ZÁKLADNÍ INFORMACE RODIČŮM
O VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) jsou mateřské školy zahrnuty do vzdělávací soustavy ČR.
Cíle předškolního vzdělávání:
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho
zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,
základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat
nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ministerstvem školství je pro vzdělávání v MŠ stanoven tzv. rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání (www.rvppv.cz). Stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a
povinný obsah vzdělávání, jeho organizační uspořádání, podmínky průběhu a ukončování
vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a
organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Vzdělávání v každé jednotlivé škole se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího
programu, který musí být v souladu s daným rámcovým vzdělávacím programem.
Školní vzdělávací program vydává ředitel školy, zveřejní ho na přístupném místě ve škole,
do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy,
anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle
zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.
Školní vzdělávací program je v každé škole dále rozpracován do konkrétnějších třídních
vzdělávacích programů – tyto v jednotlivých třídách vytvářejí učitelky s ohledem na
podmínky své třídy (věkové složení a individuální zvláštnosti dětí).
Školní vzdělávací program naší mateřské školy byl zpracován v roce 2008 předcházející
ředitelkou (nynější ředitelka je ve funkci od 1.12.2009). Je zaměřen na seznamování dětí
s lidovými tradicemi, má název „Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček…“.
V průběhu celého roku máte možnost do něj kdykoliv nahlédnout, je umístěn v „předsíni“ pod
nástěnkou.
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