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Úvodní ustanovení
Tento dodatek obsahově doplňuje platný Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání „Barevné perličky„ s číslem jednacím MŠ – 113/2016 a definuje podmínky
vzdělávání dětí mladších 3 let v mateřské škole.

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 průběžně doplňovány stávající hračky,
didaktické pomůcky a vybavení pro děti ve věku od 2 do 3 let v dané třídě mateřské školy.
Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid
pro odpočinek v průběhu celého dne, jak je uvedeno ve Školním 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 nočníky (zajištěno jejich adekvátního
vymývání a dezinfekce) a odpadkový koš s nožním ovládáním na použité pleny.
Zákonný zástupce dítěte dokládá řediteli školy to, zda je dítě očkováno. V souladu s § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje, že mateřská škola může přijmout pouze
dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Rozhodující pro přijetí
dítěte
k předškolnímu vzdělávání je aktuální stav proočkovanosti dítěte v době rozhodnutí ředitele
školy ve správním řízení. Zásadní je tedy informace, kterou uvede praktický lékař pro děti
a dorost v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (či evidenčním listu dítěte).

Životospráva, stravování
V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti
s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí).
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
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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) uvedené v Příloze č. 1, vyhlášky o školním
stravování. Množství stravy poskytované pro tyto děti je vhodné přizpůsobit podle jejich
individuální potřeby.

Psychosociální podmínky
Mateřská škola je pro dítě ve věku od dvou let zpravidla první vzdělávací institucí, kde
přichází do kolektivu vrstevníků. V adaptačním režimu je důležitá provázanost režimu
mateřské školy s režimem v rodině. Děti by se měly cítit v prostředí mateřské školy dobře,
spokojeně,
jistě
a bezpečně (umožněno používání specifických osobních pomůcek pro zajištění pocitu
bezpečí a jistoty). Zásadní je však pro zajištění zmíněných podmínek aktivní budování vztahů
a spolupráce s rodinou.
Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel
a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat.
Potřebuje stálý pravidelný denní režim (dostatek času na realizaci činností, úprava času
stravování), více klidu (prostor k odpočinku během dne), více individuální péče (vzdělávací
činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), srozumitelná
a jednoduchá pravidla a řád, určující mantinely jeho jednání.

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 lze zřídit pozici chůvy z projektu OP VVV Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ. Chůva v mateřské škole
pomáhá učiteli 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 je třeba umožnit dětem zejména individuálně
přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání
a stravování, zohlednit v souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.
Organizace vzdělávání a plánování činností v mateřské škole má vycházet z potřeb a zájmů
dětí, vyhovovat jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem. Zároveň má ředitel
školy při stanovování režimu dne postupovat podle právních předpisů.
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Ve vyhlášce o předškolním vzdělávání se s účinností od 1. září 2020 stanoví, že ve třídě, ve
které se vzdělávají pouze děti od 2 do 3 let, může být nejméně 12 a nejvíce 16 dětí. Dále je
stanoveno, že mateřská škola, která má 3 a více tříd, v případě odpovídajícího počtu dětí (viz
předchozí věta) vždy upřednostňuje zřízení samostatné třídy.
V § 2 odst. 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání (s účinností od 1. 9. 2020) se stanoví, že za
každé ve třídě zařazené dítě mladší tří let se do doby dovršení tří let věku dítěte nejvyšší
počet dětí ve třídě (což je 24) snižuje o 2 děti. Takto lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě
nejvýše
o 6. V dalším ustanovení (§ 2 odst. 7 vyhlášky o předškolním vzdělávání) je upraveno
snižování počtu dětí ve třídě s ohledem na děti s přiznanými podpůrnými opatřeními. Pokud
je dítě mladší tří let zároveň s přiznaným podpůrným opatřením, snížení nelze uplatnit
zároveň pro obě varianty. Pokud je takové dítě ve třídě mateřské školy, snižuje se celkový
počet dětí pouze o 2 (nikoli o 4).
V souladu s § 165 školského zákona jsou organizace školy a podmínky jejího provozu zcela
v kompetenci ředitele školy.

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.
Děti ve věku od 2 do 3 let jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem.

Obsah vzdělávání
Pro úspěšné vzdělávání dětí od dvou let je nutné si uvědomovat specifika související s úrovní
motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte, brát ohled na jiné tempo rozvoje
prosociálních vztahů mezi dětmi. Dvouleté dítě je egocentrické, projevuje velkou touhu
po poznání, experimentuje, objevuje. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se.
Neorientuje se v prostoru a čase, žije tady a teď. Dvouleté dítě má velkou potřebu aktivního
pohybu a zároveň potřebuje častější odpočinek nejen po stránce fyzické, ale i psychické.
Rozdíly v psychomotorickém vývoji jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné. Proto je již
zde nutné sledovat pokroky konkrétního dítěte a neprovádět vzájemné srovnávání dětí.
Plánování a realizace konkrétních vzdělávacích činností musí být přizpůsobeno možnostem
a schopnostem dětí. Podle toho učitel volí metody a formy práce. Děti se nejvíce učí
nápodobou, situačním učením, často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné
rituály. Zpravidla se děti mladší tří let nedokážou delší dobu soustředit, pozornost udrží jen
velmi krátkou dobu. Tomu je třeba přizpůsobit činnosti, průběžně je střídat, sladit spontánní
s řízenými. Největší prostor musí být ponechán volné hře a pohybovým aktivitám.
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Závěrečná ustanovení
Dodatek nabývá účinnosti 1. 9. 2017
Dodatek je vydán v souladu s informacemi MŠMT k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od
2 do 3 let v mateřské škole, č. j.: MSMT-26747/2016.

