Podmínky a kritéria přijímaní dětí do Mikrojeslí Litomyšl (7.9.2017)
Zahájení příjmu přihlášek je 10. 9. 2017 přímo v RC Litomyšl a bude probíhat průběžně
po období realizace projektu. První vyhodnocení přihlášek bude 25.9.2017 a v následném
týdnu budou rodiče kontaktování pracovníkem projektu. Další přijímání dětí bude na
základě uvolněných míst.
Podmínky, které je třeba splnit ze strany rodičů dítěte při zápisu dítěte do mikrojeslí:
 oba rodiče jsou napojení na trh práce a prokážou to dokumenty na začátku a na konci
zapojení do projektu (uchazeči a zájemci o zaměstnání potvrzením z ÚP, OSVČ potvrzením
z OSSZ)
 rodiče poskytnou základní údaje o sobě a dítěti v souladu s pravidly o ochraně osobních
údajů
 rodiče poskytnou potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte
 rodič si vytvoří časový prostor pro podporu dítěte při adaptaci. Zároveň bere na vědomí, že
pokud se nepodaří dítě adaptovat pro pobyt v Mikrojeslích, RC si vyhrazuje právo požádat
rodiče dočasně o zvolení jiného způsobu péče o dítě, který bude vyhovovat jeho aktuální
fázi vývoje. Rodič vstupuje do spolupráce s Mikrojeslemi za podmínky, že pokud se nezdaří
dobrá adaptace, není vymahatelný nárok na navštěvování Mikrojeslí.
 Mikrojesle přijímají děti, které jsou bez zdravotních obtíží vyžadujících zvláštní režim péče
nebo vyžadujících speciálně pedagogické postupy
 rodiče v pravidelném režimu vyplňují dotazníky a absolvují řízené rozhovory (jedná se o cca
2 hodiny během zapojení do projektu)
 dítě paralelně nevyužívá službu, která je financovaná z veřejných zdrojů (Klubík,
mateřskou školu)
 rodič se zavazuje k nošení denních potřeb pro dítě - obědy, hygienické pomůcky
 všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé. Rodiče mají povinnost změny hlásit do 14
dnů.
 součástí přihlášky je motivační dopis
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Kritéria výběru dítěte do mikrojeslí a bodové hodnocení:
Chůze: nechodí
Pleny:

stále

chodí s dopomocí
pouze na spaní

Toaleta: zcela samostatně

chodí bez dopomoci (0-5-10 bodů)
bez plen (0-5-10 bodů)

potřebuje připomenutí

Jídlo: nají se zcela samo
Oblékání: obleče se zcela samo

nají se s dopomocí

náhodně – učí se (10-5-0 bodů)
potřebuje krmit (10-5-0 bodů)

obleče se s dopomocí

potřebuje obléknout (10-5-0 bodů)

Dobrovolná spolupráce rodičů při akcích a provozu RC (30 bodů)
Rodinné centrum si mimo tato kritéria vyhrazuje právo podpořit rodinu, jejíž životní situace
vyžaduje mimořádnou podporu. RC posoudí specifičnost situace vzhledem k potřebnosti na trhu
práce. Doporučujeme proto tyto důvody popsat v motivačním dopisu, který je součástí přihlášky.
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