
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26. února 2021 č. 212 

 
o přijetí krizového opatření  

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila 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 a ve smyslu § 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, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o 
přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) 
krizového zákona. 
 
Vláda 
 
I. nařizuje 
 
1. s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. 
hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit 
školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož 
předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči 
o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou: 

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,  

 zaměstnanci obecní policie,  

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,  

 zaměstnanci 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, ve znění pozdějších předpisů,  

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,  

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 
zabezpečení, 

 zaměstnanci Finanční správy České republiky, 

 příslušníky ozbrojených sil, 

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, 

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského 
zařízení, 

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,  

 zaměstnanci zařízení školního stravování,  

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce 
prvku kritické infrastruktury, 

 zaměstnanci České pošty, s. p., 
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského 
zařízení,  
 
2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,  
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3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město 
Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,  

4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,  

5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení 
poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v 
procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 2 do 10 let; 
 
II. umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 
krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, 
pro jejichž děti ve věku od 2 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská 
zařízení určené podle bodu I/1; body I/2 až I/5 se použijí obdobně. 
 
 
Provedou:  
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,  
hejtmani krajů a primátor hlavního města Prahy,  
určená škola nebo školské zařízení,  
zřizovatelé určených škol a školských zařízení,  
starostové obcí s rozšířenou působností 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 



Obec Název zařízení IZO zařízení IČO Jméno  ředitele školy/zařízení
Mobilní telefon na 

ředitele školy/zařízení

E-mailová adresa na ředitele 

školy/zařízení

Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615 600130096 43379516 Mgr. Hana Kopecká 566 550 401 kopecka.h@zsbystrice.cz

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, 

příspěvková organizace, (pracoviště MŠ Pohádka, ul. 

Nádražní)

600129055 75021935 Mgr. Vlasta Moncmanová 739 093 010 moncmanova.skolka@bystricenp.cz

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, 

Wolkerova 2941
600086682 70910987  Mgr. Miloš Fikar 602 610 798 milos.fikar@zswolkerova.cz

Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod, (až po 

naplnění kapacity pracoviště MŠ Husova při ZŠ a MŠ 

Wolkerova 2941)

670000051 75015196 Mgr. Štěpánka Sýkorová 605 909 202 sykorova@mshb.cz

Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres 

Pelhřimov
600061370 70504539 Mgr. Tomáš Jůzl 777 742 529 reditel.halkova@zshumpolec.cz

Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 600061124 70983399 Bc. Marcela Němcová 725 122 316 marcela.nemcova@mshumpolec.cz

Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres 

Havlíčkův Brod
600086704 70946281 Ing. Milan Janda 604 458 461 janda.milan@echotebor.cz

Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres 

Havlíčkův Brod
600085830 70156701 Eva Niklová 732103550 materska.skola@chot.cz

Školní jídelna Chotěboř, Smetanova 603, okres 

Havlíčkův Brod
600087492 70156719 Jaroslava Smejkalová 569 626 629 chotebor.jidelna@tiscali.cz

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková 

organizace
600117308 400866 Mgr. Bc. František Svoboda 731 420 000 reditel@zsrosi.cz

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, 

příspěvková organizace
600116417 70993165  Mgr. Lenka Mončeková 603 567 649 moncekova@msmozaikaji.cz

Základní škola T.G.Masaryka Moravské Budějovice, 

náměstí Svobody 903, okres Třebíč
600121721 47443456 Mgr. Miloš Březina 602 573 145 brezina@zsmb.cz

Mateřská škola Moravské Budějovice, příspěvková 

organizace
600121062 75023644 Bc. Jitka Němcová 734 769 261 ms.nemcova@seznam.cz

Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 600122344 44065868 Mgr. Věra Špačková 568 620 409 vera.spackova@zshusova.cz

Mateřská škola Náměšť nad Oslavou Husova, 

příspěvková organizace
600121101 70987815 Ing. Jitka Braunová 702 090 880 mshusova@tiscali.cz

Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra 

Čecha 860, okres Žďár nad Sázavou
600130193 60574674 Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D 778 499 868 augustyn@zs2nmnm.cz

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková 

organizace
600129799 70995559 Mgr. Soňa Šikolová 773 779 611 sona.sikolova@nmnm.cz

Základní škola Pacov 600061442 75000474 Mgr. Jaromír Havel 607 939 224 reditel@zspacov.cz

Seznam určených mateřských a základních škol a školských zařízení, které vykonávají nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let dle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021 v Kraji Vysočina 

od 27. 2. do 21. 3. 2021
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Mateřská škola Za Branou 600060896 75000571 Bc. Dana Maděrová 777 025 907 ms.zabranou.pacov@seznam.cz 

Školní jídelna Pacov 600061591 75000679 Věra Dvořáčková 565 442 192 sj.pacov@tiscali.cz

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, 

příspěvková organizace
600061485 70876100 Mgr. Luděk Charouzek 777 267 812 reditel@zs-prazska-pe.cz

Mateřská škola Pelhřimov, příspěvková organizace 

(pracoviště MŠ Pražská)
600060934 70992681 Mgr. Věra Harudová 778 772 287 msprazska@mupe.cz

Záklaní škola Světlá nad Sázavou, Komenského 234, 

příspěvková organizace
600086755 75017059 PhDr. Jana Myslivcová 724 152 642 zskomenskeho@hbnet.cz

Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 698, 

příspěvková organizace 
600086119 75017211 Jaroslava Chládová 777 550 581 lanecka.skolka@gmail.com

Základní škola Telč Hradecká 234, příspěvková 

organizace
600117138 70852171 Mgr. Miluše Remešová 773 071 699 reditelka@zshradeckatelc.cz

Mateřská škola Telč, příspěvková organizace 600116603 71000348 Bc. Jarmila Horníková 778 773 800 mstelc@ji.cz

Školní jídelna - Gymnázium Otokara Březiny a Střední 

odborná škola Telč
600014754 60545941 Mgr. Bc. Lenka Procházková 704 369 104 prochazkova@gymnsostelc.cz

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 

342
600122298 67008381 Mgr. Vítězslav Bártl 736 514 939 bartl@zskopce.cz

Mateřská škola Třebíč, Benešova ul., příspěvková 

organizace (až po naplnění kapacity ZŠ a MŠ Třebíč, 

Na Kopcích)

600121283 70994692 Mgr. Miloslava Brančíková 777 232 177 ms.benesova@atlas.cz

Velké Meziříčí Základní škola Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 600130347 70282226 Mgr. Eva Bednářová 724 567 060 bednarova@zs-oslavickavm.cz

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková 

organizace (pracoviště MŠ Nad Plovárnou)
600129411 70993114 Mgr. Zdeňka Požárová 772 721 917 reditelkams@skolkavm.cz

Žďár nad Sázavou Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 600130339 43380123 PaedDr. Jaroslav Ptáček 566 630 171 skola@4zszdar.cz

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková 

organizace
600129501 71001565 Mgr. Iveta Klusáková 739 036 151 klusakova@mszdar.cz

Polná Základní škola Polná, okres Jihlava 600117332 48461539 Mgr. Zdeněk Dvořák 567 212 405 zakladni.skola@polna.cz

Strážek
Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková 

organizace  
600130258 70998779 Mgr. Anna Knoflíčková 731 107 933 zs.strazek@seznam.cz

Základní škola Hrotovice 600121691 47438312 PaedDr. František Kašpárek 568 860 287 reditel@zshrotovice.cz

Mateřská škola Hrotovice 600120902 75022818 Bc. Vladimíra Dobrovolná 568 860 229
reditel@mshrotovice.cz; 

skolkahrotovice@seznam.cz
Základní škola Ledeč nad Sázavou, příspěvková 

organizace
600086739 71008951 Mgr. Jaroslav Šťastný 569 726 420 zsledec@seznam.cz

Mateřská škola Ledeč nad Sázavou 600086488 71004084 Jarmila Dvořáková 731 156 917 msledec@seznam.cz

Ždírec nad Doubravou
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad 

Doubravou
600086992 70909709 Mgr. Ota Benc 774 115 270 reditel@skola.zdirec.cz

Základní škola Třešť 600117341 48460362 PaedDr. Václav Trnka 736 487 050 reditel@zs-trest.cz
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Mateřská škola Třešť, příspěvková organizace 600116638 71003665 Mgr. Eva Chvátalová 728 198 481 reditelka@mstrest.cz

Černovice
Základní škola a Mateřská škola Černovice, 

příspěvková organizace
600061337 62540106 Mgr. Jaroslav Hubata - Vacek 603 838 394 zs.cernovice@worldonline.cz

Třešť
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Přihláška k poskytování péče 
podle usnesení vlády č. 212 ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření 

 
Krizové opatření se od 27. 2. 2021 týká zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, 
jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů, 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, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu 
sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci 
vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy sociálního 
zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky, 
příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu 
cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského 
zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci 
zařízení školního stravování, zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů 
na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury, zaměstnanci České pošty, s. p., a to bez 
ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 
 
Jméno dítěte/žáka: 
 
Datum narození dítěte/žáka: 
 
Název určené školy/školského zařízení: 
 
Návrh na rozsah péče (např. začátek a konec během dne, které dny v týdnu atd.):  
 
 
Informace pro školu (zde uveďte informace důležité pro zajištění péče, např. dlouhodobé 
onemocnění, zdravotní handicap, apod.): 
 
Navrhovaný den nástupu:  
 

__________________________________________________________________________ 
 
Jméno rodiče/zákonného zástupce (zaměstnance skupiny profesí dle krizového opatření): 
 
 
Zaměstnavatel rodiče/zákonného zástupce: 
 
 
Potvrzení zaměstnavatele (funkce, podpis, razítko): 
 
 
Kontakt na rodiče/zákonného zástupce (telefon nebo e-mail): 
 
Prohlašuji, že dítě je bez příznaků onemocnění. Beru na vědomí, že nejpozději v den nástupu 
do školy nebo školského zařízení je nezbytné sdělit těmto zařízením případné další informace 
důležité pro zajištění péče o dítě, např. dlouhodobé onemocnění, zdravotní handicap, dietní 
potřeby, atd. Prohlašuji, že jsou mi známy veškeré informace související s poskytováním péče 
o dítě a souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném k účelu zajištění této 
péče.  
 
V …………. ……………dne………………… 
 
 
Podpis rodiče/zákonného zástupce ……………………..     
    


