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Č. j. ZŠAZUŠ/224/2020 

Organizační informace 

k zajištění vykonávání péče o děti příslušníků bezpečnostních sborů, obecní 

policie, zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany 

veřejného zdraví, příslušníků ozbrojených sil, dále zaměstnanců obcí 

zařazených do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazených do 

krajských úřadů k výkonu sociální práce, poskytovatelů sociálních služeb  

a zaměstnanců určené školy. 

Na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za 

nouzového stavu č. 11/2020/COV19 bude Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská 

škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace od 25. 3. 2020 vykonávat péči o děti a 

mládež výše uvedených příslušníků a zaměstnanců. Ruší se rozhodnutí hejtmana Libereckého 

kraje č. 6/2020/COV19. 

Péče o děti od 3 do 10 let bude zajišťována na pracovišti mateřské školy Sídlištní 1228,  

464 01 Frýdlant. V případě většího počtu dětí od 6 do 10 let bude péče o tyto děti zajišťována 

v prostorách Domu dětí a mládeže Frýdlant, Mládeže 907, 464 01  Frýdlant. Stravování dětí 

je zajištěno v jídelně mateřské školy. Péče bude poskytována ve skupinách po nejvýše 15 

dětech.  

Běžná provozní doba mateřské školy je v pracovních dnech od 6:00 do 16:30 hodin, v případě 

potřeby je škola schopna zajistit péči o děti v době stanovené v rozhodnutí, tedy od 6:00 do 

20:00 hodin. Péči by bylo možné zajistit také o víkendech.  

Kontaktní osobou za Základní školu, základní uměleckou školu a Mateřskou školu, Frýdlant, 

okres Liberec, příspěvkové organizace je ředitel školy Mgr. Bc. Petr Kozlovský (telefon 

602 443 206, e-mail: petr.kozlovsky@zsazusfrydlant.cz).  

Ve Frýdlantu 26. 3. 2020 

 
Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
           ředitel školy 
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