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1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 
Na základě zákona č.561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 82/ 2015 Sb. a vyhlášky č. 27/ 
2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky 
č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a 
školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve 
znění pozdějších předpisů se upravuje organizace mateřské školy v souvislosti se změnami 
souvisejícími s podporou společného vzdělávání. 
 
OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY 
 
Cílem všech změn, které vyplývají z novely školského zákona č.82/2015 Sb., zejména z § 16 a z 
prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb., je zajistit pro děti v mateřské škole Kameňáček takové 
podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich 
aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady 
zdravotního stavu do jejich přípravy na školu. 
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj myšlení, vnímání, pozornosti, motoriky; pomáhá 
stimulaci vývoje. 
Zahrnuje intervence na podporu oslabených dovedností dítěte, podporuje rozvoj praktických 
činností. 
 

1.1 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 
 

Ředitelka zodpovídá za realizaci podpůrných opatření I. stupně, využití plánu pedagogické 
podpory, vyhodnocení účinnost podpory, případné doporučení služby školských poradenských 
zařízení.  
 
I. Stupeň podpůrných opatření-  
se nastavuje, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má drobné problémy např. s 
motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, 
řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce.  
PLPP 
Po dohodě s ředitelkou školy a pedagogickou radou učitelky na třídě vypracují strukturovaný plán 
pedagogické podpory, který nastaví pro tyto děti pravidla častějšího vyhodnocování pokroku, 
poskytování motivující zpětné vazby, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a k možným omezením, 
která obvykle vyplývají z tempa vývoje dítěte. Tento plán zkonzultují s rodiči dítěte a seznámí s ním 
všechny pedagogy, kteří přicházejí do styku s dítětem. 
Učitelky vyhodnocují pokroky dítěte každý měsíc po dobu 3 měsíců. Po této době zhodnotí společně 
s ředitelkou školy a zodpovědnou učitelkou pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami vývoj 
dítěte. Pokud dítě vykazuje pokroky, pokračují v nastaveném způsobu vzdělávání. Pokud je pokrok 
nedostačující, zodpovědná učitelka doporučí rodičům vyšetření v SPC nebo PPP a zkontaktuje je se 
zařízením. 
Organizace vzdělávání pak zohlední postavení dítěte ve skupině, ve vztahu k jeho specifickým 
potřebám se střídají činnosti (formy i druhy) nebo se naopak postupy fixují a vytváří se pevné 
struktury potřebné k vytváření vědomostí a dovedností.  
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Při zajišťování podpůrných opatření II. - V. stupně postupuje v souladu s § 16 vyhlášky č. 
27/2016 Sb.:  
-pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím plánu pedagogické podpory nebyla dostačující, 
požádáme zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může následně doporučit 
podpůrná opatření vyšších stupňů;  
- škola poskytuje bezodkladně po obdržení doporučení ŠPZ (udělení písemného informovaného 
souhlasu zákonného zástupce) doporučená podpůrná opatření; nejzazší doba pro zahájení 
poskytování PO je 4 měsíce;  
-není-li možné ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného 
opatření, poskytuje škola po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného 
zástupce dítěte, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně.  
 
IVP 
-na základě doporučení ŠPZ vypracují učitelky na třídě pro dítě individuální vzdělávací plán 
s metodickou pomocí zodpovědné učitelky. Tento plán zhotoví nejpozději do 1 měsíce od doručení 
doporučení. V průběhu realizace IPV učitelky průběžně vyhodnocují pokroky dítěte. ŠPZ ve 
spolupráci s MŠ zhodnotí nejméně 1x ročně průběh realizace IPV. 
-Není-li doporučené podpůrné opatření poskytnuto do 4 měsíců ode dne vydání doporučení, škola 
projedná tuto skutečnost se ŠPZ;  
- škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje 
poskytování podpůrného opatření;  
-shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích 
možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy 
PPP nebo SPC. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již 
nejsou potřebná.  
-ve třídě mohou vykonávat pedagogickou činnost souběžně nejvýše 4 pedagogičtí pracovníci.  
-Pokud zákonní zástupci dítěte neposkytují součinnost směřující k přiznání podpůrných opatření 
nebo se škola domnívá, že postupují v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, usiluje škola o zajištění 
nápravy. V případě, kdy tyto kroky nestačí, zváží komunikaci a případnou spolupráci s orgánem 
sociálně-právní ochrany dětí.  
 

1.2 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH 
 

V předškolním věku je těžké identifikovat nadání od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. 
Vzdělávání provádíme tak, aby byl stimulován rozvoj dětí včetně různých druhů nadání. Využijeme 
všechny možnosti pro realizaci podpůrných opatření pro podporu nadání, pokud bude dítě vykazovat 
známky nadání v některé oblasti. Po konzultaci se zodpovědnou učitelkou nastaví učitelky pro dítě 
PLPP, případně jej budou směrovat do ŠPZ.  
 
