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Metodický pokyn odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského 

úřadu Libereckého kraje 

k naplňování usnesení vlády o určení škol k výkonu péče o děti rodičů 

vybraných profesí 

 

Vláda nařídila usnesením ze dne 15. 3. 2020 č. 219 v souladu s krizovým zákonem 

hejtmanům, aby s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. v místech potřeby určili školu nebo 

školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče o děti ve skupinkách nejvýše 15 

dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci 

- bezpečnostních sborů,  

- obecní policie, 

- poskytovatelů zdravotních služeb, 

- orgánů ochrany veřejného zdraví,  

- ozbrojených sil, 

- a zaměstnanci určené školy.  

 

Liberecký kraj určuje školy: 

1. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková 
organizace, IČ 63154617, se sídlem Frýdlant, Purkyňova 510  

2. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace, IČ 46750045, se sídlem Česká 
Lípa, 28. října 2733 

3. Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace, IČ 71011170, se sídlem Jilemnice, Spořilovská 994  
4. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, IČ 72743212, se sídlem Liberec, 

Ještědská 354/88 
5. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace, IČ 72742879, se sídlem 

Jablonec nad Nisou, Liberecká 26 
6. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace, IČ 72550376, se sídlem 

Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10 
7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace, IČ 72048107, se sídlem 

Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13 
8. Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace,  

IČ 72048166, se sídlem Jablonec nad Nisou, Tichá 19 
9. Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ 

46750461, se sídlem Nový Bor, Boženy Němcové 539 
10. Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra Semily, příspěvková organizace, IČ 854841, se sídlem 

Semily, Jizerská 564 
11. Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, IČ 43257089, se sídlem Tanvald, 

Sportovní 576 
12. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, IČ 854794, se sídlem Turnov, Skálova 

600 
13. Základní škola Železný Brod, Školní 700, příspěvková organizace, IČ 70694974, se sídlem Železný 

Brod, Školní 700 

 

Uvedené školy jsou určeny výhradně pro děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní 

zástupci jsou zaměstnanci/příslušníci uvedení v prvním odstavci tohoto metodického 

pokynu.  
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Povinnosti určené školy 

Školy jsou povinny zajišťovat péči od pondělí do pátku v době od 6:00 hodin do 20:00 hodin. 

Časový rozsah může být odlišný v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků tak, aby 

mohli vykonávat své povolání. 

Poskytovaná péče spočívá zejména ve 

- vhodné výchovně-vzdělávací činnosti, 

- dozoru a dohledu, 

- stravování, 

- vedení základní evidence docházky dětí. 

Pokud určená škola zjistí, že její kapacita nepostačuje k uspokojení poptávky po péči o děti 

dle prvního odstavce, neprodleně informuje odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 

Krajského úřadu Libereckého kraje.  

 

Organizační zajištění péče 

Všechny aktivity a péče budou vykonávány ve skupinách maximálně 15 dětí, přičemž různé 

skupiny nesmí při žádných činnostech přicházet do styku.  

Počet pedagogických pracovníků není stanoven, ale měl by být obdobný jako při běžné 

činnosti škol. 

Péče vykonávaná školou není standardní činností v režimu školských předpisů. Obecná 

pravidla pro činnost škol včetně stravování se uplatní pouze přiměřeně. 

Péče je poskytována bezúplatně, a to včetně stravování. 

Výkon práce pedagogických pracovníků je v tomto případě výkonem práce podle jejich 

pracovní smlouvy a uplatňují se předpisy pro rozsah přímé a nepřímé pedagogické činnosti 

dle standardní právní úpravy a další pracovněprávní předpisy. Ředitel může nařídit práci 

přesčas. 

Na určené školy, respektive na děti, o které budou školy 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 školách nebo školských zařízeních - jde o výjimku z pravidla  

o zákazu osobní přítomnosti žáků. 

 

Povinnost zřizovatele určených škol 

Zřizovatelé určených škol jsou povinni poskytovat součinnost za účelem plnění úkolu určené 

školy a zajišťovat potřebné provozních výdaje v souladu s ust. § 180 a 182 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které stanoví povinnost hradit výdaje škol a 

školských zařízení mimo ty hrazené ze státního rozpočtu. 

 

 

Ing. Jiřina Princová       Liberec 17. 3. 2020 

vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 


