Krajský úřad Kraje Vysočina
hejtman Kraje Vysočina
Č. j. KUJI 120148/2020
ROZHODNUTÍ
hejtmana Kraje Vysočina
o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
ze dne 28. 12. 2020

I.
Podle ust. § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, k provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády
České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace
v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky
v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav
a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým
vláda České republiky prodloužila nouzový stav
určuji školy a školská zařízení k vykonávání péče o děti a mládež, k nimž nemohou
za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce
Komu: školám a školským zařízením uvedeným v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto rozhodnutí, které
provedou opatření k zajištění péče o děti ve věku od 3 do 10 let v souladu s usnesením vlády
České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378.
Péče bude zajištována dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
-

zaměstnanci bezpečnostních sborů,
zaměstnanci obecní policie,
zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních
úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky,
příslušníky ozbrojených sil,
zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
zaměstnanci zařízení školního stravování,
zaměstnanci České pošty, s. p,,
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a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
Péče bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.
Péče bude vykonávaná ode dne 4. ledna 2021 od 00.00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59
hod.

Odůvodnění
Zabezpečení vykonání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného
zájmu neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů a zdraví v souvislosti s trváním
výše uvedeného krizového stavu.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost
k posouzení hejtmanovi kraje.
II.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4. ledna 2021.

V Jihlavě dne 28. 12. 2020

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman Kraje Vysočina

Schrek Vít zslav Mgr. MBA
RAD_
uvoln ní
28.12.2020 15:33:12

Příloha č. : Sez a

Obec III
Bystři e ad Per štej e
Havlíčkův Brod
Humpolec

Chotě oř

Jihlava

urče ý h škol a školský h zaříze í, které udou vyko ávat ez yt ou péči o děti ve věku od do let dle us ese í vlády č.
Vysoči a; školy a školská zaříze í zřizova é o e i
Název zaříze í
Základ í škola Bystři e . P., Nádraž í
Základ í škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod,
Wolkerova 2941
Základ í škola Hu pole , Hálkova
, okres
Pelhři ov
Základ í škola Chotě oř, S eta ova
, okres
Havlíčkův Brod
Škol í jídel a Chotě oř, S eta ova
, okres
Havlíčkův Brod
Základ í škola Jihlava, E. Roši kého , příspěvková
organizace

