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Plán výchovy a péče dětské skupiny Lvíčata v MŠ Dráček s.r.o. 

Údaje o zařízení 

Dětská skupina Lvíčata zřízená Standard Island z.s. 

Tel:  

Email: leona.bikarova@seznam.cz 

Web: www.standradisland.eu  

Facebook: anglicko-česká školka dráček/ ds lvíčata 

Ředitelka: Bc.Leona Bikárová 

Provozní: Monika Halačková 

Typ zařízení: celodenní péče o děti s pravidelným provozem 

Kapacita: dle provozu 

Podmínky poskytování služby péče o dítě: provozovatel poskytuje službu s částečnou úhradou nákladů 

Podklad pro sestavení plánu výchovy a péče vychází ze zákona č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině. 

Dále dle Mezinárodní úmluvy o právech dítěte. 

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě 

v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v 

pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 

hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na 

výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. 
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1. Východiska a principy výchovy a péče (hodnoty a pravidla) 

 V květnu 2016  jsme otevřeli v Brně dětskou skupinu Lvíčata v prostorách MŠ Dráček.  Základním účelem provozování DS 

Lvíčata je pravidelná péče o děti jejichž rodiče jsou aktivní na trhu práce a nebo se chystají nastoupit do zaměstnání. 

Člověku se lépe pracuje s vědomím, že je o jejich děti skvěle postaráno. DS Lvíčata je určena pro děti od  dvou let do 

zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a 

hygienických návyků. S ohledem na proměnu společnosti je třeba vést děti k samostatnosti, přebírání iniciativy a v rámci 

možností i zodpovědnosti za své chování. Výchova má posilovat úctu k lidským právům, vlastní kultuře, jazyku a životnímu 

prostředí. Naší snahou je z dítěte vychovat jedince, který se nebojí překážek, je schopný řešit problémy, je sebevědomý, ale 

ne arogantní a sobecký. Člověk, který má pochopení a pro slabší nebo nemocné či jinak znevýhodněné, který nestaví na 

první místo své já na úkor ostatních a je ohleduplný ke svému okolí. Osobnost, která se umí pohybovat v domácím i cizím 

prostředí, kde se nebojí projevit svůj názor, i když narazí na nesouhlas a nepochopení. K dosažení takového rozvoje 

osobnosti je nezbytné, aby dítě mělo možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek co nejčastěji, čímž 

se sebe samo naučí vnímat jako plnohodnotného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán. 
  

 Jednou z obecných zásad výchovy je usilovat o co největší jednotnost rodinné i předškolní výchovy. 

Snažíme se o co nejpřirozenější přechod mezi rodinou a státním školstvím České republiky. Nabízíme rodinné 

prostředí, individuální přístup, milé pečující osoby, které se s dětmi učí sebe obslužné činnosti a vytváří bohatý 

program na všeobecný rozvoj dětí. Poskytují jim prostor pro aktivní seberealizaci s důrazem na jejich psychické a 

fyzické zdraví. 

 Při výchově dítěte považujeme za důležité stanovení hodnot a „hranic“, pravidel chování, neboť 

jsme toho názoru, že usměrňují a ujasňují požadavky na dítě, umožňují působit jednotně a pro dítě srozumitelně 

– vytvářejí prostředí „čitelné“ a dodávají pocit jistoty. Chceme, aby dítě vždy mělo možnost pochopit, co po něm 

chceme a proč. Na vytváření těchto hodnot, pravidel a hranic se proto spolupodílejí i děti. Chceme dítě již 

odmalička učit přemýšlet o svém jednání. Nemělo by jen slepě plnit příkazy a podřizovat se autoritě dospělých 

nebo silnějších jedinců. Tento přístup se, vzhledem k jednomu ze stěžejních požadavků – jednotnost rodinné i 

předškolní výchovy, v optimálním případě musí prolínat v průběhu celého dne, jak v dětské skupině, tak i doma. 

To vyžaduje dobrou spolupráci  DS i rodičů. Dítě je vedeno k tomu, aby v rámci stanovených pravidel o své 

činnosti rozhodovalo samo s tím, že mu dodáme přiměřené podněty, nebo mu podáme pomocnou ruku, když 

neví, jak dál. Při takovémto přístupu je nezbytné podání zpětné vazby – reakce okolí na činnost dítěte. Vhodná 

rada, příklad a pochvala pomáhá mnohdy víc, než zákazy a příkazy. Pozitivní posilování je z našeho pohledu 

nejlepším prostředkem zpevňujícím žádoucí chování. Všechny naše paní učitelky pro šli kurzem Hodnotového 

vzdělávání Cyril Mooney v roce 2017. 

Motivace k chování, jednání a postojů nás lidí vycházejí z hodnot, které vyznáváme. Je dobré vědět, které to 
jsou, jak a odkud k nim přicházíme a učit se vědomě s nimi pracovat. „Jděte ven, rozhlédněte se, co je třeba 
změnit, vymyslete, jak na to a pak to udělejte!“ – SM Cyril

 

 
Čemu kurikulum „hodnotové výchovy“ pomáhá? U dětí podporuje: 

 

 vytvářet si zdravý vztah k sobě, ke svým nejbližším, ke společnosti, k životu 

 nalézat vnitřní motivaci, porozumění a smysl své práce 

 spolupracovat, komunikovat, rozhodovat se, být zodpovědný 

 myslet logicky, interpretovat, sumarizovat, analyzovat, plánovat a jít na věc! 

 být upřímný, odvážný, etický a empatický 

 umět pomáhat 

 znát sám sebe a své hodnoty, aktivně se zapojovat do společnosti formou pomoci individuální, v rámci třídy a 
školy, či spolupráce s neziskovými organizacemi 
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  U kolektivů „hodnotová výchova“ pomáhá: 

 propojovat děti, rodiče, pečující osoby a okolí DS v jeden spolupracující organismus 

 nalézat společnou vizi a uvádět ji do praxe 

 vnímat a přijímat různost 

 vidět smysl svého konání 

 vytvářet situaci a prostředí, v němž si děti uvědomují, že mohou měnit svět kolem sebe 

 podporovat psychické zdraví dětí a jejich schopnost řešit náročné životní situace 

 propojovat akademické dovednosti, sociální a občanské kompetence 

 vést k aktivnímu občanství 

 pracovat různými formami, individuálně, v malých skupinách v celém kolektivu 

 otevřít a projít témata osobní, vztahová a společenská prostřednictvím jednotně metodicky zpracovaných 160 lekcí My 
jsme svět 

 osvojením metody základního plánu jako nástroje k systematické a efektivní práci pro jakýkoli předmět 

 pracovat efektivně v rámci větších kolektivů 

 inspirovat 
  

„První co musíte udělat, je odstranit soutěž. Jakmile se vám to povede, vaše bitva je téměř vyhraná.“ – SM Cyril 
 

 Záleží nám na tom, aby čas strávený s dítětem v DS byl naplněný radostí, příjemnými prožitky ze hry, učením, 

objevováním a položil pevné a spolehlivé základy do života i dalšího vzdělávání.  

 V předškolním věku je dítě schopno přijímat nepřeberné množství dovedností, schopností i vědomostí 

nezbytných pro další život a nedojde-li k tomu, bezpochyby se to negativně projeví v jeho vývoji. Z toho vyplývá, 

že je třeba volit vhodné výchovné prostředky, dbát na to, aby proces výchovy i rozvoje byl cílevědomý a 

plánovaný, aby činnosti spontánní i řízené byly v rovnováze. Plánujeme týdenní témata, která pak děti provází v 

každé oblasti rozumové, tělesné, ekologické a estetické výchovy, jako je například hudba, sport, výtvarná 

výchova, cizí jazyky, výlety, zajištěný doprovodný program, rozvoj fantazie, pozornosti, socializace, verbálních 

schopností, logické a kritické myšlení a sebe obsluhy. 

 Proces výchovy a rozvoje myslí i na přípravu dětí k úspěšnému vstupu do základní školy, na němž je závislý 

jejich další postoj ke vzdělávání a následně i uplatnění ve světě práce. V mnoha ohledech jsou si děti podobné – 

jsou přirozeně hravé, kamarádské, zvídavé, přesto však bez uplatňování individuálního přístupu a všestranného 

rozvoje těchto cílů dosáhnout nelze. Každé dítě je totiž jedinečné a my zohledňujeme jeho potřeby, zájmy, 

nadání či aktuální fázi vývoje, abychom na konci předškolního věku dosáhli očekávaných výstupů v míře 

odpovídající možnostem každého dítěte. 

