POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k sněmovnímu tisku č. 366/0
kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o
změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
předkládá: Marta Semelová
1. V části první čl.I bod 1. nově zní:
„1. § 2 zní:
„§ 2
Služba péče o dítě v dětské skupině
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající
v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho do tří let věku dítěte. Od tří let do zahájení povinné
školní docházky spočívá tato činnost kromě toho i ve vzdělávání dítěte podle rámcového
vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo
domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“.“.
2. V části první čl. I se za dosavadní bod 2. vkládají nové body 3., 4., 5. a 6., které znějí:
„3. V § 5 odst. 5 zní :
„(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby pro děti ve věku od jednoho do tří let je
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele,
porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve
zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa5),
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost
pracovníka v sociálních službách6),
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo
vychovatele7),
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky8), nebo
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9).“.
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Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, (zákon o
uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k
výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

4. V § 5 se za odst. 5 doplňuje nový odst. 6, který zní:
„(6) Odbornou způsobilostí pečující osoby pro děti od tří let do zahájení povinné školní docházky je
odborná kvalifikace učitele mateřské školy.“.

5. § 8 zní:
„§8
Stravování
(1)
Poskytovatel je povinen dítěti poskytovat stravovací služby. Úhradu nákladů s ním
spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
(2)
Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu,
včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, se vztahují právní předpisy upravující činnosti
epidemiologicky závažné11) a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s
povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny
potravin10).“.

11 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky
potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti
potravin.

6. V § 10 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě,
respektive vzdělávacího plánu, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále
jen “plán výchovy a péče”) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický
vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení
anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují
jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(3)
Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, případně
vzdělávání, v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou
přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.“.
Dosavadní body 3. až 7. se označují jako body 7. až 11.

Odůvodnění
Bodu 1.
Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je zabezpečení předškolního vzdělávání pro děti od tří let
věku do zahájení školní docházky tak, aby nevznikla situace, že děti nebudou vůbec připravené na
vstup do základní školy.
Bodu 2.
Odborná způsobilost vymezená v 5. odstavci § 5 zákona by se měla týkat pouze péče o dítě od
jednoho do tří let věku. Pro děti od tří let do zahájení školní docházky je nutné zabezpečit
předškolní vzdělávání pečující osobou s odpovídající kvalifikací.
Bodu 3.
Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je uplatnění stejných norem a předpisů pro základní dětské
potřeby, jako je stravování, denní režim, péče o hygienu, a to bez ohledu na poskytovatele a
zřizovatele.
Bodu 4.
Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšíření pravidel na předškolní vzdělávání.

V Praze 29. ledna 2015
…....................................
Marta Semelová

