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PLÁN PÉČE A VÝCHOVY V DĚTSKÉ SKUPINĚ „CIHLIČKA“ 

                Datum vyhotovení: 23. 10. 2018 

1. Úvod 

Tento plán péče a výchovy byl vytvořen pro Dětskou skupinu Cihlička (dále jen DS). 

Součástí dokumentu jsou přílohy:  

- tematický plán výchovy v DS,  

- seznam činností, které by měly děti zvládat při nástupu do DS,  

- seznam věcí potřebných pro pobyt dítěte v DS. 

 

2. Podmínky pro péči a výchovu 

 

Psychosociální podmínky 

Péči o děti v dětské skupině Cihlička zajišťují pečovatelky, jejichž náplní práce je podílet se 

na péči a výchově svěřených dětí a zajišťovat vhodné podmínky pro rozvoj dětí dle jejich 

vývojového stupně s důrazem na individuální potřeby dětí. Práce pečovatelek zahrnuje 

spolupráci s rodiči dětí postavenou na vzájemné důvěře a každodenní komunikaci. Dětská 

skupina zajišťuje denní program pro děti, jež zahrnuje pravidelně se opakující činnosti a 

tím rozvíjí smysl pro řád a organizaci času dítěte.  

Materiální podmínky 

V prostorách určených pro provozování dětské skupiny je dostatek místa pro volnou hru 

a zajištění pestrých aktivit pro děti (pohybové, výtvarné, hudební, …). Je zde vyhrazené 

místo pro stolování i odpočinek. Objekt je obklopen zahradou s vlastním hřištěm, jež 

umožňuje každodenní pobyt dětí venku a poskytuje dostatek prostoru pro hru i relaxaci. 

Životospráva, stravování 

Stravování dětí po dobu pobytu v DS zahrnuje dopolední svačinu a oběd. 

Při podávání jídla dětem se snažíme o co nejvyšší míru rozvoje sebeobsluhy 

a samostatnosti.   

Po obědě je zajištěn dětem odpolední odpočinek v časti tomu určený. Čas před spaním je 

využit k poslouchání čtených pohádek nebo hudby. Děti, které se poobědového 

odpočinku neúčastní, zabaví pečovatelka v jiných centrech aktivit. Respektujeme 

různorodé potřeby dětí, ke spánku je nenutíme, jiné alternativy odpočinku jsou možné.  
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Personální podmínky 

O děti v DS Cihlička se stará vždy jedna pečovatelka. Celkem o děti pečují dvě pečovatelky, 

které se po týdnu střídají. Obě dvě pečovatelky se řídí stejným plánem péče a jejich 

výchova vede děti stejným směrem. 

 

3. Cíl plánu péče a výchovy 

Cílem plánu péče a výchovy naší dětské skupiny je zajistit podnětné a bezpečné prostředí 

pro rozvoj dětí, zajistit prostor pro utváření vztahu k okolí i sobě samému a 

prostřednictvím volné hry i řízených aktivit umožnit dětem získávat ucelený obraz o světě. 

Plán podporuje samostatnost dětí a je základem pro celoživotní rozvoj jedince, aktivuje 

zájem o neznámé a poskytuje prostor pro hlubší poznávání již známých skutečností. Plán 

je koncipován tak, aby umožnil prostor pro zohlednění individuálních potřeb jednotlivých 

dětí a poskytl dostatek času pro rozvoj samostatně myslících a cítících osobností 

s kladným vztahem k životu, se schopností utvářet si vlastní názory a zároveň respektovat 

názory druhých. Plán stanovuje časové rozvržení aktivit v dětské skupině, základní 

principy DS a popisuje denní plán realizovaný během pobytu dítěte v dětské skupině.  

3 stěžejní kategorie dosahovaných cílů: 

 Rozvoj dítěte po stránkách fyzických i duševních, rozšiřování spektra znalostí 

a dovedností, rozvoj jazyka (pohyb, motorika, výtvarné činnosti, hudba, 

manuální činnosti, jazyk, cizí jazyk, …) 

 Rozšiřování povědomí o světe, vytváření vztahu s okolím a efektivní 

komunikace (znalosti z různých sfér lidského života, druhy komunikace, 

spolupráce ve skupině, …) 

 Utváření si žebříčku hodnot a seznamování se se společenskými normami a 

pravidly života ve společnosti (zdraví, rodina, sounáležitost, poděkování, ...) 

 

4. Principy výchovy a pravidla v rámci DS 
 

Komunikace a důvěra  

 

Pečovatelky dbají o rozvoj komunikace mezi dětmi a budování jejich vzájemné důvěry. 

