Pravidla pro umístění dítěte do „Jeslí Smiřice“
Příjem dětí je možný pouze v případě zaměstnaných rodičů (možno i OSVČ).
1. Podmínkou pro umístění dítěte v Jeslích Smiřice (dále jen „jesle“) je odevzdání vyplněného
tiskopisu „Žádost o poskytnutí služby - Jesle Smiřice“ a tiskopisu „Vyjádření provozovatele jeslí
o možnosti přijetí dítěte“ a vyjádření lékaře. Tiskopisy jsou k dispozici k vyzvednutí v jeslích a na
podatelně Městského úřadu Smiřice případně ke stažení na http://www.mestosmirice.cz.
2. Vyplněnou žádost předá žadatel na podatelně Městského úřadu Smiřice nebo zašle na adresu
Městský úřad Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice. Žádost bude zařazena do pořadníku
a žadatel bude vyrozuměn o dalším postupu.
3. Vyjádření lékaře předá žadatel při nástupu dítěte do jeslí a nesmí být starší 2 týdnů!
4. Žádosti eviduje a agendu zajišťuje sociální pracovník Městského úřadu Smiřice. Žádosti
o poskytnutí služby jsou přijímány až po narození dítěte.
5. Věk přijímaných dětí je od 0,5 roku do 3 let a rodiče prokáží formu pracovněprávního vztahu.
Při zjištění, že v den nástupu nejsou splněny podmínky pro přijetí do jeslí, nebude dítě do zařízení
přijato.
6. Platební podmínky
Platba za poskytované služby se skládá z úhrady rezervačního poplatku a stravného.
6.1 Rezervační poplatek za každé dítě činí měsíčně
 1.000 Kč pro děti s trvalým pobytem ve Smiřicích
 2.000 Kč pro děti s trvalým pobytem mimo Smiřice
Rezervační poplatek je hrazen na základě dohody uzavřené s městem.
6.2 Stravné
Stravné je stanoveno vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního roku a v případě zvýšení
nákladovosti je možné stanovit novou výši stravného kdykoliv v průběhu roku, a to k prvnímu
dni následujícího měsíce. Celodenní strava zahrnuje:
 ranní svačinku
 oběd
 odpolední svačinku
 pitný režim
Platbu hradí rodiče na základě uzavřené smlouvy s provozovatelem zařízení.
Pro rok 2017 byla stanovena výše stravného 75 Kč za jeden den pobytu dítěte.
7. Po nástupu dítěte do jeslí obdrží zákonný zástupce Dohodu o poskytnutí služeb, ve které jsou
upřesněna další důležitá pravidla pro pobyt dítěte v jeslích.
8. Závěrečná ustanovení
Tato Pravidla byla schválena usnesením Rady města Smiřice č. 150/2017 ze dne 20. 9. 2017
a nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017
Ve Smiřicích dne 20. 9. 2017
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