 Přístupem k nově nastupujícím dětem se snažíme o to, aby děti se zahájením docházky nepocítily výraznou 

změnu. Uvědomujeme si, že základem příjemného pobytu v dětské skupině je klidná a příjemná atmosféra. Dítě, 

které se cítí spokojené, uvolněné a šťastné, je přístupnější novým podnětům a je ochotnější spolupracovat. K 

tomu je zapotřebí navázat kamarádský vztah, získat vzájemnou důvěru a vytvořit prostředí příznivé otevřené 

komunikaci. Dítěti je třeba zachovat možnost se přitulit, pohrát si, mít chvíli soukromí, čas pro odpočinek, 

vyjádřit svá přání či potřeby. Na počátku docházky děláme vše proto, aby se dítě co nejdříve a co nejlépe 

seznámilo s prostředím, personálem, dětmi, režimem DS, což bezesporu napomůže nabytí oné zmiňované důvěry 

a pocitu jistoty (viz Maslow). V prostředí naší dětské skupiny se snažíme o přirozený režim, vedeme děti k 
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samostatnému rozhodování a současně budujeme schopnosti jako je umění uzavření kompromisu, umění 

podřídit se programu skupiny nebo rozvrhu dne při organizovaných akcích (výlet, divadlo, …). 

 Pravidla v DS 
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2. Naše cíle  

Činnost v oblasti výchovy a rozvoje v naší dětské skupině vychází z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a 

zájmů dítěte, ze znalosti aktuálního stavu rozvoje, konkrétní životní i sociální situace a sledování pokroků dítěte.  

1. Na základě takového pozorování zařazujeme aktivity, které probíhají v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, mají za úkol 

děti stimulovat a pozitivně motivovat k touze po poznání v míře jim vyhovující.  

2. Hodnocení pokroků dítěte probíhá vždy vzhledem k němu samotnému, což dává pečovatelce příležitost pochválit dítě 

při sebemenším pokroku a dítěti možnost zažít úspěch. Hodnocení dosažené úrovně umožňuje pečující osobě  působit 

na dítě tam, kde spatřuje rezervy. 

3. K motivaci pro získávání nových poznatků využíváme přirozenou dětskou zvídavost a potřebu objevovat, zájem o nové 

poznatky a zkušenosti či o ovládání nových dovedností. Vhodným stimulem je i přímý zážitek či předchozí prožitek, 

dříve osvojené znalosti a dovednosti.  

4. Preferujeme získávání dovedností a hledání nových poznatků a informací hravou a zajímavou formou s využitím 

metod prožitkové a kooperativní spolupráce a experimentování. K dosažení optimálního rozvoje zařazujeme i situační 

získávání znalostí, poskytující dítěti srozumitelné a praktické ukázky.  

5. Neodmyslitelnou součástí předškolního rozvoje je i spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, 

jehož účelem je poskytnout dítěti vzory chování i postojů, které jsou k nápodobě i přejímání vhodné. Naší snahou je 

obohatit dítě o co největší množství citových podnětů, zážitků, zkušeností, protože zanechávají nejtrvalejší stopu.  

6. Volnost v rozhodování a prosazování vlastního názoru v dětské skupině i vůči pečujícím, a to v mezích slušného 

chování, stejně tak jako možnost seberealizace k osobnímu rozvoji přispívají nemalou měrou. 

V souladu s RVP a PVP zařazujeme takové činnosti, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Pro etapu předškolní 

výchovy a péče jsou za klíčové považovány kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a 

personální, kompetence činnostní a občanské. Úkolem předškolní výchovy a péče  je rozvíjet osobnost dítěte, 

podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v poznávání okolního 

světa a motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu 

normy a hodnoty uznávané naší společností. Náš PVP umožňuje pracovat tvořivě, zajímavě, činnostně s možností 

využít specializace pedagogických pracovníků pro rozšíření nabídky činností.  

Výchovné činnosti v naší dětské skupině vychází z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, 

ze znalosti aktuálního stavu rozvoje, konkrétní životní i sociální situace a sledování pokroků dítěte. Na základě 

takového pozorování zařazujeme takové aktivity, které probíhají v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, mají za úkol děti 

stimulovat a pozitivně motivovat k touze po získávání informací a osvojování si procesů v míře jim vyhovující a pro 

jejich věk vhodné.  

Hodnocení pokroků dítěte probíhá vždy vzhledem k němu samotnému, což dává pečující osobě příležitost pochválit 

dítě při sebemenším pokroku a dítěti možnost zažít úspěch. Hodnocení dosažené úrovně umožňuje pečujícímu působit 

na dítě tam, kde spatřuje rezervy. 
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K motivaci pro získávání nových poznatků využíváme přirozenou dětskou zvídavost a potřebu objevovat, zájem o 

nové poznatky a zkušenosti či o ovládání nových dovedností. Vhodným stimulem je i přímý zážitek či předchozí 

prožitek, dříve osvojené znalosti a dovednosti.  

Neodmyslitelnou součástí předškolního výchovy je i spontánní sociální interakce, založené na principu přirozené 

nápodoby, jehož účelem je poskytnout dítěti vzory chování i postojů, které jsou k nápodobě i přejímání vhodné. Naší 

snahou je obohatit dítě o co největší množství citových podnětů, zážitků, zkušeností, protože zanechávají nejtrvalejší 

stopu.  

Volnost v rozhodování a prosazování vlastního názoru v dětské skupině i vůči pečujícímu, a to v mezích 

slušného chování, stejně tak jako možnost seberealizace k osobnímu rozvoji přispívají nemalou měrou. 

Výchova ke ctnostem. Být ctnostným člověkem neznamená být „jen“slušným člověkem, ale také být například 

odvážným, proaktivním a hledajícím pravdu. Slušný člověk může slušně, nekonfliktně prosedět doma za pecí, nikomu 

neubližovat, chovat se slušně ve svém koutku. Ctnostný člověk se však ctnostným stává proto, že mění svět okolo 

sebe. Jeho životní postoj je pozitivně konativní. Slušně s ohledem na druhé, dosahuje svých cílů a zanechává pozitivní 

stopy ve společnosti. Je dobrý k ostatním, ale i sám k sobě. Výchova ke ctnostem probouzí a rozvíjí v dětech vnitřní 

kvality osobnosti, které jim umožní projít život odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima DS k lepšímu 

a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života. Rozvíjí vnímavost, empatii a emocionální 

inteligenci a podporuje ohleduplnost vůči druhým. Jde o neinvazivní, hravé a komplexní pojetí výchovy a vzdělávání, 

které pracuje s člověkem jako s jednotou mysl, duše a tělo. 

CNOSTI 

Hrdost       Jedinečnost    Laskavost       Ochota     Poctivost    Porozumění     Upřímnost    Respekt    

Upřímnost    Věrnost    Vlastenectví   Pracovitost      Čestnost     Sebekázeň     Spravedlnost    Sebeúcta 

Sebedůvěra     Důvěra     Vzájemnost      Starostlivost     Tvořivost    Nadšení     Zvídavost    Sebeláska    

Spolehlivost       Přátelskost   Trpělivost      Citlivost       Štědrost     Pospolitost     Samostatnost     

Vytrvalost     Silná vůle   Odvaha 

Vzhledem ke skutečnosti, že v dnešní době, kdy se svět propojuje a vzdálenosti neustále zkracují, je nezbytné umět 

komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce, je součástí naší výchovně vzdělávací činnosti i výuka anglického jazyka. K 

osvojení cizího jazyka snazší, zábavnější a efektivnější cestou využíváme výukové metody, jejímž základem je přirozený 

přístup dítěte k cizímu jazyku jako k jazyku mateřskému. Výuka probíhá téměř výhradně v angličtině za využití písniček, 

propojení hudby a pohybu. Motivačními prvky je např. multisenzorický přístup, hudební nástroje, názorné pomůcky, 

reálné předměty z běžného života a obrázky, interaktivní tabule. Vzhledem k věku dětí a schopnosti soustředit se, je 

samozřejmostí časté střídání aktivit klidových a pohybových. 
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3. Metody práce s dětmi 

a) Tvořivě humanistická výchova        

Vychází ze zásady, že pozitivní vztah k sobě, k druhým a životu lze vybudovat. Je však třeba začít co nejdříve, vlastně 

od prvního dne narození dítěte. Pozitivní vztah k sobě a k druhým tvoří základ zrání osobnosti. Humanistické stanovisko 

zdůrazňuje, že každému dítěti je třeba důvěřovat.  

b) Hry 

Hry dělíme na didaktické, výchovné a tvořivé. Pedagog velmi pečlivě promýšlí, na kterou psychickou funkci hra působí, 

kterou funkci dominantně rozvíjí, jde-li například o působení na psychomotorické funkce dítěte, na jeho vědomosti, na 

city či na vnitřní disciplínu, nebo je-li hra více zaměřena na zapojení dítěte do skupiny, tedy na jeho socializaci. 

c)  Učení                                                                                                                                                       

Prvotním cílem pečujícího v procesu učení je rozvíjet motivaci k poznávání a také ke zdokonalování mimo poznávacích 

funkcí. Je třeba se v praxi zaměřit na to, aby se dítě naučilo metodě, jak se učit a jak objevovat nová řešení problémů. 

