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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období

Pozměňovací návrh
poslankyně Pavly Golasowské k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony

(sněmovní tisk 961)

Návrh 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, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk č. 961, se v části první
mění takto:
1. V článku I. se novelizační bod 5 mění tak, že dosavadní text „dne 31. srpna,
který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku“ se
ruší a místo něj se vkládá nový text „zahájení povinné školní docházky“
2. V článku I. se novelizační bod 14 mění tak, že § 5 odst. 2 písm. b) nově zní: „b)
rodiči dítěte ve věku od 6 do 12 měsíců jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších
4 let věku,“.
3. V článku I. se novelizační bod 42 mění tak, že se za odstavec 3 ustanovení §
20a vkládají nové odstavce 4 až 6 včetně poznámky pod čarou č. 20, které zní:
„(4) Příspěvek na provoz jeslí náleží poskytovateli za kapacitní místo
obsazené dítětem nejdéle do dne 31. srpna bezprostředně následujícího po dni,
kdy toto dítě dosáhne třetího roku věku, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Příspěvek na provoz jeslí náleží poskytovateli za kapacitní místo
obsazené dítětem ode dne 1. září bezprostředně následujícího po dni, kdy toto
dítě dosáhne třetího roku věku do dne předcházejícího dni zahájení jeho povinné
školní docházky, pokud je služba péče o dítě v jeslích tímto poskytovatelem
poskytována na území obce, která nezřídila na svém území mateřskou školu pro
nízký počet dětí, který ji neumožňuje zřídit mateřskou školu podle jiného
právního předpisu20), nebo je-li služba péče o dítě v jeslích poskytovatelem
poskytována na území obce též mimo provozní dobu obcí zřízené mateřské
školy.
(6) Krajský úřad, na jehož území je služba péče o dítě v jeslích
poskytována, vydá na žádost poskytovatele, závazné stanovisko, kterým pro
účely žádosti o příspěvek na provoz jeslí podle odstavce 5 na příslušný
kalendářní rok stanoví, zda obec, na jejímž území je služba péče o dítě v jeslích
poskytována, nezřídila na svém území mateřskou školu pro nízký počet dětí,
který ji neumožňuje zřídit mateřskou školu podle jiného právního předpisu20),
nebo zda je služba péče o dítě v jeslích poskytovatelem poskytována na území
obce též mimo provozní dobu obcí zřízené mateřské školy. Závazné stanovisko

kraje poskytovatel přiloží k žádosti o příspěvek na provoz jeslí na příslušný
kalendářní rok.“

20)

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

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

4. V článku II. se dosavadní text novelizačního bodu 2 zrušuje a nově zní:
„2. Příspěvek na provoz jeslí podle Hlavy V zákona č. 247/2014 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poskytovateli
služby péče o dítě v jeslích, který byl zapsán do evidence poskytovatelů
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle do 31. srpna 2024 též
za kapacitní místo obsazené dítětem od 1. září, které bezprostředně
následuje po dni, kdy dítě, jímž je kapacitní místo obsazeno, dosáhne
třetího roku věku, do dne, který předchází dni, kdy toto dítě zahájí
povinnou školní docházku; to neplatí, náleží-li poskytovateli služby péče
o dítě v jeslích příspěvek na provoz jeslí podle § 20a odst. 5 zákona č.
247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“
5. V článku II. se novelizační bod 3 zrušuje.
6. V článku II. se dosavadní text novelizačního bodu 10 zrušuje a nově zní:
„10. Náleží-li příspěvek na provoz jeslí podle bodu 2, normativy podle § 20d
odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, odpovídají výši normativů na 1 dítě v mateřské škole,
kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, jako ročního objemu
neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů
připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí,
stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4
zákona č. 306/1999 Sb. pro kalendářní rok, který předchází kalendářnímu
roku, na který jsou normativy podle § 20d odst. 1 písm. a) a b) zákona č.
247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
určeny; ustanovení § 20e písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro určení normativů

