Přijímací proces do Elánka
Přihlášky do Elánka můžete posílat během celého roku. Stejně tak nástup dětí je průběžně
(doporučujeme vždy od začátku měsíce vzhledem k tarifní docházce).
Konkrétní den nástupu vždy záleží na volné kapacitě vybraného provozu, tedy někde je
možné vše vyřídit během jednoho týdne, někde se čeká několik měsíců – prosím neváhejte
nás kontaktovat.

POSTUP
1) Odešlete přihlášku s vyplněním veškerých povinných údajů, která je pouze
elektronická a dostupná na www.elanek.cz/horovice
2) Odpovíme Vám na uvedený email, kde Vám potvrdíme, jaká je aktuální volná
kapacita Vámi vybrané pobočky a pošleme veškeré dokumenty, jako je Smlouva,
Všeobecné obchodní podmínky, Plán výchovy a péče a další přílohy
3) Je třeba, abyste nám písemně do emailu potvrdili, že se Smlouvou a dalšími
dokumenty souhlasíte
4) Následně domluvíme osobní schůzku na provozu, kde se rádi setkáme s Vámi a Vaším
dítětem osobně, provedeme a zodpovíme případné dotazy
5) Přihláška se stává závaznou až v době podpisu Smlouvy a zaplacení rezervačního
poplatku. V té chvíle Vám garantujeme místo v Elánku od domluveného termínu a
s předem danou frekvencí docházky
6) Nastoupit můžete až ve chvíli, kdy budou fyzicky dodány veškeré podklady z Vaší
strany, tzn. zaplacená docházka, od lékaře potvrzený zdravotní dotazník a potvrzení s
vazbou rodiče na trh práce.
7) V den, kdy poprvé přijdete do Elánka, tak se Vás ujmou vychovatelky, ukážou Vám
boxík v šatně, který bude přidělen pouze Vám. Při vyzvednutí dítěte Vás budou
informovat o tom, jak první školkový den probíhal. Je možné využít i telefonní číslo
přímo daného provozu, ale prosím berte v úvahu, že vychovatelky se starají především
o děti a nemohou být stále na telefonu. Samy Vám zavolají ve chvíli, kdy se tak

předem domluvíte, nebo když dítě bude mít konkrétní problém (adaptace, úraz,
vyzvednutí dítěte apod.)

ZA JAKÝCH PODMÍNEK MŮŽE BÝT DÍTĚ PŘIJATO
1) Věk dětí
Věk dítěte minimálně 12 měsíců.
2) Bydliště
Nezáleží na místě bydliště
3) Očkování
Dítě musí splňovat veškerá očkování dle očkovacího plánu.
4) Vazba rodiče na trh práce
Je potřeba doložit dokumenty od jednoho z rodičů, že má vazbu na trh práce (tedy buď
zaměstnanec, nebo OSVČ, nebo vedený na ÚP, nebo student).
5) Pořadí
V případě, že je více zájemců, tak o pořadí rozhoduje datum podpisu Smlouvy a
dalších dokumentů, tedy aktivní spolupráce s rodiči.
Pokud se nám uvolní kapacita, tak jako první nabízíme volná místa dětem, které k nám
již dochází, na zvýšení frekvence jejich stávající docházky, tedy určitě se vyplatí začít
i s minimálním počtem 1 den v týdnu a následně jste nahoře v pořadníku na případné
další navýšení docházky.
Pokud stále máme volná místa, tak emailem oslovujeme zájemce o tarifní docházku,
kteří vyplnili přihlášku a zvolili pravidelnou docházku na 1-5 dnů v týdnu.
V poslední řadě oslovujeme děti, s modelem „hodinové hlídání,“ kdy však
negarantujeme volné místo předem.

6) Schopnosti
Děti v době přijetí nemusí splňovat žádné konkrétní požadavky, tedy přijímáme i děti,
které nechodí, či mají plenky, nemají nastavenou základní sebeobsluhu, nebo
používají odlišný mateřský jazyk. Vším je s elánem provedeme.
Nejsme však uzpůsobeny pro děti se speciálními potřebami a takové děti nemohou být
přijaty, nebo je s nimi následně docházka ukončena (v zájmu jejich bezpečnosti,

potřeby individuálního přístupu, vývoje, limitů a našich prostorových, materiálních a
personálních možností). Vždy je vyhodnoceno individuálně.
7) Rozhodnutí
Konečné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do Elánku má v gesci ředitelka Elánku.

ADAPTAČNÍ PROCES
Rodičům doporučujeme prostudovat dokumenty: Co první den do školky a 10 rad pro nástup
do školky. Pokud si rodiče není jistý, může zvolit pouze „hodinové hlídání,“ kde však místa
předem negarantujeme. Každé dítě vyžaduje jiný přístup, na což jsou naše vychovatelky
připravené. Průměrně je potřeba asi 14 dní na adaptaci, kratší doba je spíše ke škodě dětí a
jejich budoucího sociálního začleňování do kolektivního zařízení.
Důrazně doporučujeme, aby dítě ve školce bylo minimálně na 1 blok, tedy od rána až do
oběda, protože děti nemají ponětí o časových údajích, tedy není možné jim říci, že „za
hodinu“ si rodič přijde – jsou z toho ještě více zmatení. Velmi se nám osvědčuje pracovat
s termíny, jako „po obědě si maminka přijde,“ nebo „po spinkání“ apod.
Na provozu je telefonní číslo, kde je možné se spojit s vychovatelkami i během dne.
Každý nástup je důkladně komunikován s vychovatelkami a pokud se naskytne jakákoliv
nezvyklá situace v rámci adaptace, tak samozřejmě i s vedením školky, kde se snažíme
společně zvolit nejvhodnější možný přístup k dítěti a usnadnit mu tak tento první velký krok
do společnosti.

Těšíme se na Vás
Váš Elánek

