
 

 

Kritéria zápisu do Dětské skupiny Lištička 
 

Kritérium Specifikace Bodové ohodnocení 

Zaměstnanec Charity Olomouc 

Alespoň jeden z rodičů má ke dni 

zápisu uzavřenou pracovní nebo 

dobrovolnickou smlouvu na Charitě 

Olomouc  

8 b. 

Docházka dítěte do DS 
Celodenní docházka celý týden 6 b 

Půldenní docházka celý týden 2 b 

Sourozenec, který již navštěvuje DS 
Dítě má sourozence, který již do DS 

dochází 
6 b 

 

Děti jsou do Dětské skupiny Lištička přijaty na základě počtu dosažených bodů dle kritérií. V případě 

shodného počtu bodů rozhoduje datum podání přihlášky do DS (platí pro přihlášky podané v průběhu roku 

mimo zápis). V případě shodného počtu bodů a stejného data podání přihlášky je Provozovatel oprávněn o 

přijetí/nepřijetí dítěte do Dětské skupiny Lištička rozhodnou losem. 

Do DS Lištička jsou přijaty děti, které budou ke dni nástupu do DS řádně očkované. 

Kritéria týkající se rodičů: 

Do zařízení na které je poskytnuta dotace z Operačního programu zaměstnanost (dále jen OPZ) mohou v 
průběhu realizace projektu docházet pouze děti, jejichž rodičům umístění dítěte do podpořeného zařízení 
pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Musí být splněno, že minimálně jeden z rodičů dítěte 
navštěvujícího zařízení péče o děti je zaměstnán, nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo 
pokud je nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá. Podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte 
do zařízení péče o děti. 

Dokladem u zaměstnaného rodiče je potvrzení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu. U 
rodiče vykonávajícího podnikatelskou činnost je dokladem potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení 
o tom, že jsou hrazeny odvody na sociální pojištění. U nezaměstnaného rodiče je dokladem potvrzení úřadu 
práce o tom, že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je žákem nebo studentem, 
připravujícím se na povolání, je dokladem potvrzení školy. 

Dokladem rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené je potvrzení o zaměstnání v případě, že má se 
zaměstnavatelem stále platnou smlouvu. Pokud platnou smlouvu nemá, ani není registrován na ÚP a ani 



 

 

nemá jinou vazbu na trh práce, nespadá do cílové skupiny, kterou je možné zařízením financovaným z OPZ 
podpořit. 

 

 

 

V Olomouci 10.1.2020                                                                   Schválila Bc. Petra Pavlíčková, DiS. 

  