Zároveň jsou samy aktivními aktéry v procesech komunikace jak s dětmi, tak s rodiči, 

kterým poskytují potřebné informace a stejně tak očekávají/vyžadují od rodičů 
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sdělování informací, které jsou důležité pro spokojený život dítěte ve skupině a jeho 

plnohodnotné zapojení do denních aktivit. 

 

Příjemné prostředí 

 

V dětské skupině je navozována příjemná atmosféra a vybavení prostor nabízí 

podnětné prostředí pro rozvoj dětí. Naším cílem je, aby děti do dětské skupiny 

docházely s radostí a chutí objevovat.  

 

Vyvážení péče a výchovy 

 

Péče a výchova jsou v naší skupině dvě neoddělitelné složky, jež se snažíme každou 

činností rozvíjet a naplňovat. Pečovatelky zajišťují rovnováhu mezi těmito složkami po 

celý den a dbají na individuální potřeby dětí v oblasti výchovné i v oblasti základní péče 

o dítě. 

 

Dodržování denního řádu 

 

Denní řád je důležitou součástí naší dětské skupiny a pomocníkem při organizaci dne 

ve skupině.   

 

Neužívání fyzických trestů 

 

V dětské skupině v žádném případě nedochází k používání fyzických ani psychických 

trestů ani žádných jiných trestů, které by narušily nebo ohrozily emocionální vývoj 

dítěte. Pečovatelky vychovávají děti v souladu s etickými zásadami společnosti a 

s vědomím citlivosti a křehkosti osobnosti dítěte.  

 

Svobodná volba a vnitřní motivace 

 

V rámci dětské skupiny nabízejí pečovatelky mimo společné, řízené aktivity také volný 

výběr činností závislý pouze na preferencích dítěte a jeho vnitřní motivaci. Děti si 

mohou vybrat ze široké škály činností, které jim budou představeny formou nabídky 

ze strany pečovatelky na začátku i v průběhu dne. Samostatný výběr činnosti dává 

dítěti volnost a rozvíjí jeho touhu po objevování nových skutečností. Svobodné 

rozhodování dítěte v rámci skupiny stavíme do kontrastu s řízenými pravidelnými 

aktivitami a tvoříme tak vyvážený celek poskytující dítěti na jedné straně dostatek 

soukromí a samostatné činnosti vedoucí k formování stabilní osobnosti schopné 
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samostatného řešení problémů, na druhé straně rozvoj jedince v rámci skupiny a 

budování mezilidských vztahů potřebných pro bezproblémové začleňování do 

sociálních skupin a přijímání sociálních rolí během života.  
 

5. Časové rozvržení pravidelných aktivit DS a organizace denního programu  

Dětská skupina je provozována od pondělí do pátku od 7.00 hodin do 14.30. Do 8.00 

mají být děti přítomny v dětské skupině. Tím začíná denní program skupiny. 

Pečovatelky dbají na dodržování časů pravidelných aktivit, v případě potřeby upraví 

denní plán aktivit tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení harmonogramu skupiny. 

 

7:00 – 8:00: Příchod dítěte  

Malá pohybová aktivita/ranní kruh 

9:15 hod: Společná svačina 

       Volná hra v centrech aktivit/organizovaná aktivita/pobyt venku 

      11:00 hod: Společný oběd 

      Odpolední klid (spánek, odpočinek) 

      Volná hra v centrech aktivit/organizovaná aktivita/pobyt venku 

      do 14:00 hod: Vyzvednutí dítěte rodičem 

 

Pečovatelky několikrát během dne (společné jídlo, ranní kruh, společné aktivity) zajistí 

shromáždění dětí ke společné činnosti, čím podporují vznik a formování vztahu jedince ke 

společnosti, jeho socializaci a utváření pravidelných návyků během dne a propojování 

jednotlivých činností do vzájemných vztahů a řetězců, tvorbu povědomí o časových 

souslednostech a zkonkrétňování obrazu o fungování světa kolem nás.  

 

DENNÍ PROGRAM 

Příchod dětí 

8:00 hodin je doba, kdy by všechny děti měly být přítomné, a může začít denní program.  

Při vstupu do hlavní místnosti umístí dítě svou fotografii na nástěnku, aby tím zahájil svůj 

nový den v dětské skupině. Tuto aktivitu může udělat dítě samo, s rodičem či 
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s pečovatelkou. Snažíme se dětem usnadnit přechod z domácího prostředí do skupiny, 

dítě si například může přinést svou oblíbenou hračku. 

Malá pohybová aktivita 

Denní program začíná společnou pohybovou aktivitou pro snadnější aklimatizaci 

ve skupině a navázání spolupracující komunikace mezi dětmi. Cvičení může být 

doprovázeno hudbou, kterou mají děti rády.  

Společná svačina 

Po ranní rozcvičce se děti scházejí u svých stolečků a společně posvačí.  