Učení pro učení nemá v dnešní době smysl. Nemotivované memorování nových slov nebo pamatování si čísel nemá 

takový efekt v učení, jako když například položíme otázku typu „Kolik berušek leží na listu a kolik jich leží na zemi? O 

Kolik je berušek na listu méně než těch na zemi? Jsou některé berušky i na listu i na zemi? Je jich méně než těch co 

jsou jen na zemi? O kolik? Jak to zjistíme?“. Kladením takovýchto otázek rozvíjíme přirozenou soutěživost, aspirace, 

socializaci, komunikaci, spolupráci, logické myšlení a sebevědomí dětí. 

d) Kultivace uměním 

Při využití umění v DS dodržujeme následující zásady a využíváme všech možností, které nám naše kultura, příroda a 

společnost nabízí: zahrnujeme do výchovného procesu co nejvíce oblastí umění, poskytujeme dětem možnost zážitku 

z výtvarné výstavy, opery, návštěvy divadla, baletu, pantomimy, koncertu či četby, umožňujeme jim být ve všech 

oblastech aktivní, tvořiví, komunikativní a hloubaví. 

e) Práce 

K samotné práci přivede pečující či rodič děti tím, že všichni budou vycházet z toho, co chtějí dělat děti. Pečující jim 

předkládá co nejvíce možností, z nichž si děti samy vybírají a navrhují pracovní postupy. Vyžaduje to od nich variantní 

uvažování a samostatnou činnost. Pracovní činnost má mít smysl, děti musí vědět, že to není jen činnost pro činnost, ale 

že je to práce s objektivním významem. Děti by měly mít možnost vymýšlet co nejvíce nejrozmanitějších postupů řešení 

a způsobů, jak mohou co nejlépe dosáhnout cíle (ergoterapie). 

f) Tvořivost – kreativita  

Tvořivost je v dnešním světě jednou z nejdůležitějších schopností pro lepší prosazení v životě na pracovním trhu 

obecně. Konkrétní fakta a postupy se často mění rychleji, než stihneme naučené vědomosti uplatnit. Kreativní myšlení 

vytváří základnu pro obratné přizpůsobení se novým podmínkám a zároveň umožňuje rozmanité a zábavné trávení 

volného času. Malé děti bývají mimořádně nápadité a tuto dovednost je třeba podporovat také během všech činností 

v dětské skupině i mimo ni – v rodině a všude tam, kde děti tráví svůj volný čas. 

Zásady pro podporu tvořivosti: nehodnotit, dobrovolnost, bezpečí, humor, potěšení , pochvala, hra, nesoutěživost, 

nepodmíněnost výkonem. 

g) Edukativně stimulační skupinky 

Edukace = rozvíjení osobnosti, Stimulace = povzbuzování organismu k vyššímu výkonu. Spolupráce pečujících osob dětí a 

rodičů při přípravě na povinnou školní docházku.  
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h) Psychomotorika  

Termínem psychomotorika obecně rozumíme výchovu pohybem. Už z tohoto označení je zřejmé, že se nejedná pouze 

o cvičení za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti nebo aktivního odpočinku, ale že jde o cvičení, které 

napomáhá také rozvoji psychických funkcí. Psychomotoriku rozvíjíme na principu fyzických básniček a interaktivních her.  

i) Respektovat a být respektován 

Prioritní je rovnocenný partnerský přístup ve výchově založený na principu respektu. Být přijímán, být respektován, mít 

dobrou sebeúctu patří mezi základní lidské potřeby. Platí o nich, že pokud nejsou v dětství dostatečně uspokojovány, 

dochází k poruchám vývoje osobnosti. Sebeúcta se dá označit za „imunitní systém osobnosti“. Dítě, které má vysokou 

sebeúctu, bude daleko lépe odolávat tomu, co souhrnně nazýváme sociálně patologické jevy. 

j) Program Step by step – Začít spolu  

V dětské skupině Lvíčata využíváme inovativní vzdělávací (rozvojový) program „ZAČÍT SPOLU“ a zároveň dodržujeme 

požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v České republice. Program „ZAČÍT SPOLU“ je 

v ČR realizován od roku 1994 pod tímto názvem. Program je zaštítěn mezinárodní asociací ISSA (International Step by 

Step Association). Dětská skupina vychází z osobnostně rozvíjejícího modelu (inspirován dílem C.Rogerse - představitel 

humanistické psychologie), který klade důraz na rozvoj možností a vlastní potenciál dětí, stojí na přesvědčení, že děti se 

nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své činnosti – hře - celým srdcem. Dětem v procesu výchovy a rozvoje poskytujeme 

podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. 

Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a 

zkušenosti. Podněcujeme děti k smysluplnému učení, samostatnému myšlení, k zodpovědnosti za svoji práci a k 

respektu k ostatním tak, aby se staly plnohodnotnými osobnostmi 21.století. 

Program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství DS, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a 

rozvoje. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami. Program Začít spolu svými východisky úzce 

koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání, které jsou v souladu s požadavky formulovanými v 

Rámcovém programu pro předškolní výchovu.  

Den začíná povídáním v kruhu – komunitní kruh (na koberci), ve kterém si děti vzájemně sdělí své nové zážitky či pocity 

a seznámí se s plány na nový den. Práce v centrech aktivity (asi 45 – 90 min.) Aktivity v DS ve všech centrech se 

vztahují vždy po určitou dobu (např. týden) k jednomu tématu a je vybíráno tak, aby se naplňovaly požadavky PVP a 

RVP. Každé dítě si vybírá do kterého centra který den půjde, ale během týdne musí vystřídat všechna centra. V každém 

centru děti plní zadané úkoly – některé samostatně, jiné skupinově, svým tempem i vlastním způsobem. Pečující osoby 

rozvíjí dětskou tvořivost tím, že nabízejí úkoly s mnoha řešeními. Pokud jsou některé děti dříve hotovy, mohou plnit 

náročnější dobrovolné úkoly navíc, pomáhat ostatním nebo si najít libovolnou jinou činnost (např. čtení).  

Dětem nabízíme činnosti v prostorách zařízení, ale i na hřišti, kde mají možnost volného pohybu, rozvíjí hrubou motoriku 

na prolézačkách a skluzavkách a díky přírodním jevům a přirozeným změnám v přírodě přijímají nové zkušenosti a 

dovednosti. Na přilehlé zahrádce pracují, zkoumají a pozorují okolní přírodu. Děti si tak přirozeným způsobem osvojují 

skutečnost. 

Vycházíme z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Spolupráce s rodinou je 

jedním z hlavních principů. Rodinám nabízíme možnost spoluúčasti, jednou z forem spolupráce je ranní úkol, který je 

každý den připraven ve spojovací chodbě. Ranní úkol je jednoduchý a souvisí s tématem, o kterém si povídáme. Rodiče 

dětem přečtou úkol, který samostatně nebo společnými silami splní a do předem připravených průkazek označí. Plněním 

úkolu se snažíme rodičům přiblížit dění v dětské skupině, získávat je pro spolupráci a zároveň usnadnit dětem ranní 

příchod. 
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Pravidelně, 2x ročně (říjen-listopad, březen-duben) organizujeme setkání pečujících osob s rodiči tzv. Individuální 

schůzky, kdy dochází k výměně informací oběma směry. Pečující osoba si vede o každém dítěti záznamy - portfolia, kde 

pravidelně zaznamenává veškeré pokroky, změny v chování, ale i případné neúspěchy. Do portfolií se dále zakládají 

kresby, denní záznamy o dětech (lístečky s popisem situace a datem) a záznamy o stupni dosažených dílčích 

kompetencí. Pečující osoba s rodiči mluví o pokrocích dítěte, společně plánují a hodnotí krátkodobé i dlouhodobé cíle a 

ujasňují si postupy k jejich dosažení. Tyto záznamy jsou kdykoliv dostupné rodičům k nahlédnutí. Ve třídě je možnost 

nahlédnutí do třídního programu, který obsahuje veškeré informace z režimu dne a organizaci výchovy a rozvoje dětí. 

 

 

 

 

 

Uzpůsobení prostoru ve třídě do center aktivit podle programu Začít spolu. 

Práce s dětmi v dětské skupině je vedena snahou pokrýt všechny jejich aktuálně všechny oblasti jejich rozvoje 

Pokoušíme se rozvíjet sociální, sebeobslužné a pohybové dovednosti, grafomotorický projev, percepční i produkční 

schopnosti zrakové, sluchové, řečové i jiné, budujeme základy pro budoucí matematickou gramotnost, trénujeme 

krátkodobou paměť, schopnost soustředění a řadu dalších věcí. Jistě by nebylo správné úzce se zaměřit jen na jednu ze 

zmíněných oblastí a tu pak rozvíjet na úkor ostatních. Na předškolní vzdělávání můžeme nahlížet jako na kmen stromu, 

ze kterého se teprve ve školním věku oddělují jednotlivé větve (vzdělávací obory nebo školní předměty, chcete-li). 

