Podmínky přijímacího řízení do jeslí
- zápis dětí pro školní rok 2021/2022 do Jeslí E. Pittera, Jeslí K. Štěcha a Jeslí Čéčova
Zápis probíhá ve třech věkových skupinách:
− A. mladší děti (věk při nástupu od 6 do 25 měsíců)
− B. starší děti (věk při nástupu od 26 do 31 měsíců)
− C. nejstarší děti (věk při nástupu od 32 do 36 měsíců)
Do jeslí jsou přednostně přijímány děti:
− jehož alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt v Č. Budějovicích
− oba rodiče jsou zaměstnáni
Přihlášku je možné podat pouze do jedné věkové skupiny.
V případě neobsazení míst v rámci dané věkové skupiny, budou přijaty děti z jiné věkové skupiny.

V případě počtu žádostí převyšující kapacitu jeslí, bude postupováno podle těchto kritérií:
Kritéria pro zápis do jeslí

Bodové
hodnoty

1.

trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce na území města

25 bodů

2.

oba zákonní zástupci jsou zaměstnáni (popř. studují apod.) nebo pracují jako OSVČ

10 bodů

3.

opakovaný zápis dítěte do jeslí zaměstnaných zákonných zástupců s trvalým
pobytem v Č. Budějovicích

4 body

4.

pravidelná docházka dítěte do jeslí - 4 - 5 dní v týdnu

3 body

pravidelná docházka dítěte do jeslí - 2 - 3 dny v týdnu

2 body

5.
a)

dítě chodilo v období 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021 do jeslí na hlídání
-pravidelné

5 bodů

-nepravidelné (v uvedeném období odchodilo dítě min. 15 dní)

3 body

b)

do jeslí již chodí sourozenec a bude pokračovat v docházce i v roce 2021/2022 5 bodů

c)

rodina je v hmotné nouzi

5 bodů

d)

trvalý pobyt obou zákonných zástupců mimo Č. Budějovice
- alespoň jeden zástupce dlouhodobě žije na území města
(2 a více let - prokáže se nájemní smlouvou)
- alespoň jeden zástupce pracuje na území města Č. Budějovice

2 body
2 body

Při shodnosti bodů bude přihlédnuto - k termínu nástupu dítěte do jeslí, k věku dítěte a k tomu, zda zákonný
zástupce v době nástupu dítěte do jeslí již nemá nárok na rodičovský příspěvek, popř. je na mateřské nebo
rodičovské dovolené s jiným dítětem.
Doložení skutečností uvedených v kritériích je v zájmu zákonného zástupce, nedojde-li k jejich prokázání do
ukončení zápisu, nebude k nim přihlédnuto.

