Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
V Jablonci nad Nisou dne 30. 3. 2021
č. j.: 207/21

Oznámení o vykonávání péče o děti a mládež vybraných profesí za nouzového stavu
Hejtman Libereckého kraje nařídil (č. 13/2021/COV19) Základní škole Jablonec nad Nisou - Mšeno,
Mozartova 24, příspěvkové organizaci, vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové
situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, s účinností od 29. 3. 2021 do 11. 4. 2021.
Pro děti, jejichž rodiče splňují v rozhodnutí uvedené skutečnosti, bude naše škola zajišťovat ve skupinách
po nejvýše 30 dětech následující:
1) výchovně-vzdělávací činnosti (dejte dětem úkoly, které zadali učitelé kmenové školy)
2) zajištění bezpečnosti
3) stravování (oběd)
4) vedení evidence docházky
5) notebook pro zajištění online hodin do vyčerpání našich možností
Zákonní zástupci vybaví své děti:
1) každý den 3 rouškami dle aktuálního nařízení (dopoledne, odpoledne a náhradní)
2) dopolední a odpolední svačinou a pitím
3) vhodným oblečením pro pobyt uvnitř (upozorňujeme na nutnost častého větrání!) a venku
4) přezůvkami do vnitřních prostor
5) úkoly zadanými kmenovou školou, přístupovými údaji k online hodinám, příp. vlastním zařízením
(mobil / tablet / notebook)
Zákonný zástupce musí osobně ve škole vyplnit/předat přihlášku dítěte.
Děti mohou přicházet
 do budovy školní družiny v ulici Mozartova 22 každý den od 6:00 do 7:40 nebo
 do budovy školy v ulici Mozartova 24 každý den od 7:40 do 7:55 (vstup hlavním vchodem).
Péči zajišťujeme pro děti ve věku od 6 do 13 let v době od 6:00 do 20:00 hodin (časový rozsah může být
odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců či příslušníků
uvedených profesí).
Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:
 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.
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,
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
zaměstnanci zařízení školního stravování,
zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické
infrastruktury,
zaměstnanci České pošty, s. p.,


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

Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou úředníky zařazenými do obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, Krajského úřadu Libereckého kraje, pedagogickými pracovníky základních
a středních škol nezbytnými pro zajištění distanční výuky a pedagogickými pracovníky školských
poradenských zařízení. Určení dětí z okruhu zákonných zástupců uvedených v tomto odstavci a jejich
individuální zařazení do konkrétní výše uvedené školy provede dle ust. § 18 odst. 3) písm. b) a c) krizového
zákona starosta obce, která je zřizovatelem příslušné školy, v případě úředníků Krajského úřadu
Libereckého kraje a pedagogických pracovníků na návrh jejich zaměstnavatele.
Péče bude rovněž zajišťována dětem, jejichž zákonní zástupci jsou soudci, státními zástupci a zaměstnanci
soudů a státních zastupitelství.
Statutární město Jablonec nad Nisou zajišťuje péči o děti rodičů pracujících ve výše uvedených profesích
i pro obce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (Rychnov u Jablonce nad Nisou, Pulečný,
Rádlo, Maršovice, Lučany nad Nisou, Josefův Důl, Bedřichov, Dalešice, Nová Ves, Janov nad Nisou).
Mgr. Karel Opočenský
ředitel školy

