
 

STANOVISKO VLÁDY 

 

 

k návrhu poslankyň Marty Semelové, Aleny Nohavové a Hany Aulické Jírovcové na 

vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 

o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů  

(sněmovní tisk č. 700) 

 

 
Vláda na své schůzi dne 17. února 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících zákonů, a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas  především z těchto 

důvodů:  

 

1. Vláda nepovažuje za správné spojovat návrh na snížení horní věkové hranice dítěte, které 

může navštěvovat dětskou skupinu, s Parlamentem aktuálně projednávanou novelou 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 611), jak to 

činí předkladatelé návrhu zákona. Novela školského zákona výslovně připouští zajištění 

individuálního vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

do mateřské školy, např. tedy i v dětské skupině. 

  

2. V důvodové zprávě k novele školského zákona je blíže specifikováno, že způsob a forma 

vzdělávání dítěte závisí na rozhodnutí jeho zákonného zástupce – ten by měl mít možnost 

zvolit pro své dítě takové místo předškolního vzdělávání, které mu umožní kvalitně 

se připravit na vstup do základní školy, a to s ohledem na individuální potřeby jak dítěte, 

tak jeho rodičů. Vždy by se však mělo jednat o odůvodněné případy, neboť v povinném 

posledním ročníku předškolního vzdělávání by vzdělávání mělo probíhat především 

v zařízeních zapsaných ve školském rejstříku. Existuje řada vzdělávacích nabídek 

ze strany jiných předškolních zařízení (nezapsaných ve školském rejstříku), v nichž může 

být předškolní příprava dítěte realizována, ukáže-li se to v jeho případě jako řešení 

vhodnější. Tuto možnost předložený návrh zákona vylučuje. 

 

 

3. Návrh zákona vykazuje i vady legislativně technické, z nichž za zásadní je třeba 

považovat skutečnost, že návrh zákona je v předložené podobě nutné považovat 
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za nepřímou novelu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť 

zasahuje do vztahů regulovaných tímto zákonem, upravuje práva a povinnosti subjektů 

těchto vztahů (vymezuje subjekty, u nichž probíhá povinné předškolní vzdělávání), 

a to vše bez přímé změny textu školského zákona.   
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