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PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

 
Projekt: Flupík  2 
Zařízení péče o děti: Flupík Rudná – Interaktivní školka pro děti od 18 měsíců 
Adresa:  Oblouková 1453/18, Rudná 
 
Provozovatel: 
Flupík z.s. 
se sídlem Oblouková 1453/18, 252 19 Rudná 
zapsaná ve spolkovém rejstříku, L 67266 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ 05661790 
zastoupená Kristýnou Pragerovou, předsedkyní 
 
Zařízení má kapacitu max. 12 dětí, skupiny jsou heterogenní do 6 let věku dětí. 
 
Provoz je zahájen 1. 1. 2018. Zařízení je provozováno s částečnou úhradou 
nákladů rodiči. Dětská skupina pro veřejnost. 
 
Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických 
návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a 
psychický vývoj dítěte 
 
Každé dítě je individualitou, vešker é aktivity jsou přiměřené věku a schopnostem 
dětí. Citlivě vnímáme každé dítě, jeho potřeby, resp. kolektiv a jeho potřeby; 
vytváříme prostředí založené na důvěře, pocitu bezpečí a jistotě. Působíme na děti 
svou trpělivostí, důsledností a spravedlností, snažíme se být dobrým vzorem a 
příkladem svěřeným dětem. Prostředí je taktéž založeno na existenci řádu, pravidel a 
mantinelů v každodenních činnostech a situacích. Dbáme na správné hygienické 
návyky dětí, vedeme děti k co největší samostatnosti a schopnosti sebeobsluhy.  
Každý den, výjimkou je extrémní počasí, chodí děti ven. Nepoužíváme tělesné ani 
psychické tres ty, 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 zařízení. 
Při hrách i dalších činnostech je využíváno principů názornosti, přiměřenosti, 
emocionality a aktivity.  
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Pečující osoby pracují s vnitřní i vnější motivací dětí; důraz je kladen na pozitivní 
motivaci pochvalou. 
 
Estetická výchova 
 
Dětem jsou nabízeny různorodé výtvarné činnosti, používají se nejen výtvarné 
pomůcky, ale i přírodní materiály. S dětmi zpíváme dětské písničky, často tematické 
k danému ročnímu období, čteme a prostřednictvím divadélka představujeme 
pohádky, děti se učí řadu básniček. 
 
 
Etická výchova 
 
Děti se neustále učí elementárním sociálním dovednostem jako je pozdrav, 
poděkování, výchova ke správnému chování a respektu k druhým dětem a obecně k 
druhým osobám. 
 
Ekologická výchova 
 
Zaměřuje se na úctu k přírodě, poznávání zvířat v okolí a svého životního prostředí. 
Děti si vypěstují vlastní zeleninku a tím se seznámí s celým procesem od semínka po 
plod, tvoří z recyklovatelných materiálů. 
 
Pohybová výchova 
 
Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, rozvoj sebe obslužných dovedností, zdravých 
návyků a k vytváření fyzické pohody. Děti vedeme k radosti z pohybu. Děti od 3 let 
věku mají pravidelné hodiny s tenisovými trenéry. 
 
Rozumová výchova 
 
Pečovatelky sledují rozvoj poznání dítěte, nabízí podněty k rozumovému rozvoji, 
komplexního pohledu na svět, rozvoj řeči, jazykové výbavy a tedy i rozvoji myšlení, 
matematických schopností (matematickou představivost), osvojení poznatků z 
přírodních, společenských a technických věd. Činnosti přizpůsobujeme nejen věku a 
schopnostem dětí, ale i danému tématu. 
 
Vycházíme ze čtyř ročních období: 
Podzim: /září – listopad/ 
Ze začátku se budeme věnovat seznamování se s prostředím, poznávání nových 
kamarádek a kamarádů, učíme se pravidla chování v našem zařízení. Později 
navážeme tématem podzim a s ním i na aktivity s tím spojené jako např. pouštění 
draka, dlabání dýně, hrátky s podzimní 
přírodou, výroba ptačí budky a jiné. 
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Zima: /prosinec – únor/ 
V tomto bloku si prožijeme vánoční tradice, adventní zvyklosti, upečeme si cukroví, 
ozdobíme stromeček, přijde Mikuláš a samozřejmě Ježíšek. Užijeme si zasněženou 
přírodu, postavíme sněhuláka, půjdeme se koulovat. Na konci tohoto období nás 
čeká masopust a s ním karneval. 
 
 
Jaro: /březen- květen / 
V tomto období budeme pěstovat zeleninku, poznávat zvířátka, užijeme si 
Velikonoce, obarvíme vajíčka, ozdobíme pomlázku a samozřejmě velikonoční 
perníčky. A čeká nás barevný týden.  
 
Léto: /červen – srpen / 
Sklidíme si „úrodu“, uspořádáme tenisovou olympiádu, užijeme si vodní hrátky na 
našem hřišti a pro děti k jejich svátku uspořádáme dětský den. V červenci a srpnu 
nabídnete týdenní tematické bloky. 
 
V Rudné dne 1.1. 2018  
 
 
Kristýna Pragerová 
odpovědný vedoucí 

 

 

 


