Určené školské zařízení k výkonu péče o děti rodičů
vybraných profesí

Na základě aktuálně platného usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 jsou v rámci ORP určena
hejtmanem JMK školská zařízení, která zajišťují péči o děti ve věku 3 – 10 let, pro pracovníky,
kteří musí být nezbytně na svých pracovištích pro zajištění chodu strategických oblastí.
Jedná se o tyto profese:
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
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108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky,
příslušníky ozbrojených sil,
zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
zaměstnanci zařízení školního stravování,
zaměstnanci České pošty, s.p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Pro děti rodičů z výše uvedených profesí je připravena v rámci ORP Kyjovska Základní škola
J. A. Komenského v Kyjově, která se bude o tyto děti starat. Na městský úřad k rukám vedoucí
OŠK PaedDr. Ilony Slaninové, mob. 606 795 006, či vedoucímu odboru sociálního,
Mgr. Jaroslavu Řihánkovi, mob. 724 009 918, případně k rukám Ing. Magdy Kováčové
z krizového řízení, mob. 606 629 260, je třeba soustředit požadavky zaměstnavatelů těchto
profesí se jmenným seznamem dětí, rokem jejich narození a termíny, kdy bude nutné zajistit
péči o děti či žáky, včetně kontaktu na zákonného zástupce dítěte.
Péče o děti bude probíhat po dobu uzavření škol v pracovní dny od 6.30 do 16. 30 v určených
prostorách školy, a to včetně zajištění stravování od 4. 1. 2021.
Kontaktní osoba na ZŠ J. A. Komenského je Mgr. Marie Žáková, tel. 518 306 567,
marie.zakova@zskyjov.cz.

