Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace
512 51 Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000

Informace k provozu školy určené k výkonu péče o děti zákonných zástupců
vybraných profesí
Všeobecné informace:
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm.
e) krizového zákona. Vláda I. nařizuje 1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21.
března 2021 do 23:59 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková
potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2
do 10 let, jejichž zákonní zástupci 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.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou,
příspěvková organizace
512 51 Lomnice nad Popelkou, Školní náměstí 1000
Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje naše škola zajišťuje péči o děti zákonných zástupců
vybraných profesí:
Organizační pokyny:
1. Péče je zajištěna od pondělí do pátku v době od 6:00 do 20:00 hod. na adrese školy.Časový rozsah může
být v odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků tak, aby mohli vykonávat své povolání.
Probíhá na adrese: Školní náměstí 1000, Lomnice nad Popelkou
2. Zákonný zástupce, který má zájem o zajištění péče, pošle dopředu (nejlépe do 14 hodin dne
předcházejícího dni, kdy by měla být zajištěna péče) požadavek na zajištění péče na emailovou adresu:
zenataa@zstgmlomnice.cz nebo na tel. 723772071, 481671118 (v pracovní dny od 7.30 do 15 hodin)
požadavek bude obsahovat následující informaci: jméno a příjmení dítěte, věk dítěte, rozsah péče –
předpokládaná doba docházky, čas příchodu-odchodu) kontakt na zákonného zástupce,
zaměstnavatel zákonného zástupce.
Komunikace pro vyzvedávání dětí a změny v režimu bude probíhat na tel. čísle šk. družiny: 702 031 956
3. Administrativní náležitosti: Zákonný zástupce při prvním vstupu vyplní přihlášku, docházka dětí je
evidována.
4. Děti prosím vybavte:

1. Malou svačinou a pitím
2. Vhodným oblečením pro pobyt uvnitř a venku
3. Přezůvkami (není-li dítě žákem naší školy)
Popř. materiály na výuku, má-li dítě po dobu pobytu plnit úkoly pro
distanční výuku.
Činnost dětí musí probíhat v souladu se všemi opatřeními proti šíření koronaviru.

5. Příchod dětí – ke vchodu pod školní jídelnou (v případě většího počtu zúčastněných dětí bude k dispozici
hlavní vchod do budovy školy)
Vyzvedávání dětí slouží také vchod pod jídelnou. Zákonný zástupce použije zvonek pro školní družinu.
Mgr. Alena Ženatá

