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Spolek skřítka Kořínka, IČO: 05977134, č. účtu: 115-4557350217/0100

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
pro předškolní výchovu 2020-2022

Identifikační údaje o dětské skupině
Spolek skřítka Kořínka – Dětská skupina Farmáři u skřítka Kořínka
Motto: Farmaření je pochopení přírody a života v ní. (skřítek Kořínek)
Adresa: Otov 38, 345 22 Poběžovice
Kontakty: 774 449 688, skritek@ukorinku.cz, webové stránky: www.ukorinku.cz
Statutární zástupce a zpracovatel programu: Stanislava Kořínková
Zřizovatel: Spolek skřítka Kořínka, Otov 38, 345 22 Poběžovice, IČO: 05977134, DIČ 05977134
Platnost: červenec 2020 – červen 2022

Obecná charakteristika dětské skupiny
Dětská skupina je určena pro 12 dětí od 1 do předškolního věku, které jsou umístěny v jedné třídě
celodenního typu. Jedná se o starší zemědělskou usedlost v obci Otov, která má svou vlastní
oplocenou zahradu. Ve skupině budou celkem minimálně 2 chůvy (z toho jeden muž). Dětská
skupina disponuje i pečující osobou – mužem, který se do plánu výchovy a péče také zapojuje.
Provozní doba: 7:00 – 16:00, po dohodě s rodiči lze přizpůsobit.
Personální obsazení:
vedoucí, zodpovědná osoba a pečující osoba / pečující osoba, kuchař a údržbář / pečující osoba
Cílem výchovy a péče je podporování a doplňování rodinné výchovy. Dítěti obohacovat denní
program podněty k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Úkolem je poskytnout odbornou péči, rozvíjet
osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu,
napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Dále dítě učit
žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.
Maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dětí.
Péčí v dětské skupině zabezpečujeme uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho
osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a dětské skupiny (konzultovat výchovné i jiné problémy
dítěte s pečující osobou, vznášet připomínky k podstatným rozhodnutím týkajících se záležitostí
péče o dítě, přispívat svými nápady, připomínkami a náměty k obohacení výchovného programu
dětské skupiny).
Dětem zajistit pocit bezpečí, uspokojovat jejich potřeby. Vytvářet motivující podnětné prostředí
a přátelskou atmosféru. Umožňovat dětem pochopit věci, týkajících se jeho osoby, na základě
prožitku a vlastní zkušenosti a pěstovat zdravé sebevědomí. Rozvíjet pohybové, estetické
a komunikační dovednosti dětí. Utvářet kladný vztah k přírodě a místu, kde žijeme.
Výchova a péče se maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním
a emocionálním potřebám dětí dané věkové kategorie a toto se v plné míře respektuje. Každému
dítěti je nabídnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje a v kvalitě, která mu
vyhovuje. Dítě se během výchovných aktivit postupně rozvíjí v základních dovednostech vzhledem
ke svým optimálním možnostem tak, aby docílilo úspěchu, který je jeho okolím oceněn a samo se
cítilo úspěšné.
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Věcné podmínky
Výchova v dětské skupině probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími
osobami a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochotu
spolupracovat. Plán výchovy a péče vymezuje základní požadavky a podmínky pro činnost v dětské
skupině a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou).
Činnost v dětské skupině má charakter výchovy a péče, klade důraz na socializaci dětí
ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.
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, kontinenty)
Co lidé dělají (profese, sport, kultura)
Plán výchovy a péče je prováděn formou pohybových cvičení, manipulačních činností, smyslových
a psychomotorických her, hudebně pohybových činností, grafických činností, činností směřujících
k ochraně zdraví a osobního bezpečí, relaxačních činností, činností k prevenci úrazů, řečových
a rytmických cvičení, slovních hádanek, skupinové konverzace, diskuzí a rozhovorů, práce s knihou
(čtení, prohlížení), přednesu, zpěvu, vyprávění, poslechem pohádek a příběhů, interpretací zážitků,
přímým pozorováním, manipulací s předměty a různými materiály, formou námětových her,
smyslových her, činností k vytváření pojmů, cvičení organizačních dovedností, her na posilování
volních vlastností, cvičení na projevování citů, výletů do okolí, činností na poznávání lidských
vlastností, estetických a tvůrčích aktivit, neverbálních komunikačních aktivit, činností ve skupinách,
sociálních a interaktivních her, aktivit podporujících sbližování dětí, formou přípravy a realizací
společných zábav a slavností, činností přibližujících svět kultury, činností k získávání orientace
v okolí, poučení o možných nebezpečných situacích a způsobech, jak se chránit atd.
Oblasti se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z potřeb dětí, věku dětí a jejich rozvojových
možností.

