
 

MIMOŘÁDNÝ PROVOZ SOSÁKOVA PRO DĚTI RODIČŮ V PRVNÍ LINI – SLOŽEK NUTNÝCH PRO 
ZACHOVÁNÍ CHODU STÁTU Z NAŘÍZENÍ HEJTMANKY STŘEDOČEKÉHO KRAJE 

Provoz SOSÁKOVA je zajištěn v pracovní dny a víkendy po dohodě,  
dle potřeby zákonných zástupců 

 Zákonní zástupci mohou odvádět své děti dle svých potřeb – není určena hodina příchodu a 
odchodu 

 Pro komunikaci a omluvy použijete email: michi.vitkova@volny.cz  nebo  a tel: 724256253 
 Rodič je zaměstnancem pracovních složek nezbytných pro zachování chodu státu 
 před přijetím dítěte, vyžadujeme čestné prohlášení, ve kterém rodič uvede, že si není 

vědom, že by dítě v době nástupu do zařízení jevilo známky onemocnění nebo bylo ve 
styku s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění koronavirem a také, že dítěti 
nebyla nařízena karanténa. 
 
PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ 
 

 Zákonný zástupce předává dítě lektorce před vstupem do budovy SOSÁKOVA 
 ZÁKONÝM ZÁSTUPCŮM NENÍ UMOŽNĚN VSTUP DO BUDOVY 
 Zákonný zástupce vyčká, než lektor změří dítěti teplotu bezkontaktním teploměrem a 

převezme věci dítěte teprve tak je dítě převzato do péče spolku a zákonný zástupce může 
odejít 
 
ÚPLATA 
 

 SLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU JE BEZPLATNÁ 

STRAVOVÁNÍ 

 vlastní dopolední a odpolední svačina 
 obědy/teplé jídlo lze zajistit dovážkou hotového jídla našeho dodavatele Almed s.r.o. ze 

Škvorce, nebo lze objednat chlazené jídlo, které se dováží a vybírá z nabídky taktéž Almed za 
poplatek, nebo je možné si donést jídlo vlastní, které ohřejeme. 

               HYGIENICKÁ PRAVIDLA 

 po celou dobu pobyt v budově a zahradě přikrytá ústa a nos, ke zvážení je adekvátní zakrytí 
očí 

 zákonní zástupci dětí zajistí dostatečný počet roušek /šátků/tunelů pro pobyt dítěte, tak aby 
je bylo možné měnit po 3-4 hodinách pobytu v areálu SOSÁKOVA 

 Dbáme na zvýšenou osobní hygienu personálu i dětí – časté a správné mytí rukou, používání 
dezinfekčních gelů,  

 Zajišťujeme zvýšenou úroveň větrání všech prostor 
 Věnujeme zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu dětí 

 
UPOZORŇUJEME ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÝM HEJTMANKA STŘ. KRAJE URČILA 
NAŘÍZENÍM NAŠI SLUŽBU, ŽE NEMAJÍ NÁROK NA OŠETŘOVNÉ. 

 

V Sibřině 27. 3. 2020                                                         MICHAELA VÍTKOVÁ 

                                                                                              ředitelka SPOLKU SOSák 

  