Ranní kruh 

Ranní kruh je nezbytnou součástí dne ve skupině. Jednak je to místo pro sdělování pocitů 

a informací ze strany dětí, jednak je zde prostor pro vyjádření nabídky aktivit ze strany 

pečovatelky. Seznámení s jednotlivými aktivitami a jejich názorné představení 

pečovatelkou následuje svobodná volba dítěte ve výběru aktivity, která ho v konkrétní 

den nejvíce zaujala. V nabídce jsou aktivity jak řízené, společné, tak samostatné, poskytují 

tak dětem možnost zapojit se do kolektivní aktivity nebo si hrát samostatně, čímž 

podporujeme iniciativu, samostatnost dítěte a vzbuzujeme v něm zájem. Pečovatelka 

v ranním kruhu mluví o tématu dne/týdne/měsíce a zapojuje děti do diskuze. Opakuje se 

to, s čím se již děti dříve seznámily, aby mohly na tyto získané vědomosti dále navázat. 

Rozhovor je založen na harmonické komunikaci a podporuje dobré vztahy ve skupině, 

toleranci a respekt k názorům druhých. 

Hry a činnosti v centrech aktivit – dopoledne/odpoledne 

Pobyt venku 

Pro pobyt venku mohou děti využít zahradu přiléhající k objektu určenému pro DS. 

K dispozici je vybavené hřiště s mnoha atrakcemi. Pobyt venku je nedílnou součástí 

pobytu v DS a je dbáno, aby děti pobývaly venku minimálně hodinu denně téměř za 

každého počasí. Hry a denní činnosti se přesunují do exteriéru, kde získávají další rozměr. 

Pobyt venku je zařazován mezi dopolední nebo/i odpolední aktivity a na děti celou dobu 

dohlíží pečovatelka.  

Oběd 

Při společném obědě se děti setkávají u stolečků. Snažíme se o rozvoj samostatnosti 

a formování kladného vztahu ke společnému stolování dětí. Usilujeme o co nejvyšší míru 

samoobsluhy dětí, případně dětem pomáháme se v samoobsluze zdokonalovat. 
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Odpočinek 

Denní program zahrnuje mimo hru také relaxaci v podobě poobědového odpočinku. 

Dětem jsou připravena lehátka s lůžkovinami a následuje čas, který mají děti strávit v klidu 

na svých lehátkách za poslechu čtené pohádky nebo relaxační hudby. Individuální potřeby 

dětí týkající se jiných odpočívacích aktivit řeší pečovatelky dle dané situace.  

Odchod dětí domů 

Ve 14:00 hodin končí provoz dětské skupiny, do té doby by měly všechny děti vyzvednout 

rodiče. Děti sundají při odchodu svou fotku z nástěnky a schovají do své skříňky v šatně, 

aby jí zas mohli následující den oznámit svůj příchod. 

 

6. Rozvíjené oblasti  

ŘEČ 

 Správné vyslovování, správná volba slov, schopnost vyjádřit myšlenku, schopnost 

pochopit myšlenku, krátká báseň, písnička, vedení dialogu, rozšiřování slovní zásoby. 

MOTORIKA 

 Rozvoj motoriky a koordinace, provádění jednoduchých úkonů s předměty, zvládání 

výtvarných činností a běžné manipulace s věcmi denní potřeby. 

POHYB 

 Schopnost koordinace pohybů celého těla, tělesná obratnost, udržení rovnováhy, 

uvědomění si vlastní síly, chůze v přírodě, jednoduché cviky. 

SAMOSTATNOST 

 Sebeobsluha při každodenních činnostech, samostatná hra, zvyšování samostatnosti 

při osobní hygieně. 

VYTRVALOST 

 Udržení pozornosti po delší dobu, setrvání u činnosti po delší dobu, cílevědomé 

usilování o dosažení konkrétního cíle. 

POZOROVÁNÍ SVĚTA 

 Schopnost pozorovat okolní svět a poznatky o něm ukládat do své paměti, pozorování 

okolních lidí, učení nápodobou, zvídavost, touha po poznání.  
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KOMUNIKACE 

 Schopnost komunikace s vrstevníky i dospělými osobami, vyjadřování vlastních 

názorů a postojů a reagování na názory druhých, verbální i neverbální komunikace, 

porozumění pro druhého. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Řešení jednoduchých problémů na každodenní bázi, schopnost přijetí řešení od 

ostatních. 

LÁSKA K PŘÍRODĚ 

 Pobyt v přírodě, poznávání rozdílů mezi přírodou a „nepřírodou“, ochrana životního 

prostředí, hra s přírodninami, učení se rozpoznávat každodenní projevy přírody 

MYŠLENÍ, FANTAZIE, TVOŘIVOST 

 Rozvoj tvořivosti, kreativního myšlení, vytváření bohatých myšlenkových pochodů, 

vytváření představ a jejich popis, představivost na základě vyprávěných příběhů či 

písniček, vytváření vlastních příběhů, kladení otázek a hledání odpovědí. 

