Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
z pověření vedoucí odboru sociálních věcí JUDr. Věry Švarcové a vedoucího odboru školství,
mládeže a sportu RNDr. Kamila Ubra Vám zasílám důležité informace.
V souladu s usneseními vlády o přijetí krizových opatření k zajištění nezbytné péče o děti ve
věku od 3 do 10 let a ve spolupráci s městy ORP byly hejtmanem Kraje Vysočina určeny školy
a školská zařízení, která budou péči zajišťovat. Smyslem opatření je zabezpečit nezbytnou péči
pouze o děti zaměstnanců klíčových složek pro zabezpečení zdravotní péče a bezpečnosti na
našem území (bezpečnostní sbory, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány
ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil). Nově se péče vztahuje i na děti, jejichž
zákonní zástupci jsou zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb a zaměstnanci
obcí/krajů zařazení do obecních/krajských úřadů k výkonu sociální práce.
V určených školách je zajištěna péče včetně stravování dětem ve skupinách do počtu 15 dětí.
Seznam určených škol posíláme v příloze. Aby mohli Vaši zaměstnanci své dítě k poskytování
péče přihlásit, pokud nemají péči zajištěnu jinak, připravili jsme přihlášku k poskytování péče
(v příloze). V zájmu koordinace prosíme o zajištění vyplnění přihlášek Vašimi zaměstnanci,
doplnění potvrzení zaměstnavatele a hromadné předání na určenou školu/školy
z přiloženého seznamu. Přihlášku může alternativně doručit na školu i zaměstnanec (rodič).
Škola po obdržení přihlášek kontaktuje rodiče a dohodne podrobnosti nástupu a provozu.
Z technických důvodů bude péče poskytována zpravidla až den následující po obdržení
přihlášky.
Tento postup se týká pouze poskytování péče dle výše uvedených krizových opatření. Seznam
určených škol, formulář přihlášky a další informace naleznete na adrese
https://www.kr-vysocina.cz/poskytovani-pece-urcenymi-skolami-v-dobe-krizoveho-opatreniv-kraji-vysocina/d-4100537/p1=9077
Určeným školám byla poskytnuta metodická informace o tom, na koho se usnesení vlády
vztahuje, ale v případě pochybností nebo problémů se lze obracet na krajský úřad. Kontaktní
osobou pro zařazení poskytovatelů péče do systému je Mgr. Jiří Bína, bina.j@kr-vysocina.cz.
Kontaktní osobou pro zajišťování péče ve školách je Mgr. Hana Koudelová, koudelova.h@krvysocina.cz.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hodně sil v této mimořádné době.
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