
Dodatek č. 1 

ŠVP PV ,,Putování se Zvídálkem aneb hrajeme si, povídáme, duhový svět poznáváme. “  
 

Specifika práce s dvouletými dětmi  

  

Doplnění kapitoly 5 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Mateřská škola vzdělává děti zpravidla od tří let s možností umístění i dětí mladších tří let, pokud to 

dovoluje kapacita školy.  

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. 

Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující 

předměty, ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a 

pomůcek. 

Adaptační proces  

V měsíci červnu realizujeme informativní schůzku, kde rodiče seznamujeme s prostory, školním 

a provozním řádem. Mají možnost se svým dítětem navštívit v odpoledních hodinách MŠ – projekt 

„Školka plná zábavy“. V rámci adaptačního procesu dítěte na mateřskou školu seznamujeme rodiče 

s přístupem k dítěti, které nastupuje poprvé do mateřské školy. Zvláštní pozornost věnujeme adaptaci  

dětí mladších tří let a jejich specifikům. 

 

 

Podkapitola 5.1. Materiální, technické a jiné podmínky 

Ke vzdělávání dětí mladších tří let byly zakoupeny hračky a didaktické pomůcky vhodné pro práci s 

dvouletými dětmi, nepromokavá lehátka, výška stolků a židliček odpovídá velikosti dětem mladších tří 

let. Rovněž byly zakoupeny hračky na zahradu pro práci s dvouletými dětmi. 

5.2 Životospráva a 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). Přebalovací pult a koše s 

nášlapným víkem nejsou potřeba, neboť děti již nenosí pleny. 

Pobyt venku viz.organizace dne v MŠ, doba pobytu venku se upravuje podle počasí a stavu ovzduší 

(viz příloha Školního řádu).  

V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální 

potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí – včasný oběd a ukládání dětí ke spánku). 



5.3 Psychosociální podmínky  

V třídních vzdělávacích programech jednotlivých integrovaných bloků je přihlíženo ke specifikům 

práce s dvouletými dětmi. 

5.4 Organizace v MŠ 

Pomáháme dětem s výběrem koutků aktivit a následně jsme jim nápomocni při samotné činnosti 

v koutku. 

5.7 Personální zajištění  

Podle možností, potřeby a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve 

třídě v rozsahu 2,5 hodiny. 

2 pedagogické pracovnice absolvovaly kurz „Specifikace práce s dvouletými dětmi v MŠ“. 
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Tato aktualizace nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2018 

 

 


