Hodnotící kritéria a postup přijetí do SQS vzdělávacího centra DS Saurus
Dle níže uvedených kritérií bude sestaven seznam a vybráno celkem 12 dětí (případně
adekvátně k přepočtu 12*2 půldny, obsazenost 24 půldnů) pro období 20. 7. 2020 – 31. 8. 2021,
včetně náhradníků.
Nutně si prostudujte Vnitřní pravidla provozu SQS vzdělávacího centra – DS Saurus (dále jen
„Pravidla provozu“) a Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v SQS vzdělávacím centru –
DS Saurus (dále jen „Smlouva“), které jsou uvedené na webu SQS vzdělávacího centra – DS
Saurus (dále jen „DS Saurus“) – www.sqs-saurus.cz.
Cílem je zajistit kontinuální provoz vybudovaného zařízení.
Půjde o vznik a provoz zařízení poskytující pravidelnou péči o dítě od cca 2 let (dle schopností
dítěte) do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
Kritéria dle priority:
1. Neexistence neomluvené absence po celou dobu pracovního poměru rodiče
umísťovaného dítěte (zaměstnance).
2. Délka podpisu Smlouvy a především pravidelnost návštěvy DS Saurus (nejvíce
ohodnocené: Smlouva podepsaná na 14 měsíců a pravidelná denní docházka na min. 6
hodin = 2 půl dny).
3. Věk dítěte (nejvíce ohodnocené: 3 roky (48 měsíců)).
4. Rychlost přihlášení – pořadí registrace.
Součástí dokumentace pro přijetí dítěte do DS Saurus je:
●
●
●
●
●

Vyplněná Žádost o umístění do SQS vzdělávacího centra - DS Saurus (dále jen
„Žádost“),
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do SQS vzdělávacího
centra - DS Saurus
Evidenční list dítěte – SQS vzdělávací centrum - DS Saurus,
Podepsaná Smlouva o poskytování služby péče o dítě v SQS vzdělávacím centru DS Saurus,
Monitorovací list podpořené osoby na trhu práce.

Termín pro podání Žádostí je průběžný dle kapacity DS Saurus (děti přijímáme
celoročně). Žádost musí být doručena na adresu Havlíčkova 416, Nová Paka 509 01, případně
e-mailem na adresu saurus@sqs-fiber.cz.
Pro přijetí dítěte je nutné dodržet §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který
stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou
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přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Oznámení o přijetí dítěte bude jednostupňové, budou přijímány děti pouze na základě
hodnotících kritérií. Bude vytvořen seznam přijatých dětí a náhradníků a oznámen žadatelům
uvedeným kontaktním e-mailem nebo telefonem po ukončení přijímacího řízení; v případě, že
nedojde k podpisu Smlouvy, bude osloven vždy náhradník první v pořadí.
Provoz DS Saurus v době letních prázdnin je nepřerušen.
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