Příloha č. 2 opatření děkana č. 1/2022

Hodnotící kritéria a postup přijetí do Dětské skupiny Fafík
Vážení zájemci, nejprve se prosím seznamte s Provozním řádem Dětské skupiny Fafík (dále jen
„Provozní řád“) a Smlouvou o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Fafík (dále jen
„Smlouva“). Tyto dokumenty jsou uveřejněny na webu Dětské skupiny Fafík (dále jen „DS“).
Od 1. 9. 2016 probíhá provoz DS na adrese: Podnikatelské centrum, Hradecká 1151/9, Hradec
Králové, 500 03. Jedná se o zařízení poskytující pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do
zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Dle níže
uvedených kritérií je vybráno a v průběhu provozu dle potřeby doplňováno celkem 12 míst
v DS (počet registrovaných dětí může být vyšší z důvodu plného využití obsazenosti DS).
Kritéria dle priority:
1. Pravidelnost návštěvy DS (nejvíce ohodnocené: pravidelná celotýdenní docházka)
2. Délka podpisu Smlouvy (nejvíce ohodnocené: Smlouva podepsaná na 12 měsíců a déle)
3. Rychlost přihlášení – pořadí požadavku
Děti jsou do DS přijímány pouze na základě hodnotících kritérií. Při plné obsazenosti bude
zájemce zařazen na seznam čekatelů. V případě uvolnění místa budou čekatelé osloveni
v pořadí dle dosažených kritérií. Oznámení o přijetí bude zájemci sděleno na e-mail či telefon.
Součástí dokumentace pro přijetí dítěte do DS je:
●
●
●
●

Vyplněná Žádost o umístění do Dětské skupiny Fafík (dále jen „Žádost“),
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do Dětské skupiny Fafík
Evidenční list dítěte – Dětská skupina Fafík,
Podepsaná Smlouva o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Fafík.

Pro přijetí dítěte je nutné dodržet §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
který stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou
přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Výše základní ceny za služby DS byla stanovena na 4 000 Kč měsíčně. S rodiči/zákonnými
zástupci dítěte bude uzavřena Smlouva, která mj. specifikuje termíny a způsob platby ceny za
služby DS. Rodiče dále hradí dítěti stravné. V době letních prázdnin je provoz DS nepřerušen.
Informace o aktuální obsazenosti DS a postupu pro podání Žádosti a souvisejících
dokumentů Vám podá Vedoucí DS Mgr. Kateřina Picková na telefonu +420 732 555 492, či
e-mailu pickovaka@faf.cuni.cz, fafik@faf.cuni.cz.
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