
Vážení, 

 

na základě pokynu hejtmanky Jihočeského kraje č. 35 a usnesení vlády č. 1033 – Péče o děti, 

Vám s účinností od 14.10.2020 město Písek nabízí možnost umístit děti, a to i nepísecké, do 

ZŠ J. K. Tyla a 15. mateřské školy. S ohledem na aktuální potřeby v rámci krizového opatření 

město Písek rozšiřuje možnosti péče o děti zaměstnaných rodičů základních a vybraných 

ostatních složek integrovaného záchranného systému (IZS), zaměstnanců v sociálních 

službách či sociálních pracovníků ve správním obvodu ORP Písek.  

 

Správní obvod města Písku jako obce s rozšířenou působností (ORP) je vymezen územím 

obcí Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, 

Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, 

Mirovice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, 

Paseky, Písek, Podolí I, Probulov, Protivín, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice,  Slabčice, 

Skály, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, 

Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár. 

 

V případě zájmu prosím o dodržení níže uvedeného postupu: 

 

1.    Péče o děti v MŠ (věk od 3 let): 

Službu poskytuje 15. MŠ Erbenova 2080 Písek v rozmezí od 06:00 h do 16:30 h. Platí nutnost 

přihlášení dítěte e-mailem na adresu svobodova@zsebenese.cz nejdéle 1 den dopředu od 

zamýšleného nástupu, a to do 12:00 h.  Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon 

a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové 

alergie a případná další zdravotní omezení dítěte. Zároveň uveďte, do jaké kategorie zákonný 

zástupce spadá: bezpečnostní sbor,  obecní policie, poskytovatel zdravotní služby, orgán 

ochrany veřejného zdraví; ozbrojené síly, zaměstnanec uvedený v § 115 odst. 1 a další 

zaměstnanec v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

sociální pracovník zařazen k výkonu sociální práce na krajském a obecním úřadu podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník a další odborný pracovník 

vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.  

Dítěti lze poskytnout celodenní stravu, oběd, 2 svačiny a pitný režim. 

Pokud máte zájem umístit dítě hned 14.10.2020, využijte telefon č. 731 560 358.  

Bude-li kapacita MŠ naplněna, děti budou umístěny do prostorů školní družiny na 

ZŠ E. Beneše. Sledujte další informace přímo v mateřské škole. 

                                                                                                                                 

2. Péče o děti plnící povinnou školní docházku (věk do 13 let):  

Službu poskytuje ZŠ Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 v rozmezí od 

06:00 do 16:30 hodin. Dítě přihlašujte e-mailem na adresu alice.blahova@zstylova.cz nejdéle 

1 den dopředu od zamýšleného nástupu, a to do 12:00 h.  Do e-mailu uveďte jméno a příjmení 

dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také 

eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. Zároveň uveďte, do jaké 

kategorie zákonný zástupce spadá: bezpečnostní sbor,  obecní policie, poskytovatel zdravotní 
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služby, orgán ochrany veřejného zdraví; ozbrojené síly, zaměstnanec uvedený v § 115 odst. 

1 a další zaměstnanec v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, sociální pracovník zařazen k výkonu sociální práce na krajském a obecním úřadu 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník a další odborný 

pracovník vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, 

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.  

Dítěti lze poskytnout celodenní stravu, oběd, 2 svačiny a pitný režim. 

Vstup do školy bude zajištěn z Tylovy, Tyršovy i Jeronýmovy ulice. Roušky budou vyžadovány 

po celou dobu přítomnosti. 

Další pokyny budou umístěny před hlavním vchodem do školy. 

Pokud máte zájem umístit dítě hned 14.10.2020, využijte telefon č. 737 276 533.  

 

Na základě přihlášení dítěte Vám bude v obou případech zaslána detailnější přihláška, kterou 

je nutné před nástupem dítěte do zařízení vyplněnou poslat zpět elektronicky nebo odevzdat 

přímo na místě. 

 

 

Marie Cibulková 

vedoucí odboru školství a kultury 


