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Stanovisko 

K návrhu poslanců Václava Klause, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 61) 

 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska v souladu se svým dlouhodobým postojem 

vyslovilo podporu výše uvedenému poslaneckému návrhu zákona, jehož cílem je  

- zrušení povinného předškolního vzdělávání v podobě obsažené v § 34 a 34b školského 

zákona, a  

- zrušení snížení věkové hranice pro právo na přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání 

ve „spádové“ mateřské škole na dva roky věku dítěte a s tím spojené povinnosti obcí 

vytvořit tomu odpovídající kapacity v mateřských školách (s účinností od 1. 9. 2020). 

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska opakovaně upozorňuje na to, že institut 

povinného předškolního vzdělávání v podobě účinné od 1. 9. 2017 (s možností individuálního 

vzdělávání dítěte v zásadě bez jakýchkoliv pravidel a omezení, bez odpovídající metodické 

podpory mateřských škol v rámci jednorázového ověření úrovně dosahovaných kompetencí 

dítěte apod.) nemůže naplnit deklarovaný účel a znamená pouze další administrativní a 

personální zátěž na úrovni mateřských škol, resp. obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

Druhá výše uvedená změna pak byla provedena až v průběhu projednávání návrhu zákona č. 

178/2016 Sb. v Poslanecké sněmovně formou pozměňovacího návrhu bez jakékoliv 

kvalifikované analýzy jejího dopadu do praxe (z pohledu obcí jako majoritních zřizovatelů 

mateřských škol, z pohledu mateřských škol samotných i z pohledu rodin a jejich potřeb). 

 

V Praze dne 6. 2. 2018 

Pavla Katzová, 1. místopředsedkyně  
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