
  
 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE 
ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ 

 
 

Č.j.:  KHSZL 09961/2021                 Ve Zlíně, dne 21. dubna 2021 
Spisová značka: S-KHSZL/09961/2021/5.6.2/HDM/ZL/SED-01    
 
Vyřizuje: 
Ing. Hana Sedlářová, tel.: 577 006 789, e-mail: hana.sedlarova@khszlin.cz  
oprávněná úřední osoba 
 

Do datové schránky  

 

Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace 
IČ: 71007504 
Sokolská 3961 
760 01 Zlín 

 

  

  
 

R O Z H O D N U T Í 
 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“), jako věcně a místně 
příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně veřejného zdraví“), ve správním řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 citovaného 
zákona, rozhodla o nařízení mimořádného opatření při epidemii takto: 
 
Zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace, 
IČ: 71007504 se sídlem Sokolská 3961, Zlín, PSČ: 760 01  

 

se s okamžitou účinností od oznámení tohoto rozhodnutí 

 
uzavírá v celém provozu, 

 
a to až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření. 

 

Odůvodnění: 

 
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice 
(dále též „koronavirus“ nebo „COVID-19“).  
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Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví v rámci epidemiologického šetření zjistila, že v okrese Zlín je ke dni 21. 4. 2021 počet osob 
s COVID-19 přepočtený na 100 000 obyvatel za posledních 7 dní 259,32. 
 
V zařízení pro výchovu a vzdělávání Mateřská škola Zlín, Sokolská 3961, příspěvková organizace, 
IČ: 71007504 se sídlem Sokolská 3961, Zlín, PSČ: 760 01, bylo ke dni 21. 4. 2021 zjištěno 5 případů 
potvrzeného výskytu onemocnění COVID-19 a z tohoto důvodu byly na základě epidemiologického 
šetření vyhledány osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanými osobami a bylo jim nařízeno 
karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 
v minimální délce trvání 14 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Ukončení 
karantény je přitom možné po uplynutí výše uvedené doby v případě negativního výsledku RT-PCR 
testu (provedeného dle aktuálního algoritmu) a absence klinických příznaků onemocnění COVID-19.  
 
Konkrétně byla karanténa nařízena 1 pedagogickému pracovníkovi a 20 dětem, tedy osobám z rizika 
přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy. Izolace byla nařízena 5 osobám – 2 
pedagogickým pracovníkům, 2 dětem a 1 nepedagogickému pracovníkovi. Karanténa a izolace se tak 
dotkla 45 % dětí, které mají aktuálně možnost se vzdělávat a 30 % aktuálně vyučujících pedagogických 
pracovníků. Provoz mateřské školy je MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ č. 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. 4. 2021 omezen na osobní přítomnost: 
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných 
skupinách nejvýše 15 dětí,  
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a  
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení.  
 
Dle výše zmíněného opatření je osobní přítomnost na vzdělávání povolena dětem mateřských škol  
v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou:  
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,  
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, 
školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola 
dvouletá,  
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,  
e) příslušníci ozbrojených sil,  
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  
g) 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,  
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního  
zabezpečení, nebo  
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.  
 
Osobní přítomnost na předškolním vzdělávání je tedy povolena 49 dětem. Vzdělávání dětí probíhá 
ve 4 skupinách, kdy mají vždy dvě skupiny jedno společné hygienické zařízení.  
 
Ve výše uvedené situaci by další provoz školy a školského zařízení určený pro děti, kterým je povolena 
osobní přítomnost na vzdělávání dle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 
č. 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. 4. 2021, jednoznačně představoval nepřiměřené epidemiologické 
riziko a ohrožení veřejného zdraví, resp. je nutné neprodleně zamezit dalšímu vzájemnému kontaktu 
fyzických osob pracujících či navštěvujících uvedenou školu a školské zařízení. Z tohoto důvodu bylo 
rozhodnuto o uzavření školy a školského zařízení až do zásadní změny současné nepříznivé 
epidemiologické situace ve škole a školském zařízení. 
 
Proto orgán ochrany veřejného zdraví přistoupil k nařízení okamžitého preventivního protiepidemického 
opatření, které spočívá v uzavření celého provozu mateřské školy. 
 
