ROZHODNUTÍ STAROSTY OBCE ZE DNE 17. 3. 2020
O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

–
ZŘÍZENÍ SLUŽBY HLÍDÁNÍ DĚTÍ
V souladu s doporučeními přijatými v souvislosti s šířením koronaviru a onemocněním COVID-19
rozhoduji o zřízení služby, jejímž předmětem bude hlídání dětí ve věku od 3 do 10 let. Služba je
zřízena s účinností od středy 18. 3. 2020, a to za následujících podmínek.
Služba je určena
1) dětem ve věku od 3 do 10 let,
2) dětem, jejichž rodiče jsou občany obce Zastávka a obce Babice u Rosic,
3) dětem, které nevykazují známky respiračního onemocnění – zvýšenou teplotu, kašel či rýmu. O
přijetí dítěte ke hlídání rozhoduje starosta nebo místostarosta obce Zastávka a jejich rozhodnutí má
okamžitou platnost,
4) dětem, které nepobývaly s rodiči v době od 1. března 2020 v zahraničí, stejně jako dětem, jejichž
rodiče nepobývali v zahraničí i bez přítomnosti dítěte,
5) dětem, jejichž zákonným zástupcům nebyla nařízena ochranná karanténa,
6) dětem, jejichž alespoň jeden rodič nemá možnost zajistit péči o dítě (nelze přijmout děti rodičů na
mateřské nebo rodičovské dovolené, nezaměstnaných rodičů nebo rodičů, kteří vykonávají práci z
domu),
7) dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil,
8) dětem, jejichž zákonným zástupcům poskytl starosta obce výjimku z výše uvedených podmínek.
Popis poskytované služby
1) Poskytovaná nezbytná péče o děti (hlídání dětí) bude realizována v prostorách, které budou
stanoveny starostou nebo místostarostou obce.
2) V rámci služby nebude poskytována východně-vzdělávací práce. Služba bude zajištěna zletilými
osobami. Poskytovatel nezaručuje, že osoby, které zajistí realizaci poskytované služby, budou mít
pedagogické vzdělání.
3) Péče bude poskytována především v prostorách mateřské školy na ulici Havířská, mateřské školy
na ulici U Školy a hasičské zbrojnice.
Rozsah poskytované služby
1) Maximální rozsah poskytované služby je od pondělí do pátku od 6:30 hodin do 16:00 hodin.
2) Služba bude poskytována ve skupině o maximálním počtu 10 dětí.
3) V případě dostatečné kapacity může být služba využita i pro krátkodobé hlídání dětí. Vždy však
platí, že k přihlášení dítěte musí dojít NEJPOZDĚJI den před využitím služby.
4) Dětem nebude poskytováno stravování s výjimkou oběda. Svačiny a přesnídávky si musí dítě
přinést z domu. Pokud dítě bude pobývat v určeném zařízení v průběhu oběda (mezi 11:30 a 12:30
hodin), bude mu poskytnut oběd.
5) Služba je poskytována nejdéle v období do doby, kdy bude obnoven provoz mateřských škol.
Plánovací období nezbytné pro zajištění rozsahu služby, je stanoveno maximálně na jeden
pracovní týden. V případě zájmu o poskytnutí služby i v následujícím týdnu musí zákonný
zástupce žáka znovu požádat o jeho přijetí.
6) Ke dni vydání tohoto rozhodnutí lze požádat o využití služby do pátku 27. 3. 2020. V případě
dalšího trvání služby je třeba o využití znovu požádat.

Podmínky pro poskytnutí služby
1) Dítě musí být k poskytnutí služby řádně přihlášeno, minimálně pak den před využitím služby
(nejpozdější odeslání e-mailové přihlášky do 14:30 hodin).
2) Zákonný zástupce rodiče musí obdržet od starosty či místostarosty obce potvrzení, že je
v kapacitních možnostech obce realizovat službu v rozsahu, který byl v přihlášce specifikován.
Bez tohoto potvrzení (zpravidla e-mailem) nemůže dítě služby využít.
3) Před zahájením služby musí zákonný zástupce dítěte podepsat čestné prohlášení a souhlas
s přijetím dítěte k poskytování služby.
4) Dítě musí do určených prostor přivést, a po ukončení hlídání i odvést, jeho zákonný zástupce nebo
jím pověřená osoba.
5) Pobyt zákonných zástupců dítěte s dětmi v průběhu hlídání je zakázán.
Přihlášení dítěte k nabízené službě
1) Přihlášení dítěte může být realizováno:
 e-mailem na adresu ou@zastavka.cz tak, aby k odeslání došlo nejpozději do 14:30 hodin
v den předcházejícímu dni nástupu dítěte ke hlídání,
 písemně (osobně nebo poštou – Obecní úřad Zastávka, Hutní osada 14, 664 84 Zastávka)
– odesílatel musí zajistit, aby k dodání pošty došlo nejpozději do 14:30 hodin v den
předcházejícímu dni nástupu dítěte ke hlídání. Osobní předání je třeba konzultovat na
telefonním čísle 776 778 373 – od 8:00 do 15:00 hodin.
2) Telefonické konzultace, zejména v otázce zjištění aktuální kapacity, jsou možné na telefonním
čísle 776 778 373 – od 8:00 do 15:00 hodin.
3) Vzor přihlášky tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Minimální součástí přihlášky musí být:
 jméno a příjmení dítěte
 datum narození
 trvalé bydliště
 zdravotní pojišťovna
 ošetřující lékař
 jména a příjmení zákonného zástupce, případně kontaktní osoby, včetně kontaktního
telefonu
 rozsah služby – stanovení dne a časového rozsahu požadovaného hlídání
 další podstatné údaje (zdravotní omezení, diety,…)
Obecná ustanovení
1) Poskytovatel služby si vyhrazuje právo měnit podmínky pro poskytování této služby.
2) Na poskytnutí služby není právní nárok. Její poskytování závisí na kapacitních možnostech.
3) Poskytovatel služby je oprávněn službu bez náhrady okamžitě zrušit.
4) Poskytování služby je bezúplatné. Platby za případné odebírání obědů budou řešeny samostatně.
V Zastávce 17. 3. 2020
Petr Pospíšil, starosta obce Zastávka

