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ROZHODNUTÍ 
hejtmana Libereckého kraje 

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 

 

č. 21/2020/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“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR 

dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, 

 

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, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, IČ 72743212, se sídlem Liberec, 
Ještědská 354/88 

5. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, IČ 72742879, se sídlem 
Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 

6. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace, IČ 72550392, se 
sídlem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10/3825   

7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace, IČ 72048107, se sídlem 
Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 

8. Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace,  
IČ 72048166, se sídlem Jablonec nad Nisou, Tichá 19 

9. Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ 
46750461, se sídlem Nový Bor, Boženy Němcové 539 

10. Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace, IČ 854841, se sídlem 
Semily, Jizerská 564 
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11. Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, IČ 43257089, se sídlem Tanvald, 
Sportovní 576 

12. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace, IČ 71173854, se sídlem 
Turnov, Kosmonautů 1641 

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 o děti ve věku od 3 do 10 let. Péče bude zajišťována od 

pondělí do pátku, a to v době od 6 do 20 hodin.  

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

sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci 

ozbrojených sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanci krajů 

zařazených do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb anebo pedagogickými 

nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a dále zaměstnanci Úřadu práce 

České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 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. 

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16. dubna 2020 a zrušuje se jím rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje 

číslo 19/2020/COV19. 

 

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 Libereckého 

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 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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