Krajský úřad Kraje Vysočina
hejtman Kraje Vysočina
Č. j. KUJI 20059/2021
ROZHODNUTÍ
hejtmana Kraje Vysočina
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
ze dne 3. 3. 2021

I.
Podle ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, k provedení krizového opatření přijatého usnesením Vlády
České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021 pro řešení vzniklé krizové situace v návaznosti
na usnesení Vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým Vláda České
republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila pro území České republiky
nouzový stav
určuji školy a školská zařízení k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za
krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce
Komu: školám a školským zařízením uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí, které provedou
opatření k zajištění péče o děti ve věku od 2 do 10 let v souladu s usnesením Vlády České
republiky č. 212 ze dne 26. února 2021.
Péče bude zajištována dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
-

-

zaměstnanci bezpečnostních sborů,
zaměstnanci obecní policie,
zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
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,
příslušníky ozbrojených sil,
zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
zaměstnanci zařízení školního stravování,
zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů a zajištění funkce
prvku kritické infrastruktury
zaměstnanci České pošty, s. p.,
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a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Péče bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.
Péče bude vykonávaná ode dne 4. března 2021 do 21. března 2021.

Odůvodnění
Zabezpečení vykonání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného
zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů a zdraví v souvislosti s trváním
výše uvedeného krizového stavu.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost
k posouzení hejtmanovi kraje.
II.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. 3. 2021.

V Jihlavě dne 3. 3. 2021

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina
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