Společnost pro předškolní výchovu, z.s., Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5, IČO: 4760879

Prohlášení Společnosti pro předškolní výchovu 2018
Společnost pro předškolní výchovu, navrhuje zrušit v novele školského zákona, která má účinnost
k 1. 9. 2020, §34 odst. 3 zákona č. 178/2016 Sb., který zní:
V §34 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou: „Do mateřské školy zřízené obcí, nebo svazkem obcí
se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu,
v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově,
které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku a to výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.“
Důvodová zpráva:
1. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) již nyní (od 1. 9. 2017) stanovuje, že
se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2
let. Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č. 561/2004 Sb.
Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací
činnosti, nikoliv jen v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od
počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a
školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
2. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let, kdy dítě potřebuje stálý pravidelný denní režim,
dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více
individuální péče a srozumitelná pravidla, mateřské školy současnosti nenaplňují a to zejména:
2.1. Dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté
děti.
2.2. Uspořádáním tříd z hlediska bezpečnosti dětí – např. více uzavřených skříněk.
2.3. Prostředím, které poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňujícím
variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečujícím možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.
2.4. Vybavením tříd dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. A šaten s dostatečně velkým
úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.
2.5. Zajištěním vyhovujícího režimu dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek
času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).
2.6. Realizací vzdělávacích činností v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.
2.7. Dostatečným personálním zajištěním plně kvalifikovaných pedagogů.
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