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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 

 

Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje, vydaného na základě usnesení vlády č. 1033 ze dne 

12. října 2020, byly určeny školy k poskytování péče o děti ve věku od 3 do 13 let. Péče se 

poskytuje dětem zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci/příslušníci  

- bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, 

- obecní policie, 

- poskytovatelů zdravotních služeb,  

- 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  

- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech 

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

- odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí, 

- a zaměstnanci určené školy.  

Určené 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 Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace, IČ 854697, se 

sídlem Jilemnice, Komenského 288 

5. Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace,  

IČ 65635612, se sídlem Liberec III - Jeřáb, Proboštská 38/6 

6. Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace,  

IČ 43257721, se sídlem Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 2300/43 

7. Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace, IČ 72743778, 

se sídlem Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14 

8. Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková 

organizace, IČ 46750461, se sídlem Nový Bor, Boženy Němcové 539 

9. Základní škola Ivana Olbrachta Semily, příspěvková organizace, IČ 70155771, se sídlem 

Semily, Nad Špejcharem 574 

10. Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, IČ 43257089, se sídlem 

Tanvald, Sportovní 576 

11. Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  

IČ 71173854, se sídlem Turnov, Kosmonautů 1641 

12. Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace, IČ 00854794, se sídlem 

Turnov, Skálova 600; pracoviště Turnov, Alešova 1059 
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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 13 let, jejichž zákonní 

zástupci jsou zaměstnanci/příslušníci uvedení výše v tomto metodickém pokynu.  

 

Povinnosti určené školy: 

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

a to včetně 26. 10. – 30. 10. 2020. Doporučujeme předem zjistit zájem rodičů o umístění dětí 

v tomto období.  

Časový rozsah péče může být kratší, a to v závislosti na potřebách zaměstnanců/příslušníků tak, 

aby mohli vykonávat své povolání. 

Poskytovaná péče spočívá zejména v 

- zajištění výchovně-vzdělávací činnosti odpovídající věkové kategorii dětí a žáků; 

žákům vzdělávajícím se podle pravidel nastavených jejich kmenovou školou v rámci 

distančního vzdělávání vytvořit podmínky pro toto vzdělávání (zázemí, možnost využití 

školních nebo vlastních počítačů, podle možností pedagogická podpora…) 

- zajištění bezpečnosti dětí a žáků (dohled odpovídající věku, dodržování zásad osobní  

a provozní hygieny …) 

- zajištění celodenního stravování - není nutno plnit normy stanovené pro spotřební koš; 

úhrada nákladů za stravování je možná jednak podle jednotně nastavených normativů 

podle přílohy vyhlášky o školním stravování (tj. MŠ 3-6 let 43, Kč, MŠ 7 let a ZŠ 7-10 let 

54,- Kč, ZŠ 11-13 let 57,- Kč), jednak doložením dokladů prokazujících nákup potravin.  

- vedení evidence docházky dětí - k vykazování používejte vzorovou tabulku (viz příloha); 

souhrn denní docházky za daný pracovní týden zasílejte, prosím, vždy v pátek do 17:00 

hodin, nejpozději následující pondělí do 8.00 hodin na e-mail: eva.martinkova@kraj-

lbc.cz 

 

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 30 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 zaměstnanců je v tomto případě výkonem práce podle jejich pracovní smlouvy. U 

pedagogických pracovníků se uplatňují 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. října 2020 č. 1022 o zákazu osobní přítomnosti 
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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 

 

 

 

 

 

Ing. Jiřina Princová       Liberec 16. 10. 2020 

vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 