Organizace výchovy
Jedná se o vnitřní uspořádání dětské skupiny a organizaci výchovy:
Počet tříd a charakteristika – jedna heterogenní třída od 1 roku do předškolního věku v počtu max.
12 dětí.
Forma práce s dětmi z hlediska uplatňování metod a formy práce je vedena dle věku dítěte.
Je kladen důraz na věk dítěte a jeho věkové předpoklady z hlediska společnosti. Jsou zohledněny
sourozenecké vazby, které jsou upřednostňovány a podporovány. Je kladen důraz na přání rodičů
a vlastní styl výchovy v rodinném prostředí.
Děti jsou vedeny chůvami, pečujícími osobami (ženy) a pečovatelem (mužem), kteří se vzájemně
doplňují i střídají dle potřeby a počtu dětí. Většina činností je vedena vždy ve spolupráci dvou
pečujících osob, v případě výletu a nutnosti dalšího dohledu jsou zapojeni všichni tři pečující osoby.
Děti do dětské skupiny přijímá vedoucí dětské skupiny, která se může poradit s ostatními pečujícími
osobami v případě nejasností.
Adaptace dítěte je individuální a záleží na více aspektech, které tuto adaptaci doprovázejí. Dítěti
bude vždy poskytnuta plná součinnost a neomezený prostor, který bude k adaptaci potřebovat.
V tomto čase je vždy počítáno se spoluprací rodičů, ktetrým je, v dětské skupině, dán prostor.
Charakteristika výchovného programu
Dětská skupina se zaměřuje na Agro-Environmentální výchovu – pobyt v přírodě a poznávání
přírody, zvířat, pozvání světa kolem sebe, pozorování a napodobování, zapojování rodičů do akcí,
poukazování a dodržování našich zvyklostí a tradic, pěstování plodin pro vlastní tvorbu, vycházení
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se sebou a s ostatními při zachování vlastní osobnosti, zvyšování sebevědomí, podporování
samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním, osvojování cizího jazyka formou hry, vedení
k racionálnímu životu a podpora vlastního zdraví.
Výchova a péče je zaměřeno na pochopení přírody, životního cyklu v přírodním i živočišném světě
a propojení s běžným životem člověka.
Výchova a péče bude vedena formou zážitků a vlastních osobních zkušeností s danou
problematikou. Vždy půjde o hravou a zábavnou formu výchovy. Dětem bude ponechán dostatečný
časový prostor na vlastní projev osobnosti a v případě nutnosti bude nabídnuta pomoc.
V případě, že zjistíme při vyhodnocování potřeb dítěte speciální potřeby, budeme tomuto věnovat
dostatečnou pozornost.

