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 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Podmínky pro vzdělávání 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole zajištěna 
opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, 
včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. 
 

Věcné podmínky 

V oblasti věcných (materiálních) podmínek jsou doplněny stávající hračky (dle věkovéhranice 
vhodnosti použití hračky na obalu výrobku), didaktické pomůcky a vybavení pro děti ve věku od 2 
do 3 let v dané třídě mateřské školy. Průběžně budeme doplňovat.. Prostředí poskytuje 
dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu 
celého dne, jak je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. 
 

Hygienické podmínky 

Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou již zohledněny (viz 
vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů). Pro zajištění osobní 
hygieny dětí je možné použít nízké WC a umyvadla. Přebalovací pult a koše s nášlapným víkem nejsou 
potřeba, neboť děti nenosí již pleny. 
 

Životospráva 

V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální 
potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí – včasný oběd a ukládání dětí ke spánku. 
 
Personální podmínky  
Je optimálně využita maximální možná výše úvazků pedagogických pracovníků. Rozpis přímé 
pedagogické činnosti pedagogů je stanoven tak, aby bylo možné co největší souběžné působení 
pedagogů v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne. Pro personální posílení 
mateřské školy je zřízena pozice chůvy z projektu OP VVV Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ. Chůva v mateřské škole  pomáhá učitelkám 
mateřské školy s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění 
bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte. 
 

Organizace vzdělávání 

Z hlediska organizačního zajištění chodu umožníme dětem zejména individuálně přizpůsobený 
adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání, stravování a odpočinku. 
Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitele mateřské školy. 
 

Stravování 



Při přijetí dítěte do mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte je stanoven způsob 
a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské 
škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a 
svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v mateřské škole. Školní stravování se řídí 
stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 
107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 
let).  Množství stravy poskytované pro tyto děti je vhodné přizpůsobit podle jejich individuální potřeby. 
 

Bezpečnostní podmínky 

Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální nastavení 
může eliminovat případná bezpečnostní rizika. Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, 
například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí 
ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve 
výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v 
pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.  
 

 
 
 

Povinné předškolní vzdělávání 
 
 

 novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné 
předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění 
povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole 

 mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se 
bude týkat dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let, od září 2020 dětí od dvou 
let). 

 mění se termín zápisu k povinné školní docházce (PŠD) v základní škole a podání žádosti o 
odklad PŠD 

 povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání 
 s  účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, 

nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání 
 zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou 

vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu) 
 v případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, bude i nadále stanovena možnost 

zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců 

 mateřská škola musí do svého školního řádu zapracovat informace o podmínkách uvolňování 
dětí ze vzdělávání a omlouvání absencí včetně způsobu dokládání jejich důvodů 

 pokud si ředitel školy vyžádá doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce tak 
bude muset učinit do tří dnů od vyžádání 

 povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné 
 



 vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného 
předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném 
stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole 

 pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z  alternativních forem plnění povinného 
předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, 
nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně 
vzdělávat (tzn. do konce května). 

 

 
Nadané děti v MŠ 

 
Respektujeme individualitu každého dítěte. U talentovaných dětí uplatňujeme 
neautoritativní komunikaci, nasloucháme, co dítě říká… Vytváříme prostor pro prezentaci 
názorů, zájmů. Zajišťujeme rozšířenou edukační nabídku pro další rozvoj ale také pro 
případné slabé stránky nadaného dítěte. Spolupracujeme s rodiči, aby rozvoj dítěte v mateřské 
škole byl efektivní. Výtvarné práce zasíláme do výtvarných soutěží, talentované děti 
doporučujeme do ZUŠ, pěveckých sborů a sportovních klubů. Na vytipování nadaných dětí 
spolupracujeme s PPP a psycholožkou z 11.ZŠ, kde je třída pro nadané děti. 
 
 
 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

 
Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a systém péče o 

děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole 
 
Podmínky pro vzdělávání jsou stanoveny v souladu se vzdělávacími potřebami dětí. 
(vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami). 
Dětem je poskytována nezbytná speciálně pedagogická podpora v souladu s právními předpisy 
(s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).  
Podpůrná opatření by měla být zvolena tak, aby v maximální míře odpovídala charakteru 
obtíží žáka a jeho speciálních vzdělávacích potřeb. V případě potřeby MŠ vypracovává 
individuální plán. 
Podpůrná opatření mají V. stupňů. 
 
