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ROZHODNUTÍ
o nařízení vykonávání péče o děti a mládež
Podle ust. § 14 odst. 4 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení vlády č. 219/2020 ze dne 15. března
2020, vydaného podle § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuji:
I. Základní škole Břeclav, Slovácká 40, příspěvkové organizaci, se sídlem Slovácká 2853/40,
690 02 Břeclav, ISDS: hpkdtwx, IČO: 60680709 (dále jen „povinná osoba“), vykonávání péče o děti ve
věku od 3 do 10 let, o něž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný
zástupce, a kterými jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních
služeb, příspěvkových organizací Jihomoravského kraje v oblasti sociální, orgánů ochrany veřejného
zdraví, příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo
školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky povinné osoby,
II. Povinné osobě neprodleně provést opatření k převzetí dětí, uvedených v bodu I.,
III. Povinné osobě vykonávat péči o děti podle bodu I:
- po dobu do odvolání tohoto rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti a mládež,
- v místě, kde škola uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby podle rejstříku škol a školských
zařízení,
- včetně zajištění stravování dětí podle bodu I.,
- vykonávat péči o děti podle bodu I. ve skupinách po nejvýše 15 dětech, přičemž různé skupiny
nesmí přicházet do styku při žádných činnostech.

Odůvodnění
Rozhodnutí je vydáváno k zabezpečení vykonávání péče o děti z důvodu naléhavého obecného zájmu
neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel v souvislosti s trváním výše
uvedeného krizového stavu.
Doplňující informace:
Jmenný seznam dětí s uvedením věku, které tím přihlásí do péče povinné osoby, předají povinné osobě
zaměstnavatelé, uvedení v bodu I. rozhodnutí.
Úplata za péči ani za stravování dětí v péči školy a náklady školní jídelny se v tomto případě nehradí.
Péče vykonávaná školou a zajišťování stravování pro děti, o které škola pečuje, není standardní činností
v režimu školských předpisů. Obecná pravidla pro činnost škol a školských zařízení včetně stravování se
uplatní pouze přiměřeně.
Na určenou školu (respektive na děti, o které bude pečovat) se nevztahuje v rozsahu výše uvedených
povinností usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 201 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů ve
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školách nebo školských zařízeních, jelikož usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 je k dříve přijatému obecnému
usnesení speciální – jde o výjimku z pravidla o zákazu osobní přítomnosti žáků.
Zřizovatel školy a školní jídelny má povinnost poskytovat součinnost za účelem plnění úlohy určené školy
nebo školského zařízení a zajišťovat potřebné výdaje.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ust. § 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 18. 3. 2020

JUDr. Bohumil Šimek v. r.
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