Název výzvy: MAS ŽR: OPZ – Prorodinná opatření – I
Č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007260
Projekt: Podpora rodičů dětským klubem MOMA
při ZŠ Morašice, Chrudim

Dětský klub MOMA při ZŠ Morašice je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, který zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost
o podporu byla podána na základě výzvy Místní akční skupiny Železnohorský region: OPZ –
Prorodinná opatření – I. Projekt - Podpora rodičů dětským klubem MOMA při ZŠ Morašice, Chrudim
byl doporučen k financování. Realizace projektu potrvá 2 roky v termínu 1. 9. 2017 až 31. 8. 2019.


















Hlavním posláním dětského klubu je zajistit hlídání žáků ZŠ Morašice (prvního stupně) v pracovní
dny mimo dobu školního vyučování, a tím umožnit jejich rodičům – pracujícím osobám pečujícím
o malé děti pracovat dle potřeb zaměstnavatele a osobám, které se hodlají vrátit na trh práce po
mateřské/rodičovské dovolené, pohodlný návrat do práce,
dětský klub pracuje v součinnosti se školní družinou, které pomáhá vykrývat její nedostatečnou
kapacitu,
provozní doba klubu se řídí provozem ZŠ, respektuje prázdniny, svátky a ředitelská volna, ve
školním roce DK standardně funguje pondělí až pátek v době 6:30 – 7:30 před vyučováním a po
vyučování v době 12:00 – 16:00, v době 15:30 – 16:00 naplňujeme kapacitu dětského klubu na
základě věku dítěte a potvrzení od zaměstnavatele, že rodič-zaměstnanec není schopen opustit
místo výkonu práce dříve jak v 15:30,
v době letních prázdnin realizuje DK příměstské tábory – 1 týden v červenci a 1 týden v srpnu
s provozní dobou v pracovní dny v čase 8:00 – 16:00,
hlídání žáků zajišťují 2 pečující osoby, administrativu a provoz klubu zajišťuje koordinátor
projektu,
klub využívá pronajaté vnitřní prostory v budově sousedící se školou a venkovní prostory před
školou – obecní pozemek a přilehlý soukromý pozemek, který má obec v pronájmu,
služby dětského klubu mohou využívat všichni rodiče žáků ZŠ Morašice, kteří podpisem stvrdí
smlouvu o poskytnutí služby - zajištění hlídání s DK MOMA a dodají platné potvrzení od
zaměstnavatele o existujícím pracovním poměru či aktuální potvrzení z úřadu práce dokazující
aktivní hledání pracovního místa,
stravné žáků v rámci provozu DK není zajištěno, zajištěn je pouze pitný režim,
rodiče OSOBNĚ žáky předávají pečující osobě na smluveném místě v případě využití ranního
hlídání, v případě odpoledního hlídání si pečující osoba přebírá žáky ve škole,
ukončení ranního hlídání provádí pečující osoba odvedením žáků do budovy školy a ukončení
odpoledního hlídání probíhá osobním převzetím žáků rodiči nebo na základě PÍSEMNÉHO
vyjádření rodičů o hodině, kdy může žák sám opustit dětský klub (např. z důvodu odjezdu
autobusu),
docházka žáků je evidována v docházkové knize,
program a aktivity DK MOMA jsou z velké části propojeny se školní družinou.

