Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno – Bystrc

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE O DĚTI V CHOVÁNKU – DĚTSKÉ SKUPINĚ
Poskytovatel služby: Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
Adresa sídla poskytovatele: Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno – Bystrc
IČO: 485 12 486
Osoba oprávněná za poskytovatele jednat: Ing. Eva Spáčilová Pilátová, ředitelka
Označení Dětské skupiny: Chovánek – dětská skupina, kapacita 12 dětí ve věku 2 – 5 let
Adresa místa poskytování služby: Vejrostova 1361/8, 635 00 Brno – Bystrc
Den započetí poskytování služby v Dětské skupině: 6. 1. 2014
Podmínky poskytování služby: služba je poskytována za úhradu dle Rozhodnutí Rady města Brna
Celodenní péči o děti ve věku 2 – 5 let zajišťujeme od 6. 1. 2014. Maximální kapacita dětské
skupiny je 12 dětí. O děti se starají pečující osoby s odbornou způsobilostí všeobecné nebo dětské
sestry, vychovatelství. Kvalitní péče je zajištěna i přítomností lékaře v zařízení, dětem můžeme
poskytnout i odbornou rehabilitační a logopedickou péči, případně psychologické poradenství.
Vzhledem k tomu, že jsme zdravotnické zařízení, můžeme přijmout i dítě s lehkým zdravotním
postižením, na základě individuální domluvy s rodiči, dle specifických potřeb dítěte.
Provoz dětské skupiny je každý pracovní den (od pondělí do pátku) od 6,30 do 17,00 hod., během
letních prázdnin je provoz přerušen na 4 týdny.
Se zákonnými zástupci dítěte je před nástupem podepsána Smlouva o poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině a zároveň jsou rodiče prokazatelně seznámeni s Vnitřními pravidly pro
poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině a Plánem výchovy a péče o děti v Chovánku – dětské
skupině.
Denní program dětí v dětské skupině:


6,30 – 8,30 hod.










8,30 – 9,30 hod.
9,30 – 10,00 hod.
10,00 – 11,30 hod.
11,30 – 12,00 hod.
12,00 – 12,30 hod.
12,30 – 14,30 hod.
14,30 – 15,00 hod.
15,00 – 17,00 hod.

příchod dětí
postupná snídaně dětí
volná hra
výchovné zaměstnání
dopolední svačina
vycházka, pobyt na zahradě, hřišti
oběd
ukládání dětí ke spánku, odpočinku
spánek, odpočinek
odpolední svačina
volná hra
pobyt dětí na zahradě
postupný odchod dětí domů

Stravování je zajištěno 4x denně – snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Po celý den
je zajištěn pitný režim dětí. Jídelníček je vyvěšen na informační nástěnce pro rodiče v šatně dětí.
Výchovná péče – dětem se poskytuje výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho
kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Snažíme se ovlivňovat celou osobnost
dítěte a poskytnout mu základy pro zdravé sebevědomí, sebejistotu a vychovat z něj samostatnou
osobnost.
Výchovné zaměstnání – se provádí každý den a střídají se všechny složky výchovy – rozumová,
výtvarná, pracovní, hudební a tělesná. Všemi složkami se prolíná výchova mravní, estetická a
zdravotní. Postupuje se od jednoduchých činností ke složitějším, s ohledem na věk a vyspělost dítěte.
Cílem výchovy je rozvíjení osobnosti dítěte. Je nutné přihlížet k možnostem dítěte, dodržovat
individuální přístup ke každému dítěti.
Plán rozvoje a dílčí plány výchovy dětí na jednotlivé měsíce jsou vyvěšeny na informační nástěnce pro
rodiče v šatně.










Rozumová výchova – cílem je rozvíjení poznávacích procesů, myšlení a řeči dítěte. Ve styku
s okolím získává dítě nové zkušenosti a poznatky, poznává nové věci a lidi.
Výtvarná výchova cílem je rozvoj spontánní tvořivosti dětí při práci s výtvarným
materiálem a radost z výtvoru. Manipulací s různými materiály dítě získává nové zážitky a
zkušenosti, smysl pro krásu, procvičuje myšlení a řeč, rozvíjí jemnou motoriku ruky.
Pracovní výchova – cílem je rozvíjení jemné motoriky, kterou si dítě procvičuje při
každodenních činnostech, při manipulaci s předměty, hračkami, při sebeobsluze a
manipulačních a konstruktivních hrách. Rozvíjíme samostatnost, vytrvalost, snahu napodobit
činnost a dokončit ji.
Hudební výchova – cílem je vyvolat celkové oživení a radost. Napomáhá rozvoji vnímání,
pozornosti, paměti, myšlení, řeči, fantazie, vytváří u dětí dobrou náladu, pohodu a uspokojení.
Hudební výchova je spolu s výtvarnou výchovou součástí výchovy estetické.
Tělesná výchova – rozvíjí pohyblivost celého těla, hrubou motoriku, motivuje děti
k pohybovým činnostem a tímto k dosažení optimální zdatnosti a odolnosti organismu a
radosti z pohybu. Pro dítě je pohyb fyzickou i psychickou potřebou, důležitou stimulací
tělesného rozvoje.
Zdravotní výchova – je nedílnou součástí všech aktivit – péče o zdraví, dodržování hygieny,
klidný spánek, pobyt na vzduchu, otužování, prevence úrazů, správná výživa.
Mravní a citová výchova - cílem je poskytování lásky, jistoty a bezpečí. Uplatňuje se při
každém styku s dětmi a prolíná se všemi složkami výchovy.

Hra – je velmi významným prostředkem výchovy, je nejdůležitější a převládající činností dítěte. Hra
je podmínkou rozvoje po všech stránkách.
Pobyt venku, vycházky – snažíme se, aby děti trávily dostatek času na čerstvém vzduchu –
využíváme zahradu, hřiště, kde je dostatek místa na běhání, hry s balony a jiným sportovním nářadím,
pro jízdu na kolech, tříkolkách a odrážedlech. V atriu máme k dispozici pískoviště a další venkovní
herní prvky pro děti. V létě se koupeme v bazénu. Za každého počasí (kromě velmi nepříznivého)
chodíme s dětmi na vycházky do okolí – dětská hřiště, blízký les, k Brněnské přehradě.
Společenské, kulturní akce – děti chodí na připravené výlety, účastníme se divadelních představení.
Pořádáme karnevaly, besídky s vystoupením, oslavy svátků velikonočních, vánočních, Mikuláše, Dne
dětí. Děti společně v dětské skupině slaví narozeniny a svátky.
Zpracovala: Holubová Eva
vrchní sestra

Zodpovědná osoba: ing. Eva Spáčilová Pilátová
ředitelka

