Význam předškolního vzdělávání v mateřské škole

Současný osobnostně orientovaný model chápe mateřskou školu jako profesionálně vedené,
ale přesto přirozené socializační a kultivační centrum, které záměrně posiluje výchovnou
funkci rodiny a obohacuje ji o podněty, které dnešní rodina dětí v dostatečné míře poskytnout
nemůže. Období předškolního věku je kritickým obdobím pro rozvoj prosociálního chování.
Jedná se o samostatné a velmi důležité období ve vývoji jedince. Můžeme dokonce říci, že
právě přirozené sociální prostředí vrstevníků činí mateřskou školu v současné době
nenahraditelnou. Předškolní vzdělávání má dítě rozvíjet, podporovat, motivovat a usnadňovat
mu životní dráhu a vytvářet optimální předpoklady pro jeho další vzdělávací cestu. Osobnostně
orientovaná mateřská škola tvoří most pro přechod ve všech jeho oblastech s přihlédnutím
k vnitřním vývojovým předpokladům i vnějším výchovným podmínkám.
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky předškolního vzdělávání ve školských zařízeních stanoví Školský zákon. Hlavní
požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku
vymezuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Tato pravidla
jsou závazná. RVP PV stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který navazuje základní
vzdělání. RVP představuje zásadní východisko pro tvorbu Školního vzdělávacího programu
(ŠVP) a jeho uskutečňování.
Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou
výchovu, pomáhat zajistit dítěti prostředí k jeho aktivnímu rozvoji a učení, smysluplně
obohacovat denní program dítěte a poskytovat dítěti odbornou péči. Usiluje o to, aby první
vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i
společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí,
příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá dítěti chápat okolní svět, motivovat jej k dalšímu poznávání
a učení, stejně tak i učit děti žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty
touto společností uznávané. Předškolní vzdělávání poskytuje všem dětem optimální podmínky
pro vlastní rozvoj.

