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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

 

O b e c n á   č á s t  

 

 

Platný právní stav: 

 

V říjnu roku 2014 byl Parlamentem České republiky přijat zákon o poskytování péče o dítě v dětské 

skupině, jehož cílem bylo rozšíření možností péče o děti v předškolním věku (konkrétně od jednoho 

roku věku do zahájení povinné školní docházky). Současně s novým zákonem byla schválena 

daňová podpora, a to jak provozovatelům zařízení poskytujících tuto péči, tak rodičům dětí 

do zařízení umísťovaných. Navrhovatelé tohoto právního předpisu chtěli zejména podpořit rodiny 

s malými dětmi při slaďování rodinného a pracovního života a možnost rychlejšího návratu 

žen/mužů po rodičovské dovolené na trh práce.  

 

Od září roku 2015 je v Poslanecké sněmovně PČR vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

novela školského zákona, mimo jiné, zavádí (s danými výjimkami) v § 34 odstavci 1 povinné 

předškolní vzdělávání dětí, a to vždy od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku až do zahájení povinné školní docházky. Současná právní úprava zákona 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, by znamenala, že dítě může tuto 

povinnou předškolní docházku absolvovat nejen v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, 

popřípadě přípravné třídě základní školy, kde se systematické vzdělávání dětí uskutečňuje podle 

„Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ a je zajištěno pedagogickými 

pracovníky s odpovídající kvalifikací, avšak v jakémkoliv zařízení péče o děti, včetně tzv. dětských 

skupin, jejichž funkcí je především hlídání dětí a pravidelná péče o ně. 

 

 

Principy navrhované úpravy: 

 

Prostřednictvím této novely se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině 

tak, že dítě může zařízení poskytující tuto službu navštěvovat nikoliv do okamžiku zahájení povinné 

školní docházky, ale pouze do konce školního roku, v němž dosáhne věku pěti let. Povinné 

předškolní vzdělávání by pak naplňovalo v mateřské škole (včetně mateřských škol pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a mateřských škol při zdravotnickém zařízení), přípravné třídě 

základních škol či na přípravném stupni základních škol speciálních, a to podle „Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“ a pod vedením kvalifikovaných pedagogických 

pracovníků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce prostřednictvím této nově zaváděné 

povinnosti dosáhnout snížení počtu odkladů povinné školní docházky, kterých je v České republice 

stále mnoho (v některých lokalitách podíl dětí s odloženou povinnou školní docházkou dosahuje 

podle údajů MŠMT téměř 20 % populačního ročníku), pročež by mělo zajistit nejvyšší kvalitu 

procesu vzdělávání.  

 

 

Sociální dopady: 

 

Novela tohoto zákona umožní kvalifikované a pravidelné předškolní vzdělávání dětí pedagogickými 

pracovníky s odpovídajícím vzděláním, a to v rámci sítě kvalitních mateřských škol a školských 

zařízení zapsaných v rejstříku MŠMT. Toto vzdělávání bude dětem poskytováno bezúplatně. 

Novela zákona cílí zejména na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a tzv. vyloučených lokalit 
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– především mezi touto částí naší populace je nejvyšší podíl dětí s odkladem povinné školní 

docházky. V konečném důsledku by se tak měly zvýšit vzdělávací šance dětí žijících ve ztížených 

životních podmínkách. 

 

 

Dopady do podnikatelského prostředí:  
 

Dopad do podnikatelského prostředí by měl být minimální. 

 

 

Dopady na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí: 

 

Předkládaná novela zákona nebude mít dopad na státní rozpočet a ani rozpočty krajů a obcí. 

 

Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR 

Navrhovaná novela není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky ani mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána.  

 

 

 
Z v l á š t n í   č á s t 

 

K  části 1 
Návrh mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že dítě může 

zařízení poskytující tuto službu navštěvovat nikoliv do okamžiku zahájení povinné školní docházky, 

ale pouze do konce školního roku, v němž dosáhne věku pěti let.  

 

K části 2 

Účinnost je navržena tak, aby legisvakanční lhůta nečinila v praxi problémy. 
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V Praze 20. ledna 2016 

 

 

Marta Semelová, v.r. 

 

Alena Nohavová, v.r. 

 

Hana Aulická Jírovcová, v.r. 
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