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               Karlovy Vary 17. března 2020 

č. j.: KK/73/HK/20 

 

ROZHODNUTÍ 
hejtmana Karlovarského kraje 

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 

 

 

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového 

opatření a dle § 6 odst. 2 písmeno e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a k provedení tohoto 

usnesení  

 

určuji vykonávání péče o děti a mládež, 

k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, 

 

komu:  

 

1. Mateřská škola Vora, Mariánské Lázně, Za Tratí 687, příspěvková organizace, 

IČO 47723483 

2. Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771, příspěvková organizace,  

IČO 70984832 

3. Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, 

IČO 49753363 

4. 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace,  

IČO 70987459 

5. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace  

IČO 71237003 

6. Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace,  

IČO 70933758 

7. Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746,  

IČO 60411651 

8. Dům dětí a mládeže, Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace,  

IČO 71238930 

9. Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb, příspěvková organizace,  

IČO 70976473 

 

 

která provede opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let ve smyslu zákona  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon).  

Péče bude zajišťována dětem rodičů nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci 

bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany 



veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo 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 o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 15 dětech, v minimálním rozsahu 

06.00 hod. do 18.00 hod. v pracovní dny. 

 

Odůvodnění 

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného 

zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel žijících  

v území Karlovarského kraje, v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR  

dne 12. 3. 2020 na základě prokázání výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2,  

na území České republiky. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přípustné 

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. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 17. 03. 2020 v 18.00 hod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kubis v. r. 


