Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková
organizace se sídlem Zeyerova 28, 779 00 Olomouc
tel. 581 114 232, e-mail: info@zs-zeyerova.cz

ŘÁD ADAPTAČNÍ SKUPINY (AS)
pro ukrajinské děti

Obecné informace:
• provozní doba AS: 7:30 — 15:30 hod.
• příchod dětí nejdříve v 7:30 hod., nejpozději v 8:00 hod.
• ukončení činnosti AS v 15:30 hod. — děti odcházejí domů samy nebo v
doprovodu zákonných zástupců
• v době školních prázdnin, státních svátků a víkendů není AS v provozu
• v případě úrazu dítěte při činnosti AS vedoucí skupiny telefonicky kontaktují
zákonného zástupce, který s dítětem podstoupí vyšetření u lékaře
• vedoucí adaptační skupiny každodenně vedou evidenci příchodu a odchodu
dětí
• v případě, že bude dítě vykazovat známky respiračního či jiného onemocnění
vylučující pobyt v AS, nebude dítě v tento den do skupiny přijato
Práva a povinnosti dětí:
• děti v AS se při vstupu do budovy svlékají a přezouvají do přezůvek, které si
přinesou
• v době činnosti AS dítě nesmí tuto skupinu svévolně opustit, toto je možné
pouze po předchozí písemné domluvě s vedoucími skupiny
• v případě dlouhodobé nezdůvodněné absence může být dítě z AS vyloučeno a
nahrazeno jiným adeptem
• děti během pobytu v AS nesmí záměrně ničit nábytek, vybavení, hry, hračky
apod., jinak mohou být z AS vyloučeny
• mobilní telefon mohou děti použít pouze po schválení a dohodě s vedoucími
skupiny
• děti mají zakázáno používat mobilní telefon či jiné podobné zařízení k
nahrávání činnosti v AS
• děti mají zakázáno ve škole propagovat rasismus, xenofobii, fašismus, třídní
nenávist a jiné ideologie zaměřené proti lidskosti
• děti mají zakázáno provádět jakoukoliv manipulaci s elektrickým zařízením a
spotřebiči v prostorách školy se chovat tak, aby nezpůsobily sobě ani ostatním
jakékoliv zranění

• děti mají právo užívat zařízení školy, pomůcky, učebnice související s
činností AS, přičemž se řídí pokyny vedoucích skupiny či jiných oprávněných
osob
• do AS žáci nepřinášejí žádné hračky, peníze, cenné předměty a věci
ohrožující zdraví a život, které nesouvisí s činností AS nebo pokud nejsou
předem projednány s vedoucími skupiny s tím, že v případě porušení jim
nenáleží žádná náhrada ztracených předmětů, z AS nikdo žádné věci neodnáší
• při nedodržování zásad vzájemného respektu a norem slušnosti může být dítě
z AS vyloučeno
Práva a povinnosti zákonných zástupců:
• vedoucí skupiny budou po zákonném zástupci vyžadovat dokládání důvodu
nepřítomnosti dítěte v AS, pokud má zákonný zástupce informace, že dítě
dlouhodobě či natrvalo nebude AS navštěvovat, je toto povinen neprodleně
nahlásit vedoucím skupiny
• zákonný zástupce zajistí, aby děti přicházely do AS včas, zdravé a vhodně
oblečeny
• na vyzvání vedoucích skupiny, popřípadě vedení školy, jsou zákonní zástupci
povinni zúčastnit se projednání závažných otázek týkající se chování a
činnosti dítěte v AS
• pokud se zákonní zástupci opakovaně do školy nedostaví, může být dítě z AS
vyloučeno
• zákonní zástupci jsou povinni informovat vedoucí skupiny a školu o změně
způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činnosti AS, po zákonných
zástupcích požadujeme dostupnost na uvedeném telefonním kontaktu po
celou dobu přítomnosti dítěte v AS pro případ úrazu či jakýchkoliv
zdravotních či kázeňských opatření; v takovém případě je nutno vyzvednout
dítě v AS osobně, a to co nejdříve
• zákonní zástupci mají právo získávat informace o chování a činnosti svých
dětí v AS prostřednictvím vedoucích skupiny

