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V Praze 2. října 2018

Váš dopis ze dne 24. září 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 24. září 2018, evidované pod ve věci níže

uvedených dotazů ke stanovisku Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství,

mládeže a tělovýchovy k přijímání děti do MŠ pro školní rok, který začíná 1. září 2017.

1) Lze plnit povinnou předškolní docházku v dětské skupině?

2) Pokud ano, platí i pro tento případ výjimka, že dětská skupina může pak přijmout i

dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti

nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace

(stejně jak je to ve stanovisku uvedeno ve vztahu k dětské skupině)?

Vám sděluji následující:

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit pouze v mateřské škole zařazené do rejstříku škol

a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Dětská skupina

podléhá evidenci na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR tzn., v dětské skupině není

plněno povinné předškolní vzdělávání, nicméně tento dotaz se nedotýká Ministerstva

zdravotnictví.
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Na dětskou skupinu nelze aplikovat výjimku uvedenou v § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, tzn., do dětské skupiny nelze přijmout dítě, které se nepodrobilo

stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo nemá

doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, protože v dětské

skupině není plněno povinné předškolní vzdělávání, povinná předškolní docházka.

S pozdravem
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