PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI
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PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

1. Obecná ustanovení
Provoz Zařízení péče o děti (dále jen ZPD) odpovídá provozu školní družiny ZŠ a MŠ
Pozořice, p. o., který je popsán v dokumentu Vnitřní řád školní družiny, závazném pro žáky a
jejich zákonné zástupce. Provozní řád ZPD je platný pro školní rok 2021/2022.
2. Provozní doba a organizace dne ZPD
Ranní provoz ZPD probíhá od 6:00 hod. do 7:40 hod. v prostorách základní školy (zvonek
Modří). Zájem o ranní provoz je třeba vyplnit v přihlášce, která je jednotná pro školní družinu
(dále jen ŠD) i ZPD.
Odpolední provoz ZPD probíhá od 14:00 hod. do 19:00 hod. v budově základní školy.
Odpolední provoz plynule navazuje na provoz ŠD.
V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. probíhá rekreační činnost, často mimo budovu školy.
Není proto možné si v tuto dobu žáka vyzvednout, ani nemůže odcházet sám nebo se vracet ze
zájmových kroužků ZŠ/výuky v ZUŠ.
V 15:00 hod. se slučují oddělení Modří a Červení do oddělení Modří a oddělení Oranžoví a
Zelení do oddělení Zelení. Zbývající oddělení jsou ve svých třídách nebo před školou.
V 15:25 hod. se slučuje oddělení Fialoví do oddělení Zelení a oddělení Žlutí a Šedí do
oddělení Modří.
V 16:00 hod. se slučují všechna oddělení do oddělení Modří.
Po sloučení je maximální počet žáků v oddělení 30. V případě, že by byl maximální počet
žáků překročen, jsou ve sloučeném oddělení přítomni dva pedagogičtí pracovníci. Současně
jsou dodržovány prostorové podmínky pro pobyt žáků v zařízeních pro zájmové vzdělávání.

3. Personální obsazení, kontakty
Mgr. Romana Zetelová, romana.zetelova@zspozorice.cz
Bc. Jitka Řehánková, jitka.rehankova@zspozorice.cz
Alena Vašíková, alena.vasikova@zspozorice.cz
Erika Dvořáková Zobcová, erika.zobcova@zspozorice.cz
Julie Větříšková, Dis., julie.vetriskova@zspozorice.cz
Renata Maršálková, renata.marsalkova@zspozorice.cz
Vychovatelka: Eva Šebestová, eva.sebestova@zspozorice.cz
Telefonní kontakt: 774 840 024
4. Podmínky přijetí žáků do ZPD
Do ZPD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ZPD je určeno
pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ.
Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ZPD rozhoduje ředitel
školy. Zákonní zástupci řádně vyplní a odevzdají vychovateli/vychovatelce přihlášku do ZPD,
potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce a monitorovací list. Formuláře jsou
žákům rozdány na začátku školního roku nebo jsou k dispozici u vychovatele/vychovatelky.
5. Činnost ZPD
Činnost ZPD plynule navazuje na činnost ŠD.
Součástí je rekreační činnost – pobyt venku, sportovní hry, spontánní činnost, rekreační bloky
společné pro všechna oddělení, vycházky, exkurze, turnaje, olympiády. Zároveň je žákům
nabízen dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci.
Po 15:00 hod. probíhá příprava na vyučování. Má různé podoby - může jít o psaní domácích
úkolů, využívání didaktických her navazujících a prohlubujících školní učivo, řešení kvízů,
hlavolamů, apod. Pokud mají zákonní zástupci zájem, aby si jejich děti psaly po 15:00 hod.
v ZPD domácí úkoly, písemně o tom informují vychovatele/vychovatelku. Po dohodě

s třídními učitelkami si žáci prvních ročníků nemohou psát domácí úkoly v ZPD.
Vychovatel/vychovatelka nenese odpovědnost za kvalitu zpracování domácích úkolů.
6. Postup vychovatele/vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze ZPD
Pokud si zákonný zástupce žáka nebo zmocněná osoba nevyzvedne své dítě do 19:00 hod.,
kdy končí odpolední provoz ZPD, postupuje vychovatel/vychovatelka následujícím
způsobem. Uvědomí vedení školy (ředitele, popř. jeho zástupce) o nastalé situaci, snaží se
telefonicky spojit s rodičem dítěte a v případě, že se dovolá, domluví se na době vyzvednutí
dítěte ze ZPD. Do té doby stále čeká s dítětem ve škole. Pokud se vychovateli/vychovatelce
nepodaří telefonické spojení s rodičem dítěte/zmocněnou osobou, opakovaně to zkouší,
průběžně informuje vedení školy. Za situace, kdy si rodič/zmocněná osoba dítě nevyzvedne,
informuje opět vedení školy, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dětí,
popř. zástupce zřizovatele nebo Policii ČR

V Pozořicích dne 31. 8. 2021

PhDr. Jan Dudek
ředitel školy

