
ZŠ TÁBORSKÁ
Milí rodiče,  

ráda bych vás upozornila na možnosti pomoci nejen na naší škole. V tomto dokumentu jsou různé odkazy 
(u podtržených slov stačí rozkliknout). 

Jsem tu pro vás, můžete se na mne obrátit pokud hledáte pomoc v případě, že si nerozumíte s vaším 
dítětem, že se vám nedaří splňovat požadavky učitelů v distanční výuce, pomohu vám v oblasti sociálního 
poradenství apod. 

NAŠE ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA 
Mgr. et Mgr. Klára Vožechová 
klara.vozechova@zstaborska.cz

OŠETŘOVNÉ 
Ráda bych Vás informovala o novém nároku na ošetřovné. Nicméně zatím je to návrh a čekáme na Poslaneckou 
sněmovnu, která bude projednávat v nejbližších dnech potřebnou legislativu k nároku na Ošetřovné v tomto období.  

Poslední informace, které jsme získali jsou ty, že zákonný zástupce nebude žádat školu o potvrzení, ale bude podávat 
přímo na ČSSZ zjednodušený formulář nebo čestné prohlášení prostřednictvím svého zaměstnavatele (osobně).  
Tisková zpráva zde.  
Pokud zjistím další informace, budu se Vás snažit prostřednictvím našich webových stránek informovat.

I dospělí si potřebují 
popovídat:  

- Krizové linky a duchovní 
podpora 800 567 567 
(Diakonie) 
- Infolinka ve vietnamštině, 
ukrajinštině a mongolštině 
(dostupná pouze v určitých 
dnech a časech): https://
www.charita.cz/infolinka

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC 
PRO KOHO? 
MOP je možné poskytnout rodině nebo osamělým rodičům, 
kterým se snížily příjmy např. v důsledku pobírání ošetřovného, 
podnikatelům, kteří museli omezit svoji činnost, a zaměstnancům 
na dohodách o provedení práce či činnosti, kterým byl omezen 
výkon zaměstnání. 
NA CO? 
MOP se poskytuje na základní životní potřeby, tj. zejména na jídlo, 
nájem a další náklady spojené s bydlením, ošacení, hygienické 
prostředky, domácí internet, poplatky za telefonní služby apod. 
Online formulář zde. Případně mne neváhejte kontaktovat, 
pomohu vám s tím. 

RODIČ VE ZDRAVOTNICTVÍ A DALŠÍCH POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH… 
Máte potíže s hlídáním? Napište mi, budu pro vás hledat řešení.  

Online procvičování doma 
Vážení rodiče, milí žáci, stránky vám umožní 
procvičení učiva z řady předmětů a 
vzdělávacích oblastí.  

Matematika - matematické 
návody, učivo, v angličtině 
hravé procvičování 
Český jazyk - procvičování 
Zeměpis - Zábavný zeměpis, 
Testíky 
Angličtina - dualingo, 
wowenglish, písničeky 
Školákův pro 1. stupeň 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 
Pokud žák využívá pro výuku kompenzační 
pomůcky, zapůjčíme je také na dobu 
distanční výuky.

VAŠE DĚTI NEMAJÍ ELEKTRONICKÝ PŘÍSTUP 
Výuku můžeme vést offline, domluvíme si způsob předávání tištěných materiálů s úkoly.  
Pokud domácnost disponuje internetovým připojením, můžeme těmto žákům na základě dohody o zápůjčce poskytnout 
elektronické zařízení.

Mgr. Marie Brichová (marie.brichova@zstaborska.cz, 720 268 705) 
     sociální pedagog na ZŠ TÁBORSKÁ 
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