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VYBARVÍME NÁŠ SVĚT 
 

 

 

Podpoř u dítěte vnitřní motivaci  

a pomůžeš mu objevit svět. 
 

 

 

 

 

 

 



Domov důchodců Dobrá Voda  
Pod Lesem 1362/16 
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

 

 
 
 
  

 

Strana 2 (celkem 27) 

 

Telefon 
778 111 568 

Email 
dsrybicky@domov-dobravoda.cz         

Bankovní spojení 
Komerční banka a.s. České Budějovice  
číslo účtu 47735231/0100         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Marcela Bydžovská, vedoucí Dětské skupiny Rybičky  tel. linka:     137 

Kontroloval: Jaroslava Drdová, vedoucí provozního úseku tel. linka:     138 

Kontroloval: Ing. Aneta Šemrová, projektový manažer tel. linka:     116 

Kontroloval: Mgr. Jakub Růžička, manažer lidských zdrojů tel. linka:     142 

Schválil: Jana Zadražilová, ředitelka  tel. linka:     113 

ÚČINNOST OD: 1. 4. 2022 Počet stran: 27     Počet příloh:  2 Datum vydání: 28. 3. 2022 

Rozdělovník: ředitel, vedoucí provozního úseku, vedoucí ekonomického úseku, vedoucí 
sociálního úseku, vrchní sestra, vedoucí Dětské skupiny Rybičky, vedoucí 
lékárník. 

 



Domov důchodců Dobrá Voda  
Pod Lesem 1362/16 
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

 

 
 
 
  

 

Strana 3 (celkem 27) 

 

Telefon 
778 111 568 

Email 
dsrybicky@domov-dobravoda.cz         

Bankovní spojení 
Komerční banka a.s. České Budějovice  
číslo účtu 47735231/0100         

 

 

 

 

 

 

 

Rybičky vás vítají, 

kamarády hledají. 

pojď se učit, 

pojď se smát, 

cvičit, zpívat, malovat. 

Jen se s námi koukněte, 

co je barev na světě. 

maminko, já jdu si hrát, 

dej mi pusu, mám tě rád. 
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Preambule 

 

Plán výchovy a péče Dětské skupiny Rybičky vymezuje základní požadavky a podmínky 
pro činnost v Dětské skupině Rybičky a zahrnuje všechny složky výchovy (rozumovou, 
mravní, estetickou, environmentální, tělesnou i pracovní). Je zaměřen na formování osobnosti 
dítěte, fyzický a psychický vývoj dítěte. Vydáním tohoto Plánu výchovy a péče Dětské 
skupiny Rybičky se ruší předchozí Plán výchovy a péče Dětské skupiny Rybičky, který tento 
Plán výchovy a péče Dětské skupiny Rybičky od data jeho účinnosti plně nahrazuje. 
 

 

Článek 1 

Charakteristika Dětské skupiny Rybičky 

 

Dětská skupina Rybičky (dále jen „DSR“) poskytuje možnost pravidelné docházky 
a všestranného rozvoje pro dítě. Naší snahou je, aby se dítě cítilo jistě a bezpečně. 
Respektujeme osobnost dítěte a podporujeme jeho přirozenou zvídavost. Přistupujeme k dítěti 
s ohledem na jeho věkové a individuální potřeby, napomáháme k rozvoji dovedností, 
respektujeme přirozené potřeby dítěte. Dílčí cíle rozvoje dítěte jsou v obsahu výchovné práce 
a tvoří systém vzájemně se prolínajících činností. Provoz DSR umožňuje rozdělit kolektiv 

do skupin dle věku i schopností dítěte a pracovat samostatně s každou skupinou. 
Povzbuzujeme dítě pochvalou a kladným přístupem. Jako důležitý prvek vnímáme pobyt 
na čerstvém vzduchu, pohyb a zdravé stravování. 
 

 

Článek 2 

Podmínky péče o dítě v Dětské skupině Rybičky 

2.1. Věcné podmínky 

Prostory DSR se nacházejí v budově Domova důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16, 
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic v pavilonu „C “. Prostory splňují veškeré stavební, 
hygienické, provozní a bezpečnostní normy vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb., 

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, 
a z vyhlášky č. 350/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Zahájení provozu DSR proběhlo 

dne 1. 4. 2018. 

 

Prostorové podmínky splňují antropometrické a hygienické požadavky pro děti od jednoho 
roku do zahájení povinné školní docházky. DSR je vybavena šatnou pro děti, denní místností, 
skladem lehátek. Hygienické zázemí je vybavené přebalovacím pultem, sprchovým koutem, 
dětskými toaletami a výlevkou. Dále se zde nachází hygienické prostory a šatna se sprchou 
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pro zaměstnance, sklad hraček a sklad kočárků. DSR také využívá zimní zahradu – relaxační 
místnost, společenský sál a přilehlý lesopark Domova důchodců Dobrá Voda (dále jen 
„DDDV“) a vlastní dětské hřiště v areálu DDDV. 
 

Denní místnost je uzpůsobena skupinovým i individuálním činnostem. Nabízí možnost 
odpočinku i volné hry. Je vybavena dřevěnými stoly s nastavitelnou výškou, dřevěnými 
židličkami s výškou sedu 31 a 34 cm, magnetickými tabulemi, dětskou kuchyňkou a hracím 
domkem. Klidová zóna je vytvořena na konci denní místnosti. Je vybavena dětskou 
rozkládací sedačkou, sedáky ve výškách 15 cm, 20 cm a 25 cm, relaxačním domkem, 
který je navržen tak, aby dítěti poskytl soukromí, klid a pohodlí. Denní místnost oddělujeme 
obrázkovými přenosnými paravány. Paravány využíváme i v době výchovné činnosti, 
při hrách, poledním odpočinku k zajištění klidu a soukromí dítěte a jako předěly mezi lehátky. 
Součástí herny jsou nástěnné didaktické pomůcky, které podporují přirozenou zvídavost dítěte 
a nenásilnou formou poskytují možnost cvičení jemné motoriky. Didaktické hračky, výtvarné 
materiály aj. jsou v pestré nabídce a dostatečném množství. 
 

K pobytu venku využíváme venkovní hrací plochu a okolí Domova důchodců Dobrá Voda, 
jehož součástí je i lesopark a dvě dětská hřiště v docházkové vzdálenosti. Prostředí Dobré 
Vody nabízí mnoho možností procházek a výletů do volné přírody. Venkovní hrací plocha 
je oplocena, vybavena hracími prvky: dětským pískovištěm, dětským domkem, dřevěnou 
kladinou a didaktickými hračkami. Hřiště nabízí klidové zóny i prostor k pohybovému 
využití. Poskytuje dětem zájmové koutky pro volnou hru i k získání osobních 
environmentálních zkušeností. 
 

2.2. Životospráva 

Denní řád DSR je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich 
různorodý věk. Střídá se volná hra, výchovná činnost a doba odpočinku. Denní provoz DSR 

6:00 hod – 19:30 hod je uzpůsoben jak zaměstnancům Domova důchodců Dobrá Voda, 
tak rodičům, kteří do zaměstnání dojíždějí nebo pracují v směnných provozech. 
 

Dítě má celodenně k dispozici pitný režim převážně neslazené nápoje. Umožňujeme 
dostatečně dlouhý pobyt na čerstvém vzduchu téměř za každého počasí. V případě 
nepříznivého počasí využíváme společenský sál, který svým prostorem nabízí množství 
potřebného pohybu. :Společenský sál dále využíváme pravidelně k pohybovým hodinkám, 
a to dvakrát týdně od 8:00 do 9:00 hod. Další možností jsou aktivity v zimní zahradě 
a společenském sále, který disponuje promítacím projektorem, velkým plátnem a podiem. 

Stravu připravuje stravovací provoz Domova důchodců Dobrá Voda. Jídelníček sestavuje 
nutriční terapeut ve spolupráci s vedoucí DSR. Nádobí je umýváno odděleně. Strava 
je vyvážená a mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Součástí Plánu 
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výchovy a péče je seznamování dítěte se způsobem zdravého stravování, objevování 
a získávání vědomosti v této oblasti. S ohledem na věk zapojujeme do jídelníčku i jednotlivé 
druhy potravin. Dítě je vedeno ke kultuře stolování a sebeobsluze. Dítě do jídla nenutíme 
a snažíme se ho podnítit k ochutnávání.  

Další možnost stravování je donesená strava, za kterou zodpovídá zákonný zástupce dítěte. 
DSR stravu uskladní dle doporučení zákonného zástupce, pokud není jinak označena 
od výrobce, a před podáním upraví na požadovanou teplotu, pokud je to žádoucí. Další 
postupy pro zacházení se stravou jsou upraveny v příloze č. 2 Vnitřních pravidel – Zásady 

HACCP pro manipulaci s potravinami a pokrmy. 

Polední odpočinek je pro dětský organismus velmi důležitý, proto volíme klidový režim, 
nejčastěji čtení pohádek. Dbáme na to, aby si dítě po tuto dobu odpočinulo, ale nenutíme dítě 

ke spánku.  

Dítě je vedeno k samostatnosti, našim cílem je, aby získalo základní návyky sebeobsluhy, 
jako je mytí a utírání rukou, smrkání do kapesníku, česání, oblékání, svlékání, ukládání 
oblečení, skládání oblečení, obouvání, zavazování tkaniček a pravidelný úklid hraček. 
V rámci socializace vedeme dítě k ohleduplnosti a vzájemné pomoci.  

