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Zavedení PPV

kvality na vstupu

Legislativně

Novela školského zákona účinná k 1. 9. 2016

První rok povinné předškolní docházky - školní rok 2017/18.

a prakticky

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhly věku 5 let, je od 1. 9. 2017 
předškolní vzdělávání povinné. 
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Předpokládaný smysl zavedení PPV

kvality na vstupu

Cíle opatření:

1. Přivést do mateřských škol všechny děti

2. Využít předškolní vzdělávání k sociální integraci

3. Zvýšit úspěšnost při vstupu do základního vzdělávání

4. Preventovat rizikové (sociální, pedagogické) jevy v ZŠ

5. Zvýšit úspěšnost v dalším vzdělávání

Až po prokázání užitečnosti se zaměřit na návrh donucovacích opatření. 
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Počet dětí od 5 let v MŠ

Školní rok 2016/17 2017/18 2018/19

Počet dětí 5letých

a starších v MŠ 126 416 125 613 125 498

Podíl z populačního

ročníku 95% 97% 97,57%

Počet dětí v MŠ

s OPŠD 20 749 20 712 20 547

Cílem EU ve strategii ET 2020 je, aby účast čtyřletých a starších dětí 
na předškolním vzdělávání v průměru EU do roku 2020 dosáhla 95 %. 
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Dopad kvalitního předškolního vzd.

Cílem EU ve strategii ET 2020 je, aby účast čtyřletých a starších dětí 
na předškolním vzdělávání v průměru EU do roku 2020 dosáhla 95 %. 



6

Počet a podíl dětí se znevýhodněním podle § 16 odst. 9 v ZŠ 
2010/11–2017/18
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Nárůst celkového počtu žáků se SVP 

Mezi školními roky 2016/17  a 2017/18 došlo k masivnímu nárůstu    
celkového počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na tomto nárůstu se nejvíce podílela významně narůstající 
kategorie žáků (63 %) s vývojovými poruchami učení a chování.
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Zaměření pozornosti MŠMT

Zjistit, kde se nejvíce (nejméně) změnil podíl dětí, které chodily v příslušném 
věku do MŠ.

Ve kterých lokalitách je opatření nejvíce (nejméně) účinné.

Přetrvávající překážky v přístupu ke vzdělání.

Konkrétní důvody nezahájení PPV.

Nejohroženější děti.

>>> Další opatření
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Zaměření pozornosti MŠMT

Ověření dopadů
zavedení povinného posledního ročníku 

předškolního vzdělávání

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání,
Pedagogická fakulta

Univerzity Karlovy Praha
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Soubor SVL podle kraje

Seznam obcí, kde jsou sociálně vyloučené lokality (MPSV 2014)
Seznam obcí spolupracujících s Agenturou pro sociální začleňování

Ve výběru pouze obce s více než 10 dětmi ve věku předškolního vzdělávání, 
které žijí v SVL podle kritérií:
1) kraj
2) velikost obce
3) velikost SVL
4) spolupráce s ASU
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Soubor SVL podle kraje



12

Zaměření pozornosti MŠMT

Důvody nezahájení PPV

Souvislost úspěšnosti opatření s působením NNO a sociální práce

Co by se muselo stát, aby MŠ byly schopné vzdělávat děti ze SVL?

Kolik dětí zůstalo mimo opatření? Kde jsou jejich nejvyšší koncentrace?