podle § 20d odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.“
7. V článku II. se novelizační body 4 až 11 přečíslují.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Pozměňovací návrh má za cíl uvolnit vládním návrhem uvedené omezení péče pro děti
po 31. srpnu, který následuje po dni, ve kterém dítě dosáhlo 3 let věku. Navrhuje se
změnit definici služby péče o dítě v jeslích tak, aby bylo možné poskytovat péči i
starším dětem. Příspěvek na provoz poskytovateli služby péče o dítě nenáleží, pokud
bude kapacitní místo obsazeno dítětem po 31. srpnu bezprostředně následujícím po dni,
ve kterém dítě dosáhlo 3 let věku. To neplatí v případě jeslí fungujících na území obcí,
které nemohly na základě počtu dětí zřídit mateřskou školu podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v případě jeslí poskytujících služby
péče o dítě též mimo provozní dobu, ve které je provozována obcí zřízená mateřská
škola.
Uvolnění přísného omezení ve vládním návrhu má za cíl navrátit rodičům možnost
volby ve vztahu k péči o dítě. Navrhovaná změna je zejména prospěšná pro rodiče dětí,
které vyžadují individuální přístup nebo mohou mít z jakýchkoliv důvodů problémy při
přechodu do předškolního vzdělání.
Výjimka v navrhovaných odstavcích 5 až 6 cílí na umožnění dostupnosti péče o dítě
v rámci malých obcí, kde mají rodiče starších dětí minimum alternativ dostupné péče.
Navrhuje se zakotvit povinnost krajského úřadu vydat na žádost poskytovatele závazné
stanovisko o splnění předpokladů pro účely žádosti o příspěvek na provoz.

Platné znění zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§2
Služba péče o dítě v jeslích
Službou péče o dítě v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná
činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do dne 31. srpna, který
bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku zahájení povinné
školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí (jesle)
a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností,
kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.
§5
Podmínky poskytování služby péče o dítě v jeslích
(1) Podmínkami pro udělení oprávnění, které musí poskytovatel splňovat po
celou dobu poskytování služby péče o dítě v jeslích, jsou
a) bezúhonnost osoby, která má být nebo je poskytovatelem, a jde-li o právnickou
osobu, též bezúhonnost členů jejího statutárního orgánu,
b) právo osoby, která má být nebo je poskytovatelem, k užívání prostor, v nichž
má být nebo je poskytována služba péče o dítě v jeslích,
c) zajištění hygienických požadavků na prostory, v nichž má být nebo je
poskytována služba péče o dítě v jeslích, a hygienických požadavků na provoz
služby péče o dítě v jeslích,
d) zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany15) na
prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v jeslích,
e) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která má být
nebo je poskytovatelem,
f)

u organizační složky státu souhlas správce kapitoly státního rozpočtu
podle rozpočtových pravidel, jíž je příslušná organizační složka státu součástí,
s žádostí o udělení oprávnění; správci kapitoly státního rozpočtu se tento
souhlas neuděluje,

g) u státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace zřízené
územním samosprávným celkem souhlas zřizovatele nebo toho, kdo vůči ní
plní funkci zřizovatele podle rozpočtových pravidel, s žádostí o udělení
oprávnění, a

h) pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě
v jeslích.
(2) Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služby péče o dítě v jeslích
a) jen rodičům dětí, kterým je služba péče o dítě v jeslích podle § 2 určena,
b) rodiči dítěte ve věku od 6 do 12 měsíců jen ve skupině nejvýše 4 dětí,
b) rodiči dítěte ve věku od 6 do 12 měsíců jen ve skupině nejvýše 4 dětí
mladších 4 let věku,
c) v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne; provozním dnem se pro
účely tohoto zákona rozumí den v týdnu, po který je poskytovatelem
poskytována služba péče o dítě v jeslích.
(3) Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v jeslích,
aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2, byla vykonávána
odborně způsobilou, zletilou a plně svéprávnou pečující osobou; pečující osobou se pro
účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která je s poskytovatelem v základním
pracovněprávním vztahu, není-li zároveň poskytovatelem služby péče o dítě v jeslích
podle § 3 odst. 2 písm. i).
(4) Odbornou způsobilostí pečující osoby je, není-li dále stanoveno jinak,
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry,
dětské sestry, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka,
zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná
způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa5),
b) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky8),
c) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9), nebo
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti v jeslích.
(5) Poskytovatel je povinen v názvu služby péče o dítě v jeslích použít označení
„jesle“. Slovo „jesle“ smí v názvu služby péče o dítě používat jen poskytovatel.
(6) Jde-li o poskytovatele, který byl zapsán do evidence poskytovatelů
nejpozději ke dni 30. června 2021, odbornou způsobilostí pečující osoby může být
nejdéle do 31. srpna 2024 též
a) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo
odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách6), nebo
b) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní
školy nebo vychovatele7).
______________

5)

6)
7)
8)

9)

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.
15)
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.
221/2014 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve
znění pozdějších předpisů.“.

