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Usnesení 
19. mimořádné schůze rady městského obvodu 
konané dne 17.03.2020 

  

čís. 2374/RMObM-JIH/1822/19 
- 

2374/RMObM-JIH/1822/19 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Bc. Martin Bednář 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Dagmar Hrabovská 

místostarostka 
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Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: 17.03.2020 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

2374/RMObM-JIH/1822/19 OSK/RMOb/00
64/20 

Provoz mateřských škol 
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(zn. předkl.) 
OSK/RMOb/0064/20 
Provoz mateřských škol 
  
Usnesení číslo: 2374/RMObM-JIH/1822/19 

OŠK 

Rada městského obvodu Ostrava-Jih 

1) rozhodla 

  
o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností 
od 19.03.2020 do odvolání 

  
2) rozhodla 

  
o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské 
školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž 
zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů 
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále 
pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi 
a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností 
od 19.03.2020 do odvolání 

  
 

 


