Informace pro rodiče pracující v IZS
Po ukončení nouzového stavu zaniká plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti
rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“). Od 12. dubna 2021 roli určených škol přebírají
školy, ve kterých jsou děti zapsány k pravidelné docházce.
Mateřská škola Nivnice
Dětem ve věku od 2 do 5 let, které jsou zapsány v MŠ Nivnice a jejichž rodiče pracují v IZS,
je na základě mimořádného opatření MZd umožněno přímé vzdělávání v MŠ Nivnice.
O způsobu organizace vzdělávání a přiřazení dětí do skupin bude rozhodnuto podle aktuální
situace a počtu dětí rodičů IZS, které budou pobyt v MŠ Nivnice potřebovat.
Základní škola Nivnice
Žákům, kteří jsou žáky ZŠ Nivnice a jejichž rodiče pracují v IZS, je na základě mimořádného
opatření MZd umožněna celodenní osobní přítomnost v ŠD Nivnice, a to v týdnech, ve kterých
v jejich třídě probíhá distanční výuka.
O způsobu organizace školní družiny pro děti IZS bude rozhodnuto podle aktuální situace a
počtu žáků rodičů IZS, kteří budou pobyt v ŠD Nivnice potřebovat.
Vybrané profese:
 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání praktické školy jednoleté nebo
praktické školy dvouleté, nebo
 pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 příslušníci ozbrojených sil,
 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,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci ČSSZ a OSSZ,
 zaměstnanci Finanční správy ČR.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením
zaměstnavatele.
Rodiče pracující v IZS, kteří potřebují umístit své dítě od 12. dubna 2021 do MŠ či ŠD,
kontaktujte ředitelku školy PhDr. Šárku Mikeskovou:
Tel.: 723 058 558
Mail: reditelka@zsnivnice.cz