Zdravý kmen drží pohromadě, cévní svazky v něm obsažené jsou vzájemně propojené a vyživují celý strom, i když mají 

svá specializovaná poslání. 
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Hejného Matematika 

• dítě má potřebu opakovaně zažívat radost z úspěšně vyřešené úlohy 

• dítě si osvojuje schopnost používat k řešení úloh metodu pokus-omyl dítě na své vývojové úrovni zobecňuje získané dílčí 

zkušenosti a znalosti, objevuje zákonitosti a učí se argumentovat 

• dítě aktivně používá různé jednoduché matematické jazyky 

PRINCIPY HEJNÉHO METODY : budování schémat, práce v prostředích , učíme se opakovanou návštěvou, matematické 

zákonitosti neizolujeme, podporujeme samostatné uvažování dětí, když nevím a chci vědět , stavíme na vlastních zážitcích 

dítěte, učitel je průvodce a moderátor diskuzí, práci s chybou předcházíme u dětí zbytečnému strachu, přiměřené výzvy 

pro každé dítě podle jeho úrovně, podpora spolupráce – poznatek se rodí  díky diskusi. 

k) Rozvoj 9 inteligencí dětí   

      Existuje velké množství inteligencí, které jsou na sobě nezávislé a každá inteligence má svou vlastní sílu i omezení. 

 Prostorová - vizualizace světa ve 3D 

 Přírodovědná - propojení s přírodou. Porozumění rostlinám a láska k přírodě 

 Hudební - umělecké nadání, při kterém lidé rozeznají rytmus, tón a snadněji se jim učí na hudební nástroje 

 Logická a matematická - matematické úlohy jsou pro nás snadné, fyzika je náš kamarád a rádi analyzujeme data 

 Existenciální - neustálé polemizování nad otázkami ( proč.. jak) 

 Mezilidská - umí rozeznat lidské pocity či motivy a reagovat na ně 

 Tělesně-kinestetická - tělo a duše v jednom 

 Lingvistická - dokáže se správně vyjádřit 

 Sebepoznání - člověk rozumí sám sobě a tomu, po čem touží 
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l) Original play – Prahra 

Original Play hledá cestu k zlepšení vztahů mezi jednotlivci i skupinami nahrazením agrese a násilí mezi lidmi 

ohleduplností a láskou. Snaží se dopřát každému dítěti zážitek bezpečí a lásky. 

 nabízí alternativu k agresi a násilí bez použití síly, s respektem k sobě samému i ostatním     

 poskytuje různé možnosti reakce na agresi, násilí a strach bez nutnosti pomsty a odplaty 

 přeměňuje hluboce zakořeněné negativní návyky a vzorce chování na vzorce nové, založené na pocitu 

sounáležitosti, lásky a bezpečí 

 vytváří prostor pro přeměnu fyzické či slovní agrese 

 upevňuje pocit sounáležitosti jako nejlepší alternativy k strachu a soupeření 

 vytváří optimální podmínky pro učení se, kreativitu a sebe-rozvoj 

 zvyšuje schopnost přizpůsobit se změnám a novým podmínkám, které život přináší 

Prahra – Original play je: 

 preventivní a intervenční proces využívající síly vrozeného smyslu pro hru k aktivaci přirozených mechanismů 

vývoje a ozdravování 

 proces psychologického a fyziologického rozvoje; Original Play kombinuje kognitivní, emoční, motorické a 

smyslové učení, které může být vnímáno a chápáno jen skrze praxi hry 

 hra prostá soupeření, rivality a pocitů vítězství a prohry 

 univerzální proces překračující hranice kultury, společnosti či jazyka 

 základ mezilidské komunikace a mezikulturního porozumění 

 místo setkávání, kde můžeme zažít pocit sounáležitosti s ostatními, bez sociálních rozdílů 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Do DS přijímáme děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami. Pojmem děti se speciálními potřebami 

označujeme vzdělávající se jedince, kteří k naplnění svých výchovně vzdělávacích možností nebo k uplatnění svých 

vzdělávacích práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Jedná se o nezbytné 

úpravy a opatření ve službách DS, které odpovídají zdravotnímu nebo psychickému stavu dítěte, kulturnímu prostředí a 

jiným životním podmínkám, ve kterých dítě vyrůstá.  Pro pracovník yv dětské skupině je přirozené pečovat o děti 

v heterogenní třídě, kde se děti liší stupněm vývoje, mírou nadání, znalostí jazyka, kulturním zázemím, věkem, pohlavím 

atd. Péči je tedy třeba individuálně přizpůsobovat jednotlivým potřebám dětí. Pečující osoby nastavují dle potřeby 

podpůrná opatření, která podpoří celý proces výchovy a péče. Obecně mluvíme o změnách výchovně vzdělávacích 

postupů, kritériích hodnocení, případně o změnách ve strategiích výuky a péče.  

Pokud je charakter obtíží dítěte takový, že postačují výchovně vzdělávací postupy, pak v DS volíme 1. stupeň 

podpůrného opatření. Může postačovat zvýšená individualizace v postupech s dítětem, a nebo je třeba, aby se na 

úpravách v postupech výchovy a péče domluvilo více pečujících osob. Pak je vhodné vytvářet  plán podpory. Plán 

stručně popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, 

organizace péče i jeho hodnocení. Popis je stručný, je záznamem pro pečující osoby jak s žákem pracovat, s jakým 

úspěchem. Pokud zvolené úpravy v práci s dítětem nepovedou ani po 3 měsících k očekávané změně, obtíže dítěte 

budou pokračovat nebo se budou ještě zhoršovat, pak vysílá ředitelka DS dítě s jeho zákonným zástupcem dítěte do 

školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). 

Školské poradenské zařízení žáka objedná k posouzení jeho vzdělávacích potřeb, objednací lhůta by měla respektovat i 

důvody pro které dítě do poradenského zařízení přichází. 
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Po vyšetření a vyhodnocení všech souvislostí školské poradenské zařízení vydává  Doporučení jak pracovat 

s dítětem speciálními vzdělávacími potřebami, které obsahuje závěry z vyšetření dítěte a doporučovaná podpůrná 

opatření. 

K těm patří podpůrná opatření, která se vztahují k: 

 úpravě metod a forem výchovy a péče o dítě 

 úpravě obsahu vzdělávání a případně k úpravě výstupů ze vzdělávání u dětí, kde je tato úprava možná a nezbytná 

 organizaci rozvoje (organizace výuky, volnočasových aktivit, prostorového uspořádání, práce s délkou koncentrace 

dítěte, délka přestávky, počet dětí ve skupině…) 

 IVP 

 Personální podpora pro práci pečující – asistent pedagoga, další pedagogický pracovník,  psycholog/ speciální pedagog, 

(není finančně podporován v rámci projektu, rodič musí náklady na osobního asistenta hradit z vlastních zdrojů) 

 Podpora pro dítě - tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, průvodce pro orientaci 

v prostoru, osobní asistent nebo přítomnost další osoby 

 Hodnocení dítěte – DS doporučuje přesně, jak je třeba zohlednit specifika obtíží dítěte v jeho hodnocení a 

sebehodnocení, jak pracovat s kritérii, s motivací a s postoji dítěte k dalšímu rozvoji. 

4. Osobní portfolio dítě 

V DS Lvíčata pro každé dítě zavádíme v rámci hodnocení a diagnostiky osobní, diagnostické portfolio, jímž je 

dokumentován pokrok dítěte. Neobsahuje všechny práce dětí jako sběrné portfolio, ale jejich užší výběr, o němž 

rozhodují pečující osoby i děti, popřípadě rodiče. Je doplňováno o další materiály, které vycházejí z činnosti dětí a sledují 

jejich pokroky. (záznamy pečující osoby z rozhovorů s dětmi, pozorování, dotazníky pro rodiče, sebehodnocení dítěte, 

poznámky od rodičů atd... Jsou v něm obsaženy všechny materiály, které mohou být přístupné pečujícím osobám, 

dětem a rodičům na podporu rozvoje dítěte. Jeho součástí nejsou důvěrné informace. 

 Cílem diagnostického portfolia je získat shromážděnou dokumentací komplexní informace o výsledcích dítěte, jeho 

procesu učení a pokrocích a zprostředkovat je všem účastníkům celého procesu výchovy a rozvoje. Portfolio se tak ve 

spojení s výsledky dalších metod a nástrojů stává zdrojem dat pro volbu výchovných a rozvojových strategií 

podporujících vývoj dítěte. Jde o sledování komplexního rozvoje dítěte v oblasti duševního, sociálního, duchovního 

rozvoje, somatického růstu a zrání a seberozvoje. Z hlediska časového má portfolio svůj význam při vstupu do DS, v 

průběhu i při výstupu z DS a přechodu do povinné školní docházky. Pečující osobě napomáhá při rozvoji konkrétních 

oblastí dítěte, které vyžadují zvýšenou pozornost. Slouží jí i dítěti jako zpětná vazba o jejich práci a k nastavení opatření 

ve prospěch dítěte. Při vhodné práci s portfoliem podněcuje pečující osoba motivaci dítěte, které je schopno 

probuzeným zájmem regulovat do jisté míry své jednání. Má tedy silný formativní vliv na rozvoj osobnosti dítěte. 

