Informace k možnosti péče o žáky 3.-5.tříd mimo vyučování – Dětský klub Husova

Školní družina při ZŠ s RVJ Liberec Husova má kapacitu pouze 140 míst. Ta jsou určena přednostně
pro žáky 1. – 2. tříd, což činí 86% kapacity.
Tuto nepříjemnou situaci škola řeší realizací projektu financovaným z prostředků EU na podporu
zaměstnanosti zřízením Dětského klubu Husova (DKH), který má zajištěnu svou existenci a prostředky
na činnost zatím do konce roku 2022. I pro tento školní rok je tedy zajištěna péče o děti mladšího
školního věku tedy do 5. třídy pro všechny žáky školy – zájemce. Existence DKH navíc umožňuje
rozšíření služeb již od 6:00 hod až do 18:00 odpoledne.
DKH se řídí stejnou vnitřní směrnicí jako školní družina. O děti se starají profesionální
vychovatelé/vychovatelky s požadovaným vzděláním a praxí. Program se plánuje společně s ŠD a
naplňuje všechny zásady činnosti výchovně vzdělávacího zařízení školského zařízení.
Poplatek je s ohledem na veškeré provozní náklady stanoven na 2.000Kč za školní rok, což odpovídá
stejné částce 200,-Kč měsíčně při zařazení do školní družiny.
Praktický rozdíl mezi zařazením do oddělení školní družiny a DKH se týká pouze formálních
administrativních náležitostí. Základem je přihláška a potvrzení zaměstnavatele obou rodičů žijících
v jedné domácnosti, OSZP či úřadu práce. Cílem projektu je podpora zaměstnanosti a podpořenou
osobou se stáváte vy rodiče. S administrativou Vám pomůže projektová managerka Ing. Zuzana
Kounková. Veškeré dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách v sekci ŠD.
Poplatek 2.000Kč za školní rok je závazný a slouží k úhradě podílu na spoluúčasti, kterou příjemce
dotace musí uhradit.
Zaměstnanci DKH ( vychovatelé) spolupracovali s žáky a rodinami i během distanční výuky při
pandemii. Připravovali pro děti nejen aktivity pro volné chvíle, ale pomáhali se zvládáním úkolů, byli
přítomni při vyučovacích hodinách online a individuálně poskytovali pedagogickou pomoc.
Díky projektu v předchozích letech se nám povedlo vybudovat zcela nové dětské hřiště
s workoutovými prvky právě pro děti trávící čas ve škole i odpoledne.
Věřím, že využijete naší nabídky i v dalším školním roce a své děti ve 3.-5. třídách do DKH přihlásíte.
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