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ROZHODNUTÍ
hejtmana Karlovarského kraje

o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu

č. 190/2021

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 196 ze dne 26. února 2021 o vyhlášení nouzového stavu, 

na základě usnesení vlády ČR č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizových opatření a podle 

ustanovení § 14 odst. 4 písm. c), ve spojení s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „krizový zákon“), 

určuji vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let,

k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči jejich zákonní zástupci.

Komu: 

1. Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková 
organizace
IČO: 70997543

2. Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717, 
příspěvková organizace
IČO: 69979847

3. Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace, 
IČO: 49753363

4. 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace, 
IČO: 70987459

5. Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková organizace,
IČO: 70987319

6. Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 
IČO: 70933758 

7. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace,
IČO: 71237011 



8. Mateřská škola Žlutice, Poděbradova 396, Žlutice, příspěvková organizace,
IČO: 63555522

9. Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937, příspěvková organizace, 
IČO: 71238930

10. Mateřská škola Chodov, Nerudova 915, Chodov, příspěvková organizace,
IČO: : 60610204

11. Mateřská škola, Alšova 1746, Sokolov, příspěvková organizace,
IČO: 60611651

12. Základní škola Aš, Kamenná 152, příspěvková organizace, 
IČO: 70976473

které vykonávají nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let ve smyslu zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Nezbytná péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří 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,

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 zaměstnanci zařízení školního stravování,

 zaměstnanci České pošty, s. p.,



 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce 

prvku kritické infrastruktury,

 zaměstnanci justičních orgánů – soudů a státních zastupitelství, 

 primátorem, starostou města/obce a jejich zástupcem, který jej zastupuje v době jejich 

nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nebo starosta města/obce nevykonávají funkci.

 a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Nezbytná péče o děti bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech, v minimálním 

rozsahu od 06.00 hodin do 20.00 hodin v pracovních dnech.

Odůvodnění

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného 

zájmu, zejména z důvodu zajištění plnění neodkladných úkolů souvisejících s odvrácením 

nebezpečí ohrožení životů, zdraví, majetku a uspokojování základních životních potřeb 

obyvatel žijících v území Karlovarského kraje, a to v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 196 

ze dne 26. února 2021 o vyhlášení nouzového stavu z důvodu prokázání výskytu a šíření nových 

mutací nákazy virem SARS-CoV-2, který způsobuje závažné onemocnění COVID-19, 

na území ČR. Toto rozhodnutí je vydáno dle ustanovení § 14 odst. 4 písm. c), ve spojení 

s ustanovením § 14 odst. 6 krizového zákona, a to v souladu, na základě a k provedení usnesení 

vlády ČR č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizových opatření. 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 krizového zákona přípustné 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.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem vydání a po dobu vyhlášeného nouzového stavu. 

           Ing. Petr Kulhánek, v. r.
                                                                                                       hejtman
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