
Vážení ředitelé, 

  

po rozhodnutí dnešního krizového štábu,  na základě Usnesení Vlády ČR č. 
414, ze dne 12.10.2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření, sdělujeme, 

že byla určena Základní škola a mateřská škola Český Těšín 
Hrabina, příspěvková organizace , která bude vykonávat 

nezbytnou péči o děti ve věku  od 3 do 10let., jejichž zákonní zástupci 
jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů 

zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců 

uvedených v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách, 
sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a 

obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, 
 příslušníci ozbrojených sil, pedagogičtí  a nepedagogičtí pracovníci, a to 

bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy 
nebo školského zařízení. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

Obracíme se na Vás s prosbou o informovanost rodičů žáků ZŠ a 

dětí MŠ (pro případ uzavření MŠ) ve věku 3-10 let, a to  konkrétně 
zaměstnanců určených profesí kritické infrastruktury, o možnosti 

umístění  žáků a dětí, po dobu mimořádných krizových opatření, ve 

škole,  kde jim bude poskytnuta nezbytná péče. 

  

ZŠ Hrabina připravuje formulář pro přijetí těchto dětí, který bude 
přístupný od 14.10.2020 na stránkách školy:   

https://zshrabina.cz/ 

  

Kontaktní osoby za MěÚ Český Těšín: 

  

Ing. Miroslav Stařičný tel.: 602 562 475, e-ail: staricny@tesin.cz 

Ing. Jana Černilová tel.: 736 514 831, e-mail: cernilova@tesin.cz 
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Kontaktní osoby za ZŠ Hrabina 

  

Děkujeme za spolupráci s pozdravem a přáním pěkného dne 

  

Ing. Jana Černilová 
referent školství a kultury 
odbor školství a kultury 

 
Městský úřad Český Těšín 

nám. ČSA 1/1 

737 01 Český Těšín 

tel: 553 035 303, 736 514 831  

email: cernilova@tesin.cz 

www.tesin.cz 

  

 

 

Kontaktní osoba (příjmení, jméno, funkce) Tel. č. E-mail 

Mgr. Bc. Richard Zajac (ředitel školy) 604 373 919 richard.zajac@zshrabina.cz  

Mgr. Jaroslav Šlehofer (zástupce ředitele školy) 608 910 997 slehofer@zshrabina.cz  

sekretariát školy 558 737 284 skola@zshrabina.cz  

sekretariát MŠ 558 737 438 msostravska@zsostravska.cz  
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