Hygienické potřeby provádí soběstačné dítě samostatně pod dohledem pečující osoby. 
Na požádání pečující osoba pomůže dítěti se zvládnutím potřebného úkonu. Dítě, které není 
plně samostatné, provádí všechny hygienické úkony s pečující osobou. DSR přijímá i dítě 
s plenkami. V tomto případě pečující osoba zodpovídá za udržení hygieny dítěte s ohledem 

na jeho individuální potřeby. V rámci Plánu výchovy a péče DSR pečující osoba dítě motivuje 
k získání základních hygienických návyků.  

Poskytujeme možnost dostatečného pobytu venku, kontrolu vhodného oblečení děti v DSR 

i na vycházkách a pravidelné a dostatečné větrání v denní místnosti dětské skupiny. 

 

2.3. Psychosociální podmínky 

Prostřednictvím hry, která je v předškolním věku základní činností při seznamování dítěte 
s okolním světem, klademe důraz na vytváření psychosociálních podmínek. Dítě získává 
zkušenosti svým prožitkem, tedy spontánně. Hybnou silou pro zájem na hře je jeho vnitřní 
motivace. Pečující osoba by měla u dítěte podnítit tuto motivaci při všech činnostech, 
které dítěti nabízí.  

DSR zajišťuje podnětné prostředí pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Snažíme 
se o vytvoření atmosféry pohody, aby se dítě cítilo spokojeně, bezpečně a mohlo se rozvíjet 
po stránce kognitivní, sociální, emocionální, upevňovat a prohlubovat fyzické, jazykové 
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schopnosti, dovednosti a vědomosti. Není správné přenášet na dítě kompetence, které není 
schopné rozhodnout. Proto nezbytnými prvky pro dítě předškolního věku je rytmus a řád, 
které dodávají dítěti pocit jistoty, bezpečí a klidu. Vzhledem k chápání času dítětem je velmi 
důležité, aby vědělo, jaký program ho čeká a co bude následovat (např.: ráno cvičíme, 
po svačince tvoříme a jdeme ven atd.). S denním programem děti seznamujeme v ranním 
kruhu. Pečující osoba je dítěti partnerem, který ho provází na této cestě a reaguje na jeho 

potřeby a pocity. Napomáhá k nastavení pozitivního sociálního klima kolektivu, kde se dítě 
může projevovat přirozeně a spokojeně. 
 

2.4. Péče o dítě se specifickými potřebami 

Péči o dítě se specifickými potřebami v dětské skupině Rybičky upravují Vnitřní pravidla 
DSR. Pokud je takové dítě přijato do DSR jsou pečující osoby seznámeny vedoucí DSR 
o podpůrných prostředcích, které dítě potřebuje. Společně stanoví přístupové cesty a postupy 
práce s tímto dítětem. Naším cílem není dítě vyčleňovat z kolektivu, ale přizpůsobit činnosti 
jeho schopnostem. To může být například zvolení jiné techniky při činnostech rozvíjejících 
jemnou a hrubou motoriku, úprava organizace péče, větší časová dotace na daný úkol, 
individuální práce s pečující osobou, kooperativní činnosti ve dvojicích, aj. 

V souvislosti s touto tématikou se rodiče a pečující osoby setkají s pojmy: 

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, který upravuje péči o dítě se specifickými potřebami. 

 Dítě se specifickými vzdělávacím potřebami (dále jen „SVP“) je dítě, které potřebuje 
k naplnění svých vzdělávacích možností podpůrná opatření, což je vytvoření podmínek, 
které odpovídá jeho potřebám a možnostem. Mezi nejčastější podpůrná opatření můžeme 
zařadit úpravy organizace, metod, forem, obsahu, výchovy dítěte, dále školská poradenská 
zařízení, zajištění didaktických pomůcek. 

 Podpůrná opatření se dělí do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční 
náročnosti dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. I. stupeň diagnostikuje pedagog, vytváří a realizuje podpůrná 
opatření. Cílovou skupinou jsou všechny děti bez ohledu příčiny znevýhodnění. II – V. 

stupeň diagnostikuje školské poradenské zařízení, pedagog vytváří a realizuje podpůrná 

opatření s podporou tohoto zařízení. 
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Seznam stupňů vývoje dítěte a jejich charakteristika 

 

 Předměty speciální pedagogické péče což jsou didaktické pomůcky, které jsou zaměřeny 
na oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové 
či sluchové simulace apod. 

 Pedagogická intervence je vymezena v individuálním vzdělávacím plánu, jako podpůrné 
opatření vzdělávání uzpůsobené specifiku dítěte v oblastech, kde je třeba zlepšit jeho 
výsledek učení. 

 Školská poradenská zařízení zajištují poradenskou činnost, pedagogicko – psychologické 
služby, preventivně výchovnou péči. Napomáhají školským zařízením a rodinám zvolit 
vhodné vzdělávací a výchovné postupy. Spolupracují s orgány sociálně – právní ochrany 

dětí, s orgány péče o rodinu a mládež poskytovateli zdravotních služeb a dalšími 
institucemi. Patří sem: Střediska výchovné péče poskytují preventivně výchovnou péči pro 
děti s rizikovými faktory chování, poruchami chovaní; Speciální pedagogická centra 

zabývající se službami v oblasti psychologické, speciálně – pedagogické a sociální; 
Pedagogicko – psychologické poradny zajišťující odbornou psychologickou 
a pedagogickou péči, poskytují konzultace rodičům, pedagogickým pracovníkům, 
zákonným zástupcům. Kontakty na tyto poradenská zařízení V Českých Budějovicích jsou 
pro rodiče k dispozici v šatně DSR. 

 

2.5. Hlavní cíle  
Usilujeme o to, aby děti byly fyzicky zdatné se vztahem k přírodě, hudbě, mateřskému 
jazyku, všem generacím, schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé 
způsoby řešení situací a sporů, se zájmem o okolní svět. 
 

Dílčími cíli jsou: 

Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti 
prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji 
a učení. Snažit se o to, aby první krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně 

I. stupeň Do tohoto stupně jsou dlouhodobě zařazeny děti při mírných obtížích v rámci 
vzdělávání. Další možností je zařadit dítě se závažnějšími obtížemi do tohoto 
stupně na omezené časové období v trvání maximálně šesti měsíců. 

II. stupeň Zde jsou zařazeny děti s oslabenou funkční schopností, které vyžadují lehkou 

podporu při vzdělávání. 
III. stupeň Slouží pro děti s odpovídajícím stupněm úbytku funkčních schopností, jeho 

potřeby vzdělávání potřebují střední míru podpory. 
IV. stupeň Stanovuje úbytek schopností dítěte, jako vysokou míru podpory v rámci 

vzdělávání. 
V. stupeň V tomto případě je úbytek funkčních schopností dítěte tak vysoký, že vyžaduje 

velmi vysokou míru podpory. 
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podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě. Čas prožitý v DSR by měl být pro 
dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života. 

Rozvíjet dítě a jeho schopnosti: Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví dítěte, systematicky 
rozvíjíme jeho řeč, cvičíme schopnosti a dovednosti. Podporujeme chápání okolního světa 
a dětskou radost s možností zasahovat do jeho dění. Motivujeme k aktivnímu poznávání, 
povzbuzujeme chuť k učení, porozumění věcem a jevům kolem sebe. Rozvíjíme schopnosti 
přemýšlet a rozhodovat se. Rozvíjíme poznávací a tvůrčí schopnosti dítěte, jeho fantazii, 
nadání a zájmy. Přispíváme k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn. 
Rozvíjíme schopnosti dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 

Podněcujeme předčtenářskou dovednost, využívání příležitosti k tomu, aby z dítěte vyrůstal 
nezávislý a samostatný čtenář. Vyčleňujeme pravidelně dostatek času na čtení všem dětem 
i skupinkám dle jejich zájmu. Motivujeme děti k zájmu o knihy, spolupracujeme s rodiči. 

Osvojovat základní hodnoty, na nichž je založena naše společnost: Předáváme dítěti 
kulturní dědictví prostřednictvím tradic, výtvarného umění, architektury a literatury. 
Podněcujeme schopnost komunikovat, spolupracovat a podílet se společně na činnostech. 
Poznávat takové hodnoty jako je nedotknutelnost lidských práv, solidarita, péče o druhé. 
Ukazujeme dítěti hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím. 

Podporovat mezigenerační vazby: podporovat děti v kladném přístupu k seniorům a tím 

napomoci zlepšit vazby k jejich prarodičům a získat si pozitivní vztah k této generaci. 

Na základě osobních zkušeností a vědomostí, učit děti vzájemné toleranci a soužití se seniory. 

Mezigeneračními aktivitami nabídnout dětem poznání, že starší člověk může předávat životní 
klid, harmonii a zkušenosti. Tyto aktivity jsou v našem programu zakotveny pravidelně 
a naplňujeme ho v rámci projektu „Napříč generacemi“.  

Získat osobní samostatnost: Rozvíjíme poznání sama sebe, vlastních zájmů a potřeb. 
Vytváříme příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání sebedůvěry. Vedeme dítě k zájmu 
podílet se na činnostech v rodině a dětské společnosti. Vedeme dítě k poznání, že může 
ovlivňovat situace a jednat svobodně s tím, že za své rozhodnutí zodpovídá. Poskytujeme 
podnětná prostředí a spoustu různých zážitků, které mohou děti společně sdílet, vyprávět 
a hodnotit. 

Jednotlivé výchovné činnosti jsou vedeny dle zásad: 
Soustavnosti: uspořádání témat do logicky na sebe navazujících celků. 

Přiměřenosti: vycházíme ze zkušeností, znalostí, dovedností a vědomostí dětí. 

Názornosti: usilujeme o propojení všech smyslů, metod, forem a volby vhodných 
didaktických pomůcek. 

