
Naše škola je určena pro umístění dětí ve věku od 2 do 10 let, které mají 

rodiče ve vyjmenovaných profesích níže. 

Rodiče, jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády, resp. v rozhodnutí 

hejtmanky Středočeského kraje:  

 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,  

 příslušníci 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.,  

 starostové obcí, 

 zaměstnanci obecních úřadů ORP a krajského úřadu zařazených do 

krizových štábů a jejich pracovních skupin,  

 pedagogickými pracovníky mateřské školy, základní školy, střední školy, 

vyšší odborné školy, konzervatoře, základní umělecké školy anebo 

školského poradenského zařízení;  

 zaměstnanci obecních 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, zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle 

žádost o umístění dětí.  



 

Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu 

Středočeského kraje (konkrétně Štěpánka Jiroušková, jirouskova@kr-s.cz 

702 147 703) ve spolupráci s určenými školami. 

  

1. Zaměstnavatel (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie, Armáda 

ČR, atd. – viz výčet profesí dle nařízení vlády) zašle požadavek na umístění 

dětí rodičů, kteří jsou jeho zaměstnanci. Žádost obsahuje tyto údaje:  

 jméno a věk dítěte, 
 bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů,  
 telefonický (mobilní) kontakt na rodiče 

Žádost se zasílá na e-mailovou adresu jirouskova@kr-s.cz 

2. Žádost o umístění je následně předána místně příslušné určené škole 

(Základní škola a mateřská škola Jesenice), která se spojí s rodiči dítěte 

a domluví se na konkrétních záležitostech (např. den nástupu do školy, 

možnosti provozu, apod.). 
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