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   Dítě a ten druhý       str. 6 
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Plán výchovy a péče pro Dětskou skupinu Spojené světy 

 

1. Identifikační údaje  

Název zřizovatele: Rodinné centrum Spojené světy, z.s.  
IČ: 043 43 468   
Právní forma zřizovatele: zapsaný spolek  
Telefon: +420 733 768 948                                                                                                      
Dětská skupina Spojené světy je realizována na adrese: Lomená 45/4, 434 01  Most        
E-mail: centrumspojenesvety@email.cz, www.spojenesvety.cz           

2. Podmínky výchovy a péče  

Plán výchovy a péče je sestaven tak, aby doplňoval a podporoval rodinnou výchovu             
a v úzké vazbě na ni pomáhal zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných 
podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení s ohledem na individuální potřeby jednotlivého 
dítěte.  

2.1. Věcné podmínky  

Vnitřní prostor  

Vnitřní prostory pro děti jsou vybaveny zdravotně nezávadným a bezpečným vybavením, 
které odpovídá počtu dětí a jejich věku. Prostředí je upraveno tak, aby se děti mohly 
pohybovat v prostoru bezpečně a samostatně. Všechny vnitřní prostory DS splňují 
bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

Vnitřní prostory se skládají z šatny, úklidové místnosti, kanceláře, hygienického zařízení 
pro děti a personal, kuchyňky-výdejny a denní místnosti-herny. 

Zahrada  

K dispozici mají děti také venkovní prostor na zahradě, kde děti tráví čas především před 
obědem a během odpoledne, před odchodem domů. Nabízíme tak dostatek prostoru k 
volné hře a pobytu dětí venku každý den. Na zahradě postupně budujeme centrum 
ekologické výchovy, kde se snažíme děti zapojit do běžných činností – setí, zalévání, 
pletí, hrabání listí, zametání, odklízení sněhu, apod. Postupně společně budujeme 
útočiště pro male živočichy – hmyzí domeček, ptáčník, čmelín, atd. 

Kontakt s přírodou a pobyt v přírodě je důležitou součástí rozvoje dětí v oblasti psychické 
I fyzické. 

mailto:centrumspojenesvety@email.cz
http://www.spojenesvety.cz/
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Okolí 

V blízkosti jsou veřejná hřiště, les, rybník, v dojezdové vzdálenosti také parky a jezero. 

2.2 Psychosociální podmínky  

Prostředí DS Spojené světy je bezpečné a přizpůsobené potřebám předškolních dětí, 
jejich vývoji, velikosti i síle. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na 
nové prostředí I situaci. 
 
Děti mají možnost zkoumat a objevovat svůj potenciál nejen díky aktivitám, které jsou 
pro ně v herně připravené, ale také díky tomu, že aktivity společně s pečujícími osobami 
samy vytvářejí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje jejich 
individuálním potřebám. 
 
Děti podporujeme v samostatnosti a praktických dovednostech tak, aby postupně 
získávaly sebevědomí a jistotu v prostoru, ve kterém mají možnost se každý den 
pohybovat, ale také mimo něj. Respektujeme dítě a jeho individuální potřeby a klademe 
důraz na vytváření bezpečného prostředí tak, aby se dítě mohlo plně rozvíjet podle 
svých potřeb, zájmů a schopností. V malé věkově smíšené skupině dětí podporujeme 
děti k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 
osobnost působící na společnost. 

 
2.3. Životospráva  

Snažíme se děti vést ke zdravému životnímu stylu dostatkem pohybu, dodržováním 
pitného režimu a zajištěním kvalitní stravy. Sladkosti do naší skupiny nepatří. K pití mají 
děti po celý den k dispozici čerstvou vodu, nebo bylinkový neslazený bylinkový čaj. Děti 
nenutíme do jídla.  

Zajišťujeme pravidelný denní rytmus umožňující organizaci činností v průběhu dne tak, 
aby se daly přizpůsobit potřebám a aktuální situaci ve skupině. Respektujeme 
individuální potřebu aktivit, spánku a odpočinku jednotlivých dětí a děti ke spánku na 
lůžku nenutíme. 

3. Výchovná koncepce  

Cílem DS je rozvíjet u dětí emoční inteligenci, respektu k sobě i druhým a schopnost 
komunikace. Děti zapojujeme co nejvíce do praktických činností a učíme je nápodobou. 
Kombinujeme různé pedagogické směry a principy. Dětem nabízíme podnětné a 
motivující prostředí k naplnění přirozených individuálních potřeb ve vývoji, podporujeme 
jejich sebevědomí, sebědůvěru a důvěru v okolí. Prohlubujeme aktivity z běžného k 
podpoře samostatnosti a nezávislosti. Dbáme na častý pobyt v přírodě a upevňujeme 
vztah k přírodě a všemu živému. 
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Děti vnímáme jako partnera ve společném rozhodování a komunikace a provázíme je 
na jejich vstupu do života. Můžou tak vyjádřit svůj vlastní názor a učí se naslouchat jeden 
druhému. 

