
  
  

  
 
  

  

 
 
 
 
 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 
 
 
 
 
Projekt: Dětský klub Rudná u Prahy  
Zařízení péče o děti: U rybiček – dětská skupina pro děti od 2 let 
Adresa: Oblouková 1476/16 Rudná 
 
 
Provozovatel: Dětský klub U Rybiček z. s.  
V Zahradách 1406/5, 252 19 Rudná  
Statutární orgán: Michaela Tisoňová  
IČ: 04838009 
 
Zařízení má kapacitu 12 dětí, skupiny jsou heterogenní od 2 let do 
zahájení povinné školní docházky 
Provoz je zahájen 5. 9. 2018. Zařízení je provozováno s částečnou 
úhradou nákladů rodiči 

  
  
  
  



 Plán výchovy a péče   
  

Péče a výchova v naší Dětské skupině probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Hned 
od začátku se snažíme o vybudování vztahu s oboustrannou důvěrou, otevřeností a 
vzájemným respektem.  

 

Plán výchovy a péče zahrnuje všechny složky výchovy.  

 

Výchovná a pečující činnost  

Každé dítě je individualitou, veškeré aktivity jsou přiměřené věku a schopnostem dětí. 
Citlivě vnímáme každé dítě, jeho potřeby, resp. kolektiv a jeho potřeby; vytváříme 
prostředí založené na důvěře, pocitu bezpečí a jistotě. Působíme na děti svou 
trpělivostí, důsledností a spravedlností, snažíme se být dobrým vzorem a příkladem 
svěřeným dětem.  
Nepoužíváme tělesné ani psychické tresty, nikdy nedochází k ponižování dětí a to ani 
ze strany pečujících osob, ani ze strany druhých dětí. Případné nastalé problémy jsou 
bez odkladu diskrétně konzultovány s rodiči dítěte. Dobrá komunikace mezi rodiči a 
pečovatelkami je klíčová pro dobrý chod zařízení.  
Při hrách i dalších činnostech je využíváno principů názornosti, přiměřenosti, 
emocionality a aktivity. Pečující osoby pracují s vnitřní i vnější motivací dětí; důraz je 
kladen na pozitivní motivaci pochvalou.  
Budujeme prostředí, které je taktéž založeno na existenci řádu, pravidel a mantinelů v 
každodenních činnostech a situacích.  
Dbáme na správné hygienické návyky dětí, vedeme děti k co největší samostatnosti a 
schopnosti sebeobsluhy. Každý den, výjimkou je extrémní počasí, chodí děti ven. 
 
 
Estetická výchova 
 
Dětem jsou nabízeny různorodé výtvarné činnosti, používají se nejen výtvarné 
pomůcky, ale i přírodní materiály. Děti pravidelně navštěvují keramickou dílnu, kde se 
učí za přítomnosti kvalifikovaných lektorů pracovat s hlínou, později i na hrnčířském 
kruhu. 
S dětmi zpíváme dětské písničky, často tematické k danému ročnímu období, čteme a 
prostřednictvím divadélka představujeme pohádky.  
S lektorkou hudební výchovy se dětí učí vnímat umělecké a kulturní podněty. Krom 
klasických dětských písniček děti seznamujeme se světoznámými skladbami, učíme 
je vnímat rozdíly mezi různými hudebními nástroji, rozvíjíme sluchové vnímání a 
koordinaci pohybu podle hudby 
 



Etická výchova 
 
děti se neustále učí elementárním sociálním dovednostem jako je pozdrav, 
poděkování, výchova ke správnému chování a respektu k druhým dětem a obecně k 
druhým osobám.  
 
Ekologická výchova 
 
zaměřujeme se na úctu k přírodě, poznávání zvířat v okolí a svého životního prostředí. 
Děti si vypěstují vlastní rostlinku, pomáhají s péčí o přilehlou zahrádku. Třídíme odpad 
a formou hry také děti v tomto směru vychováváme. Každý měsíc jezdíme do jízdárny, 
kde strávíme odpoledne s koníky. Lektorka učí děti základy jízdy na koni a jak o něj 
pečovat.  
 
Pohybová výchova 
 
Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku. Běžnými činnostmi každého dne dbáme o rozvoj 
sebeobslužných dovedností, zdravých návyků a k vytváření fyzické pohody. Děti 
vedeme k radosti z pohybu.  
Každý den cvičíme  jógu, na přilehlých tenisových kurtech mají děti pravidelné hodiny 
s tenisovými trenéry, a jednou měsíčně jezdíme na akrobatické cvičení s cirkusovými 
artisty. 
 
