Péče o děti lidí z bezpečnostních
složek a zdravotníků je zajištěna
KRAJ - Kraj zajistil požadav
ky na péči o děti ve věku od 3
do 10 let zaměstnanců bez
pečnostních složek, zdravot
ních služeb a dalších. Poža
davky na péči o děti se týkají
těch, jejichž zákonní zástupci
jsou zaměstnanci bezpeč
nostních sborů, obecní poli
cie, poskytovatelů zdravot
ních služeb a orgánů ochrany
veřejného zdraví, příslušníci
ozbrojených sil, zaměstnan
ci uvedení v § 115 odst. 1

a další zaměstnanci v sociál
ních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, sociální pracovníci
zařazení k výkonu sociální
práce na krajských a obec
ních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, sociální pracovníci
a ještě také další odborní pra
covníci vykonávající činnosti
podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochra
ně dětí a zaměstnanci určené

školy nebo školského zaříze
ní.
V našem regionu tuto péči
zajišťuje Mateřská škola Klí
ček, Rychnov nad Kněžnou
a Základní škola Javornická
Rychnov nad Kněžnou - pro
děti zaměstnanců dotčených
zaměstnavatelů ve správním
obvodu obce s rozšířenou
působností Rychnov nad
Kněžnou, Školní jídelna RK
- bude zajišťovat stravování
dětí umístěných v Základní

škole Rychnov nad Kněžnou,
Javornická 1596 na základě
tohoto určení a zaměstnanců
o ně pečujících.
V Dobrušce to je Mateř
ská škola J. A. Komenského,
Dobruška, Komenského 577
a Základní škola, Dobruš
ka, Pulická 378 - pro děti
zaměstnanců dotčených za
městnavatelů ve správním
obvodu obce s rozšířenou pů
sobností Dobruška, Gymnázi
um Dobruška bude zajišťovat
stravování dětí umístěných
v Základní škole, Dobruška,
Pulická 378 na základě toho
to určení a zaměstnanců o ně
pečujících.

Kostelec nad Orlicí
V Kostelci nad Orlicí pro
děti zaměstnanců dotčených
zaměstnavatelů ve správním
obvodu obce s rozšířenou pů
sobností Kostelec bude fun
govat Mateřská škola Koste
lec nad Orlicí, Mánesova 987
a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí.
Časový rozsah péče o děti
v jednotlivých výše uvede
ných školách bude stanoven
individuálně na základě poža
davků dotčených zaměstnava
telů.
(voř)