 

7. Tematické okruhy výchovy 

 

Následující okruhy budou rozvíjen ve všech tematických celcích: 

 

 Dítě a jeho tělo 

 Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč 

 Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce 

 Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle 

 Dítě a ten druhý 

 Dítě a společnost 

 Dítě a svět 

 Tematické celky (viz příloha č.1) 

8. ZÁVĚR 

 

Věříme, že se Vašim dětem bude v dětské skupině Cihlička líbit, naučí se mnoho nového 

a jejich pobyt u nás bude přínosný. Rádi bychom, aby k nám děti chodily s chutí a touhou 

společně objevovat. Věříme, že i my se od nich můžeme mnohé naučit. 
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Příloha č. 1: 

TEMATICKÉ CELKY: 

LISTOPAD 

Můj nový život ve skupině – seznamovací hry, seznamování s novým prostředím, s novými lidmi, s režimem 

dětské skupiny, moje místo na spinkání, moje oblíbená hračka, moji noví kamarádi, změny v přírodě 

PROSINEC  

Adventní čas – změny v přírodě, změny v našich domovech, Mikuláš, Vánoce, koledy, rodina  

LEDEN  

Zimní krajina – pohádky s tématikou zimy, výtvarné činnosti, zimní aktivity v přírodě – krmení zvířátek, stavění 

sněhuláka  

ÚNOR  

Zdraví – já a moje tělo, pitný režim, zdravá výživa, zimní sporty, tradice masopustů – karneval 

BŘEZEN  

Probouzení přírody – jaro, mláďátka, Velikonoce – tradice, Travička zelená, zvuky zvířátek, jarní květiny 

DUBEN  

Dopravní prostředky – bezpečnost, dopravní situace a značky, čarodějnice, bubnování deště 

KVĚTEN  

Příroda v rozpuku – květiny, procházky do přírody, Den matek, moje rodina, moje maminka, stavíme z písku 

ČERVEN  

Síla sluníčka – léto v rozpuku, venkovní aktivity, voda – koloběh v přírodě, vypěstuj si sám 

ČERVENEC  

Co už umím sám – příprava besídky, besídka, básničky, písničky 

SRPEN  

Až vyrostu – profese, co dělá máma a táta, co bych chtěl dělat já, letní olympiáda, hrajeme si s vodou, voda je 

náš kamarád – bezpečnost 

ZÁŘÍ  

Čteme si – knížky, pohádky, ilustrace, můj oblíbený hrdina, pohádka, knížka, návštěva knihovny, smyslové 

vnímání  

ŘÍJEN  

Dary přírody – podzimní drak, výroba a následné použití, sklizeň, plody, práce na zahradě 
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Příloha č. 2: 

 

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDAT PŘI NÁSTUPU DO DĚTSKÉ SKUPINY: 

 

1. Jíst lžící, pít z hrnečku/skleničky 

2. Spolupracovat při oblékání 

3. Spolupracovat při hygieně 

4. Dokázat říct své potřeby 

5. Pobyt v DS bez plen 

6. Nepoužívat dudlík 

7. Zvládat chůzi při pobytu venku 

8. Reagovat na své jméno 

9. Poznat svoji značku 
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Příloha č. 3: 

SEZNAM VĚCÍ POTŘEBNÝCH PRO POBYT DÍTĚTE V DĚTSKÉ SKUPINĚ: 

Všechno oblečení, obuv a další potřeby dítěte, prosíme, podepište. 

 

1. Pro pobyt venku 

 

- holínky 

- pláštěnka 

- oblečení na ven dle aktuálního počasí – včetně čepice, rukavic (2x) 

- pevné boty 

 

2. Pro pobyt uvnitř: 

 

- legíny/tepláky/punčocháče (2x) 

- tričko, případně mikinu/svetřík (2x) 

- náhradní spodní prádlo 

- bačkory 

- zástěrka na výtvarné činnosti  

 

3. Hygienické potřeby: 

 

- kelímek 

- kartáček + kryt 

- ručník 

- kapesníky (vytahovací) 

- vlhčené ubrousky 

- případně hřeben 

 

4. Potřeby pro spánek/odpočinek: 

 

- pyžamo 

- malý polštářek/plyšák 

- povlečení (týká se pouze dětí, které nenavštěvují DS pět dní v týdnu) 

 

5. Svátky, narozeniny dětí 

 

V případě narozenin či svátků Vašeho dítěte, noste pro děti místo bonbonů a dalších 

kupovaných sladkostí například ovoce nebo domácí dortík, koláče, bábovky apod. 