Výchovný obsah
Výchovný obsah je uspořádaný do ucelených integrovaných bloků:
Hlavním smyslem integrovaného bloku je zaměřit se na vztah dětí a přírody a okolní vnímání světa.
Půjde o hravou formu poznávání přírody a vše kolem ní (o přírodě, v přímém kontaktu s přírodou,
pro přírodu, v samotné přírodě). Jde o získávání znalostí, porozumění přírodě, naučení se pracovat
se zkušenostmi a využívat je. Změnit lhostejnost vůči přírodě a moci si své zkušenosti osvojit svou
vlastní činností (lepší přístup a jednodušší zapamatování).
Největší obsah bude směřován na přírodu a zvířata, okolní krásy světa, kamarádský přístup dětí
mezi sebou a potažmo vztah s dospělými. Dále se budou osvojovat běžné životní úrovně a bude
prohlubována jejich užitečnost.
Ke každému dítěti bude přistupováno individuálně dle konkrétních potřeb. Velmi dbáme
na komunikaci mezi rodiči, se kterými vzájemně hledáme společné a nejlepší cesty pro konkrétní
dítě. Rodiče s dítětem zde mají neomezený společný čas, který je velmi potřebný pro správné
fungování rodiny, tak pro samotnou dětskou skupinu.
Bloky výchovy budou zaměřeny na již výše zmíněné a budou rozpracovány na roční období, dané
měsíce, týdny a konkrétní dny. Ve všem bude konkrétní návaznost a propojenost.
Veškeré kroužky pro děti z dětské skupiny, občasné večerní akce, jsou realizovány v ceně
školkovného a bude vždy řešeny a domlouvány s rodiči dopředu.
Evaluační systém (hodnotící činnost) a pedagogická diagnostika
Tento systém hodnocení je určen pouze pro potřeby dětské skupiny a rodiče. Děti pro vlastní
potřeby jsou hodnoceny denně, průběžně, měsíčně atd. Vedoucí dětské skupiny, v součinnosti
s dalšími pečujícími osobami, jednou za čas tuto situaci zanese do složky dětí (převážně jednou
za měsíc). Jedná se o vyhodnocení pedagogické a další činnosti, která je doplňována k přijímacímu
dotazníku každého dítěte. U každého dítěte se bude sledovat jiná oblast, časový plán a další dle
vyspělosti dítěte. Po zapracování a zjištění závažných nedostatků či zjištění velmi aktivního rozvoje
dítěte bude následný postup vždy řešen s rodiči, zákonným zástupcem. Následně bude
vyhodnocováno i nastavení výchovných procesů v dětské skupině, které byly nastaveny. Půjde
o průběžné sledování a vyhodnocování pokroků v rozvoji a učení dítěte.

Povinnosti vedoucí / pečující osoby dětské skupiny
Vedoucí dětské skupiny odpovídá za:
Výchovný program a program činností, který zpracovává, je cílevědomý a je plánován.
Pravidelné sledování průběhu předškolní výchovy.
Vedoucí dětské skupiny / pečující osoba / chůva vykonává tyto odborné činnosti:
Analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje profesionální péči
o děti, jejich výchovu i péči.
Realizuje individuální i skupinové výchovné činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí,
rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů).
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Samostatně projektuje výchovné činnosti, provádí je, hledá vhodné strategie a metody.
Využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí.
Projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovné činnosti s dětmi se speciálními potřebami.
Provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost výchovného programu, kontroluje
a hodnotí výsledky své práce, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky výchovy a péče.
Provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji
a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v procesu výchovy
a péče.
Odborně vede další zaměstnance dětské skupiny, kteří se podílejí na péči a výchově dětí
s přiznanými podpůrnými opatřeními.
Provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a péče jejich dětí v rozsahu
odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitele a možnostem dětské skupiny.
Eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve výchově (rodičů, spolupracovníků, základní školy,
obce) a na získané podněty reaguje.
Pečující osoba /chůva vede výchovu tak, aby:
Se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální).
Se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi.
Byl současně podněcován jejich individuální rozvoj.
Děti měly dostatek podnětů rozvoji a radost z něho.
Bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti.
Děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně.
Byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka.
Se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité.
Děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí.
Děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují.
Ve vztahu k rodičům pečující osoba / chůva dětské skupiny:
Usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi dětskou skupinou a rodiči.
Umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností.
Umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení.
Umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu.
Vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení (pravidelná
individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.).

Cíl výchovy a péče
Rámcové cíle – univerzální záměry předškolní výchovy
Záměrem předškolní výchovy a péče je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické
i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně
samostatnou osobností, schopnou (kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně
a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny (zejména
v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i ty, které ho v budoucnu
nevyhnutelně čekají.
Sledování rámcových cílů
Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.:
Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání.
Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své
okolí.
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Klíčové kompetence
Kompetence k učení, dítěte ukončující předškolní:
Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení.
Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje
se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje;
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno
dobrat se k výsledkům.
Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
Kompetence k řešení problémů, dítě ukončující předškolní výchovu a péči:
Si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů
a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.
Řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
Řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší,
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty
(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost.
Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických
i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
a využívá je v dalších situacích.
Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti.
Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi
nimi volit.
Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
Se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
Kompetence komunikativní, dítě ukončující předškolní výchovu a péče:
Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení,
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
Se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).
Se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.
Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.
Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.
Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
s okolím.
Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).
Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku.
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Kompetence sociální a personální:
Samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
Si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.
Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.
Se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla
společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
Se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim.
Se chová při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování
i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
Je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem
a jedinečnostem.
Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí
a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte,
ponižování a ubližování.
Kompetence činnostní a občanské, dítě ukončující předškolní výchovu a péči:
Se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.
Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty
a přizpůsobovat se daným okolnostem.
Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží
si práce i úsilí druhých.
Se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.
Chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem
a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami
a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.
Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu
je zachovávat.
Si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají
stejnou hodnotu.
Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí
a že je může ovlivnit.
Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé
a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).

