Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
Datum: 28. 2. 2021
Číslo jednací: KUUK/030563/2021
ROZHODNUTÍ
HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE
č. 480/2021/COV19
o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu
Podle § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“) k provedení usnesení Vlády České
republiky ze dne 26. února 2021 č. 212, vydaného v návaznosti na vyhlášený nouzový stav na
území České republiky usnesením Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 196, jako
orgán krizového řízení zajišťující provedení stanovených krizových opatření v podmínkách
Ústeckého kraje
I. u r č u j i
následující školy nebo školská zařízení:
1. Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, příspěvková organizace,
sídlo: Za Chlumem 824, Teplické předměstí, 418 01 Bílina
v čase od 6:00 do 18:00
2. Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny,
sídlo: Husova 276, 441 01 Podbořany
v čase od 6:00 do 16:45
3. Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny,
sídlo: Hlubanská 321, 441 01 Podbořany
v čase od 6:00 do 16:15
4. Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most,
sídlo: Ruská 2059, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
v čase od 6:00 do 16:00
5. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice,
sídlo: Sady pionýrů 355/2, 410 02 Lovosice
v čase od 6:00 do 16:00
6. Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice
v čase od 6:00 do 16:00
7. Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice
sídlo: Sady pionýrů 361, 410 02 Lovosice
v čase od 6:00 do 16:00
8. Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace,
sídlo: Edisonova 2821, 407 47 Varnsdorf
v čase od 6:00 do 16:00
9. Mateřská škola Varnsdorf, T.G.Masaryka 2180, příspěvková organizace
sídlo: T. G. Masaryka 2180, 407 47 Varnsdorf
v čase od 6:15 do 16:15
10. Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny,
sídlo: Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec
v čase od 6:00 do 16:00
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11. Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
sídlo: U Jezu 2903, 438 01 Žatec
v čase od 6:00 do 16:00
12. Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289,
sídlo: Chomutovská 1289, 432 01 Kadaň
v čase od 6:00 do 16:00
13. Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
sídlo: Pionýrů 1102, 432 01 Kadaň
v čase od 6:00 do 16:00
14. Základní škola Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
sídlo: Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň
v čase od 6:00 do 16:00
15. Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace
sídlo: Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň
v čase od 6:00 do 16:00
16. Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace,
sídlo: Tyršova ulice 1066/2, 408 01 Rumburk
v čase od 6:30 do 16:00
17. Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace,
sídlo: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most
v čase od 6:00 do 16:00
18. Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace
sídlo: Antonína Sochora 2937/2, 434 01 Most
v čase od 6:00 do 16:00
19. Základní škola Chomutov, Školní 1480,
sídlo: Školní 1480/61, 430 01 Chomutov
v čase od 6:00 do 18:30
20. Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov,
sídlo: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří
v čase od 7:00, po dohodě 6:00 do 16:00
21. Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173,
příspěvková organizace,
sídlo: 28. října 2173, 440 01 Louny
v čase od 6:00 do 17:00
22. Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, sídlo: Školní 1803,
413 01 Roudnice nad Labem
v čase od 7:00 do 16:30
23. Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4,
sídlo: U Stadionu 4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
v čase od 6:30 do 16:30
24. Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace,
sídlo: Komenského nám. 622/3, 405 02 Děčín I
v čase od 6:00 do 16:00
25. Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace,
sídlo: Březová 369/25, Děčín III, Staré Město, 405 02 Děčín
v čase od 6:00 do 16:00
26. Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace,
sídlo: Vinařská 1016/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
v čase od 6:00 do 17:00
27. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
sídlo: Elišky Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem
v čase od 6:00 do 17:00
28. Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů,
Teplice, Buzulucká 392
sídlo: Buzulucká 392, Řetenice, 415 03 Teplice
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v čase od 6:00 do 16:30
29. Mateřská škola Pramínek, Josefa Suka 2513, Teplice
sídlo: Josefa Suka 2513, 415 01 Teplice
v čase od 6:00 do 16:00
které budou v době od 1. března 2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády České republiky
č. 212 nebo stavu nouze, vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, 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 na zajištění funkce
prvku kritické infrastruktury,
zaměstnanci České pošty, s. p.,
zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních
činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou působností.

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Odůvodnění
Usnesením vlády České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021 (dále jako „usnesení vlády“)
bylo nařízeno hejtmanům krajů, v místech kde je taková potřeba, určit školu či školní zařízení
zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v
oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, 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,
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-

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 na zajištění funkce
prvku kritické infrastruktury,
zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
O vykonávání nezbytné péče v určených školách či školních zařízeních bylo rozhodnuto
s přihlédnutím k počtu dětí, u nichž je potřeba zajistit nezbytnou péči a vzdálenostem bydlišť
a míst zaměstnání předmětných zákonných zástupců, včetně kapacity budovy a počtu
zaměstnanců škol nebo školských zařízení.
Do výčtu zákonných zástupců, o jejichž děti ve věku od 2 do 10 let, v době od 1. března 2021
do ukončení platnosti usnesení vlády nebo stavu nouze, vykonávají určené školy a školská
zařízení péči, byli doplněni:
-

zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních
činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátů obcí s rozšířenou
působností,

a to na základě žádostí zástupců obcí s rozšířenou působností, z důvodu zachování
nezbytného rozsahu agend a činností veřejné správy.
Obce s rozšířenou působností se potýkají s personálními problémy způsobenými uzavřením
základních, nebo mateřských škol. Relevantní zaměstnanci obcí tak často nemohou vykonávat
svou práci z důvodu ošetřování/péče o dítě ve věku 2 – 10 let.
Určené školy a školská zařízení jsou povinny vykonávat krizové opatření dle usnesení vlády.
Poučení
Podle § 38 krizového zákona se na vydání rozhodnutí nevztahuje správní řád.
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
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.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti 1. března 2021 od 6:00 hod.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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