Individuálnosti: vycházíme z možností dítěte nejen s ohledem na věk. 
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Trvalosti: opakováním se snažíme uchovat vědomosti, dovednosti a zkušenosti v dlouhodobé 
paměti.  

Kulturního kontextu: podporujeme u dětí respekt ke specifickým zvláštnostem kultur, etnik, 
náboženství, komunit, skupin, pohlaví, věku.  

Individuálního přístupu: respektujeme zdravotní stav (akutní/chronická nemoc, bolest; 

zdraví), psychický stav (emocionální stav, obava, strach, úzkost), individuální potřeby, osobní 
zkušenosti, osobnost, zvláštnosti/specifika sociálního prostředí. 

Zpětné vazby: ověřením, zda dítě podané informace chápe, rozumí jim a umí je použít 
v praxi. 

 

Postupy naplňování výchovných cílů: 

Motivační: navození zájmu dítěte (pohádka, hra aj). 

Individuální: samostatná činnost dítěte (maluje obrázek aj). 

Kooperativní: děti spolupracují ve dvojicích, či menších skupinkách (námětové hry – lékař, 
stavění z kostek aj). 

Skupinová: děti spolupracují ve skupině (úklid třídy, zahrady, kreslení na velký arch papíru 
na dané téma aj). 

Poznávání prožitkem: pekař – pečení moučníků, maminka – mažu si svačinku, barvy – 

mícháme, nanášíme různými technikami, malíř – návštěva výstavy, vlastní výstava. 

Slovní: vyprávění, komunitní kruh, čtení, návod ke hře. 

Názorná: pokusy, pozorování, předvádění. 

Praktická: vycházky, exkurze, pohybová cvičení, didaktické hry aj. 

Fixační: upevňování získaných dovedností, vědomostí, schopností (foto na – nástěnkách 
povídání s rodiči o činnostech, vyprávění. 

 

2.6. Spolupráce s rodiči  

Ve vztazích mezi pečujícími osobami a zákonnými zástupci se snažíme o vytváření ovzduší 
důvěry, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochoty spolupracovat. Individuálně 
sledujeme potřeby jednotlivých rodin. S rodiči konzultujeme prospívání jejich dítěte, 
jeho pokroky ale i případné problémy. Pečující osoby nezasahují do života a soukromí rodiny 
a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech.  
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Domlouváme se s rodiči pravidelně na společném postupu při výchově dítěte. Rodiče jsou 
průběžně informováni o chodu dětské skupiny i vývoji dítěte. Nástroje vzájemné komunikace 
jsou použity:  
 ranní a odpolední rozhovor s rodičem při předávání dítěte, 

 nástěnky v šatně s aktuálními informacemi a plněním plánu výchovy a péče za dané 
období, 

 fotografie z činnosti dětí, webové stránky, 

 schůzky s rodiči, 
 osobní schůzka s vedoucí DSR každý den od 13:00 do 14:30 hod., nebo v jiný předem 

dohodnutý čas, 

 společná setkání. 
 

Prohloubení spolupráce s rodiči a hledání nových podnětů je dalším cílem DSR. Zaměřujeme 
se zejména na oblast rozvoje vyjadřování a řečových schopností, které podporujeme 
prostřednictvím fotografií z činností dětí vystavených v šatně DSR.  

Dále se zde mohou seznámit s obrazovým katalogem nejedlých, jedovatých a prudce 
jedovatých rostlin, se kterými se může dítě setkat v České republice, s kontakty na poradenská 
zařízení v Českých Budějovicích a další dokumenty k provozu. 

Podporujeme aktivní využití volného času a zapojení se v oblasti sportu, her a tvoření, 
které vždy navazují na plán výchovy a péče. Jako jsou společná setkání např.: výtvarné 
výstavy děl dětských autorů, venkovní pohybové hry spojené s opékáním špekáčků, společná 
tvoření aj. Tato setkání napomáhají k bližšímu seznámení rodičů s pečujícími osobami 

a vzájemným neformálním rozhovorům.  

Z fotografií činností dětské skupiny vedeme foto kroniky, kde si rodiče i děti mohou 
prohlédnout naše aktivity. 
 

 

Článek 3 

Organizace výchovy a péče 

 

3.1. Heterogenní kolektiv – zohlednění věkového složení dětí 

Kapacita DSR je 12 dětí ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. 
DSR je věkově smíšená. Všeobecně je tato věková skupina dětí od jednoho do sedmi let 

považována za přirozenější prostředí. V takovém kolektivu vznikají nenucené skupinky dětí, 
a to nejen podle věku, ale i podle individuálních schopností dítěte. Dítě se v mnohém 
přirozeněji rozvíjí.  
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Mladší děti získávají zkušenosti z chování a jednání starších dětí. Mají možnost být v roli 
mladšího a později staršího kamaráda. Mohou si takto mnoho věcí společně vyzkoušet 
a vypozorovat. Mladší děti se pod vlivem starších snáze adaptují, rychleji se učí a osvojují 
hygienické návyky. Také úroveň vyjadřování starších dětí je mladším dětem bližší. Starší děti 
přirozeným způsobem zažívají odpovědnost za sebe i za druhé. Svým mladším kamarádům 
se mohou stát patrony a pomoci jim zorientovat se v organizaci dne, prostoru i kolektivu. 

S ohledem na individuální přístup k věku dítěte, jeho potřebám, možnostem a schopnostem 

vytváříme i menší dětské skupinky. Nejčastěji v případech, kdy to vyžadují výchovné 

činnosti, výlety, kulturní akce apod. 

DSR spolupracuje s Mateřskou školou Dobrá Voda u Českých Budějovic, která se nachází 
nedaleko DSR. Děti mohou navštěvovat divadelní představení a v případě zájmu i pro děti 
předškolního věku vzdělávací akce jim určené. Dále jsme navázali spolupráci s Obecní 
knihovnou Dobrá Voda u Českých Budějovic a firmou PB model s.r.o., kteří nás zvou 
na pravidelné exkurze do své dílny. 

 

3.2. Personální obsazení Dětské skupiny Rybičky 

V DSR pracují pečující osoby, které splňují kvalifikační požadavky dle zákona 
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů. 

Pečující osoby se neustále vzdělávají s ohledem na dosavadní znalosti, cíle dětské skupiny, 
skladbu dětí, aktuální témata v oblasti výchovy a péče o dítě. Další vzdělávání směřuje 
k respektu potřeb dítěte.  

Evaluace je nedílnou součástí hodnocení pečující osoby. Je to procesní metoda hodnocení 
výchovné práce jako celku, a to směrem k dítěti, rodiči i samotné pečující osobě. Slouží jako 
zpětná vazba plnění vytýčených cílů ve výchovném procesu.  

 

3.3. Řízení Dětské skupiny Rybičky 

Provoz DSR zabezpečuje Domov důchodců Dobrá Voda. Za chod DSR zodpovídá vedoucí 
DSR. Za Plán výchovy a péče zodpovídá vedoucí DSR spolu s pečujícími osobami. 

 

3.4. Organizace dne 

Našim cílem je podporovat všestranný rozvoj dítěte. Respektujeme osobnost dítěte 
a podporujeme jeho přirozenou zvídavost. Denní harmonogram, který je součástí Vnitřních 
pravidel DSR, je nosnou osou celého dne. Vycházíme z toho, že se dítě učí především 
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na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Plán výchovy a péče 
chápeme jako cílevědomý plánovaný proces, kde jsou vyvážené aktivity spontánní i řízené. 
Didaktické činnosti dítěti nabízíme přímo nebo nepřímo, motivujeme tak, aby se dítě mohlo 
aktivně činnosti účastnit a mohlo ji prožít, nenabízíme jen hotové poznatky. 

Pečující osoby si nechávají dostatek prostoru, aby mohly improvizovat a reagovat 
na spontánně vzniklé situace v životě dítěte. Snažíme se v dítěti probudit zájem objevovat, 
bavit se, pohybovat, zpívat a zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem. Ukazujeme 
dítěti, co všechno už umí, zvládne a dokáže. Tematický obsah každého dne připravují pečující 
osoby na základě obsahu Plánu výchovy a péče a skladby dětí. 

 

 

Článek 4 

Formy výchov jejich cíle a realizace 

 

4.1. Rozumová výchova 

Rozumová výchova poskytuje vědomosti a dovednosti v oblasti přírodních, společenských 
a technických věd. Rozvíjí poznávací schopnosti, dbá na rozvoj komplexního pohledu na svět 
a touhu po dalším vzdělávání. Součástí je i důležitá jazyková složka, která si zakládá 

na osvojení mateřštiny, správné výslovnosti a vyjadřování, seznamování s cizími jazyky, 
matematické představivosti. 

Cíl: Rozvíjet schopnost logického myšlení, paměť, pozornost. Učit se argumentovat 
a zdůvodňovat své názory. Rozhodovat se a tvůrčím způsobem uplatňovat své vědomosti. 
Přibližovat dítěti časové pojmy a základní předměty denní potřeby. 

Realizace: Básničky, písničky, logopedické říkanky, dětské encyklopedie, experimenty, 
dramatické ztvárnění situací, samostatná reprodukce, soutěže, komunitní kruh. 

 

4.2. Mravní výchova 

Mravní výchova usiluje o to, aby dítě přijalo určité normy a jednalo podle nich. Vede 

ho k rozvoji vztahů k lidem, dodržování kázně a zákonů. Součástí je i výchova k humanismu, 

vlastenectví, vztahu k hodnotám a práci. 

