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4/2020
ROZHODNUTÍ
hejtmana Moravskoslezského kraje,
kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež
Na základě usnesení Vlády ČR č. 219 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření
a dle § 6 odst. 2 písm. e) zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a k provedení tohoto usnesení
určuji
níže uvedené školy nebo školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,
jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči
o děti 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:
Pro:


Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, Horymírova 1194/7, Město, 736 01 Havířov,
IČO 61988634

Péče bude ode dne 24. 3. 2020 poskytována dětem, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče
nebo jiný zákonný zástupce, a to v rozsahu 5 pracovních dní (od pondělí do pátku) od 06 hodin do 18 hodin.
Péče bude vykonávána ve skupinách nejvýše po 15 dětech.
Odůvodnění:
Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu ohrožení
životů a zdraví obyvatel v souvislosti s trváním výše uvedeného krizového stavu.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

www.msk.cz

Čj.: MSK 40564/2020

Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení Krizovému štábu
kraje cestou krizového štábu místně příslušné obce s rozšířenou působností.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 24. března 2020.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v.r.
hejtman kraje
Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Eduard Plšek
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