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KAPACITA A VĚKOVÉ ROZPĚTÍ

- kapacita je 12 dětí ve skupině

- určeno dětem od 1 roku do max. 6 let (respektive do zahájení školní docházky)

TYP ZAŘÍZENÍ

- dětská skupina představuje zařízení pro veřejnost, zajišťující pravidelnou péči o děti ve věkovém 
rozpětí od jednoho roku do 6 let (do zahájení povinné školní docházky) v souladu s § 10 odst.1 
zákona č. 247/2014 Sb., zákona o poskytování péče v dětské skupině

DATUM ZAHÁJENÍ PROVOZU / DEN ÚČINNOSTI PVP
- 1. září 2022

DATUM PLATNOSTI PVP
- 31.8.2023

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 

Září –   Moje školka  

Adaptace 
• zvykáme si na nové prostředí i na vychovatelky
• poznáváme nové kamarády 
• nastavujeme pravidla 
• vyrábíme a pouštíme draky
• učíme se první básničky s pohybem (brambora, bublina, prsty aj.)
• učíme se pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se

Cíle: 
• citová samostatnost
• rozvoj sebeobslužných návyků
• chůze ve dvojicích 
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• pozdravit, poděkovat, poprosit a omluvit se
• zapamatování jmen kamarádů
• učíme se dodržovat zavedená pravidla
• naučit se překonávat stud

Říjen – Malovaný podzim / halloween

V rámci tohoto bloku se budeme věnovat tématu podzim, budeme pozorovat 
změny v přírodě, chodit do blízkého lesa dávat do krmelce dobroty zvířátkům, 
povídat si o tom jaká zvířátka tam žijí, budeme hledat houby – povídat si o nich,
sbírat plody které použijeme na výtvarné činnosti. Probereme detailně 
bezpečné chování v lese. 
Budeme probírat základní barvy a učit se je poznávat. Z fimo hmoty si pak děti 
vymodelují houbu nebo zvířátka. Na konci měsíce si popovídáme o dušičkách, 
uděláme si „strašidelnou“ výzdobu, vydlabeme si dýni, vyrobíme si lampičku a 
v maskách si pak uděláme v DS halloweenskou párty.

Cíle:
• určit základní barvy
• tradice dušičky a co je halloween
• pravidla chování v lese
• umět pojmenovat zvířátka žijící v lese
• povědomí, že jsou houby jedlé, ale i jedovaté
• poznat dýni a ochutnat její sušená semínka

Listopad – Hudební nástroje / padající listí

V tomto bloku se budou děti seznamovat se zvuky hudebních nástrojů 
a vyzkouší si je. Na bubínek se naučí vybubnovat slabiky a na zvonky se 
společně naučíme zahrát písničku „prší, prší“ kterou si k tomu i zazpíváme. 
Za hudebního doprovodu hudebních nástrojů budeme cvičit a naučíme se co 
je pomalé/ rychlé tempo a budeme rozlišovat vysoké/hluboké tóny. S pomocí 
hudby se také naučíme uvolnit a relaxovat. 

Čeká nás také beseda o knížkách v naší městské knihovně, zakončená 
promítáním v audiovizuálním sále na téma české večerníčky. Venku nasbíráme 
spadané listí a budeme z něj vytvářet frotáž a další výtvarná dílka. V tomto 
měsíci navštívíme ještě i divadlo - pohádku s názvem „vánoční hvězda“ 
o pohádce si pak budeme ve školce povídat. 

Cíle:
• poznávání hudebních nástrojů podle zvuků které vydávají
• ovládání dynamiky, umět rozlišovat vysoké a hluboké tóny
• naučit se písničku prší prší
• relaxovat pomocí hudby
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• kulturní prožitek
• soustředěnost a udržení pozornosti
• jak zacházet s knihou

Prosinec – Vánoční čas a tradice

Tento blok bude věnován nastávající zimě, změnám v přírodě, svátku Svaté 
Babory, Čertu, Mikuláši a Andělovi.  Připravíme se na příchod čerta, anděla 
a Mikuláše přímo v naší DS. Navštívíme opět zvířátka v lese u krmelce 
a doneseme jim dobroty. Velkou roli bude hrát příprava na samotné vánoce 
a podpora vánočních tradic, které vyvrcholí vánoční besídkou u stromečku 
s rozbalováním drobných dárečků a povídání si o Ježíškovi. Aktivity budou 
zaměřené převážně na jemnou motoriku – pečení cukroví, výroba ozdob, 
vyrobení dárečku pro maminku a zdobení stromečku. Zdůrazňujeme důležitost 
pomáhat doma rodičům.

