
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
do Školky Parníček

na školní rok 2019/2020

1. Rodinné  centrum  Parníček,  z.s.  stanovuje  následující  kritéria,  podle  kterých  bude  postupovat 
při rozhodování o přijetí dítěte do Školky Parníček ve školním roce 2019/2020 v případě, kdy počet 
přihlášek do Školky Parníček překročí počet míst ve Školce Parníček.

2. Přihlášku podává zákonný zástupce dítěte (rodič). Všechny přihlášky se podávají  výlučně v místě 
a termínu vyhlášeném provozovatelem Školky jako den zápisu. V případě, že se zákonný zástupce 
dítěte nemůže ve stanovený termín s přihláškou osobně dostavit, lze si domluvit individuální termín. 
Přihláška musí být podána osobně.

3. Současně s přihláškou rodič doloží:
• doklad o trvalém bydlišti rodičů – k nahlédnutí kopii nebo originál  OBOU rodičů, pokud žijí 

s dítětem  ve  společné  domácnosti  ANEBO  JEDNOHO rodiče,  pokud  žije  dítě  ve  společné 
domácnosti jen s jedním z rodičů (v tomto případě si Rodinné centrum Parníček může vyžádat 
předložení rozsudku o svěření dítěte do výhradní péče).

4. Rodinné  centrum  Parníček,  z.s.  konstatuje,  projekt  Školka  Parníček  v  Lysé  nad  Labem  II. 
reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002037 prioritní  osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech 
oblastech,  a  to  i  pokud  jde  o  přístup  k  zaměstnání  a  kariérní  postup,  sladění  pracovního 
a soukromého života  a  podpora  stejné odměny za stejnou práci  je  financován  z  prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Provozovatel Školky je 
povinen řídit se podmínkami stanovenými řídícím orgánem (Ministerstvem práce a sociálních věcí) 
v rámci výzvy 15_035 na vybudování a provoz zařízení péče o děti a v souladu s těmito podmínkami 
stanovil i podmínky při přijímání dětí do Školky Parníček.

5. Kritéria pro přijímání dětí jsou stanovena tato:

trvalé bydliště alespoň 1 z rodičů žijícím s dítětem ve společné domácnosti:

a) v Lysé nad Labem, Byšičkách, Dvorcích 10 bodů

b) nebydlí-li ani v jedné z výše uvedených částí obce Lysá nad Labem 0 bodů

narození dítěte v období:

a) od 1.9.2016 do 30.6.2017 5 bodů

b) od 1.7.2017 do 31.10.2017 3 body

c) od 1.7.2016 do 31.8.2016 3 body

d) od 1.1.2016 do 30.6.2016 1 bod

e) mimo uvedená období 0 bodů

dítě v období 1.9.2018-30.6.2019:

a) navštěvovalo Školku pravidelně v celotýdenním režimu alespoň 1 měsíc 5 bodů

b) navštěvovalo Školku jen některé dny v týdnu či jako náhradník alespoň 2 měsíce 3 body

c) navštěvovalo Školku způsobem dle písm. a) nebo b) kratší období 2 body

d) nejedná se ani o jeden z případů uvedených pod písm. a) až c) 0 bodů

některý  z  rodičů,  který  žije  s  dítětem  ve  společné  domácnosti,  je 
na rodičovské dovolené s mladším sourozencem dítěte:

a) ne 3 body

b) ano 0 bodů

rodiče dítěte anebo rodič a partner rodiče, kteří žijí s dítětem ve společné 
domácnosti:

a) OBA jsou zaměstnaní, OSVČ, studují 5 bodů

b JEDEN je zaměstnaný, OSVČ, studuje A DRUHÝ je nezaměstnaný 5 bodů

c) OBA jsou nezaměstnaní 0 bodů



6. Doplňující informace:
• Při  dosažení  shodného  počtu  bodů  se  přednostně  přijímají  děti,  které  se  narodily  v  období  

od 1.7.2016 do 31.8.2017 a již Školku Parníček navštěvovaly v předchozím období. Dále bude 
také  zohledňován  věk  dítěte  k  1.9.2019  a  počet  dnů  docházky,  na  které  je  dítě  do  Školky 
přihlašováno.

• Počet  dnů  docházky  je  pro  rodiče  závazný.  Ukáže-li  se  po  přijetí  dítěte  do  Školky,  že  dítě 
bez předchozí dohody s provozovatelem Školky navštěvuje Školku v menším rozsahu, než který 
byl uveden v přihlášce, může provozovatel Školky smlouvu o poskytování služby péče o dítě 
vypovědět a účast dítěte ve Školce ukončit.

• Provozovatel  Školky  je  oprávněn  v  rámci  přijímacího  řízení  nezohlednit  body  vztahující  se 
k trvalému pobytu zákonného zástupce dítěte, pokud z průkazu totožnosti vyplyne, že bydliště 
bylo do Lysé n.L., Byšiček či Dvorcích přihlášeno v průběhu posledních 5 měsíců.

7. Důvody pro nepřijetí dítěte do Školky:
a) nepostačuje kapacita zařízení s ohledem na počet přihlášek;
b) ani jeden z rodičů žijících s dítětem ve společné domácnosti anebo rodič a partner rodiče dítěte,  

kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti, nesplňují podmínky podporované osoby v projektu 
Školka Parníček v Lysé nad Labem, tj. nejedná se o osobu, která je
• zaměstnána;
• osobou samostatně výdělečně činnou;
• nezaměstnaná  a  zároveň  evidovaná  v  evidenci  uchazečů  o  zaměstnání  na  Úřadu  práce 

a zároveň si aktivně hledá zaměstnání;
• je studentem či účastníkem rekvalifikace;

c) dítě má zdravotní postižení, která znemožňuje či komplikuje jeho zařazení do kolektivu;
d) přijetí dítěte do školky nedoporučuje dětský či jiný odborný lékař anebo poradenské zařízení;
e) dítě se nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním či nebyl doložen doklad, že je dítě proti  

nákaze imunní či že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
f) současně s přihláškou nebyly doloženy dokumenty uvedené v odst. 3. těchto kritérií;
g) provozovatel  zjistí,  že zákonný zástupce dítěte uvedl  v  přihlášce a v rámci  přijímacího řízení 

nepravdivé údaje;
h) zákonný zástupce dítěte měl již v některém z předchozích obdobích uzavřenou s provozovatelem 

školky smlouvu o poskytování služby péče o dítě a došlo ze strany zákonného zástupce dítěte 
k takovému porušení  smlouvy,  které  mohlo  vést  k  ukončení  poskytování  služby  péče  o  dítě 
ve Školce Parníček ze strany provozovatele školky.

8. Zjistí-li se po přijetí dítěte do Školky, že je splněný některý z důvodů uvedených v odst. 7. těchto  
kritérií, je provozovatel Školky oprávněn s rodičem dítěte neuzavřít smlouvu o poskytování služby 
péče o dítě a bude-li smlouva uzavřena, takovou smlouvu předčasně vypovědět.

V Lysé nad Labem dne 23.5.2019

Mgr. Radka Bláhová, předsedkyně
Rodinného centra Parníček, z.s.


