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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní ředitelko,
dne 13. 10. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 13. 10. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Jsme nezisková organizace, která provozuje Dětské kluby pro děti 1. stupně ZŠ, a to ve Vimperku, v Písku
a v Letech. Dětský klub provozujeme na základě obecně právních předpisů. Nejsme tedy školní družina nebo
školní klub, které jsou regulovány školským zákonem a nařízeními MŠMT. Kluby jsou podpořené z Operačního
programu Zaměstnanost, který řídí MPSV a jejich cíl je podpořit rodiče na trhu práce. Jsou pro rodiče zdarma.
Součástí klubů je realizace příměstských táborů, což se osvědčilo i v nouzovém stavu na jaře. Tábory jsou rovněž
zdarma.
Vzhledem k tomu, že od dnešní půlnoci mohou mít otevřeno jen zařízení určená hejtmanem, obracím se na Vás
s dotazem, zda je možné naše Dětské kluby podpořit v otevření . Naše zařízení pečují převážně o žáky 1. a 2.
třídy ZŠ. Předpokladem pro provoz klubů by samozřejmě byla přísná hygienická opatření a malá kapacita, tak,
abychom nepřekročili skupinku 6 ti osob. Hlídali bychom pouze děti zdravotníků a rodičů samoživitelů.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

školy, které jsou určeny jako krizové Rozhodnutím hejtmanky Jihočeského kraje, jsou zveřejněny na webu kraje
https://www.kraj-jihocesky.cz/skolstvi#seznam-skol-vykonavajicich-peci-o-mladez-v-krizove-situaci a jejich
seznam je k dispozici také na krizových štábech jednotlivých ORP kraje.
Vznik Dětského klubu Prosperita Písek, z.s. je v gesci organizace, která jej zřizuje. Nejedná se o krizové zařízení
dle Rozhodnutí hejtmanky kraje a nevztahují se na něj tedy podmínky dané tímto Rozhodnutím.
S pozdravem
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