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NS/4 – COVID-19/1.4 

Změna č. 3 

OPATŘENÍ 

hejtmana Zlínského kraje 

ze dne 1. března 2021 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021, které bylo vydáno v návaznosti  

na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 o vyhlášení nouzového stavu,  

 

MĚNÍM  

 

podle § 14 odst. 4 písm. c) a odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění vyhlášky č. 237/2003 Sb.,  

opatření hejtmana Zlínského kraje č.j. NS/4 – COVID-19/1.1 ze dne 1. března 2021 ve znění jeho změny č. 1 

č.j. NS/4 – COVID-19/1.2 ze dne 1. března 2021 a změny č. 2 č.j. NS/4 – COVID-19/1.3 ze dne 2. března 

2021 tak, že do přílohy č. 2 se doplňuje nový řádek tabulky a to: 

pod řádek „Mateřská škola Radost, Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo nám. 1365, okres Kroměříž, 

příspěvková organizace“ 

Mateřská škola, 
Kroměříž, Kollárova 
3945, příspěvková 
organizace 

600 117 448 pondělí – pátek 6:30 - 16:30   3 skupiny, 84 
dětí 

 

 

a pod řádek „Academic School, Mateřská škola a základní škola, s.r.o., mateřská škola, J. E. Purkyně 365,  

Uh. Hradiště“: 

Mateřská škola, 
Uherský Brod, 
Primátora Hájka 
2030, okres Uherské 
Hradiště  

 600 123 651  pondělí – pátek 6:30 - 16:00   2 skupiny, 56 
dětí 
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V příloze č. 2 se odstraňují z tabulky následující MŠ: 

 

Mateřská škola 
Spáčilova, Spáčilova 
3239, Kroměříž 

107 609 801 pondělí – pátek 6:15 - 16:15   5 skupin, 130 
dětí 

 

a 

Mateřská škola Olšava, 
Uherský Brod, U Školky 
2148, okres Uherské 
Hradiště, 

600 123 944 pondělí – pátek 6:30 - 16:00   3 skupiny, 84 
dětí 

 

Vzdělávací zařízení určená rozhodnutím zabezpečí péči o děti v souladu s vyhláškou č. 281/2001 Sb.  

v platném znění s účinností ode dne 8. března 2021 do skončení nouzového stavu. 

 
Ve Zlíně dne 7. března 2021 

 

 

 

………………………………………… 

Ing. Radim Holiš  

hejtman Zlínského kraje 
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