Cíle:
• podpora tradic
• pojmenovat co jsou vánoce a jaké tradice je provázejí
• chápat pomoc rodičům 
• naučit se vánoční písničku a také básničku pro čerta 

i Mikuláše
• naučit se zacházet s nůžkami a s výtvarnými nástroji
• rozvoj sounáležitosti

Leden – Zimní radovánky

Na začátku tohoto bloku si ještě naposledy zavzpomínáme na vánoce a povíme 
si co kdo dostal za dárečky, co mu nejvíc udělalo radost a jak pomáhal rodičům 
s přípravami. Povíme si také o oslavách nového roku a začneme probírat zimu 
jako celek – jaké jí provází počasí, jak se v zimě oblékáme, povíme si o zimních 
sportech a vyjasníme si pojmy co je teplo a co chlad. Za příznivého počasí 
budeme chodit sáňkovat, bobovat, koulovat se, stavět sněhuláky a iglů na naší 
zahradě. 
Tři králové – tradice a povídání o nich. Krmení ptáčků i zvířátek v lese.

Cíle:
• jaké jsou zimní sporty
• co je studené a co je teplé
• jaké oblečení se nosí v zimě
• ovládat sáně, ježdík nebo bob, rozvoj hrubé motoriky
• jaké je počasí v zimě
• jak pomáháme zvířátkům v zimě 
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Únor –    Povolání /   Masopust   s   karneval  em  

V tomto bloku budeme probírat téma povolání a hry na povolání. Postupně se 
pak začneme připravovat na účast v masopustním průvodu, vyrobíme si masky
a budeme si o masopustu povídat. Pak bude následovat náš tématický karneval
„z pohádky do pohádky“ zaměřený na zábavné hry a soutěže v týmech a nebo 
ve dvojicích., budeme také tančit i zpívat.

Cíle: 
• určit druhy povolání (hasič, policista, prodavačka,

kadeřnice, popelář atd.)
• spolupráce s druhým, kooperativní hra v týmu
• rozvoj fantazie
• rozvoj výtvarných i pohybových dovedností
•

Březen – Jaro, zvířátka, rostliny a počasí

Tento blok je zaměřen na jarní probouzení přírody ze zimního spánku, o počasí, 
ale především o zvířecích mláďatech která se v tomto ročním období rodí a o 
jejich poznávání.  Povíme si také jaké rostliny které se objevují jako první, při 
jarním tání. Naučíme se rozpočítávadlo „petrklíč“ a pomalu se začneme učit 
velikonoční koledu „hody, hody doprovody na blížící se velikonoce.

Cíle:
• určit jaké je počasí  (prší, svítí sluníčko, je duha …..)
• pojmenovat zvířata a přiřadit k nim jejich mláďátka
• vědět jaké zvuky vydávají zvířátka
• rozvoj slovní zásoby a trénování paměti

Duben – Velikonoce / čarodějnice

Začátek tohoto tématického bloku se ponese v duchu velikonočních tradic, 
výzdoby, barvení vajíček, pletení pomlázek a zpívání koled. Děti se seznámí s 
pracemi na zahradě, zasadí si semínka kytiček které vypěstují jako dárek pro 
maminku ke dni matek. Pak se zaměříme na přípravu čarodějnic, na kterou 
budou pozvání i rodiče a sourozenci, povíme si něco o této tradici pálení 
čarodějnic, uvaříme si různé lektvary, vyrobíme si čarodějnici na vatru, 
opečeme si společně vuřty a posedíme u ohýnku.

Cíle:
• udržování tradic
• zapamatovat si velikonoční koledu 
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• seznámení se s prací na zahradě
• jak se starat o rostliny 
• setkání s rodinnými příslušníky

Květen – Lidské tělo jeho smysly a emoce / svátek maminek

V tomto tématickém bloku se budeme věnovat lidskému tělu a pojmenování 
jeho částí. Budeme také hrát hry pro rozvoj sluchu, hmatu i čichu. Zaměříme se
na uvědomování si vlastních emocí i emocí lidí kolem sebe, a naučíme se jak je 
rozlišovat a chápat. Nacvičíme si taneční představení pro maminky a také jim 
předneseme naučené básničky i písničky co jsme se ve školce za tu dobu 
natrénovali, na závěr děti maminkám k jejich svátku předají svou vypěstovanou
kytičku.