Rozhodnutí se opírá i o data zveřejněná ÚZIS (viz prezentace dostupná zde: 
https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#
slide=id.p29), která potvrzují, že šíření onemocnění COVID-19 ve školách není zanedbatelné. 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29
https://docs.google.com/presentation/d/1rEaXGTexjmKZu2MUJGc6thr0RtZaWBJi/present?ueb=true#slide=id.p29
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Ve školách je dle výsledků epidemiologických šetření krajských hygienických stanic evidován 
dlouhodobě významný počet ohnisek nákazy COVID-19, s přihlédnutím k absolutním počtům 
onemocnění je školní kolektiv nejčastějším ohniskem dané nákazy. Z hlediska velikosti jde o ohniska 
spíše malá, ve kterých je průměrně evidováno 5,1 pozitivních případů na jedno zařízení. Důvodem může 
být včasné podchycení nákazy a dobrá sledovatelnost šíření v definovaných školských kolektivech. 
Incidence při otevření škol prudce stoupá mj. v závislosti na věku nemocných osob.  
 
Podle dat z ČR a zahraničí z analytické zprávy Think Tanku UK Vzdělávání 212 (viz prezentace: 
https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-
rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf):  

 od konce léta a během podzimu v ČR, ale i mnoha jiných zemích, stoupá incidence nemoci 
COVID-19 ve všech věkových skupinách, včetně dětí a mládeže;  

 u žáků středních škol je incidence obecně vyšší než u žáků základních škol (ZŠ);  

 u žáků 2. stupně ZŠ je incidence obecně nižší než u dospělých;  

 ihned po začátku školního roku se v ČR prudce zvyšuje incidence u žáků 2. stupně ZŠ a u žáků 
středních škol; související data však neumožňují jednoznačně deklarovat, zda k nákazám došlo 
ve školách, nebo mimo ně, ani do jaké míry přispěly tyto věkové skupiny k následnému nárůstu 
epidemie během října; během „podzimního lockdownu“ v ČR vzrostl podíl prokázaných nákaz 
u dětí ve věku 3–6 let v porovnání s ostatními věkovými skupinami; s jistým zpožděním tento 
podíl vzrostl i u dětí ve věku 0–2 roky; souvislost nákazy s pobytem v mateřských školách se 
jeví být u skupiny 3–6 letých dětí pravděpodobná, nicméně nelze prokázat, zda tento fakt 
významnou měrou ovlivnil celkový průběh epidemie.  

 
KHS ZK rozhodla postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona o ochraně veřejném zdraví 
o nařízení mimořádného protiepidemického opatření ve shora specifikovaném rozsahu, a to 
až do rozhodnutí o ukončení tohoto mimořádného opatření orgánem ochrany veřejného zdraví. 
 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho doručení 
k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze. Lhůta pro podání odvolání začíná běžet ode dne následujícího 
po doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí 
vydal, tj. u Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.  
 
Podle § 69 odst. 2 věta čtvrtá a pátá zákona o ochraně veřejného zdraví, nemá odvolání proti 
rozhodnutí o nařízení mimořádných opatření odkladný účinek. Osoby jsou povinny se 
mimořádnému opatření podřídit. 
 
 
Upozornění: 
 
Podle § 94 odst. 4 věta první zákona o ochraně veřejného zdraví je vydání rozhodnutí o mimořádných 
opatřeních nařízených podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona o ochraně veřejného zdraví prvním úkonem 
v řízení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                 Mgr. Ivana Lukašíková 
                                                                               ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých 
 
 

https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf
https://tarantula.ruk.cuni.cz/AKTUALITY-11899-version1-rizikovost_skolniho_prostredi_pro_sireni_COVIDu_19.pdf
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Rozdělovník:  
1x adresát (doručení do datové schránky) 
1x KHS ZK – ředitel 
1x KHS ZK – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
1x KHS ZK – odbor HDM 
1x KHS ZK – protiepidemický odbor     


		2021-04-21T15:32:50+0200
	Ivana Lukašíková 939c68319fdbc62f1b3eeda13fbf709713173c09