3.1. Rozvoj klíčových kompetencí  

Pobytem v připraveném prostředí a ve věkově smíšeném malém kolektivu dětí je 
umožněn optimální rozvoj v hlavních oblastech kompetencí. Do programu zařazujeme 
tematické oblasti.  

Dítě a jeho tělo  

Záměrem úsilí pečující osoby v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a 
nervosvalový 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.  

Děti mají možnost zapojit se do běžných denních aktivit, které vedou k uvědomění si 
vlastního těla, rozvoji pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti 
hrubé I jemné motoriky, rozvoji a užívání všech smyslů. Dětem nabízíme aktivity 
vycházející z různých principů alternativních směrů výchovy a vzdělávání jako jsou 
principu Montessori, Waldorfu, lesních školek, apod.  

Dětem nabízíme smyslové a psychomotorické hry, hudební a hudebně pohybové hry a 
činnosti, pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, 
úklidu, úpravy prostředí s ohledem na věk a schopnosti dítěte. 

Denně zařazujeme pohybové činnosti k rozvoji fyzické zdatnosti a činnosti relaxační a 
odpočinkové, zajišťujíccí zdravou atmosféru a pohodu prostředí. 

 

Dítě a jeho psychika  

Ve vlídném, harmonickém a přátelském prostředí dítě nalézá dostatek lásky a 
porozumění se dítě cítí v bezpečí a sebejistě.  

Záměrem výchovného úsilí pečující osoby v oblasti psychologické je podporovat duševní 
pohodu, 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 
vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení.  

Podporujeme a rozvíjíme komunikaci dětí v rámci společných diskuzí a individuálních 
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konverzací formou vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti i podle vlastní fantazie. 
Pravidelně čteme či vyprávíme pohádky a příběhy, navštěvujeme divadla, muzea, 
kulturní památky. Dáváme dětem dostatek příležitostí k poznávacím činnostem 
založeným na vlastní zkušenosti.  

 

Dítě a ten druhý  

Záměrem úsilí pečující osoby 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. Pečující osoby jdou v 
tomto směru příkladem všem dětem ve skupině vlastním chováním vůči dětem, rodičům 
a ostatním dospělým.  

Zařazujeme rozličné interaktivní a sociální hry, kooperační činnosti ve dvojicích i 
skupinkách, činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije. 

Podporujeme děti v přirozeném respektujícím projevu vůči všem živým bytostem. 

 

Dítě a společnost  

Záměrem úsilí pečující osoby 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 společné 
pohody ve svém sociálním prostředí.  

Navštěvujeme kulturní akce, divadelní přestavení, výstavy, budujeme centrum 
ekologické výchovy na zahradě dětské skupiny pro přirozené I zprostředkované 
poznávání přírodního okolí a rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 

 

Dítě a svět  

Záměrem úsilí lektora 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 - vytvořit elementární 
základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.  

Většinu času trávíme venku v přírodě a seznamujeme se s místem a prostředím, ve 
kterém žijeme a vytváříme pozitivní vztah k němu. Děti tak mají možnost chápat širší 
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souvislosti ve vztahu člověk a planeta Země. Rozvíjíme úctu k životu ve všech jeho 
formách. 

  

3. Spolupráce s rodiči  

Je pro nás klíčové, aby vztahy mezi zaměstnanci skupiny a rodiči panovala oboustraná 
důvěra a otevřenost. Nabízíme proto rodičům možnost podílet se na dění ve skupině, 
účastnit se různých program. Pravidelně rodiče informujeme o všem, co se ve skupině 
děje. Informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte pravidelně a bez zbytečného odkladu. 
Všichni zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Nezasahujeme 
do života a soukromí rodiny. Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v 
péči o dítě nabídkou nejrůznějších aktivit v otázkách péče, výchovy a vzdělávání nejen 
předškolních dětí. Nabízíme také různé program pro ženy i muže v oblastech 
seberozvoje a rozvoje rodičovských kompetencí. 

 

4. Evaluace pečujících osob 
 
Pečující osoby se aktivně podílí na rozvoji svých kompetencí účastí na odborných 
seminářích, vzdělávacích kurzech a exkurzích v jiných předškolních zařízeních. 

 

 

Zpracovala: Jana Kocureková 

V Mostě dne 27.8.2019 


