Vážení rodiče,
dne 5. 11. 2020 jsem zažádala na Krajském úřadě středočeského kraje o zřízení tříd pro žáky
zaměstnanců pracujících ve státní správě v Základní škole T. G. Masaryka a Mateřské
škole Dolní Bousov, která je spádovou školou pro celkem 10 okolních obcí.
Této žádosti bylo vyhověno a naše škola byla zařazena mezi tzv. určené školy, které se mohou
starat o děti vybraných zaměstnanců:
- bezpečnostních sborů;
- obecní policie;
- poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
- příslušníci ozbrojených sil;
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
- 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.;
- zaměstnanciobecních úřadů ORP a krajského úřadu zařazených do krizových štábů a jejich
pracovních skupin;
- zaměstnanciobecních úřadů, kteří se přímo podílejí na zajištění chodu úřadu za nouzového
stavu,a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského
zařízení.
viz usnesení: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urceni-skol-1109.pdf.
Žáci budou plnit v plném rozsahu distanční výuku zadanou na webových stránkách školy.
Cílem je vytvořit skupiny s menším počtem žáků, aby vyučující měl možnost individuálního
přístupu k žákům.
V případě Vašeho zájmu je nutné splnit následující kroky:
1) Nahlásit svůj zájem přes IŽK ředitelce školy.
2) Oslovit svého zaměstnavatele.
3) Zaměstnavatel osloví e-mailem paní Ludáčkovou (Středočeský kraj), který potvrdí
Váš zaměstnanecký poměr ve státní správě:
ludackovab@kr-s.cz
V e-mailu uvede:

– jméno a příjmení dítěte
– datum narození dítěte
– jméno a příjmení zák. zástupce + email + telefon + bydliště
– preferovanou školu (v našem případě: ZŠ TGM a MŠ Dolní Bousov)
Pro koho je služba určena?
Pro děti od 6 do 10 let (9,99 let)
Jak se budeme o děti starat?
Provoz od 7:00 do 16:00 hodin
1) 7:00 – 7:40ranní družina – odevzdávání dětí (raději včas, zvlášť první den).
2) 7:50 – 11:30
dopolední individuální výuka dle rozvrhu jednotlivých žáků
3) 11:30 – 12:00oběd ve školní jídelně.
4) 12:00 – 16:00odpolední družina, možnost vyzvedávání dětí.
Stravování bude žákům hradit zřizovatel.
Co s sebou?
1) Učení na daný den.
2) Potřebné zařízení pro distanční výuku + sluchátka (wifi zajištěna). Je možnost zapůjčit
školní tablet.
3) Přezůvky + oděv na zahradu.
4) Dopolední / odpolední svačina, pití.
První den se vyplní „vstupní“ formulář, počítejte 10 minut navíc.
Třídy budou v provozu od 16. 11. 2020. Vaše vyjádření očekávám nejpozději do čtvrtka
12. 11. 2020 do 10:00 hodin. Obědy je potřeba přihlásit do pátku 13. 11. 2020 do 10.30
hodin.
Těšíme se na děti.
Mgr. Kateřina Karnová

