ROZHODNUT!
hejtmana olomouckého kĘe
o vykonávání péěe o děti a mládež za nouzového stavu
ze dne 23. 11.2020 ć,. 1312020

Podle ust. $ 14 odst. 4 písm. c) a za použitízmocnění ust. $ 14 odst. 6 zákona ć,. 240ĺ2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,krizový zákon") a v návaznosti
na usnesení Vlády Českérepubliky ze dne 30. 10. 2o2o č,. 1109 vyhtášené ve Sbírce zákonů
pod č. 44012020 a v souvislosti s nouzouým stavem vyhlášeným ve Sbírce zákonů ć.39112020 usnesením
Vlády teské republiky ze dne 30. 9. 2o2o č. 957, prodlouŽeným usnesením Vlády Českérepubliky ze dne
30. 10. 2020 ć,. 1108 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod ě. 43912020 a prodlouŽeným usnesením Vlády
Českérepubliky ze dne 20. 11. 2o2o c. 1 195 vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 471t2o2o.

nařizuji

súčinnostíod 23. 1'l.2020 vykonávání péěe o děti a mládeŽ, knimŽ nemohou zakrizové
situace vykonávat péčirodiče nebo jiný zákonný zástupce,
těmto organizacím:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
'l0.
11.

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14,
Palackého'a 52l 1 4, Prostějov

922 486,

se

sídtem

Mateřská škola Uniěov, příspěvková organizace, IČo: 75 o27 071, se sídlem Komenského 680,
Uničov
Základní škola Unicov, U Stadionu 849, lČo: oł 627 519, se sídlem U Stadionu 849, Uničov
Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace, lČo: zs 026 317, se sídlem Gemerská 506,
Litovel

Základni škola Litovel, Jungmannova 655, okres olomouc,
Ju

n

gmannova 65512, Litovel

lČo: 45 238782' se

sídlem

Základni škola Svatoplukova 7, Šternberk, příspěvková organizace, lČo: 61 989 860, se sídlem
Svatoplukova 1 419/7, Šternberk
Základní škola Mohelnice, Vodní 27,lĆo:852937, sesídlemVodní 248127, Mohelnice
Základní škola Přerov, Svisle 13, lČo:47 858 052, se sídtem Svisle 133t13, Přerov l-Město, Přerov
FakuItní základní škola a Mateřská škola oIomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace,
lČo: zo 631 ooo, se sídlem Holečkova 193/1o, Povet, olomouc

Základní škola a gymnázium města Konĺce, příspěvková organizace, lČo: 47 918 594, se sídlem
Tyršova 609, Konice
Základni škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace, lČo: ĺł618575,
se sídlem Struhlovsko 1795, Hranice l_Město' Hranice

'#,ilm::"'
Plfu

lČo: ąz

ö: {.l l.Íľ-qP']3:]]fl{l:m

lco: oo o45051, se sídlem

12.

Mateřská škola POHÁDKA,Zábřeh, Československéarmády 650/13,
Československé armády 650/1 3, Zábfeh

13.

Základní škola Zábřeh, BoŽeny Němcové 1 503/1 5, okres Šumperk, lco:oo o45 264, se sídlem
BoŽeny Němcové 'ĺ503/1 5, Zábřeh

14

Základni škola Jeseník, příspěvková organizale,
Jeseník

15

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22,
Šumperk

16

Mateřská škola Slunícko Šumperk, Evaldova 25, lCo: 60 8o1 085, se sídlem Evaldova 1907l25,
Šumperk

17

Fakultnízákladní Školadr. Milady Horákové a Mateřská škola olomouc, RoŽňavská21, příspěvková
organizace, lČo: zo 234 oo1, se sídlem Rożňavská 728t21, olomouc

18

Základni škola olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace,
Heyrovského 460/33, olomouc

19.

20
21

22

23.
24.