Cíl: Formování mravního vědomí, utváření představ o žádoucích vlastnostech, mravní 
přesvědčení. Pomocí citového prožitku dítě zjišťuje, že dodržování určitých norem 
je potřebné nejen pro něj, ale i pro ostatní. Osvojení všeobecně uznávaných morálních, 
společenských a estetických hodnot. Rozvíjení, upevňování základních hygienických návyků 
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a udržování čistoty. Pěstování vytrvalosti, překonávání překážek, nezdarů a podporování 
zdravé sebedůvěry, respektování sama sebe i těch druhých. 

Realizace: Hodnocení své práce, pohádky, řešení konkrétních situací, respektování jeden 
druhého, vyrovnávání se s následky vlastního jednání, osvojování si základních 
společenských návyků (poprosit, poděkovat, pomoci atd.). 

 

4.3. Estetická výchova 

Estetická výchova rozvíjí estetické vnímání, chápání, citové prožívání a hodnocení. Jejím 
úkolem je rozvíjet činnost smyslových orgánů, myšlení, fantazie, schopnost estetického cítění 
a hodnoty krásy. Vedle mravní a rozumové výchovy se také estetická výchova dotýká 
výchovy občanské. 

Cíl: Zušlechťovat myšlení, cítění a chování. Rozvíjet tvořivost v oblasti hudební, výtvarné, 
slovesné, taneční, dramatické. Dovednost recitovat, malovat, zpívat a tančit. 

Realizace: malování, básničky, písničky, tanec, divadlo, poslech hudby, výstavy, koncerty. 

 

4.4. Pohybová výchova  

Tělesná výchova má za úkol připravit dítě k práci ve společnosti, naučit ho, aby se pohyb stal 
pravidelnou součástí denního života. Seznamuje dítě s péčí o zdraví, jeho ochraně. Řadíme 

sem i dopravní výchovu. 

Cíl: Rozvíjet vlastnosti jako je odvaha, píle, sebeovládání. Péče o bezpečnost a upevňování 
zdraví, vytvářet kladný přístup k pohybovým činnostem.  

Realizace: vycházky, výlety, sportovní hry, rehabilitační cvičení, rozcvičky, dechová cvičení, 
relaxační cvičení, dopravní hry, pracovní listy 

 

4.5. Pracovní a technická výchova 

Pracovní a technická výchova formuje dítě ke vztahu k práci, rozvíjí všeobecné technické 
vědomosti a koordinaci činností. Základní zkušenosti a dovednosti z oblasti sebeobsluhy 

pomáhají dítěti při manipulaci s předměty. 

Cíl: Získat dovednosti v zacházení s pracovními nástroji. Seznamovat se s pracovními 
postupy, řemesly, povoláním. Formou prožitku si uvědomit namáhavost jednotlivých činností. 
Seznámit se s nebezpečím vyplývajícím z jednotlivých činností. Rozvíjet jemnou a hrubou 

motoriku. 
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Realizace: exkurze, tvoření, pečení, příprava svačinky (mazání, zdobení), povídání si s rodiči 
o jejich povolání, stavebnice, skládačky, puzzle, stavební kostky, navlékání korálků, 
jednoduché nářadí, seznamování s různými materiály, modelování, lepení. Samostatně 
se zouvat, obouvat, rozepínat, zapínat knoflíky, šněrovat. 

 

4.6. Ekologická (environmentální) výchova 

Ekologická výchova vede dítě k pochopení vztahů mezi člověkem a přírodou a vlivům 
člověka na životní prostředí. Tato výchova také podporuje pohybovou aktivitu, která vede 
ke zdravému životnímu stylu, a příroda je ideální místo pro sport a pohyb. 

Cíl: Vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí, přírodě a její ochraně. Podnítit touhu 
poznávat okolní svět. Věnovat se budování správných hodnot, postojů a kompetencí v péči 
o přírodu a své okolí. 

Realizace: Pojmenovávání zvířat. Zkoumat, kde žijí, čím se živí. Všímat si barev, tvarů, slyšet 
zvuky, určovat, co do přírody patří a co ne (odpad). Vnímat pocit chladu a tepla, jak se chránit 
(pohyb, stín, oblečení). Pojmenovávat rostliny, starat se o ně, třídit odpad a šetřit vodou. 

Podporovat a vytvářet pohybové aktivity v přírodě. 

 

 

Článek 5 

Výchovný obsah 

 

Plán výchovy a péče v DSR je rozdělen do integrovaných bloků. Obsahově kopíruje Rámcový 
vzdělávací program pro mateřské školy a opírá se o kurikulum předškolní výchovy Rok 
v mateřské škole a dalších odborných zdrojů. 

Respektuje střídání čtyř ročních období, svátky, tradice. Jeho nedílnou součástí 
je seznamování dítěte se způsobem zdravého stravování, jeho důležitosti pro jeho růst a vývoj. 
Podporuje zdravé životní návyky, dále rozvoj pohybových aktivit, jazykových a řečových 
dovedností. Podporuje u dítěte zájem o literaturu. 

V průběhu roku vkládáme témata na základě individuálního zájmu dítěte, jeho specifických 
schopnostech a na aktuálním složení věkové skupiny. Všechny činnosti mají charakter hry, 
tvořivosti a zábavy. Snažíme se probouzet aktivní zájem dítěte, jeho chuť dívat se kolem sebe, 
objevovat, tvořit a naslouchat.  

Výchovný obsah je tvořen na základě oblastí: biologické – dítě a jeho tělo, psychologické – 

dítě a jeho psychika, interpersonální – dítě a ten druhý, sociálně kulturní – dítě a společnost, 
environmentální – dítě a svět. 
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Článek 6 

Adaptační program 

 

Adaptační program se snaží pomoci dítěti i rodině co nejlépe zvládnou první velký krok 
dítěte, vstup do nového prostředí a kolektivu. Dítě je v situaci, kdy většinou poprvé v životě 
musí opustit svou rodinu a známé prostředí. Své velké vzory – rodiče, mění za pečující osoby 
a je vystaveno velké psychické zátěži. I rodiče poprvé zažívají každodenní odloučení 
od svého dítěte, a i pro ně je to psychicky náročné. Není to jen odloučení od dítěte, co rodiče 
zažívají, ale spolu s dítětem si zvykají si na nový režim dne. Rodiče se vrací zpět 
do pracovního procesu, studují nebo hledají nové zaměstnání.  

Cílem adaptačního programu je usnadnit dítěti a jeho rodině adaptaci v nové životní situaci. 
Dalo by se nadneseně říci „stejně jako když se loď spouští na vodu“. Adaptační program 
je součástí péče o dítě po celý rok v návaznosti na nově příchozí děti do DSR. Tento program 
je součástí Plánu výchovy a péče DSR. 

Pro rodiče je pečující osoba zdroj informací o pobytu dítěte v DSR. Na pečující osobu by se 
neměli dívat jako na protivníka, ale naopak jako na partnera ve výchově. Informujeme rodiče 
o pobytu dítěte a naopak zdrojem informací pro pečující osobu je rodič. Rodiče mají možnost 
vyplnit adaptační dotazník (příloha č. 2). 

Adaptační program pro dítě, chápeme jako cílený soubor každodenních činností, které formou 

hry pomáhají dítěti plynule přejít z domácího prostředí do kolektivu. Spolupráce s rodiči 
je tady na místě a my všichni vstupujeme na společnou „palubu lodi“.  

V prvních dnech nástupu dítěte do DSR se držíme pomyslného lana a zůstáváme u břehu. Dítě 
bere na palubu i své kapitány – rodiče. Rodiče s dítětem navštěvují skupinu a společně 
si hrají. Pečující osoby jako noví kapitáni přebírají kormidlo a zůstávají s dítětem, aby se 
společně vydali vstříc novému dobrodružství. Doba pobytu rodiče v DSR by měla mít kratší 
charakter a postupem času se snižovat. 

Adaptace každého dítěte neprobíhá stejně. Liší se projevy, časem zvykání a potřebami dítěte. 
Důležitou roli zde hraje věk dítěte. Např. u dítěte mladšího tří let je partnerem pro hru dospělá 
osoba. 

V rámci adaptačního cyklu zařazujeme celodenní program. Tento adaptační program 
začleňujeme zpravidla až po tom, co se dítě seznámí s prostředím DSR. Osvojí si režim dne 
a přijme pečující osoby jako autority. Tehdy může vyjadřovat určité známky spokojenosti 
či nespokojenosti. Přílohou č. 1 uvádíme příklad adapčního programu, který proběhl v prvním 
roce našeho působení. Aktuální adaptační programy, tedy jednotlivé hry a činnosti vycházejí 
z aktuálního složení dětí na příslušný školní rok. 
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Společně to zvládneme 

Několik rad pro rodiče a snadnější adaptaci Vašeho dítěte  
 

 Hovořte s dítětem o tom, co se v DSR dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít. Jaké ho 
čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním komentářům 
jako „tam tě naučí jíst zeleninu", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude". 

 Při odchodu se s dítětem rozlučte a oznamte mu, kdy si ho vyzvednete. Neuvádějte čas, 
ale denní mezník. Většinou je to po obědě, po svačince atd. 

 Veďte dítě k samostatnosti, kterou je schopno zvládnout k svému věku. V DSR se setká 
s dětmi různého věku. Nemělo by mít pocit, že nezvládá to co jeho mladší kamarád. 

 Ujistěte dítě, že mu věříte, že nástup do DSR zvládne. Nikdy skupinou nevyhrožujte, 
protože dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest. 

 Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš 
protahovat, ale neodcházejte narychlo nebo ve stresu. Po rozloučení se do denní místnosti 
opakovaně nevracejte. Domluvte se s pečující osobou na pozdějším telefonátu. Nebojte 
se, v každém případě by Vám pečující osoba zavolala, pokud by to bylo nutné. 

