Informace ředitelům mateřských škol a rodičům  dětí,  navštěvujících MŠ
Na stránkách MŠMT byly uveřejněny důležité informace o změně  podmínek pro poskytování příspěvku na péči o osobu blízkou. Celý článek zveřejňujeme.
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Informace o změně podmínek pro poskytování příspěvku na péči o osobu blízkou
Příspěvek na péči o osobu blízkou byl do 31. 12. 2006 upraven ustanoveními § 80 až 85 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Zákonem č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, byla tato ustanovení s účinností od 1. 1. 2007 zrušena a současně nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zákon č. 108/2006 Sb. upravuje v § 7 až 31 tzv. příspěvek na péči, jehož příjemci budou u naprosté většiny dětí docházejících do mateřské školy jejich zákonní zástupci nebo jiné fyzické osoby, kterým byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 19 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.). Je však skutečností, že pobírání příspěvku na péči není závislé na omezené (maximálně čtyřhodinové) docházce do mateřské školy. Jinými slovy, dítě, jehož zákonný zástupce či jiná fyzická osoba podle § 19 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. je příjemcem příspěvku na péči, může do mateřské školy docházet bez omezení. Ustanovení § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. se tedy stává obsolentním a při nejbližší novelizaci vyhlášky č. 14/2005 Sb.  bude toto ustanovení (písm. b)) zrušeno.
Zákonní zástupci dětí, jimž byla do 31. 12. 2006 omezena docházka z důvodu uvedeného v § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 14/2005 Sb., tedy mohou požádat ředitele mateřské školy o změnu docházky ze čtyřhodinové na delší (celodenní). Zde je nutno rozlišit 2 situace:
	v rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo uvedeno, že dítě se přijímá k docházce na nejvýše 4 hodiny denně; v tomto případě bude nutno vydat na základě žádosti zákonného zástupce nové rozhodnutí, na vyhovění této žádosti však není právní nárok - záleží na rozhodnutí ředitele mateřské školy, zda této žádosti vyhoví či nikoliv. 

omezení docházky na nejvýše 4 hodiny denně není v rozhodnutí výslovně uvedeno, docházka byla stanovena na základě dohody zákonného zástupce dítěte s ředitelem školy podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.; potom by mělo dojít k nové dohodě o změně docházky, ani zde však nelze ředitele mateřské školy k dohodě nutit - musí být souhlasná vůle na obou stranách. 
V případě, že lékař doporučí dítěti (ať již pobírajícímu příspěvek na péči či nikoliv) docházku do mateřské školy pouze na 4 hodiny denně, nejedná se o případ podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a takové dítě nemá nárok na stanovení výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz. Je však možné, aby ředitel mateřské školy v souladu s § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozhodl ve správním řízení na základě žádosti zákonného zástupce dítěte nebo z moci úřední, že úplata bude tomuto dítěti snížena (např. o 1/3) či prominuta (zde je pouze nutné upozornit na povinnost ředitele školy ve správním řízení dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly - viz § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
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