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Informace k usnesení vlády 

o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí 
 
Určeno pro:  
1. kraje a hl. m. Praha  
2. obce (příp. svazky obcí) - zřizovatele určených škol a školských zařízení (prostřednictvím 
krajů a hl. m. Prahy)  
3. určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy)  
 
Kontaktní linka MŠMT:  
• +420 771 139 410  

• +420 771 139 398  

 
Vláda nařídila usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření v souladu s 
krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy, aby s účinností od 14. října 2020 00:00 
hod. v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče 
o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou 
zaměstnanci  

− bezpečnostních sborů;  

− obecní policie; 

− poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;  

− příslušníci ozbrojených sil; 

− 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; 

− sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; 

− zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení; 
 

Rozsah krizového opatření nelze rozhodnutím hejtmanů nebo primátora hl. m. Prahy rozšiřovat o 
další cílové skupiny zaměstnanců.   
 
Vláda zároveň rozhodla, že v období od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 dojde i k uzavření 1. stupně 
základních škol. Mateřské školy naopak zústávají v provozu. 
 
Povinnosti kraje a hl. m. Prahy:  
 
1. zjišťovat potřebu zajištění takové péče u příslušných zaměstnavatelů výše uvedených profesí  
 
Doporučujeme se v první fázi spojit jak s dotčenými zaměstnavateli, tak s obcemi, případně obcemi 
s rozšířenou působností. 
Určení školy nebo školského zařízení je potřebné tam, kde není péče o děti výše uvedených profesí 
v době výkonu práce zajištěna a osoby vykonávající tyto profese nemohou z tohoto důvodu 
vykonávat práci.  
 

2. určit jednu nebo více škol nebo školských zařízení k výkonu takové péče  
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Zohlednit je potřebné zejména územní blízkost do bydliště anebo do zaměstnání a také kapacitu 
budovy a počtu zaměstnanců škol nebo školských zařízení. Je nutné pamatovat na to, že základní 
školy zároveň musejí v tomto období zajišťovat výuku svých žáků distančním způsobem. Určit je 
možné jakékoliv školy nebo školská zařízení zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí. Určeno může 
být jak jedno zařízení, tak větší počet.   
V případě, že určená škola nebo školské zařízení nemá školní jídelnu, která by zajišťovala 
stravování, určí kraj nebo hl. město Praha také školní jídelnu zajišťující stravování pro děti v péči 
určené školy nebo školského zařízení.  
V rámci určení školy nebo školského zařízení je také možné určit i jiné místo nebo místa výkonu 
péče o děti – například sídlo zaměstnavatele výše uvedených profesí, pokud s tím zaměstnavatel 
souhlasí. Místo je tedy možné určit i mimo místa poskytovaného vzdělávání a služeb zapsaná 
v rejstříku škol a školských zařízení (nejedná se totiž o činnost školy nebo školského zařízení podle 
školského zákona).  
Výběr škol a školských zařízení je vhodné konzultovat s dotčenými zřizovateli a obcemi s rozšířenou 
působností. 
 
3. určit, o děti kterých zákonných zástupců bude určená škola nebo školské zařízení pečovat a v 
jakém rozsahu zejména časovém  
 
Určení bude mít zpravidla podobu výčtu konkrétních zaměstnavatelů a časového rozsahu, kdy 
bude škola nebo školské zařízení péči zajišťovat. Časový rozsah musí odpovídat potřebě 
zaměstnanců – zákonných zástupců tak, aby mohli vykonávat své povolání.  
 
4. sdělit určení příslušné škole nebo školskému zařízení a zřizovateli  
 
Kraj oznámí určené škole nebo školskému zařízení, že bylo určeno, a sdělí mu rozsah péče, kterou 
bude zajišťovat. Dále kraj o určení školy nebo školského zařízení informuje zřizovatele této školy 
nebo školského zařízení, je-li to vhodné, tak i místně příslušnou obec s rozšířenou působností.  
 