§ 20a
(1) Poskytovatel má nárok na příspěvek na provoz jeslí, který se vyplácí
ze státního rozpočtu a který je určen na pokrytí těchto výdajů spojených
s poskytováním služby péče o dítě v jeslích, a to
a) mezd a platů, náhrad mezd a platů, odměn za pracovní pohotovost, odměn za práci
vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
a odstupného, výdajů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, přídělů
do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatních nákladů vyplývajících ze
základních pracovněprávních vztahů a služebních poměrů a odměn osob pečujících
podle § 3 odst. 2 písm. i),
b) nákladů spojených se zajištěním povinného dalšího vzdělávání pečujících osob,
c) nákladů na stravování dětí, které je zajišťováno poskytovatelem a které se řídí
výživovými normami podle jiného právního předpisu18), není-li dále stanoveno
jinak; výživové normy pro děti do 3 let věku stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Příspěvek na provoz jeslí náleží poskytovateli za kalendářní rok, v němž
poskytuje službu péče o dítě v jeslích, na kapacitní místo, které je alespoň 3 souvislé
hodiny během provozního dne obsazeno dítětem, jehož rodič, který uzavírá smlouvu o
poskytování služby péče o dítě v jeslích, je zaměstnán, studuje v denní formě studia, je
evidován jako uchazeč o zaměstnání nebo je osobou samostatně výdělečně činnou,
která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti, (dále je „obsazené kapacitní místo“), za předpokladu, že

oprávnění vzniklo a žádost o příspěvek na provoz jeslí byla podána nejpozději ke dni
31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který poskytovatel
žádá o příspěvek na provoz jeslí.
(3) Obsazenost kapacitního místa se prokazuje na základě smlouvy o
poskytování služby péče o dítě v jeslích uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem
dítěte, jímž je místo obsazeno. Poskytovatel je povinen uchovávat smlouvy o
poskytování služby péče o dítě v jeslích během kalendářního roku, za který příspěvek
na provoz jeslí náleží, a dále ještě po dobu 3 let.
(4) Příspěvek na provoz jeslí náleží poskytovateli za kapacitní místo
obsazené dítětem nejdéle do dne 31. srpna bezprostředně následujícího po dni,
kdy toto dítě dosáhne třetího roku věku, není-li dále stanoveno jinak.
(5) Příspěvek na provoz jeslí náleží poskytovateli za kapacitní místo
obsazené dítětem ode dne 1. září bezprostředně následujícího po dni, kdy toto dítě
dosáhne třetího roku věku do dne předcházejícího dni zahájení jeho povinné
školní docházky, pokud je služba péče o dítě v jeslích tímto poskytovatelem
poskytována na území obce, která nezřídila na svém území mateřskou školu pro
nízký počet dětí, který ji neumožňuje zřídit mateřskou školu podle jiného
právního předpisu20), nebo je-li služba péče o dítě v jeslích poskytovatelem
poskytována na území obce též mimo provozní dobu obcí zřízené mateřské školy.
(6) Krajský úřad, na jehož území je služba péče o dítě v jeslích
poskytována, vydá na žádost poskytovatele, závazné stanovisko, kterým pro účely
žádosti o příspěvek na provoz jeslí podle odstavce 5 na příslušný kalendářní rok
stanoví, zda obec, na jejímž území je služba péče o dítě v jeslích poskytována,
nezřídila na svém území mateřskou školu pro nízký počet dětí, který ji
neumožňuje zřídit mateřskou školu podle jiného právního předpisu 20), nebo zda
je služba péče o dítě v jeslích poskytovatelem poskytována na území obce též mimo
provozní dobu obcí zřízené mateřské školy. Závazné stanovisko kraje
poskytovatel přiloží k žádosti o příspěvek na provoz jeslí na příslušný kalendářní
rok.“
20)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh 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, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 961) s vyznačením
platných změn
Čl. II
Přechodná ustanovení
1.

