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ZÁSADY
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MĚSTSKÝCH JESLÍ TRUTNOV
A UKONČENÍ JEJICH DOCHÁZKY
I. Přijetí dítěte do Městský jeslí Trutnov
a) Obecná ustanovení
• O přijetí dítěte do Městských jeslí Trutnov (dále jen jeslí či zařízení) rozhoduje ředitelka zařízení na základě

žádosti jeho zákonného zástupce.
• Do jeslí jsou přijímány děti zpravidla od 6 měsíců do 3 let věku. Ve výjimečných případech lze přijmout dítě

nebo prodloužit dobu jeho pobytu do 4 let věku, a to po předložení doporučení dětského lékaře.
• Dítě je k pobytu v jeslích přijímáno zdravé nebo se zdravotními omezeními (alergické projevy, dietní

specifika, tzv. vývojová opožděnost, řečové a pohybové vady), která vyžadují zvláštní péči a s doporučením
dětského lékaře umožňují jeho pobyt v zařízení.
• Zákonný zástupce je povinen před přijetím dítěte do jeslí předložit vyplněný dotazník a evidenční list,
potvrzený dětským lékařem.
• Před nástupem dítěte do jeslí stanoví ředitelka zařízení ve spolupráci se zákonnými zástupci dobu a způsob
provádění adaptace – zvykání dítěte na nové prostředí.
b) Kritéria pro přijetí
Z organizačních důvodů jsou děti do jeslí přijímány na období školního roku nebo do jeho konce, a to v závislosti
na níže uvedených kritériích (až po posouzení stanovené potřebnosti) v pořadí:
1. děti, jejichž zákonní zástupci mají trvalé bydliště nebo místo současného pobytu v Trutnově,
2. děti s celodenní a celoměsíční docházkou, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni a nepobírají rodičovský
příspěvek,
3. děti, jejichž docházka do jeslí bude s ohledem na pobírání rodičovského příspěvku zákonného zástupce, který
pracuje, nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci nebo ze stejného důvodu nebude převyšovat 4
hodiny denně,
4. pouze v případě volné kapacity zařízení lze přijmout děti, o které pečuje zákonný zástupce aktuálně bez
zaměstnání (včetně zákonného zástupce pobírajícího rodičovský příspěvek).
Pozn.:
Žádosti podané nad rámec povolené kapacity zařízení budou evidovány v došlém pořadí a vyřizovány v souladu
se stanovenými kritérii. Zákonní zástupci budou při uvolnění místa vyzváni k zahájení pobytu dítěte v jeslích.

II. Ukončení docházky dítěte v jeslích
Doba docházky do jeslí je ukončena:
• věkem dítěte,
• po vzájemné domluvě mezi ředitelkou zařízení a zákonným zástupcem, a to z důvodu změny podmínek, za

jakých bylo dítě do jeslí přijato (ztráta zaměstnání zákonného zástupce, zdravotní stav dítěte a další důvody na
straně zákonného zástupce),
• vydáním rozhodnutí o přijetí dítěte do Mateřské školy, Trutnov

nebo po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci, jestliže
• dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do jeslí po dobu delší než dva týdny,
• zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz jeslí (porušuje vybraná ustanovení

provozního řádu zařízení, se kterými byl seznámen),
• zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za pobyt dítěte v jeslích nebo úplatu za jeho stravování ve

stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou zařízení jiný termín úhrady.

III. Závěrečná ustanovení
Zásady o přijímání dětí do Městských jeslí Trutnov a ukončení jejich docházky schválila Rada města Trutnova
usnesením č. 2010- /12 dne 7. 6. 2010.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2010.
Tyto zásady jsou nedílnou součástí Provozního řádu Městských jeslí Trutnov.

V Trutnově dne 8. 6. 2010
………………………………
ředitelka
Městských jeslí Trutnov