5. zajišťovat informovanost určené školy nebo školské zařízení a zřizovatele  
 
Koordinovat určená zařízení a komunikaci mezi zaměstnavateli a určenými školami nebo školskými 
zařízeními.  
 
6. informovat MŠMT bez zbytečného odkladu po určení školy nebo školského zařízení o tom, jaké 
školy nebo školská zařízení určil a jaký je rozsah určené činnosti podle bodu 3 a případné změny v 
těchto údajích. Informování bude po pracovní linii probíhat průběžně pomocí zadávání a 
aktualizování dat do společného sdíleného souboru (přístup bude rozeslán vedoucím školských 
odborů krajských úřadů).  
 
V případě, že určená škola nebo školské zařízení nemá dostatek zaměstnanců na zabezpečení 
péče, nabízí se několik řešení:  

− určit další školu nebo školské zařízení a děti rozdělit,  

− určit další školu nebo školské zařízení s tím, že zaměstnanci tohoto dalšího určeného 
subjektu budou vykonávat péči v budově prvního určeného zařízení nebo na jiném 
určeném místě. V případě, že má zaměstnanec v pracovní smlouvě určené jako místo 
výkonu práce shodné s místem výkonu práce v určené škole, lze toto řešení přijmou i bez 
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změny pracovní smlouvy dotčených zaměstnanců. Nadřízeným bude v tomto případě stále 
ředitel školy, ve které mají uzavřenou svou pracovní smlouvu.  

 
Povinnosti určené školy nebo školského zařízení  
Vykonávat péči svými zaměstnanci spočívající zejména ve  

− vytvoření podmínek pro distanční výuku dětí (kterou zajišťuje jejich kmenová škola);  

− dozoru a dohledu zletilou osobou; 

− stravování (za tím účelem může být v provozu školní jídelna);  

− vedení základní evidence docházky dětí.  
 
Všechny aktivity a péči je nutné vykonávat ve skupinách maximálně 30 dětí. Různé skupiny nesmí 
přicházet do styku při žádných činnostech. Počet dospělých není omezen, ale měl by být obdobný 
jako při běžné činnosti škol a školských zařízení.  
 
Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.  
 
Péče vykonávaná školským zařízením není standardní činností v režimu školských předpisů. 
Obecná pravidla pro činnost škol a školských zařízení včetně stravování se uplatní pouze 
přiměřeně. Pracovníci vykonávající péči o děti nemusí mít nutně odbornou kvalifikaci 
pedagogických pracovníků. Vykonává-li však práci pedagogický pracovník, jedná se v tomto 
případě o výkon práce podle jejich pracovní smlouvy a uplatňují se předpisy pro rozsah přímé a 
nepřímé pedagogické činnosti dle standardní právní úpravy a další pracovně právní předpisy. 
Ředitel může nařídit práci přesčas.  
Na určené školy nebo školská zařízení (respektive na děti, o které budou pečovat) se nevztahuje v 
rozsahu výše uvedených povinností usnesení vlády ze dne 12. října 2020 o zákazu osobní 
přítomnosti žáků a studentů ve školách nebo školských zařízeních, jelikož usnesení vlády o určení 
škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí je k tomuto usnesení 
usnesením speciálním – jde o výjimku z pravidla o zákazu osobní přítomnosti žáků.  
 
Povinnosti zřizovatelů určených škol nebo školských zařízení  
Poskytovat součinnost za účelem plnění úlohy určené školy nebo školského zařízení a zajišťovat 
potřebné provozních výdaje (i zde platí § 180 a 182 školského zákona, které stanoví povinnost 
hradit výdaje škol a školských zařízení mimo ty hrazené ze státního rozpočtu).  
 
Ošetřovné  
Zákonní zástupci dětí ve věku od 3 do 10 let výše uvedených profesí, pro které kraj nebo primátor 

hl. m. Prahy určí školu nebo školské zařízení, nemají po dobu pobytu v takto určené škole nebo 

školském zařízení nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného 

zařízení (školy). 


