
Vyčleněné školy pro děti zdravotníků a pracovníků IZS 
 
Na základě usnesení Vlády ČR o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů 
vybraných profesí, vyčlenil Plzeňský kraj zařízení pro zaměstnance těchto profesí: 

• poskytovatelé zdravotních služeb a 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; 
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; 
• příslušníci ozbrojených sil; 
• bezpečnostní sbory; 
• obecní policie; 
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 
• zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení. 

Na území ORP Klatovy byla určena tato zařízení k vykonávání péče o děti a mládež věku od 
3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují ve výše uvedených profesích: 

ORP Obec Název Adresa Poznámka 

Klatovy Klatovy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 
Plánická 194, 
339 01 Klatovy 
1  

Klatovy Klatovy Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, 
příspěvková organizace 

Studentská 601, 
339 01 Klatovy  

Klatovy Plánice 
Základní škola Dr. Ing. Františka Křižíka a 
mateřská škola Plánice, příspěvková 
organizace 

Klatovská 129, 
340 34 Plánice  

Klatovy Železná 
Ruda 

Základní škola a Mateřská škola Karla 
Klostermanna Železná Ruda, příspěvková 
organizace 

Zahradní 403, 
340 04 Železná 
Ruda  

Klatovy Švihov Základní škola a Mateřská škola Švihov, 
okres Klatovy, příspěvková organizace 

Školní 343, 340 
12 Švihov  

Plzeňský 
kraj Klatovy 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, 
Střední zdravotnická škola a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, 
Plánická 196 

Plánická ul. 196, 
339 01 Klatovy I pro MŠ 

 

Školy a školská zařízení fungují pro děti ve skupinách nejvýše 30 dětí, o které je postaráno 
profesionálními pedagogy. 



 

Kontaktní osoba KÚPK pro zaměstnavatele rodičů: 
Mgr. Veronika Šimonová  
telefon: 377 195 448, email: veronika.simonova@plzensky-kraj.cz  

Přednostně lze využít elektronický formulář, kde je evidence rychlejší pro poskytovatele i 
zaměstnance. 

Kde a jak se registrovat 

Zaměstnavatel, který bude požadovat zajištění péče o děti zaměstnanců níže uvedených 
profesí, vyplní on-line formulář ZDE. Zákonní zástupci pak budou přímo kontaktováni danou 
určenou školou. Vzhledem k epidemiologické situaci je možné, že některá ze škol či 
školských zařízení bude uzavřena. Toto bude vždy ve formuláři vidět, dané zařízení nepůjde 
vybrat k registraci. 

V naléhavém případě k neodkladnému umístění dětí určených rodičů do Základní školy 
Klatovy, Plánická ul. 194, možno kontaktovat přímo ředitele školy Mgr. Karla Denka na 
telefonu 728 501 119, do Mateřské školy Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace 
ředitelku Mgr. Jitku Luňákovou, telefon 376 347 793.  

Soubory ke stažení 

• Usneseni_Pece-o-deti-1033.pdf (204,9 kB) 
• urcene_skoly_rijen_2020_final.xlsx (12,2 kB) 
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