Dětský domov a Školní jídelna v Novém Strašecí
Okružní 647, 271 01 Nové Strašecí
příspěvková organizace Středočeského kraje

Vnitřní předpisy platné v roce 2017

č. 007/2016

Číslo předpisu se skládá z čísla předpisu, lomítka a roku vzniku.
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Organizace a řízení
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007/2017
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Výchovný proces

101/2013
102/2016
103/2016
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Školní vzdělávací program
Plán výchovně-vzdělávací činnosti
Minimální preventivní program
Plán DVPP

Ekonomika
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207/2015
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Vnitřní řád
Provozní řád dětského domova
Organizační řád
Pracovní řád
Vnitřní platový předpis
Plán kontrolní činnosti
Seznam platných vnitřních směrnic a jejich dostupnost

Vnitřní předpis k oběhu účetních dokladů, provádění finančních operací
a zabezpečení finanční kontroly
Interní předpis k účetnictví
Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb
Směrnice k vedení pokladny
Vnitřní předpis o cestovních náhradách
Podpisový vzor
Zásady pro výkon dispozičního oprávnění a pro oběh a kontrolu účetních
dokladů
Jednací řád škodní a likvidační komise
Směrnice o inventarizaci

Školní jídelna

301/2015
302/2015
303/2016

Provozní řád školní jídelny
Dodatek pro vaření na rodinných skupinách
Vnitřní směrnice o stravování
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Sociální práce a archiv
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403/2015
404/2015
405/2015
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407/2014
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Spisový a skartační řád
Přijetí dítěte do dětského domova
Ukončování pobytu dítěte v dětském domově
Placení výživného na dítě umístěné v dětském domově
Úhrada péče poskytovaná dítěti či nezaopatřené osobě v zařízení
Vyúčtování úhrady péče poskytované dítěti či nezaopatřené osobě
v zařízení
Vyúčtování pobytu mimo dětský domov u dítěte, které je příjemcem
příspěvku na péči
Výplata přídavku na dítě při pobytu mimo dětský domov

BOZP a PO
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Směrnice pro zajištění BOZP
Směrnice pro zařazení prací do kategorie
Směrnice pro identifikaci a hodnocení rizik a preventivní opatření
Směrnice pro poskytování ochranných pracovních prostředků
Směrnice pro provedení prověrky BOZP
Směrnice pro evidenci, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Směrnice k zajištění BOZP při výchově a vzdělávání dětí
Směrnice pro řízení problematiky zakázaných prací zaměstnankyním…
Provozní řád hřiště
Opatření při vzniku mimořádných událostí
Traumatologický plán

Směrnice jsou umístěny u ředitele organizace a k dispozici na vyžádání.
Školní vzdělávací program a vnitřní řád jsou k dispozici na www.strasidylko.cz.
Dokumenty pro výchovný proces jsou k dispozici na rodinných skupinách.

V Novém Strašecí 7. 1. 2017

