Plán výchovy a péče
Dětská skupina Postřižín
Pražská 42, Postřižín, 250 70

Název a místo: Dětská skupina Postřižín
Pražská 42, Postřižín, 250 70
Tel: 315 782 960
Email: info@obecpostrizin.cz
Zřizovatel: Obec Postřižín
Zahájení provozu: 6.1.2020
Kapacita zařízení: 12 dětí (okamžitá maximální kapacita)
Personální zajištění: péči o děti v dětské skupině zajišťují na plný úvazek dvě pečující osoby.
Obě pracovnice splňují odbornou způsobilost dle ustanovení § 5 zákona č. 247/2014 Sb.
Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem – při každé činnosti a působení na děti
vychází pečující osoby v dětské skupině Postřižín z této premisy. Veškeré aktivity jsou
přiměřené věku a schopnostem dětí. Vycházíme z toho, že nejdůležitějším prostředkem k
rozvoji osobnosti dítěte je hra, která podporuje myšlení, představivost, schopnost
soustředění a která rozvíjí emocionální zralost dítěte. Pečovatelky v dětské skupině Postřižín
citlivě přistupují ke každému dítěti, vytvářejí prostředí založené na důvěře, pocitu bezpečí a
jistotě. Pečovatelky na děti působí svou trpělivostí, důsledností a spravedlností; jsou tedy
dobrým vzorem a příkladem svěřeným dětem. Pečující osoby dále dbají na správné
hygienické a sociální návyky dětí. Pečovatelky vedou děti k co největší samostatnosti a
schopnosti sebeobsluhy.

Naším cílem je:
✓podporovat a doplňovat rodinnou výchovu a ve vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí
s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji
✓vytvořit pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, aby se v dětské
skupině cítilo spokojeně a bezpečně
✓výchova směřovaná k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
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Aktivity v dětské skupině Postřižín:
✓Vyjma extrémního počasí chodí děti ven a to na dětské hřiště u obecního úřadu nebo na
procházku po obci. Při procházkách je kladen důraz na dopravní výchovu, pečovatelky s dětmi
probírají základy dopravních pravidel.
✓Pohybové – ranní přivítání v kruhu, ranní rozcvička nebo dětská jóga, pohybové aktivity
během pobytu venku s různými sportovními pomůckami. Rozvíjíme u dětí jejich fyzickou
zdatnost, jemnou motoriku, soutěživost a správný růst.
✓Hudební - společné zpívání, rytmizace. Slouží k učení nových písniček, vnímání rytmu a
melodie, koordinace pohybu.
✓Výtvarné – malování pastelkami, temperovými barvami, práce s přírodními materiály jako
jsou listy stromů, šišky, plody stromů a keřů. Slouží k rozvoji kreativity, představivosti,
prostorového vnímání, jemné motoriky, k vyjádření pocitů a zážitků.
✓Hrátky s knížkou – čtení pohádek, básniček a říkanek, samostatné prohlížení knížek,
vyprávění příběhů, povídání si o obsahu přečtené pohádky. Slouží k rozvoji myšlení, fantazie,
představivosti a soustředění se.
V dětské skupině Postřižín se nepoužívají tělesné ani psychické tresty, nikdy nedochází k
ponižování dětí, a to ani ze strany pečujících osob, ani ze strany druhých dětí. Případné nastalé
problémy jsou bez odkladu diskrétně konzultovány s rodiči dítěte. Dobrá komunikace mezi
rodiči a pečovatelkami je klíčová pro dobrý chod dětské skupiny. Hru jako nejlepší výchovný
prostředek zatím nic nepřekonalo, proto je v dětské skupině Postřižín nabízeno dětem mnoho
rozličných her. Při hrách i dalších činnostech je využíváno principů názornosti, přiměřenosti,
emocionality a aktivity. Pečující osoby pracují s vnitřní i vnější motivací dětí; důraz je kladen
na pozitivní motivaci, tj.motivaci pochvalou. V dětské skupině jsou využity metody výchovy
příkladem, přesvědčováním, povzbuzováním, režimem, kooperací, metody odměn a
samozřejmě i výchovného cíle. Hry jsou nabízeny didaktické, pohybové, tvořivé, dramatické,
literární, jazykové, hudební a jsou při nich využívány výše uvedené principy a metody,
motivace dětí.
Činnosti jsou tedy přizpůsobovány nejen věku a schopnostem dětí, ale i tématu toho kterého
měsíce. Jednotlivé tematické celky budou dále rozděleny do drobnějších týdenních částí.
Leden bude věnován tématu „Paní zima“-tj. všímání si změn v přírodě a počasí, ale i zimním
radovánkám; téma se také zaměří na zvířata v zimě.
Únor bude v dětské skupině Postřižín „Měsícem pohádky“, bude završen maškarním bálem.
Březen „Vítáme jaro“, a proto v březnu budou děti sledovat probouzení přírody, budou se
dozvídat o zacházení s knížkou.
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Duben bude „Měsícem Země“, aktivity se budou zaměřovat na ekologickou výchovu, témata
budou věnována také nastalému jaru a Velikonocům.
Květen bude věnován tématu „Moje rodina“, Rodina a příbuzní, děti se budou připravovat
na svátek matek a pokračovat budou dopravní výchovou -Poznáváme dopravu (značky,
dopravní prostředky, bezpečí)-Kdo nás chrání? (Policie, hasiči, záchranáři)
Červen „Co už umím“ děti budou rekapitulovat vše, co se za celý školní rok naučily,
dozvěděly, nezapomenou se věnovat ani povídání si o létě a o prázdninách.

Plán výchovy a péče je platný od 6. 1. 2020

Lucie Koudelková
Místostarostka obce Postřižín
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