
Základní škola Huslenky, okres Vsetín, Bařiny 290, 756 02 Huslenky 

IČO: 70918988, tel. 571 445 047 

e-mail: zs@huslenky.cz                                    web: www.zs.huslenky.cz 

 
 

Péče o děti rodičů IZS a jiných profesí 

 

Vážení rodiče, 

s ukončením nouzového stavu nabízíme rodičům žákům 1. stupně naší školy následující službu: 

• tato nabídka je určena výhradně rodičům níže uvedených profesí, kteří mají své dítě v 

Základní škole Huslenky, okres Vsetín, přičemž dítě dochází na 1. stupeň základní školy 
• 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 Praktická škola jednoletá 

nebo Praktická škola dvouletá 
• 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 České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení 
• zaměstnanci Finanční správy České republiky 

• rodiče vybraných profesí mají možnost své dítě umístit do speciálního oddělení školní 

družiny (provoz od 6:45 do 15:00 hodin) 
• ve školní družině bude zajištěn celodenní dohled s možnost účasti na distanční výuce 

(online výuce) 
• žáci si přinesou na výuku vlastní notebooky (všechny školní notebooky jsou vypůjčeny) 
• žáci budou mít prostor i pro své volnočasové aktivity (čtení knih, hraní her, pobyt venku)  

 

Co udělat, pokud mám zájem? 

• doložit potvrzení zaměstnavatele, ze kterého vyplývá, že rodič pracuje na některé z 

výše uvedených pozic 
• předat písemnou přihlášku (viz příloha) na které rodič vyznačí rozsah zájmu o toto 

speciální oddělení školní družiny 
• objednávku stravy si zajišťuje každý rodič sám na tel. čísle školní jídelny 571 445 447  
• výše uvedené dokumenty předejte prosím obratem třídnímu učiteli Vašeho dítěte 

nebo zašlete elektronicky na zs@huslenky.cz  
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                                       P Ř I H L Á Š K A 

 

Jméno a příjmení dítěte:                                                                   Narozen: 

Třída:                                   Telefon na zákonného zástupce:       

Dítě si odpoledne vyzvednu / povoluji jeho samostatný odchod.   

Potvrzení od zaměstnavatele o vykonávané vybrané profesi dle výše uvedeného zákona odevzdáno  

dne:                               profese: 

 Příchod      zatrhnout  Odchod       zatrhnout 

Pondělí 6.45    7.00    7.15   

7.30 

11.30   11.45    12.00    12.15    12.30    12.45   

13.00 14.30   14.45   15.00    

Úterý 6.45    7.00    7.15   

7.30 

11.30   11.45    12.00    12.15    12.30    12.45   

13.00 14.30   14.45   15.00    

Středa 6.45    7.00    7.15   

7.30 

11.30   11.45    12.00    12.15    12.30    12.45   

13.00 14.30   14.45   15.00    

Čtvrtek 6.45    7.00    7.15   

7.30 

11.30   11.45    12.00    12.15    12.30    12.45   

13.00 14.30   14.45   15.00    

Pátek 6.45    7.00    7.15   

7.30 

11.30   11.45    12.00    12.15    12.30    12.45   

13.00 14.30   14.45   15.00    

 

Provoz školní skupiny dětí 1. stupně je od 6.45 – 15.00 v učebně PC (podkroví). S sebou si dítě vezme 

věci na distanční výuku, přezůvky, zájmové věci na odpolední činnost, pití… Děti musí být vybaveny 

respirátory a budou povinně testovány. V případě pozitivního testu si je musí zákonný zástupce co 

nejdříve vyzvednout.        

 

V Huslenkách dne   …………………                                        ………………………………………… 

                                                                                                                podpis zákonného zástupce 