Současně sumarizuje dosaženou úroveň dítěte za určité období ve vztahu k jeho předešlému vývoji a ve vztahu k 

stanoveným cílům a kritériím.  

V předškolním vzdělávání hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte nezaměřujeme na výkony ve vztahu k dané normě, 

ani na srovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. Individualizace výchovy a péče vyžaduje sledovat rozvoj 

a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte a ty dokumentovat. K tomu pomáhá pečujícím osobám každodenní, 

dlouhodobé a systematické sledování. Neméně důležité je u dítěte včas zachytit případné problémy a vyvodit odborně 

podložené závěry pro jejich eliminaci a další rozvoj dítěte.  

Témata v portfoliu souvisí přímo s naším PVP a také s individuálním přístupem k jednotlivým dětem. 
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5. Principy a způsoby hodnocení práce s dětmi v DS 

Protože jsme v rámci proškolování všech našich pečujících pracovníků vyškolení v programu Step by step  - Začít spolu, 

máme nejblíže k hodnotícím metodám, které souvisejí s tímto programem tedy Oregonskou metodou. 

Oregonská metoda vznikla pro mateřské školy zapojené do projektu Začít spolu (mezinárodní označení Step by Step). 

Původní verze obsahuje 60 položek, zkrácená forma přepracovaná pro české prostředí zahrnuje 35 položek. Jedná se o 

složitější metodu hodnocení vývoje dětí a pro práci s ní je nutné absolvovat vzdělávací seminář s tímto zaměřením 

(zajišťují tréninková centra Step by Step). Oproti kognitivnímu vývoji zdůrazňuje tato metoda sociální a osobnostní 

vývoj dítěte a herní schopnosti. Sleduje rozvoj dítěte v těchto oblastech:  

Hra, sebeobsluha, sebepřijetí – sebedůvěra, představy o sobě, sociální dovednosti, jazyk, komunikace,  motorika, 

předpoklady dítěte, poznávání – řešení problémů, poznávání v oblasti matematiky, poznávání v oblasti jazyka. 

Základním prostředkem k zjišťování informací a údajů pro hodnocení je pozorování. To provádíme v přirozených 

situacích (např. během hry, jídla, během obvyklých činností ve třídě, při práci v menších skupinkách apod.), nikoli 

přímým zkoušením nebo izolovaným plněním úkolu bez příslušného kontextu. Je nezbytné, aby záznamy o dítěti 

zahrnovaly objektivní popisnou informaci, tzn., aby stručně popisovaly to, co se skutečně stalo, bez hodnocení a 

interpretace pozorovatele, aby obsahovaly konkrétní příklady chování, případně i citace toho, co dítě přesně řeklo apod. 

Oregonská metoda hodnocení dětí předškolního věku nemá sloužit k zjišťování „nejlepších“ výkonů dítěte, nemá sloužit 

ani k psychologické diagnostice dětí. Díky přirozenému pozorování a zjišťování momentální vývojové úrovně každého 

dítěte a pomáhá našim pečujícím osobám zejména:  

• v plánování činností a efektivní volbě výchovně-vzdělávacích strategií a tvorbě PVP 

• k vytváření individuálních plánů pro každé dítě, na základě zmapování jejich schopností, dovedností a individuálních 
předpokladů  

• ke zvažování nutné míry pomoci, které od nich dítě vyžaduje a podobně 

Vývojové škály zahrnují následující oblasti: 

 motorika, grafomotorika (hrubá a jemná motorika, taktilní percepce, spontánní kresba, grafomotorické prvky, návyky 

při kreslení, vizuomotorika, lateralita ruky a oka);  

 zrakové vnímání a paměť (barva, figura a pozadí, zraková diferenciace, zraková analýza a syntéza, zraková paměť, 

pohyby očí na řádku);  

 vnímání prostoru a prostorové představy; 

 vnímání času;  

 řeč (lexikálně-sémantická rovina, morfologicko-syntaktická rovina, pragmatická rovina, prvky neverbální komunikace, 

foneticko-fonologická rovina); 

 sluchové vnímání a paměť (naslouchání, sluchová diferenciace, sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza, vnímání 

rytmu);  

 základní matematické představy (porovnávání, pojmy, vztahy, třídění, tvoření skupin, řazení, množství, tvary); • 

sociální dovednosti;  

 hra;  

 sebeobsluha – samostatnost (hygiena, umývání, oblékání, stolování) 

U dětí sledujeme také další oblasti jejich vývoje:  

• jak dítě koordinuje pohyby a polohy těla, jak dokáže pohyby napodobovat; 

• jak umí zacházet s běžnými předměty, jak zvládá sebeobsluhu; 

• jakou má slovní zásobu, jak vyslovuje, zda mluví gramaticky správně, jak se dovede vyjadřovat a komunikovat;  
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• jak se dokáže soustředit a zda je schopno postupovat podle instrukcí;  

• zda si dokáže cíleně zapamatovat a učit se něčemu;  

• jak zvládá základní předčíselné i číselné představy, časoprostorové a matematické pojmy;  

• jak řeší jednoduché problémy, úkoly a situace;  

• jak rozvinutá je jeho fantazie a představivost;  

• zda je všímavé k okolí, citlivé a ohleduplné;  

• do jaké míry je samostatné a sebevědomé;  

• zda a jak dokáže odlišovat hru od soustředěné práce;  

• jak se umí ovládat a přizpůsobovat;  

• jak je společenské, jak umí komunikovat a spolupracovat; 

 • co všechno ví o světě, o zdraví a bezpečí, o životním prostředí a jak se chová 

Zájmy a silné stránky dítěte 

Hra: Sebeobsluha: Sebepřijetí: Sociální dovednosti: 

Oblast jazyka: Motorika Předpoklady: Řešení problémů: 

Oblast Matematických představ: Oblast umění, 

hudební a výtvarné: 

Styl učení: aktivní - pasivní 

                 tichý – hlasitý 

               závislý – nezávislý 

              pomalý – rychlý 

            sluchový – ano/ne 

             zrakový  - ano/ne 

            dotykový – ano/ne  

Cíle: včetně zdraví, bezpečnosti, stravování, je-li nutno Třídní strategie: spolupráce 

všech dospělých na rozvoji 

dítěte 

Doporučení rodičům: 

VYSVĚTLIVKY KE ŠKÁLE: 

1) zřídka, vzácně, nebo vůbec ne 

2) příležitostně, s velkou dopomocí 

3) někdy ano, někdy ne, nebo s částečnou pomocí 

4) často nebo s malou pomocí 

5) téměř vždy nebo samostatně bez pomoci 

V OBLASTI MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV TAKTO: 

1) vůbec ne 

2) nízká úroveň dovedností, chápe některé vztahy 

3) střední úroveň, chápe asi polovinu vztahů 

4) vysoká úroveň dovedností, chápe většinu vztahů 

5) velmi vysoká úroveň, chápe všechny dané vztahy 
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7. Adaptační proces 

DS Lvíčata zajišťuje individuální nastavení adaptačního procesu a individuální přístup odpovídající věku, vývoji a 

připravenosti dětí. Máme nastavené funkční procesy, na jejich základě se děti začlení do života v DS. Do celého 

adaptačního procesu je zapojený rodič, pečující osoba, dítě a někdy i asistent, pokud jde o dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Cílem adaptačního procesu je usnadnit přechod dítěte z rodinného prostředí do dětské skupiny, předejít riziku vzniku 

jeho deprivace a transparentnost adaptačního procesu s ohledem na rodiče dětí a pečující osoby. 

Podmínky AP 

 stanovení délky a průběhu AP 

 příprava AP na základě individuální komunikace s rodiči každého dítěte s cílem získat co nejvíce informací o 

dítěti (oblíbené oslovení, rituály, zdravotní situace, osobní rysy, oblíbené hračky, hry a aktivity, neoblíbené 

aktivity, obavy a strachy atd. 

 individuální nastavení, pravidla, práva a povinnosti v rámci účasti rodičů na AP 

 posílení personální kapacity v adaptačním období větší skupiny dětí 

 

8.  Nabídka zájmových aktivit v DS 

V rámci aktivit v DS Lvíčata jsme zavedli dopolední a odpolední aktivity nad rámec PVP. Tyto aktivit jsou finančně 

hrazeny nad rámec školného. 