Podpůrné opatření I. stupně  
vychází z předpokladu, že žáci mají ve vzdělávání řadu drobných 
obtíží, které mohou mít významný dopad na průběh vzdělávání. V tomto případě 
vypracovává učitel plán pedagogické podpory, který se stává nástrojem podporující práci s 
dítětem v rámci třídy. Plán má písemnou podobu.  
Dříve, než škola přistoupí k jeho vypracování, posílí přímou podporu pedagoga ve výuce. Po 
té, co se ukáže, že je tato podpora neúčelná, plán se vypracovává. Před jeho písemnou 
podobou probíhají konzultace mezi učiteli s cílem stanovit např. metody práce, způsoby 
kontroly osvojených potřebných dovedností, návyků atd. Plán zpracovává učitelka mateřské 
školy, na základě rozhodnutí ředitelky školy. Opatření se zpracovává bez doporučení školského 



poradenského zařízení a informovaného souhlasu zákonných zástupců (§ 21 školského 
zákona). V plánu učitelka upraví organizaci se vzdělávacím obsahem, hodnocení vzdělávání 
dítěte včetně různých úprav a možností zvolených metod výuky a forem práce, projedná jej s 
ředitelkou školy. 
Následně se uskuteční společná schůzka se zákonnými zástupci, kteří jsou s plánem 
seznámeni. Nastávající období je v duchu vzájemné spolupráce při naplňování stanovených 
cílů. Doba, po kterou se ověřuje správnost pedagogické strategie jsou 3 měsíce. V případě, 
že se po uplynutí této doby nepodařilo ovlivnit průběh vzdělávání žáka, je zákonnému 
zástupci doporučeno, aby navštívil školské poradenské zařízení.( pozn. Poradenské zařízení 
může navštívit kdykoliv dle svého uvážení.) 
 
 
Podpůrná opatření II. - V. stupně  
vycházejí z rozhodnutí školských poradenských zařízení. Posuzují se požadavky na úpravu 
v průběhu vzdělávání žáků, vzdělávací potřeby a vyhodnocují se pro nastavení podpůrných 
opatření. 
Poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení může nastat na základě 
vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD. 
Ředitel školy 
− zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení 
školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. 
− průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v 
případě souvisejících okolností častěji. 
− ukončí poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského 
poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. 
                  
Individuálně vzdělávací plán (2. – 5. stupeň podpůrných opatření) je závazným dokumentem 
pro zajištění speciálně vzdělávacích potřeb, je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. 
Jsou v něm uvedeny informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém 
rozvržení vzdělávání, o úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka a případné úpravě 
výstupů ze vzdělávání.  
Zpracován nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného 
zástupce žáka. Zpracování a provádění zajišťuje ředitel školy prostřednictvím učitelek a 
spoluprací se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka. Jsou s ním 
seznámeni všichni vyučující a zákonní zástupci žáka, kteří tuto skutečnost potvrdí svým 
podpisem.  
Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně 
vyhodnocuje  naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému 
zástupci žáka a škole poradenskou podporu. 
V případě nedodržování uvedených opatření informuje, učitelka mateřské školy, o této 
skutečnosti ředitelku školy. 
Rodina ani mateřská škola nezůstávají v péči o dítě samy. S pracovníky školských poradenských 
zařízení a přizvaných jiných odborníků se snaží vytvořit tým, který pomůže vzdělávací potřeby 
dítěte identifikovat, popsat a nastavit nejvhodnější podpůrná opatření a během vzdělávání je 
diagnostikovat. 
 
 



Plán, co bychom chtěli zlepšit: 
Posilovat spoluúčast rodičů při poskytování poradenské a informační podpory. 
Odpovídajícím způsobem stimulovat vývoj dítěte. 
Usilovat o optimální propojení možností školy a rodiny. 
Podmínky vzdělávání musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí.  
Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy. 
Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 
 