 Dejte dítěti s sebou něco důvěrného. K překonání zábran z nového prostředí pomůže 
dítěti věc (hračka, kapesníček), která připomíná domov. Výběru věnujte pozornost. 
Nezapomeňte, že dítě bere hračku do kolektivu a pečující osoby nemohou zaručit její 
poškození. 

 Dětem říkejte pouze pravdu. Dítě lépe snáší větší zátěž než nejistotu, která by z této 
situace vyplynula. 

 Snažte se zbavit své úzkosti. Vaše dítě prožívá jakoukoliv situaci s Vámi. 

 Za pobyt v DSR neslibujte předem dítěti odměnu. Dítě prožívá stres nejen z toho, 

že je bez rodičů, ale přidá se i strach ze selhání.  

 O možnostech adaptace dítěte si promluvte s pečující osobou. Příliš dlouhý pobyt 
s dítětem v DSR nebývá tím správným krokem. Proto raději volte kratší interval. Dítě, 
ale musí být ubezpečeno v tom, že je máte rádi, přestože jste je dali do DSR. 

 Při vyzvedávání dítěte z DSR se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto 

přirozená reakce. Zkuste se usmát a dítě spíše pochvalte. Rozhovorem s pečující osobou 
rychle zjistíte průběh dne včetně chování vašeho dítěte. 
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 Dítěti naslouchejte, nechte ho vyjádřit své emoce. Nenuťte ho ke komunikaci. Neklaďte 
otázky na které dítě neumí odpovědět. Můžete se zeptat jaký namalovalo obrázek, jestli 
stavělo z kostek atd. 

 Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku. V této době mají děti klidový/relaxační 
režim: čtené pohádky, relaxační hudba. 

 Hlavně dítě chvalte a povzbuzujte. 

 

 

 

 

 

 

Znaky ukončení adaptačního období u dítěte 

Prosociální chování dokáže se samo odloučit od rodiče, komunikovat s dospělými, 
zvládá změny prostředí, požádá o pomoc, když má problém 

Emoční integrace chová se nenuceně, je veselé, aktivní, činorodé 

Chování ve skupině hraje si se s ostatními, půjčuje hračky, dokáže se dohodnout, 
chápe pravidla a dokáže je částečně použít, navazuje nová 
přátelství, umí se prosadit 

 

 

 

Článek 7 

Integrované bloky „vybarvíme náš svět“ 

 

Z integrovaných bloků Plánu výchovy a péče vycházíme při tvoření Třídního plánu výchovy 
a péče, který vychází z aktuálního složení dětí na příslušný školní rok a je v jeho průběhu 
upravován vzhledem k událostem a možnostem, schopnostem a vědomostem docházejících 

a nově příchozích dětí. 
 

 



Domov důchodců Dobrá Voda  
Pod Lesem 1362/16 
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

 

 
 
 
  

 

Strana 19 (celkem 27) 

 

Telefon 
778 111 568 

Email 
dsrybicky@domov-dobravoda.cz         

Bankovní spojení 
Komerční banka a.s. České Budějovice  
číslo účtu 47735231/0100         

7.1. Zelené jaro 

Časový rozsah: březen až květen. 

Charakteristika: Příchod jara a jeho první poslové nabízejí mnoho poznatků a pozorování 
přírody a zvířat. Ptáci se vracejí z teplých krajin, rodí se nová mláďata. Jarní období 
je nejlepší čas k osvojení poznatků o vzniku nového života – narození. Povídání o rodině. 
Velikonoční a jarní svátky nás seznamují s tradicemi. 

Záměry a cíle: Pozorováním změn v přírodě budeme směřovat dítě k lásce k přírodě. 
Začneme se učit vnímat přírodu a rozvíjet pocit sounáležitosti s ní. Provedeme dítě novým 
prostředím DSR, začneme rozvíjet vztahy, kamarádství a toleranci. Budeme dítě podněcovat 
k estetickému cítění. Získáme nové poznatky o svém těle. Představíme si strukturu rodiny, 

místo svého bydliště. Setkáme se s rodiči při jarním tvoření. 

Podpoříme dětskou zvídavost a radost z objevování. Na prožitky z jarní přírody navážeme 
dalšími aktivitami. Nabídneme činnosti spojené se svátky jara, s jarními zvyky 
a s ochraňováním přírody. Ukážeme dítěti, jak zacházet s knihou. Pozná autory píšící pro děti 
a jejich ilustrátory. Přinese si svou oblíbenou knihu, z které budeme číst. Představíme 
si formy literatury – básničky a říkadla. Formou hry poznáme cizí jazyky.  

Sladíme pohyb s rytmem. Ve výtvarných a pracovních činnostech začneme rozvíjet fantazii 
a tvořivost. Používáním nástrojů zlepšíme koordinaci ruky a oka. Přiměřeně k věku budeme 
rozvíjet hrubou i jemnou motoriku. Zaměříme se na správný úchop kresebného a psacího 
nástroje. Procvičíme prostorovou orientaci a správné používání příslovce místa. Své zážitky 
projevíme slovně, výtvarně, dramatizací i pohybově. Budeme ohleduplní jeden k druhému, 
začneme spolupracovat ve skupině. Začneme klást otázky a hledat na ně odpovědi. Upevníme 
své hygienické návyky. Vytvoříme pravidla pro společné soužití. 

Nabízené činnosti: 

 Pozorování v přírodě – rozkvetlé stromy, květiny v přírodě a zahradách, návrat ptáků 
z dalekých krajů, pozorování zvířat kolem nás, vliv počasí na přírodu, člověk a příroda, 
doprava a chování dítěte jako účastníka silniční dopravy. 

 Rozhovor, vyprávění – vyprávění nad obrázky, poznávání zvířátek, jaké zvuky vydávají, 
vyprávění dětí o svém zvířátku, poslech četby, komunitní kruhy na aktuální témata. 

 Pokusy – sázení, rychlení semínek – řeřicha, větvičky ve vodě, odpařování vody, výroba 
duhy. 

 Výtvarná činnost – prostorové vytváření, mačkání papíru, malování, výroba rybičky – 

výzdoba třídy, seznamování s novými materiály a barvami, lisování a vytváření herbáře. 
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 Hudební činnost – seznámení s hudebními nástroji, seznámení s technikou hry na hudební 
nástroje, zpěv, nácvik tematických písniček. 

 Literární činnost – poslech pohádek, seznámení s básničkami s jarní tématikou, sváteční 
chvíle oblékání do divadla, společenské chování, vlastní rýmování, dobro a zlo 
v pohádkách, dramatizace, procvičování výslovnosti. 

 Tělovýchovná činnost – rehabilitační a zdravotní cvičení, vycházky, míčové hry, využití 
přírody k pohybu venku, pohybové hry, pohoda na čerstvém vzduchu. 

 Environmentální činnost – pozorování v přírodě co do ní patří, co ne, péče o zeleň 
v DSR, rozpoznávání rostlin ochutnávka bylinek, čaje z bylinek, jak prospívají našemu 
zdraví, třídění odpadu. 

 Pracovní činnost – stavění z kostek, puzzle, výroba jarního obrázku za použití nových 

technik, pracovní listy, umíme to, co dělají maminky – zdobení svačinek, co a jak chutná, 
příprava ingrediencí – jejich pojmenování, vážení, odměřování, míchání. Pozorování 
kynutí těsta, jeho zpracování, pečení velikonočního mazance (máme k dispozici přenosnou 
pečící troubu). 

Očekávané výstupy: Dítě by mělo získat a využívat poznatky o přírodě. Uplatňovat své 
poznatky a zkušenosti. Pojmenovat rostliny a zvířata. Rozvíjet komunikaci a spolupráci. 
Získat základní hygienické návyky. Ovládat svůj pohybový aparát. Osvojit si poznatky 
potřebné k vykonávání jednoduchých činností pro práci ve skupině. Zvládat základní pravidla 
chování tak, aby podpořili zdraví dítěte a jeho bezpečí. Mít povědomí, kdo patří do rodiny. 
Získat touhu po knize, naučit se s ní zacházet. Zjistit, že v knihách lze získat informace. Dále 
mít povědomí o tradicích a zvycích. 

Zelený den – odměna za osvojení jarního bloku. Výběr činností dle vlastního výběru. Vložení 
první šupinky do třídní rybičky. Všichni přijdeme v zelené barvě.  

 

7.2. Žluté léto 

Časový rozsah: červen až srpen. 

Charakteristika: Letní období je časem prázdnin, koupání, výletů do přírody i poznáváním 
kulturních památek. Letní počasí je proměnlivé, přicházejí bouřky, objevuje se duha, horké 
slunce rychle suší louže. Zde můžeme pozorovat cyklus pohybu vody. Zrají plody 
na zahradách i na polích a zlátne obilí. Lidé cestují do celého světa. Přichází nejkrásnější 
svátek v roce – Mezinárodní den dětí.  
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Záměry a cíle: Budeme si osvojovat poznatky o letní přírodě, květinách, plodech, vlivu 

počasí na lidskou činnost. Pozorováním zjistit vliv člověka na přírodu – čím jí nejvíce škodí 
a čím prospívá. Sledovat vliv přírody a letního počasí na člověka. Hledat způsoby, 
jak ochránit naše tělo a jaké mu hrozí nebezpečí. Letními pranostikami ověřovat a hodnotit 
aktuální počasí. Ukážeme si jak využívat slunce – sluneční hodiny. V každém bloku, a tedy 
i v letním seznámíme děti se svátky a tradicemi. Dramatickým ztvárňováním situací, které nás 
mohou v letních měsících potkat, se připravíme na prázdniny. 
 