Logopedie 1x týdně se speciální pedagožkou a průběžně s pečujícími osobami 

Keramika 1x týdně s pečující osobou v rámci PVP v DS  

Plavání 1x týdně pro děti starší 4 let v období od listopadu do března každý rok 

Turistický kroužek 1x týdně pro děti starší 4 let od dubna do září každý rok 

Hudební průprava – hra na elektrický klavír probíhá jednotlivě s externím panem učitelem 

Tělesná průprava – Sportík každý týden v pátek pro všechny děti 

Hejného matematika  - každý den v rámci PVP  
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9. Roční, měsíční, týdenní a denní plány výchovy a rozvoje dětí 

ROČNÍ PLÁN DS Lvíčata 

V každém roce se děti formou programu Začít Spolu seznámí s níže uvedenými tématy. Kromě očekávaných výstupů 

se při výchovně a rozvoji se soustředíme na výstupy ve všech oblastech : 

 Dítě a jeho tělo 

 Dítě a jeho psychika 

 Poznávací schopnosti a funkce 

 Představivost a fantazie, myšlenkové operace 

 Sebepojetí, city, vůle 

 Dítě a ten druhý 

 Dítě a společnost 

 Dítě a svět  

Měsíční témata 

ZÁŘÍ Téma: VÍTÁME TĚ  

Očekávané výstupy: pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí vhodnou organizací a laskavým přijetím 

usnadnit novým dětem soužití ve třídě, pochopit pravidla a seznámení dětí s režimem a životem v kolektivu. Rozvíjet 

komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, podporovat 

dětská přátelství, rozvíjet schopnost žít ve společnosti ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat.              

Podtémata: Co děláme celý den doma, Kdo jsem a odkud jsem, Moje rodina,  Kde bydlím, Jaké mám kamarády. 

ŘÍJEN Téma: BAREVNÝ PODZIM  

Očekávané výstupy: osvojovat si poznatky o podzimní přírodě a jejich proměnách kultivovat mravní a estetické 

vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou, jejími dary naučit se rozeznávat jednotlivé stromy umět se 

pohybovat v lese, vnímat les jako fungující organizmus rozšířit si přírodovědnou slovní zásobu.                   

Podtémata: Příroda se mění, Sklízíme na zahradě i na poli, Brána do zlatého lesa, Zvířátka na podzim  

LISTOPAD Téma: ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ 

Očekávané výstupy: podpořit a rozvíjet pocit sounáležitosti a lásky k vlasti rozvíjet fantazii, tvořivost, tvořivé 

sebevyjádření, schopnost vyjádřit pocity, dojmy, hraní rolí rozšířit si slovní zásobu související s uvedenými tématy 

osvojovat si nové poznatky, schopnosti a dovednosti.                                                                             

Podtémata: Svátek dušiček a na konci měsíce i svátek Helloween. České pohádky a pověsti, Za hranicemi České 

země (co v Čechách nemáme a kam se za tím vydat).  

PROSINEC Téma: ADVENTNÍ KOUZLA  

Očekávané výstupy: osvojit si prostřednictvím praktických činností poznatky o lidových tradicích a zvycích vánočních 

svátků osvojit si poznání, že je hezké dárky nejen přijímat, ale i dávat skrze vánoční jarmark nabídnout svým blízkým 

ruční výrobky a uvědomit si tak svou vlastní důležitost spolupodílet se na přípravě vánočního setkání s rodinami. 

Podtémata: Advent je tady (adventní věnec, kalendář, výzdoba), Navštíví nás Mikuláš, Vánoční tradice a lidové 

zvyky, Těšíme se na Vánoce. 
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LEDEN Téma: : ZIMA  

Očekávané výstupy: v závislosti na věku se naučit reflektovat uplynulé období a vytvořit si jednoduchý plán/vizi 

období nadcházejícího seznámit se základními časovými pojmy a kalendářem pochopit pojem času, uvědomovat si 

změny související s časem v průběhu dne a roku poznávat rozmanitosti ročních období a jejich základní znaky 

posilovat zájem o zimní sporty, experimentovat se sněhem a ledem, naučit se hrát hry na sněhu rozvíjet potřebu 

vzájemné pomoci a spolupráce v životě i ve sportu rozšířit dětem slovní zásobu spojenou s faunou a zimou 

Podtémata:  Reflexe Vánoc, Nový rok (rok, čas, hodiny, Tři králové), Příroda se zase mění (znaky zimy), Co děláme 

rádi v zimě (zimní činnosti a sporty). 

 ÚNOR Téma: ZDRAVÍM K RADOSTI – RADOSTÍ KE ZDRAVÍ  

Očekávané výstupy: osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě vytvářet 

zdravé životní návyky a postoje osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o sebe a 

okolí. Podtémata: Lidské tělo, Čistota půl zdraví, Nemoci a jak na ně. 

 ÚNOR/BŘEZEN Téma: DOSPĚLÁCKÝ SVĚT  

Očekávané výstupy: seznamování se světem dospělých x dětí, profesemi a řemesly, dopravní prostředky seznámení 

se s tradicí masopustu – karnevalu naučit se respektovat pravidla silničního provozu pochopit roli a odlišnosti 

dopravních prostředků seznámit se s rolí peněz v naší společnosti a s jejich hodnotou (praktické užití) pochopit 

důvody šetření a plánování, jak naložit s penězi rozšířit si slovní zásobu spojenou s výše uvedenými podtématy.  

Podtémata: Zaměstnání a řemesla, Vynálezy a objevy, Našetřím i utratím, já se prostě neztratím, Dopravní 

prostředky, Masopust – karneval. 

BŘEZEN/DUBEN Téma: JARO PŘICHÁZÍ  

Očekávané výstupy: upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, rozvíjet schopnost vážit si života ve 

všech jeho formách seznámení se s tradicí Velikonoc, se zvyky a pohanským původem současných křesťanských 

svátků poznávat proměny v přírodě na jaře upevňovat vztahy ke svému okolí, k živým bytostem získat povědomí o 

koloběhu přírody, pochopit proces života, jeho projevy seznámení se s jarními rostlinami, domácími zvířaty a jejich 

mláďaty rozvíjet manuální a motorické dovednosti formou jednoduchého zahradničení seznámit se s postupy 

pěstování a stádii vývojových stupňů rostlin rozvíjet sounáležitost s přírodou, planetou Zemí probudit v dětech vědomí 

vlastní zodpovědnosti za fungování na naší planetě pochopit hlavní principy třídění odpadu a aktivně je využívat, 

uvědomit si důležitost neporušené přírody pro náš život seznámení se s jarními básničkami, pohádkami, příběhy a 

rozšíření slovní zásoby.                                                                                                                        

Podtémata: Jaro vítej (koloběh přírody, rostliny, zvířátka, počasí, proces vzniku rostlinky od semínka až po 

vykvetení), Malý zahradníček,  Velikonoce a svátky jara, Planeta Země a její bohatství (mapa světa, kontinenty, 

oceány, ohrožené druhy zvířat i rostlin),  Ochránci pokladů Země (eko témata, koloběh vody v přírodě, 22. 4. Den 

Země). 

 KVĚTEN Téma: MOJE RODINA – MŮJ SVĚT  

Očekávané výstupy: vytvářet citové vztahy k rodině, role členů rodiny a jejich vzájemné propojení budovat estetický 

vztah k životu, připravit společné překvapení (nejen) pro maminku rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové 

vazby k rodině a svému okolí seznámit se s rodinnými zvyky a tradicemi v rámci oslav a obřadů v rodině sdílet s 

kamarády zkušenosti a zážitky prožité při volnočasových aktivitách s rodinou uvědomit si rozdíl domu a domova, 

důležitost rodinného zázemí pro každé dítě. 
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Podtémata:  Moje rodina (členové rodiny, příbuzní, kdo kde bydlí), Maminky a tatínkové (Den matek 10. 5.),  

Rodinné tradice a zvyky (rodinné radosti a domácí povinnosti), Jak a kde bydlíme. 

ČERVEN Téma: CESTOVNÍ HOREČKA  

Očekávané výstupy: uvědomit si svou roli dítěte, svá práva a povinnosti, oslavit toto životní stádium podnítit v dítěti 

zájem o cestování, poznávání nových míst a lidí získat tipy a nápady na prázdninové cestování, sdílet společně svá 

osobní cestovní dobrodružství uvědomit si další změnu v plynutí roku, pojmenovat hlavní znaky léta rozšířit si slovní 

zásobu související s létem a činnostmi, které v létě probíhají získat povědomí o možných rizicích při pobytu v novém 

prostředí a návod, jak jim předcházet rozloučit se školním rokem, oslavit jeho průběh a nové objevy s kamarády a 

blízkými rozšířit slovní zásobu dítěte spojenou s uvedenými tématy.                                                           

Podtémata: Týden dětí ke dni dětí,  Cestování přírodou, Cestování do zahraničí, Léto za dveřmi, Výlety se školkou, 

Letní sporty a pohyb, Dětská olympiáda 

ČERVENEC – Srpen Téma: SVĚTADÍLY A ŽIVLY 

Očekávané výstupy: V období letních prázdnin DS Lvíčata funguje po oba dva měsíce. Nabízí dětem a rodičům 

speciální program zaměřený na poznávání naší planety, jednotlivých světadílů a živlů na planetě Zemi. 

