Péče o dě zaměstnanců IZS a sociálních služeb
Na základě rozhodnu hejtmanky Středočeského kraje Základní škola a Mateřská škola Zdiby,
příspěvková organizace, zajišťuje péči o dě zaměstnanců integrovaného záchranného systému a
sociálních služeb ve věku 2 - 10 let.

Informace k umístění žáků v základní škole
Provozní doba:
• pracovní dny v době od 7:00 - 17:00 hod., ranní příchod nejpozději v 7:50 hod.
Kdo může požadovat péči o dítě?
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, bezpečnostních
sborů, obecní policie, zaměstnanci v sociálních službách, sociální pracovníci, pedagogič pracovníci
určené školy
Jak se přihlásit?
• 1. krokem je zaslání žádos na Středočeský kraj - tuto žádost o umístění žáků posílá
zaměstnavatel
• kontakt na kraj: jirouskova@kr-s.cz
mobilní telefonní číslo: 702 147 703
pevná linka: 257 280 582
• přihlášení do základní školy:

prostřednictvím e-mailu na adresu: info@skolazdiby.cz
o osobním odevzdáním vyplněné přihlášky podepsané zákonným zástupcem v den
nástupu a odevzdáním Prohlášení o bezinfekčnos s datem nástupu žáka do školy
o

Pro dě , jejichž rodiče splňují v rozhodnu uvedené skutečnos , bude naše škola zajišťovat ve
skupinách následující:
1) výchovně-vzdělávací činnost (dejte dětem úkoly, které zadali učitelé kmenové školy) 2)
zajištění bezpečnos
3) stravování (obědy zajištěny ve školní jídelně)
4) vedení evidence docházky
5) notebook pro zajištění online hodin do vyčerpání našich možnos
Zákonní zástupci vybaví své dě :
1) každý den 3 chirurgickými rouškami dle aktuálního nařízení (dopoledne, odpoledne, náhradní) 2)
dopolední a odpolední svačinou a pi m
3) vhodným oblečením pro pobyt uvnitř budovy (časté větrání) a venku
4) přezůvkami do vnitřních prostor a sportovní venkovní obuví (umělý povrch na školním hřiš ) 5)
úkoly zadanými kmenovou školou, přístupovými údaji k online výuce, případně vlastním zařízením
(mobil / tablet / notebook a sluchátka)
Kam přijít a kde předat dítě?
• Historická budova ZŠ Zdiby, U Školy 48, hlavní vchod, dítě si přijde vyzvednout pedagog Dotazy
na tel: 702 047 577, Monika Shonová, kancelář školy
Přihláška zde a Prohlášení o bezinfekčnos zde