Poznáme dopravní prostředky, na co jsou určené, kdo je řídí a jaké zvládnou vzdálenosti. 
Zaměříme se na bezpečnost při cestování i při pobytu v přírodě. Seznámíme se s cizími 
zeměmi, jejich obyvateli, zvyky, řečí a přizpůsobení člověka prostředí, ve kterém žije. 
Podpoříme zvídavost, radost z poznání a z objevování. Navážeme na úspěšně zvládnuté 
kompetence a dále je budeme rozvíjet. Pokračováním v započatých činnostech a nabízením 
dítěti prozkoumat je hlouběji, zlepšovat jeho všeobecný rozvoj. Písničkami, říkankami, 
básničkami vztahující se k létu rozvineme slovní zásobu a tím i komunikaci v kolektivu. 

Zkoušením vlastního rýmování se pokusíme složit rýmy. Seznámíme se s dalšími rytmy, 
tancem a pohybem. Budeme se starat o naše tělo, cvičit jemnou i hrubou motoriku. 
Pojmenovávat předměty kolem nás. Ve výtvarných a pracovních činnostech se seznámíme 
s dalšími materiály a technikami.  

Nabízené činnosti: 

 Pozorování v přírodě – vliv počasí na přírodu, plody na stromech, keřích, květiny 

v zahradách, na louce, poli a v lese, živočichové žijící v lese, na poli, u vody, na polích.  

 Rozhovor, vyprávění – komunitní kruhy na daná témata, vyprávění obrázkových příběhů, 
vyprávění vlastních zážitků, čtení pohádek, popis jednoduchých obrázků – pojmenování, 
co ty věci, osoby, zvířata dělají, procvičování logopedie. 

 Pokusy – který materiál na vodě plave, který se potopí, sluneční hodiny, solné krystaly 
z vody, vytvoříme tajemný obrázek za použití papíru, voskovek a vody s barvou, malování 
cukrovou vodou. 

 Výtvarná činnost – uplatňování fantazie, vyjádření vlastního zážitku kresbou, koláže 
z přírodních materiálů, otisky rukou, barvení zmačkaného papíru, trhání papíru, lepení, 
stříhání, malování v písku, modelování tvarů, příprava masek na zahradní slavnost. 

 Hudební činnost – poslech, rozpoznávání zvuků, písně s doprovodem jednoduchých 
hudebních nástrojů, který materiál vydává zvuky, můžeme na něj zahrát, vytleskávání 
rytmů, nácvik nových písní, vyjádření hudbu pohybem. 
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 Literární činnost – poslech pohádek a příběhů s dětskými hrdiny, seznámení s básničkami 
s letní tématikou, vyjádření textu drobným pohybem, dramatizace pohádky. 

 Tělovýchovná činnost – rehabilitační a dechová cvičení, vycházky, výlety, cvičení 
v přírodě, hry v přírodě, sportovní soutěže, manipulace s předměty – míče různých 
velikost, přelézání, podlézání překážek. 

 Environmentální činnost – ochrana před sluncem, co škodí ovzduší, tříděný odpad, 
jak požádat o pomoc v případě nouze, rozhovory o nebezpečí u vody, památky v našem 
okolí a jejich ochrana. 

 Pracovní činnost – skládání, stavebnice, pracovní listy, letní nápoj z ovoce i zeleniny, 

příprava svačinek, salát z čerstvého ovoce, pečení – ovocný koláč na zahradní slavnost. 

 

Očekávané výstupy: Dítě by mělo získat a využívat poznatky o přírodě. Uplatňovat poznatky 
a zkušenosti, pojmenovat rostliny a zvířata. Naučit se chránit přírodu. Rozvíjet komunikaci 
a spolupráci. Upevňovat hygienické návyky, ovládat svůj pohybový aparát. Osvojit 
si poznatky potřebné k vykonávání jednoduchých činností pro práci ve skupině. Zvládat 
základní pravidla chování tak, aby podpořila zdraví dítěte a jeho bezpečí. Snažit se začlenit 
do společných činností a spolupracovat s ostatními. Zachytit a vyjádřit své pocity. Umět 
odmítnout komunikaci, když je dítěti nepříjemná. Mít povědomí o přátelství a toleranci lidí 
navzájem, ale také o existenci národů a jejich kulturních rozdílů. Orientovat se ve své rodině.  

Získat touhu po knize, naučit se s ní zacházet. Zjistit, že v knihách lze najít informace. Umět 
naslouchat čteným a vyprávěným příběhům. Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. 

Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, vyjadřovat představivost a fantazii 
v tvořivých činnostech. Vnímat, že je zajímavé něco se dozvědět. Vnímat rozdíl mezi 
potravinami zdraví prospěšnými a naopak. Připravit si jednoduchou svačinu. 

Žlutý den – odměna za osvojení letního bloku. Zahradní slavnost ke dni dětí vložení druhé 
šupinky do třídní rybičky. Všichni přijdeme ve žluté barvě.  

 

7.3. Červený podzim 

Časový rozsah: září až listopad. 

Charakteristika: Přechod babího léta k chladnějšímu zimnímu počasí a silné větry nám 
dávají velkou příležitost k pozorování změn v přírodě. Sama příroda nabízí velkou barevnou 
rozmanitost, ranní mlhy, deštivé, slunečné počasí, první mrazíky a sníh. Vrcholí sklizeň 
a příroda se připravuje k zimnímu spánku. Děti jsou plné zážitků z prázdnin a do kolektivu 
přicházejí nové děti. 
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Záměry a cíle: Snažíme se nově příchozím dětem co nejvíce ulehčit adaptaci, seznámit 
je s prostředím a začlenit do kolektivu DSR. Zopakováním pravidel vedeme dítě k přijetí 
norem pro společné soužití. Pomůžeme dítěti začlenit se do společných činností. Nabídneme 
dítěti další pohybové aktivity v přírodě. Podzimní počasí využijeme k povídání o přírodních 
jevech, jako je například vítr. Budeme pouštět draky. Obdivovat podzimní barvy. Využijeme 
plody ke hrám a výtvarnému tvoření.  
 

Pozorováním zvířátek, jak se připravují na zimu, se připravíme i my na tento čas. I podzim má 
své tradice a svátky a my se s nimi seznámíme. Dramatizace podzimní pohádky o červené 
řepě nám nabídne propojení několika bloků činností včetně odšťavnění a barvení látek. 
Zaměříme se na individuální rozvoj schopností dítěte, jeho fantazie a tvořivosti. Seznámíme 
se s dalšími příběhy, pohádkami, písničkami a říkankami. Objevíme další hudební nástroje 
jako doprovod písní či tanců. Připravíme se na adventní čas. 
 

Nabízené činnosti: 

 Pozorování v přírodě – změny v přírodě, barvy, dozrávání plodů, příprava zvířátek 
na zimu, odlet ptáků do teplých krajin. Jak se připravují na zimu zvířata domácí jak zvířata 
žijící ve volné přírodě, rozmnožování rostlin, změny počasí, práce na polích a zahradách, 
výlety do ekosystémů. 

 Rozhovor, vyprávění – rozhovory, konverzace podle skutečnosti i podle obrázkových 
příběhů, individuální rozhovory o zážitcích, poslech čtených vyprávění příběhů, pohádek, 
dramatizace pohádky, komunitní kruhy na daná témata. 

 Pokusy – vrbové větvičky uskladněné v písku a chladu vyndáme v předvánočním čase –
Barborky, stoupání teplého a studeného vzduchu – pouštění draků, barvení látek 
přírodními barvami, plody a jejich složení, pozorování lupou. 

  Výtvarná činnost – malování na zadané téma (dle věku a možností dítěte), koláže 
z přírodních materiálů, zobrazení vlastního zážitku netradičními technikami, práce 
s papírem, modelování ovoce, estetické a tvůrčí aktivity. 

 Hudební činnost – rytmická cvičení, samostatný zpěv, zpěv ve skupině, poslech lidových 
písní a písní pro děti, jejich nácvik. 

 Literární činnost – práce s encyklopedií, vyhledávání, práce s obrázky a texty, básničky, 
říkanky, pohádky, hádanky, rébusy, čtené příběhy a hledání souvislostí se skutečným 
životem, vlastní rýmování. 

 Tělovýchovná činnost – denní cvičení, vycházky, výlety, cvičení v přírodě, hry v přírodě, 
sportovní soutěže. 
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 Environmentální činnost – ochrana těla před výkyvy podzimního počasí – vhodné 
oblékání, vnímání změn v přírodě – jejich popis, příprava zásob pro zvířátka, práce 
na zahrádce a na polích. 

 Pracovní činnost – pracovní listy, stavebnice, výroba krmítka pro ptáčky, výroba větrníků, 
pečení jablečného závinu, ovocné tácy, příprava svačinky. 

 

Očekávané výstupy: Dítě se seznámí s podzimní přírodou, má povědomí o střídání ročních 
období. Osvojí či zlepší základní pohybové dovednosti, napodobování pohybu podle vzoru. 

Upevní ovládání koordinaci ruky a oka. Pozná symboly, piktogramy. Dítě by mělo vyjadřovat 
samostatně své myšlenky, verbálně hodnotit svůj výkon a formulovat otázky. Dále slabikovat 
a sluchově rozlišovat hlásku na začátku a konci slova.  

Prožívat radost z úspěchu, rozvíjet svou fantazii. Dítě by mělo chápat roli v rodině, a to jak 
sebe, tak i ostatních členů. Dítě by mělo vnímat, že může uplatňovat své individuální potřeby, 
přání a práva. S ohledem na druhého by mělo najít své místo v kolektivu a pokusit 

se odmítnut komunikaci, která je mu nepříjemná. Upevňuje své hygienické návyky. Má 
povědomí o alternativách zdravého mlsání a o kultuře stolování. Prožívá radost z úspěchu, 
rozvíjí svou fantazii. 

