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ad. 1.  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Od 1. 9. 2016 dochází ke změnám v oblasti vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí nadaných podle vyhlášky 27/2016 Sb. 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření mateřskou školou. 

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční 

náročnosti. 

 

Podpůrná opatření 1. stupně 

 
Podpůrná opatření 1.stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání dítěte, 

u nichž je možné prostřednictvím minimálních úprav metod, organizace a spoluprací s rodiči 

dosáhnout zlepšení. Zahrnují také podporu dětí nadaných. Tato podpůrná opatření jsou 

poskytována i bez doporučení školského poradenského zařízení. Mateřská škola vypracovává 

Plán pedagogické podpory (PLPP). 

 

Pravidla, průběh tvorby a realizace vyhodnocování PLPP: 

 

1. Třídní učitelky dítěte vypracují PLPP, a to na základě pedagogické diagnostiky nebo 

doporučení školského poradenského zařízení u dětí s odkladem povinné školní 

docházky, u nichž nebyl stanoven vyšší stupeň podpůrných opatření. 

2.  Vytýčení metod, forem práce, pomůcek, popř. úpravy v organizaci dne ve vzájemné 

spolupráci s rodiči. 

3. Hodnocení, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů – průběžně, 

nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. 

4. V případě, že se PLPP jeví jako neúčinný, mateřská škola doporučí zákonným 

zástupcům vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. 

 

 

 

 

 



Podpůrná opatření 2. –  5. stupně 
 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně poskytuje mateřská škola na základě doporučení 

školského poradenského zařízení, a to bezodkladně za písemného informovaného souhlasu 

zákonného zástupce dítěte. 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) jako součást podpůrných opatření 

 

Pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP 

 

1. Zástupkyně ředitele školy zajišťuje zpracování a provádění IVP ve spolupráci se 

školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem dítěte. 

2. IVP musí být zpracován nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy mateřská škola obdržela 

doporučení. 

3.  Mateřská škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením stanoví 

pedagogické postupy, organizaci intervence, způsoby zadávání a plnění úkolů, seznam 

pomůcek atd. 

4. Konzultace  se zákonnými zástupci dítěte bude probíhat pravidelně dle domluvy. 

5. Mateřská škola, školské poradenské zařízení a zákonný zástupce dítěte průběžně 

vyhodnocují poskytování podpůrných opatření. 

6. Školské poradenské zařízení  ve spolupráci s mateřskou školou nejméně jednou ročně  

vyhodnotí  naplňování IVP a poskytne poradenskou podporu zákonnému zástupci 

dítěte i mateřské škole. 

7. Shledá-li mateřská škola, že podpůrná opatření jsou nedostačující, bezodkladně 

doporučí zákonnému zástupci dítěte využití pomoci školského poradenského zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ad. 2. Povinné předškolního vzdělávání  

 
a)   Informace o povinném předškolní vzdělávání 

 
S účinností od 1. 1. 2017 se novelou školského zákona (č.178/2016 Sb.) zavádí 

povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let. 

Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen 

odklad povinné školní docházky.  

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pokud 

mateřskou školu ještě nenavštěvuje. 

 

b) Plnění pravidelné docházky povinného předškolního vzdělávání 

 

 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 

dnech po dobu 4 souvislých hodin denně. 

 Začátek povinné doby byl stanoven na 8.00 hod. 

 Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období 

školních prázdnin. 

 

c) Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání 

 

  Plnění povinné předškolní vzdělání se denně eviduje a kontroluje třídními učitelkami.  

  Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti prostým písemným 

vyjádřením. 

  Nenadálou nepřítomnost je nutné oznámit do 7.30 hod. osobně, telefonicky nebo do 

sešitu dle zvyklostí mateřské školy. 

  Předem známá absence dítěte (dovolená, ozdravný pobyt apod.) musí být nahlášena 

před jejím počátkem. 

  V případě neomluvené absence je zákonný zástupce dítěte povinen doložit důvody 

nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

  Neomluvenou absenci řeší ředitel školy pohovorem se zákonným zástupcem dítěte, 

popř. s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. 

 

d) Způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání 

 

   individuální vzdělávání, 

   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (děti s odkladem povinné školní docházky), 

   vzdělávání v zahraniční škole na území ČR. 

 

e) Individuální vzdělávání 

 

  Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit příslušné mateřské škole rozhodnutí o 

individuálním vzdělávání nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

  Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: 

- jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, 

            - období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

            -  důvody pro individuální vzdělávání. 

 



  Zástupkyně ředitele doporučí zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí z RVP PV, 

v nichž má být dítě rozvíjeno a stanoví řádný termín (polovina listopadu) a náhradní 

termín pro ověření úrovně očekávaných výstupů. Zákonný zástupce je povinen zajistit 

účast dítěte u ověření. 

  Způsob ověření úrovně očekávaných výstupů:  

- při hře, rozhovoru, spontánních i řízených činnostech dítěte v mateřské škole, 

             - rozbor portfolia dítěte, 

             - rozhovor se zákonným zástupcem. 

  Pokud se při ověřování zjistí, že je dítě v určitých oblastech oslabeno, p. učitelka 

doporučí zákonnému zástupci dítěte, jak poskytnout podporu v rozvoji nevyzrálých 

oblastí. 

  Individuální vzdělávání ředitel školy ukončí, pokud zákonný zástupce nezajistí účast 

dítěte u ověření, ani v náhradním termínu. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 
 

 

 

  


