
Informace k provozu třídy zajišťující péči o děti zákonných
zástupců, kteří se podílejí na boji proti pandemii koronaviru

      V návaznosti  na usnesení vlády č. 1378 ze dne 23. prosince 2020 o přijetí
krizového opatření v souvislosti s řešením pandemie koronaviru označovaného jako
SARS CoV-2 na jihu Čech byly Pokynem hejtmana Jihočeského kraje číslo 41 ze
dne 29.  prosince 2020 v každé obci  s rozšířenou působností  aktivovány vybrané
základní školy, které budou zajišťovat péči dětem a žákům, jejichž zákonní zástupci
se  podílejí  na  boji  proti  této  pandemii  a  nemohou  tuto  péči  zajistit.  V případě
Jindřichova  Hradce  se  jedná  o  Základní  školu  Jindřichův  Hradec  III,
Vajgar  692  (5.  ZŠ), která  je  od  4.  ledna  2021  připravena  níže
uvedeným zaměstnancům zajišťovat péči o děti ve věku do 12 let
od 6.00 hod. do 17.00 hod.

Jedná se o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců uvedených v §
115 odst. 1 a dalších zaměstnanců v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb.,  o  sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  sociální  pracovníky
zařazeny k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.
108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  sociální
pracovníky  a  další  odborné  pracovníky  vykonávající  činnosti  podle  zákona  č.
359/1999  Sb.,  o  sociálně-právní  ochraně  dětí,  ve  znění  pozdějších  předpisů,
příslušníky  ozbrojených  sil  nebo  pedagogické  anebo  nepedagogické  pracovníky
určené školy nebo školského zařízení, zaměstnance Finanční správy, zaměstnance
České  pošty,  s.p.  a  to  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  tito  žáci  určené  školy  nebo
školského zařízení. 

Kontakty na základní školu:

ředitel školy PaedDr. Pavel Štefl: 384 324 412, 720 955 702 

sekretariát Lenka Švecová: 384 324 431 

vedoucí školní jídelny Olga Svobodová: 384 324 109, 723 577 296

kontakt do třídy zajišťující péči o děti: 723 561 347. 
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