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Podmínky pro přijetí do dětské skupiny ,,Větříček“ 

včetně informace o výši úhrady za poskytování služby pro rok 2017/2018 

 

Cílem dětských skupin je sladit pracovní a rodinný život a umožnit matkám návrat do pracovního 

procesu citováno ze zákona 247/2014 Sb., o dětských skupinách. 

 

Podmínky pro přijetí 

1. Dítě může být přijato po dovršení věku tří let ve školním roce 2017/2018. 

2. Den nástupu dítěte do dětské skupiny splňuje podmínku na minimální věk dítěte (3 roky), 

3. Povinné očkování – dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má 

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění)  

Kritéria pro přijímání dětí 

V případě, že počet žadatelů bude vyšší, než je kapacita zařízení, postupuje obec v přijímání dětí 

do dětské skupiny takto:  

 Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává samostatně výdělečnou činnost, 
studuje, anebo pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá (nutné doložit před 
nástupem do skupiny). Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky 
dítěte do dětské skupiny (*Projekt Dětské skupiny ,,Větříček“ byl podpořen 
Evropských sociálním fondem v ČR OP Zaměstnanost.) 

 Konečné rozhodnutí o přijetí náleží provozovateli (obci Větrušice). 
 Do DS budou nejdříve umístěny děti, které pokračují z letošní dětské skupiny. 
 Děti s trvalým pobytem v obci Větrušice. 
 Děti trvale žijící v obci Větrušice. 
 Ostatní 

Provozovatel dětské skupiny si vyhrazuje právo 

 uzavřít smlouvu s žadatelem o přijetí dítěte na dobu kratší než na jeden školní rok, 

 utvořit dětskou skupinu s rozmanitou věkovou skladbou 3 až 6 let. 

 

Stanovení ceny 
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Cena za službu při docházce 

 celotýdenní je stanovena paušálně na  3000 Kč/měsíc, 

 v kratším režimu je stanovena paušálně na 200 Kč/den. 

 

 

 

 

 

 

 

           

        Petra Šefčíková, v.r. 

        Starostka obce Větrušice 

                  ( provozovatel DS ,, Větříček“) 


