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Tisková zpráva
Základní škola Dubicko je příjemcem projektu s názvem „Pomozme rodičům s péčí o jejich děti“,
registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000358, financovaného z Operačního
programu Zaměstnanost.
Cílem projektu je zavedení fungujícího a kvalitního systému péče pro děti 1. stupně ZŠ
Dubicko mimo školní vyučování tak, aby došlo ke sladění pracovních povinností rodičů
s povinnostmi rodinnými. Tento cíl povede ke zvýšení zaměstnanosti matek na MD/RD.
Projekt je zaměřen na realizaci tří hlavních aktivit:
KA1 Vybudovaní dětského klubu
Vzniknou dvě oddělení dětského klubu. První klub bude otevřen v ranních hodinách od 6:15 hod do
7:15 hod a následně po skončení vyučování od 11 hod do 16 hod. Druhý klub bude otevřen po
skončení vyučování, a to od 11 hod do 17 hod. Otevírací doba klubu se bude prolínat s otevírací
dobou školní družiny, ale bude s prodlouženou otevírací dobou. Z důvodu vyšší efektivity dojde od
16 hod ke sloučení žáků dětského klubu do oddělení, jehož otevírací doba je do 17 hod.
KA2 Provoz dětského klubu
Pro provoz dětského klubu budou zajištěny 2 pečovatelky. Bude vedena denní evidence přítomných
dětí. Cílem je provozovat dětský klub pro žáky 1. stupně takovým způsobem, aby nedocházelo
k omezení jejich rodičů při výkonu zaměstnání.
KA3 Realizace příměstských táborů
Tábor proběhne cca v šesti týdenních turnusech během letních prázdnin, a následně bude probíhat
v jednom turnusu v době jarních prázdnin. Za celou dobu realizace projektu bude realizováno
14 turnusů. Jeden turnus odpovídá jednomu týdnu (tj. pondělí až v pátek od 7 hod do 16 hod denně,
tj. v rozsahu 9 hodin denně, tedy celkem 45 hodin/1 turnus). O oddíl se bude starat vedoucí.
Z důvodu bezpečnosti bude vedoucímu k dispozici pomocný vedoucí/zdravotník.
Pro aktivity projektu je z OPZ vyčleněna částka přes 2,5 mil Kč.
Doba realizace projektu: srpen 2016 – červenec 2018.

