
HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MŠ Vizovice pro zaměstnance složek IZS a sociálních služeb ORP 
Vizovice od 1. 3. 2021 

 
 

Škola určená pro hlídání dětí:  MŠ Vizovice,  adresa Palackého nám. 888, Vizovice   

(celý název: Mateřská škola Vizovice, Vizovice, 76312,  Palackého Nám. 888, okres Zlín, příspěvková organizace) 
 
Kontakt na ředitelku:   Mgr. Ivana Petrů,  

tel: 577 452 726, 603 725 797, e-mail: skola@msvizovice.cz  
Provozní doba:   6:05 – 16:35 hodin 

Péče bude poskytována pedagogickými pracovníky určené školy, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi 
nebo žáky určené školy. Péče bude poskytována v 2 skupinách pro max. 15 dětí na skupinu. 
 

Pokyny: 
- Zaslaní jmenného seznamu dětí ředitelce školy (z důvodů vedení základní evidence docházky dětí), 

KONTAKT: e-mail: skola@msvizovice.cz; datová schránka školy: sxhk32a, kopie pak na e-mail: 
tatiana.horakova@vizovice.eu  

- Je potřeba průběžně upřesňovat docházku dětí a informovat ředitelku školy den předem do 12 hodin, 
kolik dětí se bude následujícího dne hlídání zúčastňovat (z důvodu zajištění stravování).  

- Děti si donesou také vlastní přezůvky, láhev na pití. 
- Úplata se nehradí (ani za stravování). 
- Bližší informace podá a dotazy zodpoví ředitelka školy. 

 
Vykonávání nezbytné péče o děti („hlídání dětí“) ve věku od 3 do 6 let (ne mladších 3 let a ne starších 6 let). 
VĚKOVÉ ROZMEZÍ PLATÍ PŘI UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL. Péče o děti školou povinné zajistí ZŠ Vizovice. 
 

„Hlídání dětí“ je určeno jenom pro zákonné zástupce, kteří jsou: 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 zaměstnanci obecní policie, 
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 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, 

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

 zaměstnanci Finanční správy České republiky, 
 příslušníky ozbrojených sil, 

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,  
 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, 

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 

 zaměstnanci zařízení školního stravování, 

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické 
infrastruktury, 

 zaměstnanci České pošty, s. p., 

 

Pozn.: Ošetřovné (OČR) 
Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 6 let výše uvedených profesí, pro které Zlínský kraj určil školu nebo školské 
zařízení, nemají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy).  
Ve Vizovicích, dne 01. 03. 2021   Ing. Tatiana Horáková, MěÚ Vizovice, odbor školství 


