Informace o přihlášce do zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ
Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

na školní rok 2016/2017
Žákovský klub bude určen pro žáky 1. stupně základní školy, kteří se z kapacitních důvodů
nedostanou do školní družiny, dalšími kritérii bude vazba rodičů na trh práce a věk dítěte. O
zařazení dítěte do školního klubu rozhoduje ředitel školy. Celková maximální plánovaná
kapacita je 25 žáků, o které se budou starat dva vychovatelé. Školní klub bude umístěn v plně
vybavených prostorách SKC v Ondřejově a prodloužený provoz bude zajištěn od 11:25 do
17.30. Více informací je k dispozici ke stažení na stránkách školy v Řádu školního klubu.
Přihlášku prosím vyplňte a podepsanou doručte na adresu školy k rukám paní Ing. Hany
Chaloupkové, případně po domluvě doneste osobně. Do přihlášky vyplňte oba rodiče (je-li to
možné); u každého z rodičů uveďte, zda žije či nežije s dítětem ve společné domácnosti.
Přihlášku podepisují alespoň ti rodiče, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti. Jiné osoby,
bez svěření dítěte do péče se do přihlášky neuvádějí. Rodiče na žádostí o přijetí do školního
klubu mají možnost vyplnit i zájem na doprovod žáka na/z kroužky a zájmové aktivity (max.
3x týdně).
Uzávěrka přihlášek je do 9. září 2016, poté budete neprodleně informováni o Vašem (ne)
přijetí dítěte na stránkách školy. Rodiče přijatých dětí budou vyzváni k podpisu smlouvy o
umístění dítěte a k dodání potvrzení o vazbě na trh práce z důvodu realizace klubu z projektu
"Máme o děti postaráno" (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000253) podpořeného
finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost (dále jen "projekt"). Poskytovatelem projektu je Ministerstvo práce a
sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost.
V případě dotazů prosím volejte Ing. Hanu Chaloupkovou, tel: 323 649 227, 312 310 777.

