Martin Půta
hejtman

Liberec 16. 10. 2020

ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
č. 32/2020/COV19
Podle ust. § 14 odst. 4 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), dle Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020
č. 1033 o přijetí krizového opatření, vydaného v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne
30. září 2020 s účinností od 5. října 2020,
nařizuji vykonávání péče o děti a mládež,
k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
Komu:
1. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková
organizace, IČ 63154617, se sídlem Frýdlant, Purkyňova 510
2. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace, IČ 46750045, se sídlem Česká
Lípa, 28. října 2733
3. Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace, IČ 71011170, se sídlem Jilemnice, Spořilovská
994
4. Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace, IČ 854697, se sídlem Jilemnice,
Komenského 288
5. Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace, IČ 65635612, se sídlem
Liberec III - Jeřáb, Proboštská 38/6
6. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, IČ 43257721, se sídlem
Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 2300/43
7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, IČ 72743778, se sídlem
Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14
8. Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ
46750461, se sídlem Nový Bor, Boženy Němcové 539
9. Základní škola Ivana Olbrachta Semily, příspěvková organizace, IČ 70155771, se sídlem Semily, Nad
Špejcharem 574
10. Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, IČ 43257089, se sídlem Tanvald,
Sportovní 576
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11. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, IČ 71173854, se sídlem
Turnov, Kosmonautů 1641
12. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, IČ 00854794, se sídlem Turnov,
Skálova 600; pracoviště Turnov, Alešova 1059
13. Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace, IČ 70694974, se sídlem Železný
Brod, Školní 700
Určené školy provedou opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 13 let, přičemž péče o děti ve věku od
3 do 10 let je nařízena v rozsahu daném usnesením Vlády České republiky ze dne 12. října 2020
č. 1033 o přijetí krizového opatření.
Péče bude zajišťována od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.
Péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, 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, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky
určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy
nebo školského zařízení.
Péče bude dále zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou ve služebním nebo pracovním poměru
k organizačním složkám státu přímo řízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - Úřad práce ČR (ÚP
ČR), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a úředníky zařazenými do obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. Určení dětí z okruhu zákonných zástupců uvedených v tomto odstavci, a jejich
individuální zařazení do konkrétní výše uvedené školy, provede dle ust. § 18 odst. 3) písm b) a c) krizového
zákona starosta obce s rozšířenou působností dle sídla školy.
Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 19. října 2020 a zrušuje se jím rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
č. 31/2020/COV19.
Odůvodnění
Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež věku od 3 do 10 let je nařizováno z důvodu naléhavého
obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících v území
Libereckého kraje, v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky
z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na
území České republiky nouzový stav, a jeho provedení bylo uloženo hejtmanovi Libereckého kraje Usnesením
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Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření. Zabezpečení vykonávání péče
o děti ve věku od 11 do 13 let, a dále o děti, jejichž zákonní zástupci jsou ve služebním nebo pracovním poměru
k organizačním složkám státu přímo řízeným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR - Úřad práce ČR (ÚP
ČR), Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a úředníky zařazenými do obecního úřadu obce
s rozšířenou působností je nařizováno s přihlédnutím na místní podmínky a potřeby Libereckého kraje a složek
IZS a dalších vyjmenovaných zákonných zástupců.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje
cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému sídlu zařízení.

Martin Půta
hejtman
otisk úředního razítka se státním znakem
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