 

 
2. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 2-3 LETÝCH 

 
2.1 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 2-3 LETÝCH 

 
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, 
obsažené v RVP PV a vzdělávací cíle, uvedené v tomto ŠVP jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od 
dvou do tří let. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává 
všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se 
v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně 
obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje 
dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.  Vzdělávací nabídka činností bude přizpůsobena s ohledem na 
tyto rozdíly. 
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2.2 PODMÍNKY VZDĚLÁVANÍ DĚTÍ 2-3 LETÝCH 

 
1. Prostředí a materiální vybavení 

Mateřská škola je vybavena množstvím hraček a didaktických pomůcek, ale většina z nich není 
vhodná pro dvouleté děti. Bezpečnost ohrožující předměty jsou znepřístupněny těmto dětem. Jsou 
nastavena jednoduchá a srozumitelná pravidla pro ukládání a používání pomůcek: 
Cíl: průběžně vybavovat školu větším množstvím vhodných didaktických pomůcek a hraček pro tuto 
věkovou skupinu dětí, přizpůsobovat jim ergonomické podmínky. 
Termín: do roku 2020 
 

2. Hra a volný pohyb dětí 
Mateřská škola má dostatek prostoru, zajišťující těmto dětem bezpečnou volnou hru a pohyb. 
Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby 
dítěte 
 

3. Hygienické podmínky 
Mateřská škola není vybavena dostatečným zázemím pro hygienu dítěte a v šatnách jsou úložné 
prostory pro náhradní oblečení a hygienické potřeby. 
Cíl: vybavit umývárny nočníky, prkénky, přebalovacími podložkami a krytým odpadkovým košem na 
použité pleny a přebalovací podložky. Do sprchových koutů dodělat madla pro bezpečnější 
sprchování dětí, které se znečistí a aby tak děti mohly do sprch vstupovat bez cizí pomoci. 
Termín: do roku 2020 
 

4. Životospráva 
Je zajištěno uspořádání dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na 
realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  
 

5. Adaptace dětí na MŠ 
Mateřská škola vytváří individuální podmínky pro úspěšnou adaptaci každého dítěte. 
 

6. Personální podmínky 
Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby 
dítěte. 
V optimální míře využíváme maximální možné výše úvazků učitelů a pedagogických pracovníků. 
Přizpůsobujeme rozpis přímé pedagogické činnosti učitelů a pedagogických pracovníků tak, aby bylo 
možné co největší souběžné působení pedagogů v rámci třídy mateřské školy v organizačně 
náročnějších částech dne, minimálně 2,5 hodiny. 
Cíl: využívat podle finančních možností pozici chůvy, školního asistenta či ostatních personálních 
posil z aktuálních možných dotačních titulů ÚP,  pro skupinu těchto dětí 
Termín: již využíváme, příp. do roku 2020 
 

7. Další vzdělávání učitelů mateřských škol 
Učitelky se průběžně vzdělávají v dané problematice v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
 

8. Organizace vzdělávání 
Z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme dětem individuální adaptační režim, dostatek 
času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zohledňujeme počty dětí ve třídách. 
 

9. Stravování 
Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 - 6 let) uvedené v Příloze č. 1, vyhlášky o 
školním stravování. Množství poskytované stravy vhodně přizpůsobujeme individuálním potřebám 
těchto dětí. 
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10. Bezpečnostní podmínky 
Děti mladší 3 let jsou vždy umísťovány do tříd v přízemí. Eliminujeme případná bezpečnostní rizika, 
učitelky je průběžně během dne vyhodnocují v souvislosti s aktuálními denními činnostmi. 
Při pobytu dětí venku se učitelky řídí vyhláškou o předškolním vzdělávání. 
Děti ve věk od 2-3 let jsou skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem, což je dále zohledněno v 
BOZP a PO. 
 

11. Přístup k dětem 
Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.  V mateřské škole jsou 
aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře  a spolupráci s rodinou. 
 
 

3. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Souběžné působení učitelek na každé třídě je zajištěno minimálně v rozsahu 2.5 hodiny. Toto 
překrývání obsahuje práci v dopoledních činnostech a přípravu na ni, přípravu na pobyt venku, pobyt 
venku a přípravu na oběd, oběd. 
 
 
 
Tento dodatek nahrazuje kapitolu č.5 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 
mimořádně nadaných a doplňuje popis podmínek  a obsah vzdělávání v MŠ Kameňáček. 
 
Účinnost 1.9 2017 
 
 
 
 
 
                                                                         Mgr. Petra Fiklíková, ředitelka MŠ 
 
 
 
 

Adresa: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem; IČO: 70225982; Tel.: 475 533 819, Mobil: 733 127 290, 
E-mail: reditelka@mskamenacek.cz, Internet: www.volny.cz/ms_kamenacek 