Podtémata: Austrálie, která je domovem i mnoha zvířat. Koaly, které žijí na stromech a živí se jeho listím, a svá 

mláďata nosí na zádech. Ve vodě žijí želvy a mnoho ryb. Nemůžeme zapomenout na klokany, ovce a králíky, které 

sem přivezli první osadníci. Symbolem Austrálie je Opera v Sydney, která vypadá jako loď na moři. Nebo velký 

bariérový útes, který je největším korálovým útesem na světě. Děti si vyrobí bumerang a tašku, hudební nástroje 

Didgeridoo a djembe, vyzkouší si zazpívat improvizovanou australskou lidovou píseň, ve které se hodně tleská, hraje 

na bubínky a vydávají se nejrůznější skřeky. 

Asie - V rámci týdne pro Asii se v vydáme do Indie za klidnou a harmonizující jógou, ochutnáme nejrůznější koření, 

Číny, Japonska a Nepálu. Ve výtvarné výchově se děti můžou těšit na tvoření obrázků z rýže, psaní a kreslení perem 

kaligrafických obrázků. Vyzkoušíme si asijské bojové sporty a jejich filozofii. Půjdeme v rámci poznávání nejvyšších 

hor světa na horolezeckou túru, a naučíme se skládat origamy zvířátka. 

Africa - V průběhu poznávání Afriky se děti naučí africký rituální tanec s bubny. Budeme si hrát na šamany, budeme 

hrát na bubny a rozvíjet tak smysl pro rytmus. Navštíví nás kamarád z Konga, který nás naučí písničky a bude si s 

námi povídat o Africe. Děti si postaví svoji chýši v parku nebo v lese, vyrobí si obrázky s africkými tématy a vytvoří si 

domorodého kamaráda v životní velikosti. Poznají se s africkými zvířaty, které nakonec navštíví v ZOO. 

Evropa - Evropu si děti vytvoří na mapě, aby poznaly státy, se kterými sousedí Česká republika. V tomto týdnu se 

zaměříme na poznávání České republiky. Děti seznámíme s českými tradicemi, městy (Praha a Brno) a přírodou. 

Vyrobí si národní vlajku, naučí se hymnu. Hodně času strávíme v českém lese, na malinách, jahodách a houbách. Děti 

navštíví i nejrůznější památky města Brna. 

Amerika - Budeme si hrát na indiány. Děti navštíví Severní a Jižní Ameriku. Celý týden bude zaměřen na indiánské 

dovednosti a ctnosti. Vytvoří si indiánské oblečení, čelenky a náhrdelníky, vyrobí si totem a zatancují indiánské tance. 

Voda a oheň - Království vody a ohně. Cílem je seznámit děti s koloběhem vody v přírodě, života u vody i ve vodě, 

děti poznávají prostředí řeky a jejího okolí, seznamují se s ochranou přírody, uvědomují si, že voda je užitečná, 

důležitá pro život, ale že může být i nebezpečná. S kapičkou Karličkou navštíví i mořský svět. Parníkem se děti vydají 

na velkou plavbu po přehradě. Jak vypadá voda? Která lahev se potopí – s vodou, či bez vody?  Sběr vody z různých 
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zdrojů – rybník, řeka, kaluže, vodovod, vypařování vody z talířku. Zmuchlaný papírový kapesník ve skleničce vody 

ponoříme do nádoby s vodou – proč zůstal suchý? Na všechny tyto otázky děti najdou odpověď. Co způsobuje a jak 

vzniká oheň. Je dobré ho mít jako sluhu a ne jako pána. 

Vzduch a Země - Cílem je seznámit děti se základními vlastnostmi vzduchu, s jeho využitím, významem, s tím, že 

bez vzduchu není život, uvědomit si, co může ovzduší znečišťovat, co takové znečištění znamená pro člověka i pro 

přírodu a jak můžeme pomoci udržovat zdravé životní prostředí. Děti zažijí zábavné a poučné pokusy a hry, týkající se 

vzduchu. Co se děje se vzduchem, když se zahřeje? Proč nejde nafouknout balónek v lahvi? Co se stane se svíčkou 

pod sklenicí?  Na to všechno děti přijdou sami při pokusech. Kde všude vzduch najdeme (všude kolem nás, v každém 

koutku, v těle, rostlinách, ve vodě) 

Vítr - Hlavním cílem je přimět děti k uvědomění si změn, ke kterým v přírodě dochází a jejich vnímání. Děti se 

seznámí s dopravními prostředky (letadla, vzducholodě, rakety, balóny ) a živočichy, kteří létají ve vzduchu motýli, 

hmyz, ptáci. Vyrobí si větrníky a větrný mlýn i letadlo. Co je to vítr, jak vzniká ? Děti se seznámí  se s pojmy vichřice, 

uragán, hurikán, kyslík, ozón. Co přináší vítr – vzduchem se šíří prach, pyl, semínka - povídání o znečištění ovzduší, o 

tom, co všechno může způsobit a o tom, jak člověk může pomáhat a přispět ke zlepšení životního prostředí. Využití 

větru – větrné elektrárny, mlýny - pomocí dramatizace děti vyjádří vánek, vítr, vichřici, větrnou bouři. Hry s 

bublifukem, peříčky, balónky, závody ve foukání do pingpongového míčku brčkem, foukání do vyrobeného větrníku, 

hra s fénem – udržet balónek ve vzduchu. 
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DENNÍ PROGRAM  

07.00 – 8.30 příchod dětí dobudou školky, předávání dětí pečujícím osobám, řízené činnosti v jednotlivých třídách 

8.30 – 9.00 osobní hygiena, svačinka; 

9.00 – 10.30  společné vítání se s dětmi, osobní hygiena, ranní kruh – vítání se s dětmi, výchovná, vzdělávací a pracovní 

činnost, pohybové a hudebně aktivizační činnosti; příprava předškoláků na vstup do ZŠ, motivačně-edukační skupinky 

přizpůsobené věku dětí. 

10.30 - 11.45  činnosti dle Plánu výchovy a péče pro dané období, pobyt venku dle počasí; 

12.00 - 12.45 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena; 

12.45 - 14.30  poslechová činnost, odpočinek dětí; předškoláci a starší děti klidové činnosti, práce s pečující osobou, projekty a 

pracovní listy. 

14.30 - 15.00  osobní hygiena, svačina, 

15.00 - 18.00  odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a 

pohybové aktivity dětí, individuální činnost, odchod dětí domů. 

 

 

Týdenní plány
 PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

Ranní úkol 

 

 

Spočítej kolik mrkviček 

má králíček před 

sebou. 

Spoj králíčka s jeho 

mrkvičkou 

Namaluj velikonoční 

vajíčko 

Poskládej obrázky 

posloupně, jak se líhne 

kuřátko  

Vyjmenuj zvířátka na 

obrázku a přiřaď k nim 

jejich mláďátko 

Ateliér 

 

 

Vyrob velikonočního 

zajíčka, pomocí ruliček 

Vyrob velikonoční 

přáníčko 

Vyrob slepičku s 

vajíčky 

Vyrob velikonoční 

vajíčko  

 

Vyrob si pomlásku z 

proutí 

Domácnost 

 

Brokolicový salát s 

tuňákem 

Vaječná pomazánka s 

celerem 

Šunka v listovém těstě  

 

Rychlí šneci Jarní tvarohová 

pomazánka s pažitkou 

Manipulace,  stolní hry 

 

Jarní pomůcky 

spojování stínů, 

hledání stínů zvířat 

Jarní pomůcky, hledání 

zvířátek a jejich 

mláďátek, pexeso. 

Hledání jarních květin 

podle stínů, výroba 

herbáře 

Hra cvrnkání kuliček 

do důlku venku na 

zahradě 

Hra s míčem, skákání 

přes švihadlo nebo 

přes gumu 

Kostky 

 

 

Postav dvorek pro 

zvířátka 

Postav dvorek pro 

zvířátka 

Postav ošatku na 

vajíčka 

Postav bludiště pro 

auta 

Postav vysokou 

rozhlednu 

Dramatizace, hudba 

 

Písnička a hra Sedí 

zajíc v jamce 

Písnička a cvičení : 

Hřej sluníčko hřej 

Jarní básnička: Petrklíč Hody,hody do provody Opakování 

Knihy a písmena 

 

 

písmena Graf. listy 

Vyhledej v knize 

velikonočního zajíčka 

písmena Graf. listy 

Vymaluj kraslici 

písmena Graf. listy  

Nauč se barvy stužek 

na pomlásce 

písmena Graf. listy     

Uvolnění ruky 

obtahování tvarů  

písmena Graf. listy     

slepička a kuřátko, 

ovečka a jehňátko   

Hejného metoda 

 

 

Popeláři Třídění podle 

barev pro nejmenší 

Třídění zvířat bez 

barevné podpory starší 

děti 

Podlaháři 

Úvod 

Skládání čtverců 

Podlaháři 

Vyrob parkety podle 

předlohy 

Podlaháři 

Najdi různá řešení 

položení podlahy 

Podlaháři 

Vyrobených parket 

poskládej podlahu
 



Plán výchovy a péče v dětské skupina Lvíčata 

 

 

