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ROZHODNUTÍ
hejtmana Libereckého kraje

o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

č.31/2020lcoví9

Podle ust. § 14 odst,4 pism, c) zákona č,24012000 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,řýna2020
Č, 1033 o přijetí krizového opatření, vydaného v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne
30. září 2020 s účínnosti od 5, řijna 2020,

nařizujivykonávání péče o dětia mládež,
k nimŽ nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce,

Komu:

Základni škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frydlant, okres Liberec, příspěvková
organizace, tČ ffi154617, se síd/em Frydlant, Purkyňova 510
Základni škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvkova organizace, lČ 46750045, se síd/em Óeská
Lípa, 28. října 2733
Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace,lČ 71011170, se sidlem Jilemnice, Spořilovská
994
Základní škola Jilemnice, Komens?ého 288, přispěvková organizace, lČ 854697, se sídlem Jilemnice,
Komenského 288
Základní škola a Mateřská škola Baruiřská, Liberec, přispěvková organizace, lČ 65635612, se sidlern
Liberec lll - Jeřáb, Proboštská 38/6

Základní škola Jabtonec nad Njsou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace, tČ fi257721, se sídlem
Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 2300/43
Mateřská škola Jabtonec nad Nlsou, Švédská 14, přispěvková organizace, tČ 72743778, se síd/em
Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14
Základní škola lJ Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, lČ
46750461, se sid/em Nový Bor, Boženy Němcové 539
Základní škola lvana Olbrachta Semily, příspěvková organizace, tČ 70155771, se síd/em Semíty, Nad
Špejcharem 574
Základní škola Tanvald, Spottovni 576, příspěvková organizace, lČ $257089, se sidlem Tanvald,
Sportovní 576
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Mateřská škota a Základní škola Stuníčko Turnov, příspěvková organizace, tČ 71173854, se síd/em
Turnov, Kosmonautů 1 641

Základní škola Tumov, Skálova 600, příspěvková organizace, lČ 00B54794, se sidlem Turnov,
Skálova 600; pracoviště Turnov. Alešova 1059

13, Záktadni škota Žetezný Brod, ŠXotni 700, příspěvková organizace, tČ 7a6g4g74, se sidlem Železný
Brod, škotní700

Určené školy provedou opatřeni kzajištění péče o děti o děti ve věku od 3 do 13let, pňčemž péče o děti ve

věku od 3 do 10 let je nařízena v rozsahu daném usnesenim Vlády České republiky ze dne 12. řijna 2020

č. 1033 o přijetí krizového opatření.

Péče bude zajišťována od pondělido pátku, a to v do|Ě od 6 do 20 hodin.

Péče bude zajištbvána dětem zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelŮ zdravotních služeb, orgánů ochrany verejného zdravi, zaměstnanci uvedení v § 

,l 
15 odst.

1 a dalši zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisŮ, sociální pracovníci zařazeni k výkonu sociá|ní práce na krajských a obecnich úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějšich předpisů, sociální pracovnici a dalši
odbomí pracovníci vykonávajicí činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb,, o sociálně_právni ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisŮ, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky

určené školy nebo školskóho zařízeni, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto dětidětmi nebo žáky určené školy
nebo školského zařízen í,

Péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech,

Toto rozhodnutínabývá účinnostidnem 14, října 2020,

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 202a, kbr"ým vláda v souladu s čl. 5

a 6 ústavního zákona č, 110/199B Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro územi České republiky

z dŮvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru loznačovaný jako SARS CoV-Zt na

území České republiky nouzový stav, a jeho provedení bylo uloženo hejtmanovi Libereckého kraje Usnesením
Vády České republiky ze dne 12,íijna2020 č,1033 o přijetí krizového opatření. Zabezpečení vykonávání péče

o děti a mládež věku od 1'l do 13 let je nařizováno s přihlédnutím na místní podmínky a potřeby Libereckého
krale a složek lZS a dalších vyjmenovaných zákonných zástupců.
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Poučení

Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání,

Pokud dŮležité okolnosti brání splněni povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi kraje

cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působností mistně příslušnému sídlu zařizení,
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