
Plán výchovy a péče 

Dětská skupina Břežánek 

  

 

 

Příloha č. 2 

Úvod 
Dětská skupina Břežánek nabízí bohatý, zajímavý a ucelený program pro děti s hlavním mottem 
"Svět kolem nás". O děti v dětské skupině pečují kvalifikované pečující osoby. Pečující osoba se 
při výchově dětí řídí Plánem výchovy a péče o dítě.  
 
Charakteristika a filosofie dětské skupiny Břežánek 
Naší filosofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Program 
je koncipovaný podle momentálního věkového složení skupiny. Vycházíme z moderního pojetí 
péče a výchovy pro děti od dvou let. Zaměřuje se hlavně na to, aby bylo dítě rozvíjeno dle jeho 
vývojového, emocionálního stupně a individuálních potřeb. Je kladen důraz na správné hygienické 
návyky, na samostatnost a sebepoznání dítěte, jeho přirozený a komplexní rozvoj. 
Náš hlavní cíl je naplňování přijaté filosofie. Na začátku docházky dítěte je jeho klidné a šťastné 
začlenění do kolektivu vrstevníků, zvládnutí sebeobsluhy a komunikačních schopností. 
Samozřejmostí je naše schopnost pracovat s dětmi individuálně a podle jejich aktuálních 
dovedností a schopností.  

 
Péče a výchova v dětské skupině Břežánek (dále jen „dětská skupina“) probíhá v úzké spolupráci 
s rodiči dětí. Ve vztahu mezi pečujícími osobami a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a 
vstřícnost, respekt a ochota 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. 
 
 
Výchovná a pečující činnost v dětské skupině 

 respektuje individuální a věkové zvláštnosti dětí, 

 maximálně podporuje rozvojový potenciál dětí, 

 přizpůsobuje se vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám 
dětí, 

 napomáhá socializaci dětí ve skupině vrstevníků, 

 napomáhá k osvojování bezpečného chování a poskytuje informace o možných 
nebezpečích, 

 doplňuje rodinnou výchovu, respektuje interkulturní zvláštnosti, 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 nabízí dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobností dětí, 

 napomáhá rozvoji poznávacích schopností a smyslového vnímání, volních vlastností, činí 
denní program dětí pestrým, 

  přispívá k odhalení specifických potřeb dětí v oblasti výchovné i vzdělávací, 

 napomáhá rozvoji kooperace mezi dětmi a spontánnímu sociálnímu učení, 

 napomáhá nenásilnou formou k osvojení základních hodnot společnosti a osobnostních 
postojů a základních pravidel chování ve společnosti, 

 napomáhá nenásilnou formou osvojovat si zásady zdravého životního stylu, 

 napomáhá rozvoji řečových dovedností a komunikativních dovedností, 

 napomáhá k vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k sounáležitosti k prostředí, ve kterém 
žije, a k vytváření úcty k životu, 

 napomáhá k osvojení představy časové posloupnosti. 
 
Aktivity v dětské skupině 

 hudební – rozvoj sluchového vnímání a slovní zásoby, osvojování písní, koordinace pohybu 
podle hudby, využití hudby k osvojování sociálních rolí,  

 pohybové – rozvoj jemné i hrubé motoriky, podpora fyzického vývoje dítěte, rozvoj správného 

růstu, podpora fyzické zdatnosti, rozvoj sebeobslužných dovedností, zdravých návyků, 

vytváření fyzické pohody, 

 výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie, jemné motoriky, výtvarných dovedností, 

seznamování s uměleckými díly, osvojování okolní skutečnosti výtvarnou formou, vztahy mezi 

lidmi a věcmi i vzájemné souvislosti, osvojování práce s materiály, 

seznámení se s výtvarnými technikami, rozvoj dovedností vyjádřit prostřednictvím 

výtvarné techniky pocity, zážitky atd. 

 k rozvoji rozumových a poznávacích schopností – rozvoj komplexního pohledu na svět, 

rozvoj jazykových a matematických schopností (matematickou představivost), osvojení 

poznatků z přírodních, společenských a technických věd, 

 k rozvoji estetického vnímání – rozvoj estetického citu ke svému okolí, seznámení se 

s některými uměleckými díly, vnímání krásy mimo umělecká díla, rozvoj vnímání 

uměleckých a kulturních podnětů. 

 

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) 

 život na vesnici 

 cestování (dopravní prostředky, kontinenty), 

 co lidé dělají (profese, sport, kultura). 
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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. 

Plán výchovy a péče 

Činnosti jsou během dne přizpůsobovány nejen věku a schopnostem dětí, ale i tématům 

jednotlivých měsíců. Děti se specifickými poruchami není možné do dětské skupiny Břežánek 

přijmout z důvodu nedostatečné kvalifikaci a zkušenosti pečujících osob. 

Činnosti jsou dále rozvíjeny a rozplánovány pečovatelkami podle aktuálních možností a potřeb 

dětí, je tedy možné, že některý blok se zkrátí, jiný prodlouží. Při práci s dětmi pomáhá 

loutka/mskot Břežánek 

Září : „Vítej ve školičce", „Všichni jsme kamarádi" – aklimatizace dětí na nové prostředí, vytváření 

pravidel, poznávání nových kamarádů, navazování sociálních interakcí, nácvik sebeobsluhy, umět 

říci své jméno, poznat jména pečovatelek. 

Říjen, Listopad : „Podzim přichází" – změny v přírodě, sběr přírodnin a použití v pracovních 

činnostech, péče o zdraví, procvičování barev… 

Prosinec : „Mikuláš", „Vánoce"– adventní a Vánoční zvyky, vyrábění výzdoby, povídání o rodině, 

koledy. 

Leden, Únor : „Paní zima", „ Z pohádky do pohádky" – změny v přírodě, zimní radovánky, 

vlastnosti sněhu a ledu, pohádkové knížky, nejoblíbenější pohádky, pohádkové postavy, práce s 

barvami, modelování. 

Březen, Duben : „Jaro je tu, děti" – příroda se probouzí, Velikonoce, zvířátka a jejich mláďátka. 

Květen : „U nás doma" – rozvíjení tématu rodiny, svátek matek. 

Červen : „Už je tady léto" – příroda, vlastnosti vody, počasí, letní sporty. 

Červenec, srpen : „Co už umím" – opakování, procvičování, hry v přírodě, hry s vodou, malování 

na chodník. 

Platnost od 1.9.2022 

Monika Žáková, ředitelka, Centrum Břežánek, z.ú. 
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