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USNESENÍ 

KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ČELÁKOVIC 

ze dne 16. dubna 2020 č. 14 

 

o přijetí opatření k ochraně obyvatel města 

 

 

Krizový štáb města Čelákovic 

 

v návaznosti na přijatá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a 

krizová opatření vlády České republiky z důvodu ohrožení zdraví obyvatel v souvislosti 

s prokázáním koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, v době vyhlášeného nouzového 

stavu na území České republiky,  

 

po projednání přijal opatření k ochraně obyvatel města Čelákovic: 

 

1. Zrušuje usnesení Krizového štábu města Čelákovic č. 0/2020/4a., 0/2020/4b., 0/2020/4c., 

v části týkající se Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice a 1/2020/19. 

2. Nařizuje ředitelkám Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 

Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a Mateřské školy 

Čelákovice, J. A. Komenského 1856, příspěvková organizace, obnovit provoz mateřských 

škol v souladu s platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a metodikami 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a při splnění specifických hygienických 

podmínek s účinností od 25. května 2020, umožní-li to aktuální epidemiologická situace, a to 

z rozhodnutí zřizovatele. 

3. Doporučuje ředitelkám Mateřské školy Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 

Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace a Mateřské školy 

Čelákovice, J. A. Komenského 1856, příspěvková organizace, zabezpečit provoz mateřských 

škol i po dobu hlavních prázdnin v období od 1. července do 31. srpna 2020 bez přerušení, 

a to z rozhodnutí zřizovatele. 

4. Nařizuje ředitelce Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 

organizace a řediteli Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, 

obnovit provoz 1. stupně základních škol a zajistit organizované a zájmové aktivity 

nepovinného charakteru pro žáky 1. stupně formou školních skupin v souladu s platnými 

mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a metodikami Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy a při splnění specifických hygienických podmínek s účinností od 25. 

května 2020, umožní-li to aktuální epidemiologická situace, a to z rozhodnutí vlády ČR. 

5. Doporučuje ředitelce Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 

organizace, obnovit individuální výuku výhradně hudebního oboru při účasti nejvýše 1 

pedagog a nejvýše 1 žák v souladu s platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva 
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zdravotnictví a metodikami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a při splnění 

specifických hygienických podmínek s účinností od 11. května 2020, umožní-li to aktuální 

epidemiologická situace, a to z rozhodnutí vlády ČR. Není doporučeno zahájení výuky 

v ostatních oborech (taneční, výtvarný, literárně dramatický) a realizace výuky při počtu 

nejvýše 5 žáků do 30. června 2020, a to z rozhodnutí zřizovatele. 

6. Nařizuje ředitelce Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, 

zachovat přerušení provozu školského zařízení až do 30. června 2020, a to z rozhodnutí 

zřizovatele. 

7. Zakazuje ředitelkám a řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Čelákovice 

organizovat jakékoliv školní výlety, zotavovací akce, soutěže, přehlídky atp. ve školách i 

mimo ně do 30. června 2020. 

8. Oceňuje a váží si práce především pedagogických pracovníků, ale i nepedagogických 

pracovníků, kterou vykonávají ve prospěch škol, školských zařízení, dětí a žáků v době 

nouzového stavu a zákazu osobní přítomnosti dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. 

9. Doporučuje zřizovatelům/provozovatelům soukromých jeslí, soukromých mateřských škol, 

soukromých základních škol, soukromých odborných učilišť, soukromých středních škol a 

soukromých vyšších odborných škol obnovit jejich provoz s přihlédnutím k platným 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, metodikám Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy za předpokladu splnění specifických hygienických podmínek a se zohledněním 

aktuální epidemiologické situace v termínu dle jejich možností. 

10. Bere na vědomí zprávu velitele Městské policie Čelákovice dle usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic č. 13/2020/7 a oceňuje její věcnost. 

11. Bere na vědomí informace od ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřízených 

městem Čelákovice ve věci požadavku na zásobování těchto organizací dezinfekcí ze strany 

zřizovatele pro období do 30. června 2020 v tomto orientačním množství: 

- Mateřská škola Čelákovice, Přístavní 333, p. o.: 50 l; 

- Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, p. o.: 30 l; 

- Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, p. o.: 30 l;  

- Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.: 250 l; 

- Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, p. o.: 200 l; 

- Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, p. o.: 50 l; 

- Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, p. o.: 20 l; 

- Městské muzeum v Čelákovicích, p. o.: 10 l; 

- Kulturní dům Čelákovice, p. o.: 4 l; 

- Městská knihovna Čelákovice, p. o.: 120 l; 

- Čelákovická sportovní, p. o.: 260 l; 

- Technické služby Čelákovice, p. o.: 100 l; 

- Pečovatelské služba Čelákovice, p. o.: 50 l. 

12. Ukládá předsedovi Krizového štábu města Čelákovic zabezpečit pro potřeby škol zřízených 

městem Čelákovice 80 bezkontaktních teploměrů a 5 000 ks jednorázových roušek a zvážit 

pořízení generátorů ozonu pro každou základní školu zřízenou městem Čelákovice. 

13. Ukládá starostovi města a předsedovi Krizového štábu města Čelákovic informovat 

bezodkladně o aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 na území 

města Čelákovic a přijatých usneseních Krizového štábu města Čelákovic členy 

Zastupitelstva města Čelákovic, tajemníka Městského úřadu Čelákovice, ředitele 

příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice a ředitelku společnosti Q – BYT 

Čelákovice, spol. s r.o., a občany města. 
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Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic jsou platná dnem jejich zveřejnění a 

účinná od 17. dubna 2020. 

 

Výše uvedená usnesení Krizového štábu města Čelákovic platí do odvolání. 

 

 

Ing. Josef P á t e k     Ing. Petr S t u d n i č k a, PhD. 

předseda Krizového štábu města Čelákovic místopředseda Krizového štábu města Čelákovic 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne 16. dubna 2020 