Cíle:
• umět ukázat kde jsou jednotlivé části těla

(ruce, noc, uši, kolena, ramena atd.)
• rozvoj sluchových, hmatových a čichových

smyslů
• kognitivní myšlení
• rozlišovat základní druhy emocí a učit se je

ovládat
• koordinace pohybu podle rytmu hudby
• vytváření fyzické i psychické pohody

Červen – Den dětí / Doprava a bezpečnost/ Den otců

Oslavíme den dětí“  tím, že podnikneme výlet na rozhlednu Královka na 
Bedřichově, dáme si tam zmrzlinu a projdeme si její lesní stezku s plněním 
úkolů, na jejímž konci bude děti čekat odměna.

V následující části tohoto bloku se pak budeme věnovat druhům dopravních 
prostředků a pravidlům bezpečného chování na pozemních komunikacích. 
Přednášku povede přímo dopravní policista který nás v DS navštíví. Děti 
dostanou omalovánky s tématem dopravy a také vypracují didaktické materiály
(určování bezpečného a nebezpečného chování na komunikacích). Povíme si o 
dni otců a vyrobíme pro tatínky dárek. V tomto měsíci nás ještě čeká celodenní 
výlet do Sedmihorek vláčkem tam i zpět. Na úplném konci měsíce nás čeká 
společné focení v ateliéru.

Cíle:
• potěšení z příjemných zážitků
• bezpečné chování na pozemních komunikacích
• učíme se rozlišovat bezpečné a nebo naopak

nebezpečné jednání
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• vědět co je přechod a k čemu je semafor
• jak se chovat v dopravních prostředcích

Červenec – Druhy potravin / sportovní aktivity

Tento blok je věnován prázdninám a pohybovým aktivitám s míčem, letním 
sportům a především se zaměříme na co nejdelší pobyty venku. Na zahradě si 
postavíme stan a na zahradě budeme dokonce svačit 
i obědvat a budeme probírat téma potraviny, vše samozřejmě ve stínu pod 
slunečníkem nebo na terase. Budeme si malovat na oblázky, hrát si s vodou a 
lodičkami ve vodním centru Aquaplay které bude instalováno přímo na naší 
zahradě, hrát si na našem pískovišti a stavět si bábovičky. 
Navštívíme nedaleké lanové centrum a dětské hřiště pod bobovou dráhou.

Cíle:
• rozvoj fyzické zdatnosti
• koordinace těla
• procvičování rovnováhy
• cvičení postřehu
• dodržování herních pravidel
• přijímat pozitivní ocenění i případné neúspěchy
• spolupráce při hře s ostatními dětmi
• rozvoj hrubé i jemné motoriky
• poznat a pojmenovat druhy ovoce, zeleniny a

dalších potravin 
• víme co jsou to prázdniny / dovolená

Srpen – Pirátská plavba kolem světa / Vojáci a hasiči

Srpnový blok je rozdělen na dvě části – v té první a obsáhlejší části nás čeká 
nás velká pirátská plavba po mořích celého světa a poznávání různých 
světadílů, navštívíme černoušky v Africe,  Eskymáky na Antarktidě, Číňany v 
Asii, podíváme se  do Ameriky i do Austrálie a vrátíme se zase zpátky k nám do 
Evropy. Budeme si povídat o tom co je pro jednotlivé kontinenty typické, jaká 
zvířata je obývají a jaké mají krásy či zvláštnosti. Na zahradě děti čeká plnění 
různých úkolů v pirátském duchu, budou lovit umělé rybičky v bazénu, 
procházet lávkami nad „mořem“ plného žraloků, bude malování na obličej a na 
úplném konci bloku budou hledat zakopaný pirátský poklad pomocí mapy a 
různých hádanek.

V druhé části bloku nás přijdou navštívit vojáci z Libereckých kasáren, budou si 
s dětmi povídat o tom co voják musí umět a jak probíhá jejich výcvik, jakou 
používají techniku, děti se naučí pochodovat a návštěva bude ukončena 
překážkovou dráhou kterou si děti vyzkouší..
Na konci srpna nás čeká exkurze u místního hasičského sboru.
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Cíle:
• rozvoj logického myšlení
• trénování rovnováhy
• soustředěnost
• umět rozlišit jaké zvířata žijí v moří 

a jaká na souši
• etnika ve světě
• poznávání exotických zvířat
• vědět co je moře
• poznávání světa kolem nás
• orientace v prostoru 
• povědomí o záchranném integrovaném systému
• schopnost improvizace

Změna programu PVP je vyhrazena.
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