Dílčí cíle
Výchovná oblasti (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a agroenvironmentální).
Dítě a jeho tělo:
Záměrem výchovného úsilí učitele v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst
a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost
i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností,
učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.
Dítě a jeho psychika:
Záměrem výchovného úsilí učitele v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu,
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psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů
a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity
a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho dovedností a povzbuzovat
je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři podoblasti – Jazyk a řeč, Poznávací
schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle.
Dítě a ten druhý:
Záměrem výchovného úsilí učitele v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte
k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci
a zajišťovat pohodu těchto vztahů.
Dítě a společnost:
Záměrem
výchovného
úsilí
učitele
v oblasti
sociálně-kulturní
je
uvést
dítě
do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních
i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky
i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním
prostředí.
Dítě a svět:
Záměrem výchovného úsilí učitele v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární
povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším
okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy
pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Životospráva
Životospráva dětí v dětské skupině je plně vyhovující, jestliže:
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku,
dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě
dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.
Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla.
Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval
organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby např. rodiče mohli
své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě
dětské skupiny).
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité
kvalitě ovzduší.
Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru dětské skupiny.
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých
dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku
na lůžku). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné.
Pečující osoby / chůvy se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem
přirozený vzor.

Psychosociální podmínky
Psychosociální podmínky jsou pro výchovu dětí plně vyhovující, jestliže:
Děti i dospělí se cítí v prostředí dětské skupiny dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.
Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci.
Pečující osoby / chůvy respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují
na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace
pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem
a chvatem ani nadměrnou náročností prováděných činností.
Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.
Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.
Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících
z nutnosti dodržovat dětské skupině potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.
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Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím,
v němž jsou zpravidla rády.
Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se
přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací učitele s dětmi. Je vyloučeno
manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování
nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí,
je nepřípustná.
Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným
rozhodováním dítěte. Výchovná nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho
života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná
a prakticky využitelná).
Pečující osoba / chůva se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných
pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte
a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako
odsudků.
Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost
a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě
(autenticky).
pečující osoba / chůva se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně
je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).

Organizace
Organizační zajištění chodu dětské skupiny je plně vyhovující, jestliže:
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální
či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány
řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
Pečující osoby / chůvy se plně věnují dětem a jejich výchově.
Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.
Při vstupu dítěte do dětské skupiny je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které
dětská skupina organizuje nad rámec běžného programu.
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později
pokračovat.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě
a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp.
Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost
účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit
se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní
hygieně apod. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním potřebám
a možnostem dětí.
Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení
prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).
Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

Řízení dětské skupiny
Řízení dětské skupiny je plně vyhovující, jestliže:
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.
Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř dětské skupiny, tak navenek.
Při vedení zaměstnanců vedoucí vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje
spolupracovníky do řízení dětské skupiny, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich
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názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách
výchovného programu.
Vedoucí dětské skupiny vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje
a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.
Plánování pedagogické práce a chodu dětské skupiny je funkční, opírá se o předchozí analýzu
a využívá zpětnou vazbu.
Vedoucí vypracovává výchovný program ve spolupráci s ostatními členy týmu, případně s rodiči.
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu dětské skupiny, jsou smysluplné
a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.
Dětská skupina spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy,
s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě dětské skupiny
a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných problémů dětí.