Červený den – odměna za osvojení podzimního bloku. Volný den dle přání dětí, nabídka 
karneval, indiánský den, individuální hra. Vložení další šupinky do třídní rybičky. Všichni 
přijdeme v červené barvě.  

 

7.4. Modrá zima 

Časový rozsah: prosinec až únor. 

Charakteristika: Začátek zimy provází deštivé a mlhavé počasí. Dny se krátí a vyznačují 
se velkou oblačností. Přichází první sníh a sněhové vločky jsou velkou inspirací k zimnímu 
tvoření. Také nás přivádějí k otázkám, kde a jak vznikají. Zimní příroda vypadá opuštěně 
jen na první pohled. Zvídavým očím může ukázat, že je stále plná života. Nabízí také mnoho 

sportovních aktivit, které vedou k radosti z pohybu. Začíná čas společenských a rodinných 
setkání, které jsou stvořené k tomu, abychom pocítili atmosféru pohody. Vychutnali 
si všechny vůně a chutě, které nám nabízejí vánoční svátky. 
 

Záměry a cíle: V tomto období se zaměříme na Advent a adventní tradice. Masopust a jeho 
tradice. Na lidové zvyky, říkanky a písničky spojené s těmito svátky. Vytvoříme si výzdobu 
pro DSR a napečeme vánoční cukroví. Uspořádáme mikulášskou nadílku a s tím spojené 
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vánoční tvoření. V těchto činnostech budou děti moci vyjádřit svou představivost a fantazii 

a také procvičí svou motoriku. Připomeneme si narození Ježíška.  

V komunitním kruhu si budeme povídat o významu rodiny, přátelích. Seznámíme 
se s oslavami Vánoc ve světě. Oslava Nového roku v různých světadílech nám ukáže, že čas 
ve světě není stejný. Zopakujeme si pojem o čase i o ročním období a střídání dne a noci.  

Na Masopust se připravíme výrobou masek. Uspořádáme masopustní karneval a připravíme 
si pohoštění. Budeme pozorovat zvířátka v zimě, jejich stopy. Ukážeme si, že malovat se dá 
i ve sněhu. Vycházky do lesa a okolí nám nabídnou pozorování zimní krajiny. Budeme 
sledovat, jak se začíná příroda probouzet. Vyzkoušíme si zimní sporty. Hledáním jejich 
nebezpečí se naučíme, jak předcházet úrazům a jak chránit své tělo.   

Připomeneme si zápisy školáčků. Představíme nové autory a ilustrátory knih. Nadále 
se budeme věnovat rozvoji kooperativních dovedností, rozvoji interaktivních dovedností. 
Vyjádření pocitu tancem a pohybem. Rozvoji společenského a estetického vnímání. Rozvoji 
řeči a komunikačních schopností. Podporovat soběstačnost a nezávislost na druhých. 

 

Nabízené činnosti: 

 Pozorování v přírodě – vliv počasí, stromy v zimě, voda v zimě, sněhové vločky, led, 
rampouchy, stopy ve sněhu, zasněžená příroda. 

 Rozhovor, vyprávění – komunitní kruhy na daná témata, vyprávění obrázkových příběhů, 
vyprávění vlastních zážitků, kde všude můžeme najít pohádky, dobro a zlo v pohádkách, 
popis obrázků.  

 Pokusy – stopy ve sněhu, tání ledu a sněhu, chování uskladněných vrbových větviček 
ve vodě a teple. 

 Výtvarná činnost – kreslení, modelování z vyrobené modelíny, výroba přáníček, stříhání 
lepení textilu, výroba masek, malování ve sněhu. 

 Hudební činnost – sborový zpěv, nácvik písní a koled se zimní tématikou, využívání 
rytmických nástrojů. 

 Literární činnost – dramatizace pohádky, seznamování s básničkami se zimní tématikou, 
poslech, vyprávění pohádek, hledání dobra a zla v pohádkách, poslech biblického příběhu, 
tvoření dopisu Ježíškovi. 

 Tělovýchovná činnost – rehabilitační, dechová cvičení, vycházky, bobování, hry v zimní 
přírodě. 
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 Environmentální činnost – ochrana těla před mrazem a zimou, předcházení nemocí, 
rozhovory o nebezpečí zamrzlých ploch, krmení zvířátek, krmítko pro ptáčky, ochrana 
zimní přírody. 

 Pracovní činnost – pracovní listy, stavebnice, motorické hry, příprava teplých nápojů 
z ovoce a bylinek vánoční pečení vlastního cukroví a perníčků. 

  

Očekávané výstupy: Osvojováním poznatků o zimní přírodě, získá dítě povědomí o pomoci 

volně žijícím zvířátkům. Prakticky si vyzkouší působení zimy na lidské tělo například, 
že mráz štípe. Naučí se chránit své tělo po stránce fyzické i zdravotní. Zjistíme, 
jak předcházet nemocím. Seznámíme se zimními sporty, z radosti z pohybu. Představíme 
si historii vánočních zvyků. Získáme nové poznatky v tvoření s různými materiály.  

Prohloubíme základy společenského chování. Povědomím o důležitosti rodiny, přátelství, 
budeme prohlubovat citové vazby, rozvíjet city a snažit se je plně prožívat. Dítě by mělo 

chápat zodpovědnost samo za sebe a za své chování. Cítit sounáležitosti s přírodou 
a se světem. Nalézat a vytvářet aktivní postoje k životu a ke světu. Umět se vyjadřovat 
a projevovat. Nadále procvičovat manuální zručnosti. Přirozeně a bez zábran komunikovat 

s druhým dítětem. Mít představu o širším společenském a kulturním prostředí. 

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou a hrubou motoriku. Dítě by mělo vnímat, 
že vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení přináší radostný výsledek. Vnímat, 

hodnotit umělecké a kulturní podněty. Hodnotit svoje zážitky. Vnímat, že je zajímavé 
dozvědět se nové věci. Využívat zkušenosti z poznatků, těšit se z hezkých a příjemných 
zážitků. 

 

Modrý den – odměna za osvojení zimního bloku. Výběr aktivit celého dne formou domluvy. 

Odměna vložení čtvrté šupinky do třídní rybičky. Všichni přijdeme v modré barvě.  

 

 

Článek 8 

Použitá literatura, zdroje 

 

OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Rok v mateřské škole: učebnice pro 
pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. Kurikulum 
předškolní výchovy. ISBN 978 – 80 – 7367 – 703 – 9. 

 

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 

Výzkumný ústav pedagogický, 2004. 
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STODŮLKOVÁ, Eva a Eliška ZAPLETALOVÁ. Pedagogika pro střední školy. Druhé, 
aktualizované a rozšířené vydání. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978 – 80 – 87938 – 32 – 4. 

 

 

Článek 9 

Seznam použitých zkratek 

 

DDDV – Domov důchodců Dobrá Voda 

DSR – Dětská skupina Rybičky 

RVP – Rámcový vzdělávací program 

HACCP – Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů 

TPVP – Třídní plán výchovy a péče 

PVP – Plán výchovy a péče 
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Příloha č. 1 – Plán výchovy a péče Dětské skupiny Rybičky 

 

Adaptační den 

Držte si čepice – vyplouváme! 

Charakteristika: Děti nastupují na loď a vydávají se i s novými kapitány na dobrodružné 
putování. Na cestě poznávají svět, přírodu a zvířata v ní. Program je zaměřený na upevňování 
mezilidských vztahů, zvládání neznámé stresové situace, podporuje zdravé sebevědomí 
a efektivnější komunikaci. Adaptační program probíhá formou her. Hry jsou voleny 
k mentálnímu věku dětí, jejich fyzické zdatnosti a s maximálním důrazem na dosažení cílů 
programu. 

Cíle adaptace: Dítě by mělo vnímat, co si druhý přeje, co potřebuje. Porozumět běžným 
projevům, spolupracovat, vyjadřovat smysluplné a samostatné myšlenky. Vyjadřovat 
se prostřednictvím pohybových činností. Dalším cílem je upevnit kolektiv DSR. Program 

umožňuje každému dítěti se zúčastnit. 

Cílová skupina: Všechny věkové kategorie. Pečující osoby přizpůsobí jednotlivé činnosti 
věku dětí. 

Formy hodnocení: Pozorování dítěte při hře a poznávání, která hra je pro něj zajímavá 
nebo opačně velmi náročná. Sledování dítěte s cílem rozpoznat jeho role v kolektivu. 

Společný rozhovor o prožitém dni. Dotazy rodičům na pocity a vyprávění dítěte.  

Realizace: Jako všechny akce DSR se uskuteční v předem naplánovaném termínu. Rodiče 
budou standardně informováni o čase a průběhu trvání. Rodiče dětí s nepravidelnou 

docházkou budou požádáni, aby zvážili účast svého dítěte. Celkový počet dětí nesmí 
přesáhnout 12. V případě, že by se tak stalo, bude adaptační program rozdělen do dvou, 
ne po sobě jdoucích dnů. 

Program je uzpůsoben dvěma kategoriím, body a) jsou určeny pro soběstačné děti a body 

b) převážně pro děti, které nejsou plně samostatné. U takového dítěte je ve hře partnerem 
pečující osoba. Před každou hrou jsou děti seznámeny s úkoly a mohou si vybrat, do které hry 
se chtějí zapojit. Níže uvádíme příklad adaptačního programu.  
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 Kapitáni a námořníci  

a) Komunitní kruh – pomyslně vtáhneme děti na palubu lodě. Kapitán je seznámí 
s programem celého dne. Směřuje děti k vyjadřování jejich očekávání, ale i obav. 

b) Hra s lodičkami z papíru – velké a malé lodičky děti dle velikostí nosí do dvou kruhů 

(rozvoj porozumění a krátkodobé paměti, rozlišení velikosti). 

