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NS/4 – COVID-19/1.8 

Změna č. 7 

OPATŘENÍ 

hejtmana Zlínského kraje 

ze dne 1. března 2021 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění usnesení vlády České 

republiky č. 292 ze dne 15. března 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, změny č. 2 č.j. NS/4 – COVID-19/1.3 ze dne 2. března 2021 

a změny č. 3 č.j. NS/4 – COVID-19/1.4 ze dne 7. března 2021, změny č. 4 č.j. NS/4 – COVID-19/1.5 ze dne 

9. března 2021, změny č. 5 č.j. NS/4 – COVID-19/1.6 ze dne 11. března 2021 a změny č. 6 č.j. NS/4 – COVID-

19/1.7 ze dne 16. března 2021 následovně:  

 

V příloze č. 2 se u Mateřské školy Zlín, Slínova 4225, Zlín navyšuje kapacita – počet dětí z „2 skupiny, 56 

dětí“ na „3 skupiny, 84 dětí“.  

 

Do přílohy č. 2 se doplňuje nový řádek tabulky pod řádek „Academic School, Mateřská škola a základní škola, 

s.r.o., mateřská škola, J. E. Purkyně 365, Uh. Hradiště“: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Academic School, 
Mateřská škola a 
základní škola, 
s.r.o., mateřská 
škola, Sadová 
1385, 
Uh. Hradiště 

110009321 pondělí - pátek 06:00-17:00 1 skupina 
25 dětí 

 

 

Ostatní ustanovení opatření včetně příloh č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.  

 
Změny nabývají účinnosti dne 22. března 2021. 
 
 
Ve Zlíně dne 18. března 2021 
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