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů podle § 4 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za poskytovatele služby péče o dítě v
jeslích.

2.

Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn poskytovat
službu péče o dítě v jeslích rodiči dítěte ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné
školní docházky nejdéle do 31. srpna 2024.

2.

Příspěvek na provoz jeslí podle Hlavy V zákona č. 247/2014 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poskytovateli služby
péče o dítě v jeslích, který byl zapsán do evidence poskytovatelů přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle do 31. srpna 2024 též za kapacitní
místo obsazené dítětem od 1. září, které bezprostředně následuje po dni, kdy
dítě, jímž je kapacitní místo obsazeno, dosáhne třetího roku věku, do dne,
který předchází dni, kdy toto dítě zahájí povinnou školní docházku; to neplatí,
náleží-li poskytovateli služby péče o dítě v jeslích příspěvek na provoz jeslí
podle § 20a odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3.

Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn poskytovat
službu péče o dítě v jeslích rodiči dítěte ve věku od 6 do 12 měsíců jen ve skupině
nejvýše 4 dětí mladších 4 let věku.

4.3. Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí podle § 5 odst. 1
písm. c) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. července 2021,
není-li dále stanoveno jinak.
5.4. Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, je povinen splnit
podmínky podle § 5 odst. 1 písm. c) a d) a předložit Ministerstvu práce a sociálních
věcí doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

6.5. Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je povinen splnit
podmínku podle § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona nejpozději do dne 31. srpna 2024.
7.6. Organizační složka státu, která byla zapsána do evidence poskytovatelů přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí mít souhlas správce kapitoly státního
rozpočtu podle rozpočtových pravidel, jíž je příslušná organizační složka státu
součástí, se zápisem do evidence poskytovatelů. Státní příspěvková organizace
nebo příspěvková organizace zřízené územním samosprávným celkem, které byly
zapsány do evidence poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
nemusí mít souhlas zřizovatele nebo toho, kdo vůči ní plní funkci zřizovatele podle
rozpočtových pravidel, se zápisem do evidence poskytovatelů.
8.7. Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 16 zákona č.
247/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do
tohoto dne pravomocně neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním
související se posuzují podle zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích, který byl
zapsán do evidence poskytovatelů na základě řízení uvedeného ve větě první, je
povinen zajistit požadavky požární ochrany podle § 5 odst. 1 písm. d) a předložit
Ministerstvu práce a sociálních věcí doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č.
247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději
do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9.8. Nárok na příspěvek na provoz jeslí ze státního rozpočtu podle zákona č. 247/2014
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká nejdříve za
kalendářní rok 2022.
10. Normativy podle § 20d odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li kapacitní místo obsazeno dítětem od 1. září,
které bezprostředně následuje po dni, kdy dítě, jímž je kapacitní místo obsazeno,
dosáhne třetího roku věku, do dne, který předchází dni, kdy toto dítě zahájí
povinnou školní docházku, odpovídají výši normativů na 1 dítě v mateřské škole,
kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, jako ročního objemu
neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na
jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí, stanoveného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 zákona č. 306/1999 Sb.
pro kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, na který jsou normativy
podle § 20d odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, určeny.
10.9. Náleží-li příspěvek na provoz jeslí podle bodu 2, normativy podle § 20d
odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, odpovídají výši normativů na 1 dítě v mateřské škole, kterou
nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, jako ročního objemu

neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů
připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí,
stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 zákona
č. 306/1999 Sb. pro kalendářní rok, který předchází kalendářnímu roku, na
který jsou normativy podle § 20d odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 247/2014 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, určeny; ustanovení
§ 20e písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se pro určení normativů podle § 20d odst. 1 zákona
č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
nepoužije.
11.10. Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích, který ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona čerpá na provoz jeslí finanční prostředky z Evropského sociálního fondu,
se do 30. června 2022 řídí zákonem č. 247/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

