

do  Časového rozpisu umístěného ve vestibulu Jeslí  E. Pittera.  Přednostně budou přijímány 

přihlášky dle Časového rozpisu, nezapsaní musí u zápisu počkat. 

 Bližší informace k zápisu podává vedoucí provozu jeslí Bc. Kateřina Hanelová 

(v pracovní dny denně od 9 - 11 hod., č. tel. 728 302 818). 

Upozornění: 

 Při zápisu je zákonný zástupce  povinen předložit k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz 
(pro ověření trvalého pobytu rodiče v Českých Budějovicích). U zápisu není nutná přítomnost 
dítěte.  

 Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách organizace, a to anonymně podle čísla 
přihlášky. 

 Oznámení o přijetí/nepřijetí dítěte do jeslí bude zákonnému zástupci dítěte předáno v Jeslích 
E. Pittera ve dnech 13. - 14. 5. 2019, nevyzvednutá oznámení budou rozeslána doporučeně 
poštou, v případě souhlasu zákonného zástupce e-mailem.   

 V případě naplnění denní kapacity jeslí nebude možné přijímat nové děti na hlídání. 
Doporučujeme všem zájemcům o pravidelnou docházku dítěte do jeslí, aby si podali přihlášku 
v tomto zápise. 
 
 

Zápis vyhlašuje: ředitelka organizace Mgr. Jiřina Dudová  
Vyhlášení zápisu zveřejněno dne 20. 3. 2019 


