
Prezenční vzdělávání dětí vybraných profesí 

Částečnou náhradou za tzv. určené školy je od 12. 4. je umožněna 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. 

Postačuje, že jeden zákonný zástupce vykonává uvedenou profesi. 

Tyto děti a žáci podléhají povinnému testování za stejných podmínek, jako je uvedeno 
v mimořádném opatření k testování žáků ve školách. 

V případě těchto dětí není nezbytná homogenita. Žáci 1. stupně budou v jedné skupině ve 
třídě 1. A – v přízemí budovy školy. Dohled nad žáky vykonávají pedagogičtí pracovníci – 
asistenti. Žáci budou mít k dispozici techniku na připojení k online hodinám. Ostatní učivo si 
žáci nosí sebou (pracovní sešity, učebnice,…). Pokud chce žák chodit na oběd, musí si ho 
přihlásit u vedoucí školní jídelny. Pro žáky bude zajištěna ranní i odpolední družina 
v prostorách školy. V případě zájmu o výše uvedenou náhradu zašlete přihlášku pro žáky ZŠ 
na email: svarickova@zsluka.net, pro děti do MŠ ivanasnydrova@seznam.cz. Uveďte jméno 
žáka, třídu, zájem o ranní družinu, zájem o odpolední družinu (vyzvednutí v družině či 
samostatný odchod z družiny) a zda bude mít žák přihlášen oběd. 

 


