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V Brně dne 14. března 2016 

Aktivity work-life balance VFU Brno:  

Podpora umisťování dětí ve vztahu k VFU Brno do předškolních zařízení 

Podmínky pro školní rok 2016/2017 

V rámci aktivit na podporu slaďování pracovního a rodinného života Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno uzavřela s Mateřskou školou Univerzity obrany, s.r.o., se sídlem Dobrovského 27, 612 

00 Brno (dále jen MŠ UO), smlouvu o vyčlenění kapacity 10 míst pro potřebu umístění dětí 

v příbuzenském vztahu k zaměstnancům či studentům Veterinární a farmaceutické univerzity Brno pro 

školní rok 2016/2017.  

 

Finanční podmínky 

Školné pro školní rok 2016/2017 činí pro děti ve vztahu k VFU Brno 2 500 Kč měsíčně. Jedná se 

o snížené školné na základě finanční podpory VFU Brno, která činí 2 450 Kč (školné MŠ UO pro rok 

2016/2017 činí 4 950 Kč). Úplata za stravu (stravné) činí 36,- Kč/1den. 

 

Kritéria obsazovatelnosti vyčleněné kapacity pro VFU Brno v MŠ UO pro rok 2016/2017 

Smluvně zajištěná vyčleněná kapacita v MŠ UO v počtu 10 míst je primárně určena k využívání pro děti 

zaměstnanců a studentů VFU Brno.  

Pořadí hodnoticích kritérií pro využití kapacity: 

1. oba rodiče dítěte jsou zaměstnanci  VFU Brno 

2. jeden z rodičů dítěte je zaměstnanec  VFU Brno 

3. oba rodiče dítěte jsou studenty VFU Brno (v jakémkoli studijním programu) 

4. jeden rodič dítěte je studentem VFU Brno (v jakémkoli studijním programu) 

5. dítě v předchozím školním roce navštěvuje MŠ UO 

6. termín podání žádosti 

7. oba prarodiče dítěte jsou zaměstnanci VFU Brno 

8. jeden prarodič dítěte je zaměstnancem VFU Brno 

9. zaměstnanec VFU Brno je v jiném příbuzenském vztahu s dítětem 

V případě shody v rámci hodnoticích kritérií u některého z bodu bude upřednostňována delší doba 

zaměstnání nebo prezenční forma studia na VFU Brno, a dále bude zohledněn věk dítěte. 

 

Způsob podání žádosti 

Žadatel, který má zájem o obsazení vyčleněné kapacity dítětem v příbuzenském vztahu ve školním roce 

2016/2017, projeví svůj zájem nejpozději do 22. dubna 2016 podáním žádosti - odevzdáním  vyplněné 

první strany žádosti zákonného zástupce o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání MŠ UO kancléřce 

VFU Brno.  Dokument ke stažení zde: http://www.skolkauo.cz/dokumenty_skoly, kontakt na 

kancléřku: Mgr. Barbora Šolcová, kancelář rektora, II. patro budovy rektorátu, kl. 2001.  

 

Způsob vyřízení žádosti 

Nejpozději do 29. dubna 2016 bude žadatel  písemně vyrozuměn, zda splnil hodnoticí kritéria a získal 

právo na obsazení místa vyčleněné kapacity se sníženým školným podporovaným VFU Brno, bude 

zapsán jako žadatel splňující podmínky, a bude mu kancléřkou vydáno písemné potvrzení.   
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Přijímací řízení do MŠ 

Samotné přijímací řízení je v kompetenci ředitelky MŠ UO, která má právo rozhodnout o ne/přijetí 

dítěte do MŠ UO. Žadatel je povinen se pečlivě seznámit s podmínkami přijímacího řízení a termíny.  

Na základě vydaného potvrzení a v souladu s pokyny a termíny pro přijímací řízení do MŠ UO  

http://www.skolkauo.cz/  se žadatel (zákonný zástupce) dostaví nejpozději do 6. května 2016 k podání 

žádosti o přijetí dítěte včetně povinných příloh přímo do MŠ UO.  

 

Náhradní seznam žadatelů 

Žadatel, který splnil hodnotící kritéria v pořadí, jež neumožnilo získat právo na obsazení místa 

vyčleněné kapacity se sníženým školným podporovaným VFU Brno, bude na základě vlastní žádosti 

doručené kancléřce zařazen do pořadí náhradního seznamu žadatelů a v případě uvolnění místa 

s nárokem na snížené školné bude o této skutečnosti informován se stanovením lhůty pro odevzdání 

žádosti o přijetí dítěte s potvrzením kancléřky o splnění podmínek do MŠ UO včetně povinných příloh 

v souladu s pokyny a termíny pro přijímací řízení do MŠ UO. Pokud uvedené skutečnosti nevyužije, 

bude vyškrtnut z pořadníku.  

 

Přijímací řízení v průběhu školního roku 

Žádost o obsazení vyčleněné kapacity může být podána i v průběhu školního roku 2016/2017. Po 

posouzení hodnoticích kritérií bude žadatel zařazen na příslušné pořadí náhradního seznamu žadatelů 

a v případě neobsazené vyčleněné kapacity a současně volného místa v MŠ UO bude žadatel zařazen 

jako žadatel splňující podmínky a bude mu vydáno kancléřkou potvrzení. Samotné přijímací řízení 

v průběhu školního roku je plně v kompetenci ředitelky MŠ UO. 

 

Další povinnosti žadatele 

Žadatel je povinen neprodleně informovat kancléřku o změnách skutečností důležitých pro pořadí 

hodnotících kritérií, vedoucích ke změně pořadí nebo jeho vyřazení ze seznamu žadatelů, aby nedošlo 

k marné blokaci vyčleněné kapacity.  

V případě zjištění porušení výše uvedené povinnosti zaměstnance je VFU Brno oprávněna vyřadit 

zaměstnance ze seznamu žadatelů, a to pro předmětný školní rok nebo i školní rok následující. Dále je 

tak oprávněna učinit v případě, že dítě přijaté do MŠ UO na místo vyčleněné kapacity pro VFU Brno 

vůbec nenastoupí nebo ukončí svou docházku v průběhu školního roku a tato skutečnost nebude 

oznámena VFU Brno nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci, 

ve kterém už dítě vůbec nebude navštěvovat MŠ UO; současně v tomto případě je VFU Brno oprávněna 

vymáhat již uhrazenou část školného ve výši 2 450 Kč/měs., hrazenou ze strany VFU Brno měsíčně 

dopředu v souladu se smlouvou mezi VFU Brno a MŠ UO.  

 

 

 

             Mgr. Barbora Šolcová, v.r.        

                              kancléřka 

 