Personální a pedagogické zajištění
Personální a pedagogické podmínky výchovy jsou plně vyhovující, jestliže:
Všichni zaměstnanci, kteří pracují v dětské skupině jako pedagogičtí pracovníci (pečující osoba /
chůva), mají předepsanou odbornou kvalifikaci.
Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených
pravidel.
Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.
Vedoucí podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních
kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické
vzdělávání.
Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech
zajištěna optimální pedagogická péče o děti.
Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými
pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy předškolních dětí).
Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními potřebami,
ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci
s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři,
rehabilitačními pracovníky aj.).

Spoluúčast rodičů
Spoluúčast rodičů na předškolní výchově je plně vyhovující, jestliže:
Ve vztazích mezi zaměstnanci dětské skupině a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost,
vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.
Pečující osoby / chůvy sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim
porozumět a vyhovět.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v dětské skupině, účastnit se různých programů, podle
svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co
se v dětské skupině děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu dětské
skupiny, při řešení vzniklých problémů apod.
Vedoucí / pečující osoby / chůvy pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho
individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho
výchově.
Pečující osoby / chůvy dětské skupiny chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích
svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují
s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti
a poskytování nevyžádaných rad.
Dětská skupina podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům
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poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy předškolních dětí.

Plán výchovy a péče o děti od 1 do 3 let věku
Základní obsah aktivit:
•Cílem je formování osobnosti dítěte
•Zajištění základních podmínek péče o dítě
•Zabezpečení fyzické a psychické pohody
•Rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku
•Rozvíjení dovedností dětí od 1 do 3 let

Výchova dětí od dvou do tří let
Je nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje
dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi
smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje
se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách
je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech
vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.
Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší
rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce
chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role.
Pečující osoba / chůva zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou
a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou.
Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi
krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace
se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním
co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.
Podmínky výchovy dětí od dvou do tří let:
Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem.
Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Pokud se dětské
skupině vychovávají děti mladší tří let, je nutné zajistit ještě další podmínky, které reagují
na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do
tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší.
Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí,
přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.
K naplnění výchovných cílů a rozvoji ve všech výchovných oblastech budeme využívat následující
aktivity:
Hudební
 rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby,
 osvojování písní lidových i moderních,
 rozvoj hudební paměti a propojování s pohybem a ostatními smysly,
Pohybové
 rozvoj jemné a hrubé motoriky,
 rozvoj koordinace pohybů,
 podpora správného držení těla a rozvoj fyzické zdatnosti,
 rozvoj sebeobslužných dovedností a zdravých návyků,
 využívání netradičních pomůcek a míst k podpoření lásky k pohybu,
Výtvarné
 rozvoj představivosti, kreativity a fantazie,
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 rozvoj výtvarných dovedností, seznamování s uměleckými díly,
 poznávání různých materiálů, přírodnin a práce s nimi,
 seznámení se s výtvarnými technikami,
 rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím výtvarné techniky pocity, zážitky a propojování smyslů
s výtvarnou technikou (na základě sluchu, zraku, čichu, …),
 osvojování práce s materiály,
K rozvoji rozumových a poznávacích schopností
 rozvoj komplexního pohledu na fungování světa,
 rozvoj kritického myšlení,
 podporování potřeby poznávání - umožnění osahat si svět z blízka,
 pozorování fyzikálních zákonitostí,
 rozvoj jazykových schopností, osvojení poznatků z přírodních, společenských a technických věd,
K rozvoji elementárních matematických představ
 rozvoj chápání základních číselných a matematických pojmů, elementárních matematických
souvislostí a podle potřeby je prakticky využívat,
 rozvoj prostorového vnímání,
 rozvoj základní orientace v čase,
 rozvoj řešení kognitivních problémů, myšlení kreativně a vymýšlení vlastních nápadů,
K rozvoji estetického vnímání
 rozvoj estetického citu ke svému okolí,
 seznámení se s uměním, vnímání krásy mimo umělecká díla,
 podpora formování morálních a etických postojů, hodnotové orientace,
 vytváření vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám.
Harmonogram je pouze orientační a není striktně dodržován. Přednější je respektování aktuálních
potřeb dětí a dokončení aktivity.
Stanislava Kořínková
Spolek skřítka Kořínka
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