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VÝSLEDKY ZÁPISU DO ŠKOLKY PONÍČEK – DĚTSKÉ SKUPINY ČZU V PRAZE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18
Česká zemědělská univerzita v Praze zveřejňuje výsledky zápisu dětí do Školky Poníček – dětské skupiny
ČZU v Praze pro školní rok 2017/2018, dle posouzení na základě zveřejněných kritérií pro přijetí dětí.
V rámci zápisů, které proběhly ve dnech 23. a 24. 5. 2017 zaměstnanci ČZU požádali o přijetí celkového
počtu 29 dětí (pravidelná i nepravidelná péče), a zájem tak více než dvojnásobně překročil maximální
kapacitu dětské skupiny.
Do Školky Poníček bylo pro školní rok 2017/18 na základě výše uvedených kritérií přijato,
pro celodenní docházku 5 dní v týdnu s docházkou od 4. 9. 2017, 12 dětí s registračními čísly
58, 59, 61, 62, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 78
Rodiče přijatých dětí budou následně osloveni k uzavření smlouvy s datem nástupu dětí do Školky
Poníček k datu 4. 9. 2017, o který v rámci zápisu požádali.
V případě, že některý z rodičů svůj zájem odřekne, na uvedenou výzvu nezareaguje, anebo odmítne
uzavřít smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, budou s nabídkou přijetí do Školky
Poníček dle uvolněné kapacity postupně oslovováni rodiče dětí, které se umístily sestupně
v následujícím pořadí pod registračními čísly:
73, 65, 60, 57, 76, 69, 72, 63, 80, 79, 64, 68, 81
Definitivní sestava dětí přijatých do Školky Poníček – dětské skupiny ČZU v Praze pro školní rok
2017/18, bude na základě výše uvedeného postupu známa nejpozději do 12. 6. 2017, poté bude
přistupováno k uzavírání smluv o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle upraveného
vzoru, který je ke stažení v sekci Dokumenty.
V případě, že v průběhu školního roku 2017/18 bude ukončena pravidelná docházka některého
z přijatých dětí, bude osloven rodič dítěte, které se umístilo dále dle výše uvedeného pořadí, s nabídkou
dodatečného přijetí dítěte do Školky Poníček.
Dětem, které na základě zápisů nebudou přijaty k pravidelné docházce do Školky Poníček
pro školní rok 2017/18, a dále dětem, u kterých rodiče žádali pouze o nepravidelnou docházku, bude
umožněno nepravidelné hlídání dle volných kapacit vzhledem k předpokládané absenci přijatých
dětí, a to podle zvláštních pravidel pro nepravidelnou docházku.

V Praze dne 31. 5. 2017

