Název projektu: Podpora rodičů dětí 1. st. ZŠ Comenia
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016331

Provozní řád
DĚTSKÉHO KLUBU PŘI ZŠ COMENIA

Dětský klub při ZŠ Comenia je provozován v rámci projektu Podpora rodičů dětí 1. St. ZŠ Comenia, který je
financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Dětský klub se nachází na adrese:
Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim.

Základní údaje o zařízení:
Poskytovatel
Základní škola Comenia s.r.o.
Adresa sídla: č.p.101, 533 41 Křičeň
Adresa provozovny: Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
Telefon: +420 604 130 528
Mail: zsc@zscomenia.cz
Webové stránky: https://zscomenia.cz/

Typ zařízení:
Dětský klub při ZŠ Comenia
Kapacita: 25 dětí
Počet tříd: 1
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Provozní řád Dětského klubu
1. Dětský klub je určen pro děti na prvním stupni základní školy a je zaměřen na zajištění potřeb dítěte na
výchovu, na rozvoj schopností a kulturních návyků dítěte.
2. Služba péče o děti v dětském klubu je poskytována od 1. září 2020 v pracovní dny: od pondělí do pátku
vždy ráno od 6.50 do 8:30 hodin a odpoledne od 12:40 do 18:00 hod (dále jen „Služba“).
3. Provozní doba poskytování Služby může být omezena v době vánočních svátků, nebo v případě
nepředvídatelné a havarijní situace. Služba není poskytována ve státní svátky. O každém eventuálním
dočasném omezení provozu je zákonný zástupce dítěte v co možná nejkratším termínu poskytovatelem
podrobně informován.
4. Zákonný zástupce dítěte, který chce využívat Služby dětského klubu, podá vyplněnou Přihlášku k
umístění dítěte do Dětského klubu při ZŠ Comenia na předepsaném formuláři. Přílohou Přihlášky k
umístění dítěte do DK je potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce rodiče/rodičů.

Přihláška k přijetí do DK
1. Přihláška se podává doručením na adresu: Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim. Zákonný
zástupce obdrží vyrozumění o přijetí či nepřijetí do DK nejpozději do 15 dnů od data přijetí Přihlášky. V
případě potřeby a volné kapacity je možno přijmout dítě do DK i mimo řádný termín v průběhu roku.
Přihlášky mohou rodiče podávat během celého roku, přičemž vyhověno jim může být pouze v případě
volné kapacity DK. Přihlášky jsou uchovány v pořadníku dle jejich přijetí.

Kritéria pro přijetí dítěte do DK
1. Doložení a potvrzení níže uvedené dokumentace pro přijetí dítěte do DK (body 2.1 až 2.5).
2. Termín přijetí Přihlášky dítěte do DK je určující pro pořadí, v jakém bude dítě do DK přijato. (První bude
přijato dítě, jehož přihláška byla podána nejdříve, pokud rodiče následně doloží dokumentaci v bodě
2.2 až 2.5 v přiměřeném čase).

Po přijetí dítěte do DK je zákonný zástupce/zákonní zástupci povinen/ni vyplnit a doložit tyto
dokumenty:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Přihláška k umístění dítěte
Informovaný souhlas GDPR
Monitorovací list podpořené osoby v projektu
Smlouva o poskytování služby péče o dítě v Dětském klubu při ZŠ Comenia
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou zákonných zástupců dítěte, pokud
s ním žijí ve společné domácnosti. Pokud dítě žije ve společné domácnosti pouze s jedním rodičem,
stačí potvrzení od tohoto jednoho rodiče.

Bez těchto dokumentů nelze dítě přijmout. Rodič je dále povinen seznámit se s Provozním řádem a potvrdit
písemně souhlas s jeho zněním podpisem Smlouvy.
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Stravování v DK
1. Strava dítěte v dětském klubu není provozovatelem zajišťována.

Režim dne:
Ranní část
6:50 - 8:30
8:30

Ranní program: přivítání, volné hraní
Předání dětí do ZŠ Comenia

Odpolední část
12:40 - 13:30
13:30 – 15:30
15:30 - 16:30
16:30 - 18:00

Příchod dětí do DK
Pobyt venku, za nepříznivého počasí: program s vychovatelem v DK
Volné hraní
Volné hraní, vyzvedávání dětí rodiči

Uvedený režim je pouze orientační. Přizpůsobujeme se potřebám dětí, počasí i ročním obdobím.

Povinnosti zákonných zástupců - rodičů dětí v DK
1. Rodiče dodržují provozní dobu DK, Službu může rodič využívat pouze ve dnech a hodinách, které jsou
nasmlouvané ve Smlouvě, či na základě osobní domluvy.
2. Rodič má povinnost vodit dítě do DK ve stanoveném čase nebo v jiném předem domluveném čase a to
buď sám, nebo v zastoupení jinou osobou. Změny rodič hlásí předem osobně nebo telefonicky.
3. Pokud rodič dítě řádně neomluví v DK po dobu 7 pracovních dní, je dítě vyřazeno z provozu DK.
4. Zákonný zástupce je povinen řádně a předem omluvit nepřítomnost dítěte v DK. Pokud dítě onemocní,
je třeba omluvit jej co nejdříve. V případě např. infekčního, respiračního nebo střevního onemocnění.
5. Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit změny údajů týkajících se rodiče, či dítěte.

Povinnosti a práva poskytovatele Služby o dítě
1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich
rodičů využívající Službu v Dětském klubu při ZŠ Comenia.
2. Před zahájením poskytování Služby uzavírá se zákonným zástupcem - rodičem písemnou Smlouvu o
poskytování služby péče o dítě v Dětském klubu při ZŠ Comenia.
3. Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí v tištěném docházkovém systému.
4. Poskytovatel zajišťuje poskytování služby péče o dítě v bezpečném a podnětném prostředí.
5. Počet Vychovatelek v dětském klubu je přizpůsoben počtu dětí v DK.
6. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř DK i mimo prostory DK je vychovatelka proškolena v
oblasti BOZP a PO a Kurzem první pomoci.
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7. Vychovatelky v dětském klubu nepoužívají nepřiměřené výchovné prostředky ani omezení, která by se
mohla dotýkat důstojnosti dítěte, nebo které by mohly jakkoli ohrozit zdraví, tělesný, citový, rozumový
a mravní vývoj dítěte.
8. Poskytovatel požaduje po rodičích dodržování sjednaných pravidel.
9. Aktuální Provozní řád je platný a účinný od 1. září 2020

V Chrudimi dne 31. srpna 2020

…………………………………………………………………
Mgr. Zdeněk Kratochvíl,
Jednatel Základní školy Comenia s.r.o.
a provozovatel Dětského klubu při ZŠ Comenia
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