
PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 1.3.2021 
pro zajištění péče o děti určených kategorií zaměstnanců   

 

Na základě vyhlášení nouzového stavu dne 27. února 2021 a přijatých krizových opatření 
Krizový štáb ORP Sušice rozhodl o provozu základních a mateřských škol od 1. března 2021 takto:  

1. Mateřská škola Tylova a Smetanova v Sušici budou zabezpečovat péči o děti ve věku od 2 do 6 let 
pouze pro níže vyjmenované zákonné zástupce složek, podílejících se na chodu státu. Péče bude 
zajišťována pro děti zástupců složek všech obcí na území ORP Sušice.  
Základní informace o zajišťované péči:  

 v době 1.3. -  12.3.2021 zajišťuje péči MŠ Tylova 

 v době 15.3. – 26.3.2021 zajišťuje péči MŠ Smetanova 

 doba zajištění péče je 06:00 – 16:30 hodin 

 stravování bude zajištěno péči MŠ 

2. Základní škola Lerchova zabezpečí otevření prostorů s výpočetní technikou a pedagogickým 
dozorem pouze pro níže vyjmenované zákonné zástupce složek, podílejících se na chodu státu. 
Žákům 1. stupně základních škol bude tak umožněna distanční výuka se svými učiteli a spolužáky. 
Platí pro všechny obce ORP Sušice.  

      Základní informace o zajišťované péči:  

 doba zajištění péče je 06:00 – 16:00 hodin 

 stravování bude zajištěno péči ZŠ 

 vstup do ZŠ hlavním vchodem 

 školou budou zajištěny volnočasové aktivity 

 žáci si donesou z domova ochranné prostředky dýchacích cest 
 
Určené kategorie zaměstnanců, pro které bude zajišťována výše uvedená péče o děti ve věku od 2 do 10 let:  

 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, 

 pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, 

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

 zaměstnanci zařízení školního stravování, 

 zaměstnanci České pošty, s. p. 
Krizový štáb ORP Sušice 


