STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI,
Vl. Clementisa 51, 917 01 Trnava

Pravidlá pri prijímaní detí do Detských jasieľ
Hodžova 38, Trnava

Trnava 2015

Procesný postup prijímania detí do Detských jaslí Hodžova 38, Trnava, ktoré spravuje a riadi
Stredisko sociálnej starostlivosti (ďalej len „SSS“), prebieha v súlade so Všeobecným záväzným
nariadením č. 450 o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby
poskytované v detských jasliach (ďalej len „VZN č. 450“).
1. Detské jasle sú zariadenie, ktoré zabezpečuje starostlivosť pre deti vo veku od 1 roku do 3
rokov.
2. Služby v detských jasliach sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú spolu s aspoň
jedným zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Trnava. Umiestnenie dieťaťa, ktorého
zákonný zástupca nemá trvalý pobyt v Trnave, je možné len v prípade voľnej kapacity.
3. Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu doručenej
SSS, na základe čoho bude dieťa zaradené do evidencie. V prípade splnenia podmienok
VZN č. 450 a voľnej kapacity, zákonný zástupca s prevádzkovateľom uzatvorí Dohodu
o starostlivosti o dieťa v detských jasliach .
4. Pri prijatí dieťaťa do detských jasieľ je zákonný zástupca povinný predložiť :
a) evidenčný list dieťaťa,
b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom jeho umiestnenia
v detských jasliach.
5. V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín, alebo po písomnej výzve odmietne
nástup v dohodnutom termíne, bude dieťa z evidencie vyradené. Počas 2 až 4 týždňov od
nástupu do detských jasieľ sa dieťa adaptuje na prostredie.
6. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku, maximálne však
do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕšilo 3 roky veku.
7. Poskytovanie služby v detských jasliach je upravené dohodou, v ktorej sú stanovené práva
a povinnosti účastníkov dohody pre poskytovanie služby, výška a spôsob platby úhrady
i povinnosti SSS.

Postup prijímania detí nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