 Trénink před vyplutím 

a) Cvičení – slunečno – prsty co nejvíce od sebe, polojasno – střídavě otvírat a zavírat pravou 
a levou dlaň, oblačno – zatnout ruku v pěst, deštivo – prsty naznačují déšť, větrno – 

kroužení v zápěstí, loktech, ramenech, teplo – vytřepat ruce za současného pohybu paží 
z připažení do vzpažení a zpět, zima – tření dlaní o sebe. 

b) Ručičky – každá ručka má prstíčky, sevřeme je do pěstičky. Bum, bum, na vrátka 

tak začíná pohádka. Ručičky si spolu hrají, plno práce nadělají, bum, bum, na vrátka, 
to je krátká pohádka. Dvě nožičky taky máme, pěkně s nimi zadupáme, dup, dup, 

za vrátky, to je konec pohádky. 

 Svačina – jako správní námořníci se na cestu musí posilnit. Strava je vybírána tematicky. 
Naši námořníci si mohou pochutnat na tuňákové pomazánce, posilnit se ovocem a zapít 
čajem s citronem, který je tak důležitý pro všechny mořské vlky. 

 Hygiena – na každé lodi se musí udržovat pořádek a čistota. I námořníci musí být 
upraveni. 

 Vyplouváme z Evropy – a ta nám nabízí velké kulturní dědictví, jako jsou například 
sochy. Hra bude směřovat k tomuto tématu: 

a+b) Sochy – dětem pustíme jejich oblíbenou hudbu. Pokud hraje hudba, děti tancují, skotačí, 
jakmile hudbu vypneme, děti zůstanou stát jako sochy. Kapitáni procházejí mezi sochami 
a snaží se děti rozesmát. Kdo nevydrží a zasměje se, přidá se k nám. Hra končí, až nezbyde 
žádná socha (mladší děti necháme pobíhat a pečující osoba je v rámci jejich kompetencí 
motivuje k aktivní účasti na hře). 

 Lodní deník – každý mořeplavec si vede lodní deník.  

a) Děti dostanou papíry a tužky. Jednu pastelku dvě děti. Jejich úkol je společně namalovat 

jednoduchý obrázek. Podmínkou je, že oba drží pastelku společně (rozvoj spolupráce 
a poznávání vlastní dominance či submisivní povahy). 
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b) Každé dítě maluje svou pastelkou, pečující osoba nabízí motivy. Rozhodnutí nechává 
na dítěti (podpora znakové kresby, rozvíjením dětské psychiky, jemné motoriky, 
představivosti, myšlení). 

 Asie a její džungle – džungle je plná nebezpečí a bažin. Námořníkům docházejí zásoby. 
Je nutné doplnit potravinový sklad, a tak se vydáváme vstříc dalšímu dobrodružství. 
Přecházíme do společenského sálu (za dobrého počasí ven). 

a) Ostrovy – lávky, které spojují malé ostrůvky, jsou úzké a děti si musí pomáhat. Na podlaze 
jsou umístěny kruhy ze švihadel, spojené pruhy z krepového papíru. Kruhy se postupně 
zmenšují. Děti spolupracují, navzájem se drží a snaží uvolnit místo kamarádům, tak aby se 
do kroužku všichni vešli. Na konci je čeká koš plný zásob (skupinová spolupráce, 
dotyková hra). 

b) Trhání ovoce – na provázkách natažených vodorovně mezi židlemi jsou navěšené kolíčky 
na prádlo (ne těsně u sebe). Úkolem dětí je sundat všechny kolíčky a ukládat je do košíku, 
který drží pečující osoba. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň. (obratnost, spolupráce, 
motorika). 

 Afrika – země sucha – místní obyvatelé souží období sucha a oni touží po dešti. Právě 
k jejich břehům přistává loď s jejich zachránci. Naši námořníci umějí tanec vzývání deště.  

a+b) Tanec deště – námořníci chtějí obyvatelům pomoci, a tak někteří berou do rukou 
hudební nástroje (dřívka, tamburína, zvonkohra) ostatní děti s kapitány tančí tanec deště. 
Místní obyvatelé jsou jim vděčni, déšť se spouští z nebe, a tak přinášejí dar nejcennější – 

vodu (muzikoterapie, motorika, environmentální výchova) 

 Oběd – vracíme se na loď, kde už lodní kuchař připravil oběd z donesených zásob, a tak si 

můžeme pochutnat na mase, čerstvé zelenině a vše zapít šťávou z pomerančů. Čeká nás 
dlouhá plavba do Ameriky, námořníci jdou odpočívat a načerpat síly (polední odpočinek, 
následuje odpolední svačinka a hygiena). 

 Amerika – nás vítá a my slyšíme vzdálený pokřik indiánů. Přecházíme do společenského 
sálu, kde na nás čeká velký náčelní Apačů. 

a+b) Indiáni – indiáni nevěří bílým tvářím. Námořníci nechtějí nechat nic náhodě. Na každou 
návštěvu je slušné přinést dar. Ovoce z lodního skladu indiány určitě potěší. Náčelník nás 
vítá indiánským pozdravem a námořníci se ho rádi naučí, aby mohli pozdrav opakovat. 
Předáváme dárek a indiáni mají velikou radost. Pozvali nás na lov bizonů, a i my jsme 
dostali dárek. Indiánské ozdoby. Indiáni nemají zrcadla, a tak si děti musí pomoci. Utvoří 
dvojice. Každá dostane svůj balíček s proprietami (připravené čelenky na hlavy, pírka, 
další indiánské ozdoby). Úkolem je nazdobit svého kamaráda (spolupráce, kontakt, rozvoj 
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představivosti a kreativity, socializace). Menší děti nenutíme k ozdobě těla. Z košíku 
si mohou vybrat – náhrdelníky, pásky z krepového papíru atd. 

 Lov bizonů – indiáni nás krásně přivítali a pozvali na tajnou výpravu. Lov bizonů 
je nejtypičtější indiánskou činností. A tak i my se této zábavy zúčastníme. 

a) Lov bizonů – hra je na stejném principu hry rybičky, rybičky, rybáři jedou (skupinová 
spolupráce). 

b) Barevné míčky – indiáni mají rádi barvy a velice rádi si hrají. Barevné míčky nám 
poskytnou mnoho zábavy (posílat, házet nebo se strefovat do krabice). 

 Vracíme se na loď a čeká nás další cesta. Přesuneme se do zimní zahrady, kde rostou 
krásné stromy. 

 Prales – je plný zvířátek. Musíme zlehka našlapovat a rozhlížet se. Snad nějaké uvidíme. 

a+b) Zvířátka – obrázky zvířátek jsou patrné na první pohled, ale i se maličko schovávají. 
Po objevení obrázku si povídáme o zvířátkách. Jaké vydávají zvuky, názorné ukázky jejich 
chování (rozvoj smyslového vnímání řeči, kontrola porozumění, prostorová orientace).  

 Opice – opice se rády opičí a dělají, co vidí. Na konci naší procházky potkáme opičky. 
A ne ledajaké. 

a) Uhodni náladu – děti zkoušejí uhodnout jakou má náladu naše opička. Předvádí pečující 
osoba (znázornění, sdělování pocitů, komunikace). 

b) Maňáskovaná – plyšová opička si povídá se svými kamarády. Ráda si s nimi řekne např. 
říkanku paci paci…, nechá se pohladit, poděkuje (dotyková, pohybová hra, socializace). 

 Námořníci se vrací na svou loď. Mají nového kamaráda – opičku. Při společné plavbě 
nazpět domů jsou vyzvednuty zásluhy každého dítěte, pochvaly. Při cestě domů máme 

spousty času popovídat si o naší výpravě. Kde se dítě cítilo dobře – špatně, co se mu líbilo 

– nelíbilo.  

 Přistav je nadohled. Křik racků se rozléhá po celé palubě. Kapitáni nechávají nastoupit 
jednotku na palubě lodi. Diplomy s osobním hodnocením a pochvalou jsou předány.  

 Kapitáni zastavují nedaleko břehu. Ještě není konec? Ne – zkušení námořnici už se nemusí 
plavit jen na lodi. Kdykoli se na ni mohou vrátit, ale jejich svět se otevírá jinde. 
Jsou stateční, šikovní a zvídaví. Nahneme se přes palubu. Co je dole, co je pod námi? Ano 
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je to voda – krásný a neobjevený svět. Z našich malých námořníků se stávají rybičky, 
které si vybarví svůj dětský svět.  

 Co přijde teď? Ptáte se? 

 Všichni skočíme a začneme …...  
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Příloha č. 2 – Plán výchovy a péče Dětské skupiny Rybičky 

 

Adaptační dotazník pro rodiče před nástupem dítěte  
do Dětské skupiny Rybičky 

 

Společně to zvládneme 

 

Několik rad pro pečující osoby a snadnější adaptaci Vašeho dítěte. 
 

Vyplnění těchto údajů je nepovinné. 

Příklad: Adámek usíná s plyšákem, nejraději si hraje s kostkami, jeho 

nejoblíbenější pohádka je O pejskovi a kočičce, plenky nenosí, pije 

z hrnečku a jí lžící. Rád se mazlí. 

Jméno dítěte: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

podpis zákonného zástupce                                                   ……………….………………… 


