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Váš dopis ze dne 12. listopadu 2020

V Praze dne 27. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 12. listopadu 2020 byla Ministerstvu zdravotnictví doručena Vaše žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, evidovaná pod

kterou jste

požádala o informaci týkající se mateřských škol a dětských skupin, respektive institucí,
které jsou svou formou a obsahem srovnatelné k MŠ a DS, ale jsou odlišné svou právní
normou. Uvedla jste, že „tyto instituce jsou finančně zcela soběstačné, protože nespadají
pod MŠMT, ani jiný státní subjekt. Jejich rozpočet je odkázán pouze na finance, které jim
poskytují rodiče jim svěřených dětí. Jejich právní forma je velmi často v rámci nestátních
neziskových organizacích: např. zapsaný spolek (z.s.), či obecně prospěšné sdružení
(o.p.s.). V současné situaci (v rámci vládních opatření) chybí ve výčtu výjimek, na které se
opatření nevztahují.“ V návaznosti jste se dotázala, zda tyto subjekty musí mít zavřený
provoz, ačkoliv jsou fungováním naprosto srovnatelné s MŠ a DS nebo jestli je možné je
zařadit do výčtu výjimek a umožnit tak provoz? Popřípadě za jakých podmínek by měl
provoz těchto subjektů probíhat?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

1)

V současné době mohou být v provozu mateřské školy, lesní školky a další
zařízení zapsaná ve školském rejstříku. Dále mohou být v provozu dětské skupiny.

2)

Pokud jde o ostatní zařízení, která nespadají pod bod 1 (např. lesní kluby), jejichž
provozovatelé mají často formu zapsaného spolku (z.s.) či obecně prospěšného
sdružení (o.p.s.), platí následující:
a)

podle bodu I.1. usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020, které je i
v tuto chvíli nadále platné, je zakázáno konání hromadných akcí (včetně
spolkových akcí - viz bod I. 1. písm. a) tohoto usnesení vlády) uvnitř i venku
v počtu vyšším než 6 osob (pokud nejde o členy domácnosti).
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b)

podle bodu III.3. usnesení vlády č. 1200 ze dne 20. listopadu 2020 lze na

c)

podle budu II.3. usnesení vlády č. 1200 ze dne 20. listopadu 2020 jsou

veřejně přístupných místech pobývat nejvýše v počtu 6 osob.

v době od 05:00 hod do 22:59 hod. povoleny cesty za účelem zajištění
péče o děti.

Z uvedeného tedy plyne, že lesní kluby a podobná zařízení mohou být v provozu, pokud
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na veřejně přístupných místech či na soukromém pozemku. Rodiče pak mohou své děti
do těchto

zařízení dovézt a odvézt, omezení volného pohybu se na tyto cesty totiž

nevztahuje, neboť se jedná o cesty za účelem zajištění péče o děti.

S pozdravem
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