
 

 

STANOVISKO VLÁDY 

k návrhu poslanců Zuzany Majerové Zahradníkové, Petra Dolínka, Věry Procházkové  
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, 

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 194) 

 

Vláda na svém zasedání dne 26. června 2018 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,  

o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala 

k němu neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, 

které je vhodné v rámci dalšího legislativního procesu zohlednit. 

1. Vláda v obecné rovině sdílí názor předkladatelů, že předškolní vzdělávání hraje důležitou 

roli ve vzdělávací soustavě a že je třeba zvyšovat prestiž povolání učitelů a učitelek 

mateřských škol, avšak jimi navržené opatření nepovažuje pro dosažení tohoto cíle 

za vhodné. 

2. Vláda zastává názor, že by měla být zachována určitá systematika a vnitřní 

konzistentnost okruhu významných dní, stejně jako jistá míra zdrženlivosti při doplňování 

nových významných dní. Přílišné rozšiřování jejich počtu by mohlo být na úkor jejich 

symbolické role a vést k devalvaci té charakteristiky, která měla předmětné dny činit 

opravdu významnými.  

3. Vláda dále připomíná, že tématu vzdělávání jsou již věnovány dva významné dny, a to 

Den narození Jana Ámose Komenského a Den vzdělanosti. Na druhou stranu, pokud by 

byl zaveden speciální významný den připomínající roli mateřských škol, mohlo by to 

vyvolávat legitimní otázky, zda by si svůj významný den nezasloužily i další neméně 

významné články vzdělávací soustavy, například základní a střední školy, které také 

nejsou výslovně spojeny se žádným z významných dnů. 

4. Za významný nedostatek předloženého návrhu zákona vláda pokládá, že v důvodové 

zprávě je sice vysvětlován význam role mateřských škol, chybí však zdůvodnění, proč 

by se měl připomínat právě 17. ledna. Toto datum se neváže k žádné významné události 
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spojené s historií mateřských škol a není důvodné ani z pohledu nastavení a organizace 

školního roku v mateřských školách. Předkladatelé sice zmiňují, že v některých státech 

bývalého východního bloku byl již Den mateřských škol uzákoněn, chybí však 

podrobnější informace o kontextu zavedení tohoto významného dne v jimi uváděných 

státech.  
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