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ROZHODNUTÍ
HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE
č. 1/2020/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 č. 219 ze dne 15. března 2020 vydaným v návaznosti s vyhlášeným stavem nouze na
území České republiky usnesením Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194, jako
orgán krizového řízení při zajišťující provedení stanovených krizových opatření v podmínkách
Ústeckého kraje
určuji
následující školy nebo školská zařízení:

1. Dům dětí a mládeže Bílina, příspěvková organizace
v čase od 6.00 do 18.00
2. Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5
v čase od 6.30 do 17.30
3. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,
Podkrušnohorská 1589, okres Most
v čase od 6.00 do 16.00
4. Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173,
příspěvková organizace
v čase od 8.00 do 13.00
5. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace
v čase od 6.00 do 15.00
6. Mateřská škola, Most, Antonína Sochora 2937, příspěvková organizace
v čase od 6.00 do 15.00
7. Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803
v čase od 7.00 do 16.00
8. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech
2386
v čase od 8.00 do 16.00
9. Mateřská škola Čtyřlístek, Zelená 2869, Teplice
v čase od 6.00 do 16.30
10. Mateřská škola, Hlávkova 1454, Teplice
v čase od 6.00 do 16.30
11. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková
organizace
v čase od 6.00 do 17.00
12. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
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v čase od 6.00 do 17.00
13. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
v čase od 6.00 do 16.00
14. Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková
organizace
v čase od 7.00 do 15.00
15. Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace
v čase od 6.15 do 16.15
16. Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace
v čase od 6.30 do 16.00
17. Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková
organizace
v čase od 6.30 do 16.00
18. Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace,
místo poskytování vzdělání: Školní 518, 431 51 Klášterec nad Ohří
v čase od 6.00 do 17.00

19. Základní škola a Mateřská škola, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny
v čase od 8.00 do 16.00
20. Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny
v čase od 6.00 do 16.30
21. Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny
v čase od 6.00 do 16.45
22. Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, okres Louny
v čase od 6.00 do 16.15
23. Mateřská škola Resslova 974, Lovosice
v čase od 6.00 do 16.00
24. Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, místo poskytování
vzdělání: Prokopova 3389/2, 430 01 Chomutov
v čase od 6.00 do 16.00
25. Základní škola Děčín I, Komenského nám. 622/3, příspěvková organizace
v čase od 6.00 do 17.00
26. Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace
v čase od 6.30 do 16.00
27. Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace
v čase od 6.30 do 16.00
28. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace
v čase od 6.30 do 16.00
29. Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková
organizace,
v čase od 8.00 do 16.00

které budou v době od 18. března 2020 do ukončení platnosti usnesení Vlády České republiky
č. 219 nebo stavu nouze, vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž
zákonní zástupci 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.
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Odůvodnění
Usnesením vlády České republiky č. 219 ze dne 15. března 2020 (dále jako „usnesení vlády“)
bylo nařízeno hejtmanům krajů určit, v místech kde je potřeba, 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 3 do 10 let, jejichž zákonní
zástupci 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.
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.
K usnesení vlády vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle odst. 3
usnesením vlády metodický pokyn ze dne 16. 3. 2020,
Určená škola a školské 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 dnem 18. března v …….…… hod.
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