Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
Trutnov
Mentzlova 1
541 01 Trutnov, Voletiny
IDDS: 4zdmrpx
Č.j.: KHSHK 01757/2021/HDM.RK/Ti
V Rychnově nad Kněžnou dne 21. 01. 2021

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen
„KHS“), jako správní úřad věcně příslušný podle § 82 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“), a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona nařizuje podle
§ 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona toto mimořádné opatření
při epidemii:
Základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, Mentzlova 1,
541 01 Trutnov, Voletiny, IČO 70886598, se k zamezení dalšího šíření epidemie
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizuje omezení
provozu spočívající v uzavření všech tříd základní školy umístěné na adrese Mentzlova 1,
541 01 Trutnov, Voletiny.
Odůvodnění
Podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího
vzniku jsou zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními
fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi
některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení,
sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní
nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí,
jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.
Podle § 69 odst. 2 zákona mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném
rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je
to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel
zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky.
Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního
onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá
odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.
Podle § 82 odst. 2 písm. m) věty první zákona krajské hygienické stanici náleží nařizovat
mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření k ochraně
zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků
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a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhodovat
o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu.
Podle § 94 odst. 4 věty první zákona prvním úkonem v řízení podle § 82 odst. 2 písm. l), m), p)
a q) a § 84 odst. 1 písm. c) části textu před středníkem, písmen e) části textu před středníkem,
g), n), r), u), v) a x) je vydání rozhodnutí.
V Základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, Mentzlova 1, 541
01 Trutnov, Voletiny, dochází k nárůstu nemocnosti. Ke dni 20. 1. 2021 je v souvislosti
s onemocněním COVID-19 v karanténě či izolaci celkem 29 žáků z celkového počtu 89 žáků.
V souvislosti s onemocněním COVID-19 je dále v karanténě nebo izolaci celkem 13 pedagogů
z celkového počtu 23. Jelikož dochází k nárůstu pozitivních osob v předmětné základní škole,
a u více jak 30 procent pedagogických pracovníků a žáků došlo k potvrzení výskytu
onemocnění COVID-19 nebo nařízení karantény, nařizuje se omezení provozu spočívající
v uzavření všech tříd základní školy na adrese Mentzlova 1, 541 01 Trutnov, Voletiny.
V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19, kdy se jedná o nákazu přenášenou
vzdušnou cestou nebo přímým kontaktem, a vzhledem k posouzení epidemiologické situace
a místních podmínek bylo nařízeno mimořádné opatření. Každá epidemie infekčního
onemocnění je epidemickým procesem, skládajícím se ze tří základních článků: zdroj nákazy,
cesta přenosu a vnímavý jedinec. Při epidemickém šíření infekčního onemocnění hrozí riziko,
že bez přijetí mimořádných opatření dojde k nekontrolovatelnému šíření infekce v populaci
s možností vyčerpání kapacit zdravotnického systému k možnostem izolace a léčby se zásadním
dopadem na zdraví. Mezi nejvíce nebezpečné patří paralelní šíření, kdy jeden nemocný
současně nakazí více než jednoho člověka a dochází tak k masivnímu šíření infekce v populaci.
Hlavním cílem mimořádného opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit
epidemii v co nejkratším čase, a zajistit tak ochranu zdraví jednotlivých osob pobývajících v
Základní škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov, Mentzlova 1, 541 01
Trutnov, Voletiny
S ohledem na výše uvedené rozhodla KHS tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
zdravotnictví prostřednictvím Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem
v Hradci Králové. Odvolání proti rozhodnutí nemá v souladu s § 69 odst. 2 zákona odkladný
účinek.

Ing. Ivana Tichá
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
území pracoviště Náchod a Rychnov nad Kněžnou
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