Dodatek č.2
k opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péčeo děti a mládež za nouzového stavu ze

dne L3. Lo.2o2o,

č. j. KrÚ

7583o/2o2o

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje seznam určených škol a školských zařízení k vykonávání péčeo děti a
mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péčirodiče nebo jiný zákonný zástupce
v části 1) o bod 23) SpeciáIní základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč, místo
poskytovaného vzděIávání Košumberk 51, 538 54 Luže, tč: 72048905

2'

Tímto dodatkem se dále mění příslušný text opatření

a.

v části 1), ktený nově zní následovně:

,,Péčebude zajišťována dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
zaměstna nci bezpečnostníchsborů,

zaměstnanci obecní policie,
za

městna nci poskytovatel ů zd ravotních služe b,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v 5 1-]-5 odst. 1 a dalšízaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. L08/2oo6 Sb., o socíálních službách, ve znění pozdějšíchpředpisů,

_

sociální pracovníci zaiazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle
zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějšíchpředpisů,
sociální pracovníci a dalšíodbornípracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/L999 Sb., o sociálně-právníochraně dětí, ve znění pozdějšíchpředpisů,
zaměstnanci Úřadu práce českérepubliky,
zaměstnanci českésprávy sociáIního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
zaměstnanci Finančnísprávy českérepubliky,
příslušníkyozbrojených sil,
zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
pedagogickýmianebo nepedagogickými pracovníky určenéškoly nebo školskéhozařízení,

_
-

pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
zaměstnanci školských zaÍízenípro výkon ústavnía ochranné v'ýchovy,
zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci česképošty, s.p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určenéškoly nebo školského
zařízení. "

b.

a v části 2), kteni nově zní následovně:

,,...zajistí péčidětem, jejichž zákonní zástupcijsou:

zaměstna nci bezpečnostních sborů,
zaměstna nci obecní policie,

zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v s 115 odst. 1 a dalšízaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. Lo8/2oo6 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějšíchpředpisů,
sociální pracovníci zařazení k výkonu sociálnípráce na krajských a obecních úřadech podle
zákona č. 108/2006 Sb', o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
sociální pracovníci a dalšíodbornípracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějšíchpředpisů,
zaměstnanci Úřadu práce českérepubliky,

_
_
_
-

zaměstnanci českésprávy sociá!ního zabezpečenía okresních správ sociálního
zabezpečení,
zaměstnanci Finančnísprávy českérepubliky,
příslušníkyozbrojených sil,
zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
pedagogickýmianebo nepedagogickýmí pracovníky určenéškoly nebo školského zařízení,
pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavnía ochranné v'ýchovy,
zaměstnanci zařízení školního stravování,

zaměstnanci česképošty, s.p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určenéškoly nebo školského
zaťízení."

3. V ostatních částech zůstává opatření beze změn.

4. Tento dodatek nabývá účinnostidnem 2' LL.2o2o.
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rrÚ 8o48o/zo2o

Vyřizuje: Martin Kiss, vedoucí odboru školství
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