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Nařízení mimořádných opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku  

 

R O Z H O D N U T Í 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako věcně i místně příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), 

v řízení podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla takto: 

 

 

Právnické osobě: Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace, se sídlem Písek 184,  

739 84 Písek, IČ: 75026937 (dále jen „účastník řízení“)  

 

s e    n a ř i z u j e   
 

a) omezení provozu školského zařízení v místě poskytovaného vzdělávání Mateřské školy, Písek č. p. 60, 

739 84 Písek, a to uzavřením tříd Motýlci a Žabky, výše uvedené mateřské školy, do doložení negativního 

výsledku RT-PCR testu od osob, které byly shledány jako epidemiologicky významné kontakty osob, u 

kterých bylo prokázáno onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-

2, nebo ve výjimečných případech, kdy test nebude proveden, do 3.11.2020  

 

b) jednorázové provedení ohniskové dezinfekce dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem 

v prostorách Mateřské školy, Písek č. p. 60, 739 84 Písek v místnostech, kde se nemocné osoby 

pohybovaly, v sociálních zařízeních dětí a zaměstnanců, chodeb a úchopových míst (kliky dveří, stoly, 

židle, madla, vypínače, apod.), a dále provádění průběžné a pravidelné dezinfekce dezinfekčními 

prostředky s virucidním účinkem v objektu výše uvedené mateřské školy. 

 

Odůvodnění:  
Dne 21.10.2020 bylo Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“) na základě epidemiologického šetření u účastníka řízení zjištěno, že u 3 fyzických osob (2 

pedagogických pracovníků a 1 hospodařského pracovníka) bylo prokázáno onemocnění covid-19 způsobené 

novým koronavirem s označením SARS-CoV-2. Na základě výskytu uvedeného onemocnění u účastníka řízení 

a s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění správní orgán na základě vyhodnocení 

epidemiologicky významných kontaktů rovněž rozhodl v bodě a) o uzavření tříd Motýlci a Žabky v místě 

poskytovaného vzdělávání Mateřské školy, Písek č. p. 60, 739 84 Písek a o nařízení karantény celkem u 53 

fyzických osob (dětí a zaměstnanců) do 3.11.2020, nebo do doložení negativního výsledku RT-PCR testu. 
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2. str. rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. j. 54465/2020/FM/EPID ze dne 23.10.2020                       

Z dosavadních poznatků o přenosu nákazy vyplývá, že se uplatňuje zejména přenos kapénkami, kdy se virus 

zejména při kýchání a kašli v drobných kapénkách rozprašuje do okolí, kde je vdechnut dalšími jedinci. K přenosu 

dochází rovněž vzdušnou cestou. Dalším způsobem přenosu je přenos nepřímý, a to předměty kontaminovanými 

sekrety nemocného. Prostřednictvím kontaminovaných rukou se virus dostává na sliznice očí, úst, nosu dalších 

jedinců a proto je nezbytné, aby byl kontakt s ostatními osobami co nejvíce minimalizován, 

a to rovněž s ohledem na to, že se předpokládá vylučování původce nákazy již 1-2 dny před objevením prvních 

klinických příznaků osob podezřelých z nákazy nebo 5 dnů u bezpříznakových pozitivních pacientů.  

Fyzické osoby, které onemocněly novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 mohou způsobit nárůst 

nemocnosti u účastníka řízení. Cílem vydání uvedeného mimořádného opatření je zamezení dalšího šíření 

epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem SARS-CoV-2 u účastníka řízení.  

 

Správní orgán uvádí, že nařízené opatření v bodě b) je nezbytné s ohledem na způsob přenosu uvedeného 

onemocnění, kdy fyzické osoby účastníka řízení (2 pedagogičtí pracovníci a 1 hospodářský pracovník) se 

pohybovaly v prostoru tříd, sociálního zařízení zaměstnanců a dětí, na chodbách a v dalších prostorách objektu 

mateřské školy. Současně je účastník řízení v rámci mimořádných opatření povinen provádět průběžnou 

a pravidelnou dezinfekci v objektu mateřské školy, zejména sociálních zařízení, společných prostor 

a úchopových míst (kliky dveří, stoly, židle, madla, vypínače, apod.), neboť pravidelná dezinfekce snižuje riziko 

přenosu viru.  

 

Správní orgán uvádí, že toto mimořádné opatření má účastník řízení povinnost plnit ode dne doručení tohoto 

rozhodnutí. Délka omezení provozu uvedeného školského zařízení byla stanovena s ohledem na 14-ti denní dobu, 

nebo do doložení negativního výsledku RT-PCR testu od osob, které byly shledány jako epidemiologicky 

významné kontakty osoby, u které bylo prokázáno onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem 

s označením SARS-CoV-2, po kterou se nařizuje karanténa.  

 

Správní orgán upozorňuje na zákonnou povinnost dle § 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., kdy je účastník řízení 

povinen hlásit každý nový případ a podezření na onemocnění covid-19, na Krajskou hygienickou stanici 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  

 

Správní orgán uvádí, že odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí dle § 69 odst. 2 zákona 

č. 258/2000 Sb. je vyloučen přímo ze zákona, a to ve větě čtvrté § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.  

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a 83 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů od doručení písemného 

vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Dle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. 

odvolání nemá odkladný účinek. 
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