Rozumová výchova 
 
Pravidelně sledujeme rozvoj poznání dítěte, nabízíme řadu podnětů k rozumovému 
rozvoji, komplexního pohledu na svět, rozvoj řeči, jazykové výbavy a tedy i rozvoji 
myšlení, matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků 
z přírodních, společenských a technických věd. 
Děti se pravidelně setkávají s rodilým mluvčím anglického jazyka, který je formou hry 
a zábavy seznamuje se základy dalšího jazyka. 
Minimálně jednou za rok navštíví naší školku klinický logoped. 
 
     

Obsah výchovné činnosti tvoří zejména tyto oblasti   

• svět kolem nás (rodina, kamarádi, bydliště, dětská skupina)  
• život v ročních obdobích   
• lidské tělo  
• příroda kolem nás (živý i neživý svět kolem nás)  
• cestování (dopravní prostředky) 
• co lidé dělají (profese, sport, kultura)  

  



Oblasti se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z potřeb dětí, věku dětí a jejich 
rozvojových možností.  

    

  

PODZIM 

ZÁŘÍ-LISTOPAD 

 

Ze začátku se budeme věnovat seznamování se s prostředím, poznávání nových 
kamarádek a kamarádů, učíme se pravidla chování v našem zařízení. Později 
navážeme tématem podzim a s ním i na aktivity s tím spojené jako např. pouštění 
draka, dlabání dýně, hrátky s podzimní přírodou, výroba ptačí budky a jiné. V tomto 
období zaměříme pozornost na barvy a tvary. V rámci jednotlivých složek výchovy by 
měly na konci období již znát všechny základní barvy a tvary. Pohrajeme si s mícháním 
barem. Také nás čeká barevný týden. 

S dětmi navštívíme interaktivní dílničku Aurednik, kde budou celé dopoledne tvořit 
v duchu podzimu.. 

 
 

ZIMA 
PROSINEC-ÚNOR 

 
 
V tomto bloku si prožijeme vánoční tradice, adventní zvyklosti, upečeme si cukroví, 
ozdobíme stromeček, přijde Mikuláš a samozřejmě Ježíšek. Užijeme si zasněženou 
přírodu, postavíme sněhuláka,  půjdeme se koulovat. Na konci tohoto období nás čeká 
masopust a s ním karneval. 
V rámci rozumové výchovy se budeme zabývat vlastním tělem. 
V návaznosti na naší dosavadní spolupráci nás navštíví medici lékařské fakulty 
v Praze se svým zajímavým interaktivním programem „medvídkova nemocnice“ 
 
V prosinci také pojedeme do „velkého divadla“ v Praze na vánoční pohádku. 
 
 

JARO 
BŘEZEN-KVĚTEN 

 
 

V tomto období prožijeme další tradiční svátky spojené s příchodem jara. Oslavíme 
Velikonoce a den maminek. 



S přípravami na Velikonoce zprostředkujeme dětem svátky v tradičním duchu, který 
zahrnuje barvení kraslic, pletení pomlázky, klíčení obilí a dalších tradic dle regionu.   
Budeme se věnovat rodině jako takové. Pojmenujeme členy rodiny, snažíme se 
definovat jejich úlohu v rodině. Učíme se základní povolání, se kterými se děti mohly 
setkat. Vysvětlíme si důvody chození do práce a význam peněz. Definujeme rozdíl 
práce a odpočinku. Děti seznámíme s různými profesemi, které si formou hry samy 
vyzkouší.   

Navštívíme keramickou dílnu „Maříž“, kde si děti vyrobí dárek pro maminku. 

LÉTO 
ČERVEN-SRPEN 

 
 

Chystáme se na prázdniny. Červnový měsíc věnujeme vyhodnocení celého školního 
roku. Připravíme letní setkání pro rodiče a přátele, na kterém se děti pochlubí, co se 
všechno naučily. Natrénujeme kulturní vystoupení a společně připravíme pohoštění. 
V rámci výuky tenisu uspořádáme sportovní olympiádu. Budeme si užívat vodní hrátky 
na našem přilehlém hřišti a pro děti k jejich svátku uspořádáme dětský den.                                                                                                                        
V červenci a srpnu nabídnete týdenní tématické bloky:  
 
Týden plný pohádkových bytostí „Z pohádky do pohádky“                             
Sportovní týden „Tenisový kemp 
Kreativní týden „Šikulové“ 
Dramatický týden „Kašpárek“ 
Cestovatelsko-poznávací týden „Cesta kolem světa“ 
 

 

 

Zpracovala: Michaela Tisoňová 

                    odpovědný vedoucí                                     
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