V mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní
škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo
Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) 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,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Informace ze stránek SSZ:
U dětí v mateřské škole již neplatí zákaz osobní přítomnosti, jestliže jde o děti, které plní
povinné předškolní vzdělávání (mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše
15 dětí), dále budou otevřeny mateřské školy a třídy pro hendikepované děti, žáky a studenty
(v souladu se školským zákonem, tj. jde o osoby s mentálním nebo tělesným postižením,
vadami řeči, poruchami učení, chování atd.) a otevřeny budou i mateřské školy při
zdravotnických zařízeních.
U prvního stupně základních škol pak bude probíhat rotační systém výuky, nicméně v rozsahu
zajišťujícím plnou celodenní péči budou otevřeny školní družiny/kluby (tj. v týdnech, ve
kterých v dané třídě probíhá distanční výuka) a mateřské školky pro děti zdravotnických
pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb, vybraných pedagogických pracovníků (kteří
zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ/ZŠ, družině či školním klubu, v oborech vzdělání Praktická
škola jednoletá nebo dvouletá, nebo jde o školská zařízení pro výkon ústavní/ochranné
výchovy), zaměstnanců bezpečnostních sborů, orgánů ochrany veřejného zdraví, Úřadu práce,
Finanční správy, ČSSZ, OSSZ a také příslušníků ozbrojených sil. Rodiče těchto dětí pak již
nárok na ošetřovné nemají.

Škola bude požadovat doklad zaměstnavatele o splnění jedné z výše uvedených profesí.

