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Účastník zájmového vzdělávání je přijímán do internátu na základě
vyplněné přihlášky, schválené ředitelem školy
Provoz internátu je od neděle 18.00 hod. do pátku 16.00 hod. Příjezdy
účastníků jsou v neděli od 18.00 do 20.00 hod., v pondělí od 6.00 do 7.50
hod. Odjezdy jsou v pátek do 16.00 hod.
Do zařízení se přijímají jen účastníci zdraví. Po nemoci účastníka předloží
rodiče lékařskou zprávu o prodělané nemoci a způsobu léčby. Při nástupu
prochází účastníci zdravotním filtrem. Rodiče upozorní na případné
zhoršení zdravotního stavu.
Účastníci 1. - 3. roč odchází ze školy do internátu v doprovodu
vychovatele, od 4. roč. samostatně.
Příjezdy a odjezdy do internátu bez doprovodu rodičů jsou povoleny
od 12 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Samostatné
vycházky mají povoleny žáci od 15 let. Po nevyzvednutí účastníka v den
odjezdu do 18.00 hod je situace řešena s OSPOD.
Nepřítomnost účastníka je nutno sdělit do 12.00 hod. do školní jídelny
a sociální pracovnici nebo vychovateli.
Účastníka smí vyzvedávat pouze rodič (z.z.) nebo osoba rodiči písemně
tímto pověřená.
Rodiče (z.z.) jsou povinni včas platit stravné a ubytovné.
Pravidelně jednou měsíčně vybírá vychovatel kapesné 100 Kč pro činnost
v internátě.
Telefony a návštěvy dětí jsou povoleny po konzultaci s vychovatelem.
Rodiče (z.z.) jsou povinni nahlásit vychovateli změnu zaměstnání,
bydliště, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny apod.
Vychovatel neručí za ztrátu nebo poškození cenných věcí, mobilních
telefonů a vlastních hraček.
Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků zodpovídá vychovatel, který
vykonává přímou výchovnou práci.
V rámci školního vyučování jsou do internátu umísťováni žáci v době
volných hodin a při neplánovaně přerušené výuce po dohodě s vedením
školy.

Dodatek k vnitřnímu řádu ŠD, ŠK, internátu
Povinnosti pedagogických pracovníků
Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický
pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat
mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje, osobní údaje, citlivé osobní údaje,
informace o zdravotním stavu, výsledky vyšetření poradenských zařízení dětí, žáků
a studentů.
Shromažďuje pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládá a chrání
před neoprávněným přístupem. Výše zmíněné dokumenty neposkytuje subjektům,
které na ně nemají zákonný nárok. Nepotřebné dokumenty vyřazuje a dále
nezpracovává.

