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

na školní rok 2018/2019

Projekt Děti mají školní klub navazuje na projekt Máme o děti postaráno, realizovaný v letech
2016-2018 s podporou Operačního programu Zaměstnanost.
Projekt Děti mají školní klub zajišťuje péči o děti, které se z kapacitních důvodů nedostaly do
školní družiny. Probíhá od září 2018 do června 2020.
(registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007712)
Kapacita školního klubu je 20 dětí, o zařazení dítěte do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
Cílem projektu je umožnit rodičům, aby mohli pracovat nebo si hledat zaměstnání, či se na ně
připravovat.
Podmínkou pro zařazení dítěte do školního klubu je proto doložení vztahu k trhu práce u obou
rodičů (pokud žijí s dítětem ve společné domácnosti).
Přijmout lze pouze ty děti, jejichž rodiče pracují, případně jsou v evidenci úřadu práce, nebo na
rodičovské dovolené (a zaměstnavatel počítá s jejich návratem), nebo se připravují na povolání.
Doklad o postavení na trhu práce je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí péče o dítě.
O žáky se budou starat dvě vychovatelky. Školní klub bude umístěn v plně vybavených prostorách
SKC v Ondřejově a prodloužený provoz bude zajištěn od 11:25 do 17.30, bude zajištěno převádění
dětí ze školy i jejich předávání na zájmové kroužky.
Přihlášku dítěte do klubu 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.
Uzávěrka přihlášek je do 7. září 2018.
Po jejím posouzení vedením školy obdržíte další dokumenty a informace.
Rodiče přijatých dětí budou vyzváni k dodání potvrzení o vazbě na trh práce a následně k podpisu
smlouvy o umístění dítěte do klubu.
V případě dotazů prosím volejte Ing. Hanu Chaloupkovou, tel: 323 649 227, 312 310 777,
ev. pište na email: reditelna@zsondrejov.cz
Vychovatelky ve školním klubu:

vedoucí vychovatelka Monika Sedlmajerová
vychovatelka Lenka Deverová