22 
 

10. Genderový a environmentální aspekt  

Do dvou let věku dítěte lze dle vědeckých zjištění přesměrovat výchovu k určitému genderu, avšak po čtvrtém roce už 

vybudovanou genderovou identitu nelze zpravidla změnit. Uvědomění genderové stálosti, stability tohoto znaku v čase, totiž 

přichází právě ve čtvrtém roce života dítěte, zatímco genderovou stálost v různých sociálních situacích dítě pochopí přibližně v 

pěti letech. V tomto období také rychle přibývá důrazů na atributy mužskosti a ženskosti, které se projevují v dětském oblékání, 

hrách, zájmech, mluvě, vyžadovaném chování i interpretacích dětských výkonů. Genderově typickým projevům se dítě nejprve 

učí v rodině, kde má příležitost napodobovat jak otce tak matku a současně je vzhledem ke svému pohlaví určitým způsobem 

vychováváno. Díky rodičům tak dítě brzy zjistí, jak je jeho role dívky, či chlapce vymezena, co od něj rodiče očekávají, resp. za 

jaké chování bude odměňováno a za jaké naopak kritizováno, či zesměšňováno. Postupně si tak osvojuje normy genderově 

typického chování, které mohou dále posilovat zkušenosti z dětské skupiny a z prostředí, kde se setkává s vrstevníky 

V DS jsou všechny organizované a připravované aktivity generově vyvážené. V některých oblastech zachováváme určité 

stereotypy. Například máme koutek domácnost, kde jsou jak kuchyňka, tak péče o miminko, kočárky, postýlky pro miminka atd. 

Na druhé straně máme koutek, kde jsou uloženy všechny autodráhy, vláčkodráhy, autíčka, bagry atp.  

Dětem není předem kladen důraz na to, kdo by si měl kde více hrát. Obecně si dívky více hrají v koutku domácnost, kadeřnictví, 

divadlo s kostýmy. Chlapci raději tráví čas mezi auty, vlaky a staví různé dráhy a staví z lego kostek stavby a budovy. 

V centrech aktivit kde vaříme, děláme pokusy, tvoříme z hlíny – keramika, zahradničení, doktor/doktorka a v centrech, kde se 

děti připravují se na školu je zastoupení chlapců i dívek stejné. Díky programu Step by step do center aktivit si děti vlastní vstup 

volí sami. Pečující osoby zapisují a dbají na to, aby všechny děti měly možnost účastnit se všech aktivit v jednotlivých ateliérek 

během jednoho týdne. Podporujeme všestranný rozvoj všech dětí. 

 Zásady gendrově citlivé komunikace 

 Přirozená volba her, hraček i pomůcek 

 Citlivý přístup k generové problematice v jiných kulturách a dalším odlišnostem v běžné v běžné komunikaci i při 

hrách 

 Společné hračky pro všechny 

 Dětské knihy věnující se rovnému přístupu k dívkám i chlapcům     

Environmentální výchova je nedílnou součástí aktivit v DS, děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, 

experimentům. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Těmito metodami získávají poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty, postoje 

potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Získávají pojem o prevenci, péči o životní prostředí- učí se, jak to udělat, 

abychom neničili životní prostředí, popřípadě hledají řešení – nápravu už vzniklých škod.  

1. Projekty, tematické celky, pobytové akce. Do této skupiny také patří výukové programy. 

2. Příběhy – prostřednictvím příběhů, pohádek, ať už čtených, či vyprávěných, můžeme děti motivovat k dalším 

činnostem. 

3. Diskuzní techniky a práce s textem 

4. Hračky ve školce z ekologických materiálů 

5. Malé didaktické hry (karetní hry, deskové hry, ostatní) 

6. Simulační hry a hry s rolemi – „vzdělávací hry, které simulují určité prostředí z reálného světa, v němž je úkol, který 

účastníci musí řešit 

7. Exkurze do přírody a monitoring přírody – důraz na přímý kontakt s přírodou, zde mohou probíhat různé badatelské 

činnosti, návštěva a spolupráce s farmami a ZOO zahradami 

8. Péče o naše životní prostředí (třídění odpadu – plasty, sklo, papír, kovy) 

9. Používání přírodnin při výuce, děti je sami sbírají 
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10. Prevence plýtvání vodou, výukové programy koloběh vody 

11. Podávání zdravé stravy, dodavatel restaurant Vitalite, příprava čerstvých svačinek, bezlepkové a bezlaktózové diety, 

čerstvé ovoce a zelenina, čerstvé obiloviny atd. 

12. Pěstování vlastních plodin – bylinek a koření  

13. Péče o naše okolí, výlety k řece, čištění břehů, sběr odpadků v parku atp. 
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11.Vztah s veřejností 

Pro dobré udržení vztahů nejen mezi DS a veřejností, ale i pro upevňování vztahů na pracovišti je nezbytná otevřená a 

transparentní komunikace mezi vedením a zaměstnanci a mezi zaměstnanci navzájem.  Zlepšit interní komunikaci mezi 

zaměstnanci v naší DS se nám podařilo formou pravidelných týdenních setkáních, na kterých plánujeme jednotlivé 

činnosti v ateliérech. Dále komunikujeme prostřednictvím krátkých informačních emailů, které obdrží vždy 1x za 14 dní. 

Dětská skupina Lvíčata rozvíjí aktivity směrem k veřejnosti v následujících oblastech: 

 Dobré vztahy s médii (např. informace o škole či jejích aktivitách v tisku, televizi…); 

 organizace různých událostí pro širší veřejnost; 

 výstavy, soutěže; 

 zapojení do charitativních aktivit; 

 informace na sociálních sítích ( např. Facebook školy) 

 informace na internetu (webový portál školy); 

 lobbing, prosazování zájmů školy na veřejnosti; 

 projektová činnost 

 aktivní účast rodiny, spolupráce rodičů na tématech, třídních vzdělávacích plánech, tvorba individuálních plánů  

 Facebook 

Pro rychlou a přehlednou komunikaci jsme vytvořili interní facebookovou skupinu, kde sdělujeme všechny potřené 

informace. Objevují se tam příspěvky z každého dne prožitého v DS. Dokumentujeme nejen činnosti dětí fotkami a 

krátkými videi, ale také zadáváme domácí úkoly a aktivity. Děti se mohou na sebe a své kamarády podívat na krátkých 

videích, která slouží také pro blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou s dětmi v každodenním přímém kontaktu (například 

prarodiče dětí cizinců, rodiče dětí, kteří mají děti ve střídavé péči atd.) 

 Webová stránka 

Pro obecné informace, reklamu a zviditelnění DS disponujeme vlastní webovou stránkou, kterou pravidelně 

aktualizujeme. Zde mohou rodiče a široká veřejnost najít všechny potřebné informace týkající se kapacity DS, ceníku, 

zápisech do DS, kroužcích, o celém týmu pečujících osob, projektech na kterých se mohou rodiče podílet, jídelníčku a 

celé filozofii a cílem naší DS. 

 Účast v projektech na konferencích a seminářích 

Protože naše dětská skupina působí poblíž Mezinárodní ZŠ Staňkova, a naším cílem je pomoci přirozené integraci dětí 

cizinců do běžného života v městě Brně, stali jsme se součástí nerůznějších projektů a pracovních skupin, které se 

problematikou integrace a inkluze cizinců zabývají. Často naše zkušenosti z práce s dětmi s jiným mateřským jazykem než 

je čeština, prezentujeme na konferencích a seminářích pro pedagogické pracovníky i širokou veřejnost. 

 Pořádání festivalu Multikulturní týden  

Každý rok, vždy v říjnu pořádáme týdenní interaktivní semináře, dílny a ochutnávky tradiční kuchyně. Malý festival pod 

názvem „My jsme svět“ se nám daří organizovat pro děti a rodiče v naší dětské skupině ale i pro širokou veřejnost. 

Hlavními aktéry celého týdne jsou děti, rodiče a hosté, kteří prezentují zajímavosti ze své země. Nejčastěji si povídáme o 

Maďarsku, Polsku, Ukrajině, Rusku, Indii, Africe – Nigerie, Egypt, Tunis, Itálii a o Romech.  
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12.    Projekty  

 Multilingual families 

 Hejného matematika v MŠ 

 Multikulturní týden 

 Participace dětí na životě ve městě Brně 

 Interaktivní tabule 

 Brána  

 Kaleidoskop kompetencí a další 

 

 

13. Aktualizace a inovace PVP 

 

Pečující osoby aktualizují či inovují plány výchovy a péče na základě vyhodnocení své dosavadní činnosti, sledují 

kvalitativní posun DS a případnou změnu zaměření DS, změnu skladby dětí i potřebu změny z důvodu obměny týmu 

pečujících osob, popřípadě reflektují podněty od rodičů. 

Způsob jak bude provedena inovace či aktualizace, záleží na rozsahu zásahu do plánů, jelikož je PVP součástí smlouvy 

s rodiči, o změnách ve veřejné verzi PVP je třeba rodiče informovat například dodatkem ke smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 1.12.2019 

Standard Island z.s. 

Dětská skupina Lvíčata 

Ředitelka DS Leona Bikárová…………………………………………………… 