25.
26.

lco:

zo 599 921, se sídlem NábřeŽní 413t28,

lco: oo 339381, se sídlem Vrchlického 1846t22,

lco

ąz

657 o22,

se sídlem

Základní škola olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace, lĆo: ąĺ 657'ĺ89, se sídlem
Stupkova 953/1 6, Olomouc
Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 - školníjídelna, lco ąĺ 922 516, adresa Dr. Horáka 24,
Prostějov
ŠkolníjídelnaLitovel, příspěvková organizace, lco: zs 026 333, adresa Studentů 91/1, Litovel
Střední průmyslová Škola Jeseník-Školníjídelna, lco: oo 1764o1, se sídlem Dukelská 124ot27,
Jeseník

Štolnĺjídelna Šternberk,příspěvková organizace, lČo: 75 oo9 749, se
Svatoplu kova

1

419/7, Šternberk

ZaŕízeníŠkolníhostravování Přerov' Kratochvílova 30,

Kratochvílova 359/30, Přerov l - Město, Přerov

lČo:49 558 277, se

sídlem
sídĺem

Šrolnĺjídelna Zábŕeh, BoŽeny Němcové 'ĺ503/15, lCo: 62352B49, se sídlem BoŽeny
Němcové 1503/'| 5, Zábŕeh

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice, tco:
Nezamyslice

ąl

922 214, se sídlem 1. mĄe 234,

Uvedené organizace provedou opatření kzajištěnínezbytné péce o děti a žáky ve věku od 3 do 10 let
o předškolním, základním, středním, vyšŠímodborném a jiném

ve smyslu zákona č. 56'ĺ/2004 sb.'
vzdělávání (školský zákon)'

Nezbytná péčebude zajišťována v potřebném rozsahu dětem
zástupců, kteříjsou:

.
.
.
.
.

a Żáküm rodĺčů,nebo jiných zákonných

zaměstnanci bezpečnostníchsborů,

zaměstnanciobecnípolicie,
zaměstnanciposkytovatelŮzdravotníchsluŽeb,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v $ 115 odst. 1 a dalšízaměstnanci v sociálních sluŽbách podle zákona č.
'ĺ08/2006 Sb., o sociálních sluŽbách, ve zněnípozdějšíchpředpisů,

.
.
.
.
.
o
C
o
o
.
.
.

sociální pracovníci zaŕazeni k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č' 'ĺ08/2006 Sb', o sociálních slużbách, ve znění pozdějších předpisů,

sociální pracovníci a dalŠíodborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona c. 359/'1999 Sb.,

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpĺsů,

zaměstnanci Úraou práce Ceské republiky,
zaměstnanci Ceské správy sociálního zabezpećenía okresních správ sociálního zabezpečení,

zaměstnanciFinančnísprávyČeskérepubliky,
příslušníkyozbrojených sil,
zaměstnanciMinisterstvavnitra,

kteřívyřĺzujíagendupobytucizinců,

pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky urcené školy nebo školského zařizení,

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
zaměstnanci školských zařízeni pro

r,nýkon

ústavnía ochranné rnýchovy,

zaměstnanci zařízení školníhostravování,
zaměstnanci Česképošý, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo Žáky určenéškoly nebo školského zařízeni.

Seznamy dětí doplní příslušnéškoly či školská zařizeni formou přílohy
Péčeo děti a Žáky bude vykonávána ve skupinách po nejuýše 30.

odůvodnění
Zabezpečenívykonávání péčeo děti a mládeŽ je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zĄmu
neodkladného odvrácení nebezpečí ohroŽení żivotů,zdraví a majetku obyvatel Žijícíchv Území
olomouckého kraje, v souvislosti s uýše uvedeným vyhlášeným krizor'ným stavem.

Pouěení
Protitomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Pokud důleŽitéokolnostĺ brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení hejtmanovi
kraje cestou obecního úřadu obce s rozšířenou působnostímístně příslušnémusídlu zařízení.
Toto rozhodnutí nabývá účinnostidnem 23. 11.2020 na dobu do 29. 11. 2020 a rušírozhodnutí
ze dne 2. 11.2020.

lng. Josef Suchánek
hejtman
otisk úředního razítka se státním znakem
C.1.:

XUOK P4O76\2O2O

č' 12ĺ2020

