Zápis ze setkání s rodiči a zájemci o docházku do DS Žlutý ČÁP
8.1.2020 od 17. hod, Klubovna SDH Budínek, Budínek
Setkání se zúčastnili lektorky z DS Žlutý ČÁP, ředitelka o. p. s. ČAP, rodiče děti navštěvující
DS Žlutý ČÁP, zájemci o docházku do DS
Program:
1. Prezentace informací o novele zákona 247/2014 Sb. o poskytování služeb péče o děti
v dětské skupině.
- změna financování provozů dětských skupin
- změna podporované věkové kategorie dětí
2. Informace o dětské skupině Bílý ČÁP v Běštíně
3. Prezentace tří variant řešení nedostatečné kapacity DS Žlutý ČÁP
- Varianta A – rekonstrukce podkroví (výhody a úskalí, výše investice, výše
školkovného)
- Varianta B – pořízení jurty (výhody a úskalí, možnost získání dotace ze SFŽP,
výše školkovného)
- Varianta C – situaci neřešit
4. Nutnost získání finančních prostředků a potřeba spolupráce s rodiče
5. Diskuze a hlasování

Doplňující odpovědi na položené otázky:
- Pro variantu B by byla udržitelnost projektu 3 roky tj. jurta by musela být
využívána k účelu environmentální výchovy.
- Informace o podmínkách přijetí jsou v provozním řádu umístěném v prostorách
šatny dětské skupiny. Rozhodujícím kritériem pro přijetí dítěte do dětské skupiny
je jeho věk a individuální situace (viz níže).

Kritérium

Dosažení 3 let věku do 31. 8.

Bodové ohodnocení

3

Věk dítěte
4
Dosažení 4 let věku do 31. 8.

Dosažení 5 let věku do 31. 8.

5

1
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami

Dětskou skupinu ČAP navštěvuje sourozenec
Individuální situace dítěte

3

3

Dítě navštěvuje dětskou skupinu ČÁPA v rámci
příležitostné docházky

Dle výše uvedených kritérií získali současní zájemci o docházku následující počet bodů pro
přijetí ve školním roce 2020/2021:
Jméno dítěte

Počet získaných bodů

Ella M.
Štěpán K.
Aneta S.
Ema Š.
Sofie J.
Nella M.
Antonín K.

7
6
6
6
6
6
6

V případě, že zájemci dosáhnou stejného počtu bodů, rozhodující je pro přijetí datum narození
tj. věk dítěte v rozlišení dnů. K jiným kritériím než výše uvedeným není v rámci přijímání dětí
přihlíženo z důvodu dodržení rovných příležitostí pro všechny zájemce.
Výsledky závěrečného hlasování:
Pro variantu A se vyslovil 1 účastník.
Pro variantu B (resp. AB+) se vyslovilo 9 účastníků.
Pro variantu C 7 je účastníků.

