
Dle nařízení vlády bude MŠ zatím otevřená od 12.4.2021 jen pro děti 

předškolního věku, to znamená děti narozené nejpozději do 31.8.2015 a  

dále pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou: 
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá, nebo  

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

e) příslušníci ozbrojených sil,  

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  

g) 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,  

h) 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, 

i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 

Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 

j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  

l) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

➢ Pro nástup dětí, kteří nejsou předškoláci, je nutné přinést potvrzení od 

zaměstnavatele (viz příloha níže) 
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POTVRZENÍ O ZAMĚSTANÁNÍ 

 

Potvrzuji, že pán/paní ………………………………………………………………… 

Je zaměstnancem………………………………………………………………………, 

který spadá do této skupiny zaměstnanců:  

 zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb 

 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní 

škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo 

Praktická škola dvouletá, nebo  

 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  

 zaměstnanci bezpečnostních sborů, 

 příslušníci ozbrojených sil,  

 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.1 

 

Dne……………………………………… 

V …………………………………………      

 …………………………………………… 

 Razítko a podpis zaměstnavatele 
                                                           
1 Zaškrtněte, do které oblasti patříte 
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