/

ze d e

. prosi e

v Kraji

IZO zaříze í

IČO

J é o ředitele školy/zaříze í

Mo il í telefo a
ředitele školy/zaříze í

E- ailová adresa a ředitele
školy/zaříze í

600130096

43379516

Mgr. Ha a Kope ká

566 550 401

kopecka.h@zsbystrice.cz

600086682

70910987

Mgr. Miloš Fikar

721 800 164

alena.jezkova@zswolkerova.cz

600061370

70504539

Mgr. To áš Jůzl

777 742 529

reditel.halkova@zshumpolec.cz

600086704

70946281

Ing. Milan Janda

604 458 461

janda.milan@echotebor.cz

600087492

70156719

Jaroslava S ejkalová

569 626 629

chotebor.jidelna@tiscali.cz

600117308

400866

Mgr. B . Fra tišek Svo oda

731 420 000

reditel@zsrosi.cz

Moravské Budějovi e

Základ í škola T.G.Masaryka Moravské Budějovi e,
á ěstí Svo ody
, okres Tře íč

600121721

47443456

Mgr. Miloš Březi a

602 573 145

brezina@zsmb.cz

Ná ěšť ad Oslavou

Základ í škola Ná ěšť ad Oslavou, Husova

600122344

44065868

Mgr. Věra Špačková

568 620 409

vera.spackova@zshusova.cz

Nové Město a Moravě

Základ í škola Nové Město a Moravě, Lea dra
Če ha
, okres Žďár ad Sázavou

600130193

60574674

Mgr. To áš Augustý , Ph.D

778 499 868

augustyn@zs2nmnm.cz

Základ í škola Pa ov

600061442

75000474

Mgr. Jaro ír Havel

607 939 224

reditel@zspacov.cz

Škol í jídel a Pa ov

600061591

75000679

Věra Dvořáčková

565 442 192

sj.pacov@tiscali.cz

600061485

70876100

Mgr. Luděk Charouzek

777 267 812

reditel@zs-prazska-pe.cz

600086755

75017059

PhDr. Ja a Mysliv ová

724 152 642

zskomenskeho@hbnet.cz

600117138

70852171

Mgr. Miluše Re ešová

773 071 699

reditelka@zshradeckatelc.cz

600014754

60545941

Mgr. B . Le ka Pro házková

704 369 104

prochazkova@gymnsostelc.cz

600122298

67008381

Mgr. Vítězslav Bártl

736 514 939

bartl@zskopce.cz

600130347

70282226

Mgr. Eva Bed ářová

724 567 060

bednarova@zs-oslavickavm.cz

600130339

43380123

PaedDr. Jaroslav Ptáček

566 630 171

skola@4zszdar.cz

Pacov
Pelhři ov

Základ í škola Pelhři ov, Na Pražské
příspěvková orga iza e

Světlá ad Sázavou

Zákla í škola Světlá ad Sázavou, Ko e ského
příspěvková orga iza e

Telč

Tře íč

Základ í škola Telč Hrade ká
organizace

,
,

, příspěvková

Škol í jídel a - Gy áziu Otokara Březi y a Střed í
od or á škola Telč
Základ í škola a ateřská škola Tře íč, Na Kop í h
342

Velké Meziříčí

Základ í škola Velké Meziříčí, Oslavi ká

Žďár ad Sázavou

Základ í škola Žďár ad Sázavou, Šver ova

/
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ORP III

Bystři e ad Per štej e
Havlíčkův Brod
Humpolec
Chotě oř

Jihlava

Moravské Budějovi e
Nové Město a Moravě
Pelhři ov
Světlá ad Sázavou
Tře íč
Velké Meziříčí
Žďár ad Sázavou

urče ý h škol a školský h zaříze í, které udou vyko ávat ez yt ou péči o děti ve věku od do
Vysoči a; školy a školská zaříze í zřizova é kraje

let dle us ese í vlády č.

/

ze d e

. prosi e

v Kraji

IZO zaříze í

IČO

J é o ředitele školy/zaříze í

Mo il í telefo a
ředitele školy/zaříze í

E- ailová adresa a ředitele
školy/zaříze í

600015891

48895504

Mgr. Miroslav Novák

777 113 783

novak.mirek@szesby.cz

600170748

60126817

Mgr. Jiří For a

731 483 643

forman@oahshb.cz

600008479

62540050

Mgr. Otakar Březi a

775 115 599

reditel@cza-hu.cz

600011577

60126671

Mgr. Luděk Be ák

734 693 681

benak@oschot.cz

600171116

60545267

PhDr. Pavel Toman

603 871 389

ptoman@ssstavji.cz

600014894

836591

Mgr. Libor Fasora

605 966 175

reditel@ozs-ji.cz

Střed í škola ře esel a služe Moravské Budějovi e

600015408

55069

I g. To áš Dolejský

734 687 065

dolejsky@ssrs.cz

Střed í od or á škola Nové Město a Moravě

610250523

67009425

Mgr. Ivo Teplý

605 756 843

teply@sos-nmor.cz

600008487

14450470

Mgr. Pavel Hlaváček

731 162 516

hlavacek.pavel@spsspou-pe.cz

600170730

15060977

I g. Marti Ku í

731 632 988

kubin@akademie-svetla.cz

610250574

66610702

I g. Zde ěk Borůvka

731 681 692

office@spst.cz

600015874

48895377

Mgr. Marie Paĺovová

566 521 456

marie.palovova@svetlavm.cz

600015971

48895598

I g. Jaroslav Kletečka

777 113 783

kleteckajar@spszr.cz

600023893

70837228

Mgr. Ja a Sedláková

603 555 194

sedlakova.skoly@atlas.cz

Název zaříze í
Vyšší od or á škola a Střed í od or á škola
ze ědělsko-te h i ká Bystři e ad Per štej e
O hod í akade ie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Česká ze ědělská akade ie v Hu pol i, střed í
škola
Vyšší od or á škola, O hod í akade ie a Střed í
od or é učiliště te h i ké Chotě oř
Střed í škola stave í Jihlava
O hod í akade ie, Vyšší od or á škola
zdravot i ká a Střed í zdravot i ká škola, Střed í
od or á škola služe a Jazyková škola s práve
stát í jazykové zkoušky Jihlava

Střed í prů yslová škola a Střed í od or é učiliště
Pelhři ov
Akade ie - Vyšší od or á škola, Gy áziu a
Střed í od or á škola u ěle koprů yslová Světlá
ad Sázavou
Střed í prů yslová škola Tře íč
Hotelová škola Světlá a Střed í od or á škola
ře esel Velké Meziříčí
Vyšší od or á škola a Střed í prů yslová škola Žďár
ad Sázavou
Základ í škola a Mateřská škola při zdravot i ký h
zaříze í h Kraje Vysoči a

