
 
 

 

 

 
 

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině  
„Medvíďata“ 

 
Provoz veřejné dětské skupiny Medvíďata – CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001663 

 
 
Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem 
 
Provozovatel: Brandýský Matýsek z.s., Zahradnická 1723/A, 250 01 Brandýs nad Labem, 
IČ: 27051374 
 
Kapacita:12 míst 
Typ dětské skupiny: veřejná 
Datum registrace:12. 10. 2016 
 
www: http://www.brandyskymatysek.cz/detske-skupiny/ 
 
Provozní doba: Po–Čt 7:00–17:00, Pá 7:00–15:00 
 
Pečující osoby: Monika Káňová, Monika Foltínová, Michaela Holasová 
Provozní zaměstnanec: Alena Zetková 
 
 

1. Obecné informace 
 
Veřejná dětská skupina Medvíďata zajišťuje výchovu a péči o děti předškolního věku od dvou 
do šesti let. Po dohodě lze přijmout i dítě mladší dvou let. 
 
Dětská skupina (DS) má za účel pomoci sladit rodičům dětí v uvedené věkové skupině 
pracovní a rodinný život. 
 
Hlavním cílem DS je předávat dětem dovednosti, které jim nenásilnou hravou formou 
pomáhají rozvíjet jejich fantazii, tvořivost, vnímat barvy, tvary, poznávat různé materiály, 
svět kolem nás, nové kamarády a vést je k samostatnosti. 
 



 
 

 

 

Prostory dětské skupiny splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní 
požadavky vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině, v platném znění, a vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz dětské skupiny, v platném znění. 
 

2. Plán školního roku 

2.1. Celoroční program: 

• návyky osobní hygieny (pravidelné mytí rukou, kultura stolování) 

• návyky oblékání, péče o oděv a obuv (volba vhodného oblečení podle počasí a typu 

činností, péče o čistotu oděvu a obuvi, správné ukládání oblečení v šatně) 

• návyky péče o pořádek (udržování pořádku ve školkových věcech, pomůckách, 

hračkách, vybavení) 

• návyky jednání s lidmi (požádat o něco, poděkovat, omluvit se, získat a sdělit 

informace) 

 

2.2. Měsíční plán: 

Září – Vítáme vás ve školce 

• Seznámení s novým prostředím, lidmi, kamarády, pravidly 

• Moje rodina a domov 

• Václavské slavnosti (svatováclavské tradice v našem městě) 

Říjen – Podzim přichází 

• Podzimní proměny přírody: na zahradě, ve městě, na poli, v lese 

• Zvířata na podzim 

• Týden světýlek a dušiček 

Listopad – Podzim už jde pryč, zima hledá klíč 

• Počasí a roční období 

• Moje tělo (správná životospráva) 

• Doprava (dopravní prostředky, bezpečnost, pravidla) 



 
 

 

 

 

Prosinec – Advent 

• Svatá Barbora a Mikuláš – zvyky, tradice 

• Těšíme se na Vánoce (výzdoba, příprava na svátky) 

• Vánoční zvyky a tradice 

Leden – Led a mráz – zimní čas 

• Příroda v zimě (změny v přírodě, pomáháme zvířatům) 

• Sportujeme na sněhu (zimní sporty a radovánky) 

• Voda a vodní svět (poznáváme vodní živel) 

Únor – Zima oči klíží, jaro se nám blíží 

• Masopust (tradice, masky, karneval) 

• My jsme malí muzikanti (zaměření na rytmiku a zpěv) 

• Řemesla a zaměstnání 

Březen – Jaro už je tu 

• Proměny přírody na jaře, tradice – vynášení Morany, Velikonoce 

• Hospodářská zvířata a jejich mláďata 

• Měsíc knihy – čtení, vyprávění, dramatizace 

Duben – Jaro v plném rozpuku 

• Jarní rostliny 

• Ochrana přírody (Den Země) a zvířata v naší přírodě 

• Tradice svátků na přelomu dubna a května 

Květen – Moje rodina a město 

• Maminka má svátek – Den matek 

• Naše město, stát a Země (poznávání blízkého i vzdálenějšího prostředí) 

• Bezpečnost ve městě a v přírodě 

Červen – Těšíme se na prázdniny 

• Cizokrajná zvířata a jejich život 

• Cestování (zajímavá místa, bezpečnost při cestování apod.) 

• Tatínek má svátek 

 



 
 

 

 

 

Červenec, srpen – Hurá, hurá prázdniny 

• Výlety, procházky do okolí 

• Volná hra 

• Opakování z celého průběhu roku 

 

 

 

2.3. Denní program: 

 

7:00–8:15  příchody, volná hra 

8:30–9:00  komunikační činnost s učitelkou, pohybové hry 

9:00–9:15  hygiena, svačina  

9:15–10:00 didakticky cílené, spontánní a prožitkové činnosti 

10:00–11:45 pobyt venku 

11:45–12:15 hygiena, oběd 

12:15–12:30 hygiena, příprava na odpočinek 

12:30–13:30 vyzvedávání dětí po obědě 

12:30–14:00 odpočinek 

14:00–14:30 hygiena, svačina 

14:30–17:00 volná hra, pobyt na zahradě, vyzvedávání dětí 

 

Program může být přizpůsobován individuálním potřebám dětí a z tohoto důvodu může být 

případně upraven. 

 



 
 

 

 

 

3. Činnosti podporující „Plán výchovy a péče“ 
 

• Výtvarné tvoření – malování vodovými, temperovými barvami, kreslení pastelkami, 
práce s dalšími materiály. 

• Hudební aktivity – společný zpěv, učení se nových písniček, vnímání melodie, rytmu. 

• Pohybové aktivity – cvičení. 

• Hrátky s knížkou – vyprávění pohádek, příběhů, básniček, práce s knížkou k danému 
tématu. 

 
Jednotlivé oblasti výchovy a péče se v rámci celého roku prolínají, vycházejí z aktuálních a 
individuálních potřeb dětí, jejich věku a jejich rozvojových možností.  Výchova a péče probíhá 
po celý den pobytu dětí v DS. Činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, 
které na sebe navazují, viz výše. 
 
 

4. Spolupráce a zpětná vazba s rodiči 
 
Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči dětí, ve vztahu mezi pečujícími osobami 
dětské skupiny a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt 
a ochota spolupracovat.  
 
Rodiče jsou pečujícími osobami pravidelně informováni o průběhu dne a aktivitě dítěte. 
 
 
V Brandýse nad Labem 12. 10. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


