
                  Plán výchovy a péče

                                   Dětská skupina V Rákosí
                           Provaznická 1168/16, 40502, Děčín

Obecná charakteristika

Dětská skupina se nacházejí v centru města. S celodenním provozem od 6.30 -
16.30, po celý kalendářní rok včetně letních prázdnin. Umožňující dětem pravidelnou docházku
každodenní i individuální.

Dětská skupina je rodinného typu, s maximálním počtem 12 dětí s individuálním přístupem. Dítě je 
rozvíjeno dle jeho vývojového, emocionálního stupně. Je kladen důraz na správné hygienické
návyky dětí. Vedení dětí k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy.
Dětská skupina je umístěna v přízemí domu soukromého majitele. Ze vstupní haly se vchází do 
šatny, na ní navazuje pobytová místnost pro děti včetně včetně výdejny jídla. Na pobytovou 
místnost navazuje sociální zařízení pro děti a pro personál. 
Děti využívají sousedící tělocvičnu (260m2) k pravidelnému cvičenímu a rozvoji přirozených 
pohybových dovedností. V zimním období můžou navštěvovat i zážitkovou tělocvičnu, která je v 
domě umíéstěna o patro výše.
U domu je menší, oplocené, travnaté hřiště s pískovištěm a drobnými aktivitami pro děti. V blízkém
okolí velký zámecký park a rybník, zámecké zahrady a cyklo steska, které umožňují učitelkám 
chodit s dětmi na vycházky a podporovat jejich kladný vztah k přírodě

Výchovný program

Název: Rok s Rákosníčkem
VP kopíruje svým zaměřením průběh celého roku. Vychází z přirozeného vývoje života dítěte 
předškolního věku. Tématické bloky se plánují od jednoho po více týdnů, záleží na obsahu a 
zaměření. 

Tématické celky:

Děti kolem nás ( září)
– U nás ve skupině
– Kamarádi
– Vše okolo nás

Barevný podzim (říjen, listopad)
– Změny v přírodě
– Zvířátka v lese
– Plody lesa

Zimní radovánky (prosinec, leden)
– Předvánoční čas
– Vánoce
– Zimní hry a sporty 



Jaro je tu (únor, březen, duben)
– Příroda se probouzí
– Velikonoce
– Zvířecí mláďátka
– Vstávej semínko, ho la la

To jsem já, to jsi Ty (květen)
– Části těla
– Kdy se cítím v bezpečí?
– Nemocí se nebojíme

Těšíme se na prázdniny (červen)
– Co nás čeká o prázdninách?
– Dopravní prostředky
– To je naše zemička, běhá kolem sluníčka

Výchovné cíle a klíčové kompetence
Cíle:

– Uvědomění si vlastního těla a vlastní osobnosti
– Navazování sociálních vazeb k vrstevníkům
– Rozvoj a užívání všech smyslů
– Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
– Osvojení praktických činností
– Osvojení si poznatků a dovedností o těle a zdraví

 
Kompetence:

– Zvládnout základní pohybové dovednosti
– Koordinovat polohy a pohyby
– Napodobit pohyb dle vzoru
– Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
– Zvládnout jemnou motoriku
– Zvládnout hygienické návyky a sebeobsluhu
– Pojmenovat částí těla
– Rozlišování zdraví škodlivé a prospěné, způsoby ochrany

Režim dne:

– 6.30 - 8.15 : příchod dětí, spontánní činnost
– 8.15 - 8.45: ranní svačina
– 8.45 - 10.30: ranní kruh, projekty, blok dopoledních činností, pohybové aktivity
–
– 10.30 - 11.30: pobyt venku
– 11.35 - 12.00: hygiena, oběd
– 12.00 - 14.00: odpočinek, relaxace



– 14.00 - 14.30: odpolední svačina
– 14.30 – 16.30: odpolední blok: spontánní aktivity dětí, možnost dokončit již započatých 

aktivit, odcházení dětí

Uvedený režim dne je orientační, je přizpůsoben individuálním potřebám dětí, lze upravit.
DS nemá vzdělávací charakter, přesto jsou děti zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na 
rozvoj klíčových  kompetencí prostřednictvím různých výchovných programů.

Výchovná činnost probíhá podle rámcového plánu výchovy a péče, který je podkladem pro další 
podrobnější vypracování plánu výchovy a péče, pro jednotlivé věkové skupiny a odpovídající 
stupeň sociálního a mentálního vývoje dětí ve skupině.
Plán je zpřístupněn rodičům, aby byli informováni o náplni práce s dětmi, na co se aktuální aktivity 
zaměřují, co sledují a co u dětí rozvíjejí.
Plán výchovy a péče není striktní a neměnný program, může se pružně přizpůsobit aktuálním 
potřebám dětí.

Platný od 1.8.2020

                                                        Lucie Hašková, předseda spolku Rákosníček Děčín, z.s.


