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ROZHODNUTÍ
o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let
Hejtman Jihomoravského kraje podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení vlády č. 196
ze dne 26.02.2021, kterým byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav,
podle usnesení vlády č. 200 a usnesení vlády č. 212, obě ze dne 26.02.2021 a usnesení vlády č. 292 ze dne
15.03.2021, vydaných podle ustanovení § 5 písm. a) až e) a ustanovení § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
mění rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let č. j. JMK 32164/2021 ze dne 27.02.2021,
rozhodnutí č. j. JMK 33438/2021 ze dne 02.03.2021, rozhodnutí č. j. JMK 34219/2021 ze dne 03.03.2021,
rozhodnutí č. j. JMK 35335/2021 ze dne 08.03.2021 a rozhodnutí č. j. JMK 40541/2021 ze dne 12.03.2021,
kterými bylo nařízeno určeným školám a školským zařízením vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do
10 let tak, že se do výčtu povolání zákonných zástupců ve výrokové části těchto rozhodnutí doplňuje bod:
-

starostové obcí,

a to s účinností od 16.03.2021 do 21.03.2021, respektive do konce účinnosti usnesení vlády č. 212 ze dne
26.02.2021, pokud dojde k prodloužení jeho účinnosti.

Odůvodnění
Rozhodnutími uvedenými ve výroku rozhodnutí nařídil hejtman Jihomoravského kraje určeným školám
a školským zařízením vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let; současně bylo výše uvedenými
rozhodnutími stanoveno, že vykonávání péče se vztahuje k dětem, jejichž zákonní zástupci vykonávají určitá
povolání, a byl určen okruh těchto povolání, a to na základě usnesení vlády č. 212 ze dne 26.02.2021.
Rozhodnutí byla vydána k zabezpečení vykonávání péče o děti z důvodu naléhavého obecného zájmu
neodkladného odvrácení nebezpečí ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 196 ze dne 26.02.2021 a zejména souvisejícím omezením
provozu škol a školských zařízení unesením vlády č. 200 ze dne 26.02.2021.
Dne 15.03.2021 bylo vydáno usnesení vlády č. 292, kterým bylo změněno usnesení vlády č. 212 ze dne
26.02.2021 tak, že do výčtu povolání, zákonných zástupců, o jejichž děti ve věku 2-10 let určené školy a školská
zařízení vykonávají péči, bylo s účinností ode dne 16.03.2021 vloženo: “- starostové obcí”. To znamená, že od
tohoto dne mohou určené školy a školská zařízení vykonávat péči také o děti starostů obcí. V tomto smyslu je
nutno změnit i již vydaná rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje, kterými bylo vykonávání péče zařízeno
konkrétním školám a školským zařízením.
Ostatní podmínky pro vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci vykonávají
profese, uvedené v těchto rozhodnutích, zůstávají nezměněny.
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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.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.03.2021.

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje
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