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Souvislost s právními předpisy

Srpen 2016

• úpravy reagují především na novelu zákona č. 82/2015 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a
vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Leden 2017

• doplnění podmínek vzdělávání dětí od dvou let věku.



Nejdůležitější změny v RVP PV

Terminologie
• pro „dítě se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a sociálním znevýhodněním“ je nově, 
je užíván termín „dítě se speciálními vzdělávacími 
potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními 
prvního až pátého stupně“.

• označení „pedagogický pracovník“ nově platí pouze na 
pedagogy, kteří nejsou „učitel mateřské školy“

Doplnění kapitoly „Systém vzdělávání a jeho organizace“ 
o informaci, týkající se  
• lesních mateřských škol
• povinného předškolního vzdělávání



Nejdůležitější změny v RVP PV

Zpřesnění požadavků

• namísto „mělo by …“ je formulován přesný požadavek (např. 
„Vzdělávání by mělo probíhat probíhá na základě integrovaných 
bloků, …“)

Drobné změny formulací ve prospěch větší srozumitelnosti textu a 
jeho doplnění
např. doplnění požadavků do stávajících podmínek

• Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý 
den v každé třídě minimálně v rozsahu dvou a půl hodin. 

• Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) 
zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. 



Nově zpracované kapitoly

Zásadní úprava kapitoly 
8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Nově přidané kapitoly
9. Vzdělávání dětí nadaných 
10. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Inovace kapitoly 
11. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání

Nové požadavky v kapitole
12. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu



Co je potřeba upravit

Podmínky vzdělávání 

• doplnit o podmínky pro vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami; 

• doplnit o podmínky vzdělávání dětí nadaných;

• u všech podmínek doplnit návrhy na další úpravu 
včetně časového harmonogramu. 

Organizace vzdělávání

• výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné 
působení dvou učitelů v každé třídě. 



Co je potřeba upravit

Charakteristika vzdělávacího programu

• doplnit popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných
(včetně popisu pravidel pro tvorbu, realizaci a
vyhodnocení PLPP a IVP);

• doplnit popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou
do tří let.

Vzdělávací obsah

• uvést v IB klíčové kompetence, které jsou rozvíjeny;

• upřesnit obsah integrovaného bloku (dílčí témata či
obsahy).



Pomůcka pro  úpravy ŠVP PV

Text RVP PV s vyznačenými změnami
• černý je původní, zachovaný text

• červený, přeškrtnutý text byl zrušen

• modrý text byl vložen v srpnu 2016

• zelený text byl vložen v lednu 2017

Další informace na 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11989

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11989


Děkuji za pozornost


