Plán výchovy a péče
KULÍŠCI
Z PELÍŠKU AŽ DO SVĚTA … ale hlavně - hravě zdravě
Tento Plán výchovy a péče je to otevřeným dokumentem, který bude podle potřeb doplňován a
upravován. Na utváření tohoto dokumentu se podílí všichni pedagogové, kteří svými nápady a
návrhy přispívají k jeho zlepšení a zkvalitnění.

1. ZÁKLADNÍ VIZE DĚTSKÉ SKUPINY
Základní vizí naší dětské skupiny je vedení dětí k osamostatňování se, zajištění pocitu bezpečí
a pohody, rozvoj řeči, postupné získávání hygienických návyků a vytvoření optimálních
podmínek pro individuální rozvoj dětské osobnosti, Hlavním prostředkem výchovy je hra a
prožitkové učení.
Usilujeme o úzkou spolupráci s rodinou. Součástí rozvoje pedagogů je cílený plán dalšího
vzdělávání.
2. CÍLOVÁ SKUPINA
Zařízení je jednotřídní – Kulíšci, je určeno pro děti 1 – 2roky. Kapacita DS je 6 dětí.
3. PODMÍNKY VÝCHOVNÉHO PROCESU
3.1. Psychosociální podmínky
Pečující osoby jsou chůvy se středoškolským vzděláním, studentky dálkového studia předškolní
pedagogiky. Oni i ostatní zaměstnanci se chovají k dětem i jejich rodičům slušně, korektně a
zdvořile. Vycházejí vstříc jejich oprávněným přáním a požadavkům, vytvářejí dětem prostředí

potřebného klidu, bezpečí i soukromí. Zachovávají diskrétnost a mlčenlivost o dětech a
soukromí rodin.
Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani
znevýhodňováno. Ke každému je přistupováno individuálně podle jeho vývojových zvláštností.
Nově příchozí děti mají dostatek času postupně se adaptovat na nové prostředí. Děti nejsou
neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem.

3.2. Životospráva
Činnosti ve třídě KULÍŠKŮ jsou řazeny tak, aby měly děti dostatek času pro hru, pohyb i
odpočinek. Činnost je konkrétněji řízená, děti vzhledem ke svému věku ale ještě nejsou vedeny
k vzájemné cílené spolupráci.
Vytváříme bezpečné sociální prostředí. Dostatek pohybu je zajištěn pobytem venku dopoledne,
podle potřeby s kočárky pro dvojčata. Strava je vyvážená, plnohodnotná, přesně dodržovaná
podle norem platných pro tuto věkovou kategorii a kontrolována spotřebním košem. Denně
nabízíme dětem dostatek čerstvého ovoce a zeleniny. Děti do jídla nenutíme, ale vedeme je k
tomu, aby jídlo alespoň ochutnaly, než ho odmítnou. Rodiče mají k dispozici aktuální
jídelníček, který je umístěn v šatně každé třídy i na webových stránkách. Stravování dětí s
různými dietami je možné, vždy po domluvě s rodiči.
Pitný režim je zajištěn celodenní nabídkou ovocného nebo bylinkového čaje a vody
z označených lahviček s brčkem či hrníčků se jmenovkou každého dítěte. V letním období je
pití zajištěno i venku.
Odpolední odpočinek probíhá podle potřeb jednotlivých dětí v samostatné místnosti
v postýlkách s ohraničením.

3.3. Personální zajištění
V dětské skupině pracují 2 zaměstnanci. O provoz včetně výdeje stravování a úklid se stará
externě 1 pracovnice. O účetní agendu se stará 1 externí pracovník.
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