PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA
Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen ,,Justinka“) se nachází
v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

DENNÍ REŽIM:
7:00 - 9:00

příchod dětí, spontánní hry, individuální činnost,

9:00 - 9:30

ranní kruh, hygiena, svačina, hygiena,

9:30 - 10:45

činnosti dle plánu, hlavní řízená činnost,

10:45 - 11:40

pobyt venku dle počasí,

11:45 - 12:30

příprava na oběd, oběd, osobní hygiena,

12:30 - 14:30

odpočinek dětí

14:30 - 15:00

hygiena, svačina, hygiena

15:00 - 17:00

odpolední zájmová činnost, spontánní hry a aktivity zaměřené především
individuálně, odchod dětí domů.

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:
1. Individuální přístup
Každé dítě je jedinečná osobnost. Respektujeme individuální zvláštnosti dítěte, proto u každé činnosti
vycházíme z individuálních potřeb a zájmů každého jedince. Cílem je dítě citlivě motivovat
k poznávání způsobem a v míře jemu vyhovující. Chceme, aby se každé dítě cítilo úspěšné, svým
okolím uznávané a přijímané. Velký důraz je kladen na jednotlivá vývojová období dítěte a jeho
aktuální rozvojový stav. Vycházíme z vývojových, fyziologických, poznávacích, sociálních a
emocionálních potřeb dětí.
2. Rodina jako partner
Rodina sehrává ve výchově dítěte nejdůležitější roli. Uvědomujeme si míru důležitosti rodiny, a proto
jsou v Justince rodiče důležitými partnery. Úkolem Justinky je rodinnou výchovu doplňovat.

Usilujeme o bezpečné prostředí, kde budou pečující osoby, rodiče a děti v úzké vazbě. Zásadní je
oboustranná důvěra, podpora a otevřenost. S rodiči komunikujeme na denní bázi a znamenají pro nás
důležitou zpětnou vazbu.
3. Vzdělávací oblasti
Justinka nemá dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině,vzdělávací charakter, přesto se zavazuje plnit výchovně – vzdělávací aktivity a vychází
z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a respektuje vzdělávací oblasti, které
jsou v něm zahrnuty:
Dítě a jeho tělo
● podpora tělesné zdatnosti dítěte
● neurosvalový vývoj
● fyzická pohoda dítěte
● pohybová a manipulační dovednost
● rozvoj jemné motoriky
● poznatky o svém těle a zdraví
● zdravé životní návyky a postoje
● sebeobslužné činnosti (hygiena, stolování)
● povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí
Dítě a jeho psychika
● duševní pohoda
● psychická zdatnost
● rozvoj intelektu
● rozvoj řeči a jazyka, porozumění
● sebepojetí, city a vůle
● kreativita, tvořivost, vynalézavost, řešení problémů
● základní předmatematické představy
Dítě a ten druhý
● vztahy k druhým – vrstevníci, dospělí
● vzájemná komunikace, spolupráce
● uplatňovat individuální potřeby a přání s ohledem na druhého
Dítě a společnost
● materiální i duchovní hodnoty
● kultura, umění
● společenská pravidla a návyky
Dítě a svět
●
●

elementární povědomí o okolním světě
základ pro otevřený a zodpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí a okolnímu světu

FORMY ČINNOSTÍ:
Výše zmíněné oblasti vzdělávání jsou zahrnuty do jednotlivých konkrétních každodenních činností.
Prolínají se celým dnem, týdnem a rokem. Představují vnitřně propojený celek. Činnosti jsou
různorodé a pestré. Řídíme se následujícím:
1. Tematické bloky
Vycházíme z jednotlivých integrovaných tematických bloků. Ty jsou vybírány s ohledem na období
roku. Každý měsíc zkoumáme nové téma, které je rozděleno na části po jednotlivých týdnech.
Tematické bloky zasahují do všech výše uvedených vzdělávacích oblastí. Základním východiskem
při sestavování tematických bloků je vycházet z reálného světa a předávat dětem užitečné a prakticky
využitelné podněty.
2. Spontánní aktivity versus řízená činnost
Spontánní hry jsou pro děti velice důležité ve spojitosti s jejich vlastním sebevyjádřením, objevováním
vlastní identity, individuality a fantazie. Proto procházejí plynule celým dnem podle aktuální potřeby
dítěte. Vzájemně se propojují s aktivitami řízenými. Didakticky řízená činnost probíhá individuálně či
skupinově a je motivovaná pedagogem.
3. Dramatická výchova
Dramatická výchova je na poli předškolního vzdělávání nezbytná, proto je důležitým prvkem Justinky.
Děti nabývají poznatků především na základě prožitých zkušeností a interakce se skupinou, na čemž
jsou postaveny činnosti dramatické výchovy. Oblíbená činnost je hra, která se v dramatické výchově
vyskytuje v širokém spektru. Formuje se sociální a osobnostní rozvoj. Je úzce propojena s hudební,
výtvarnou, estetickou a tělesnou výchovou.
4. Prožitkové učení
Jsme přesvědčeni, že nejlepších vzdělávacích výsledků se dá dosáhnout předáváním skutečných
zážitků. Žádné uměle vytvořené situace, ale skutečný život. Proto navštěvujeme reálná místa, kde si
dítě vše nejlépe prožije. (Nauka o přírodě probíhá v přírodě, čtenářská pregramotnost v knihovně atd.)

ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN:
Můj svět
●
●
●

naše školka
moje rodina
můj domov
Říjen

Podzim
●
●
●
●

znaky podzimu
podzim v přírodě – zahrada, les
barevný podzim
příprava na zimu

Ve zdravém těle zdravý duch
●
●

Prosinec
Mikuláš
vánoční tradice
jak udělat někomu radost
pečeme cukroví

Zimní království
●
●
●

Listopad

moje tělo a zdraví
jak vyzrát na nemoci

Vánoce
●
●
●
●

Září

Leden

zvířátka v zimě
zimní hry a sporty
půjdu k zápisu
Únor

Čas
●
●
●
●

roční období
minuty, hodiny
masopust, karneval
pranostiky
Březen

Jaro
●
●
●
●

Velikonoce
mláďátka
jarní květy na louce a na poli
měsíc knihy

Naše planeta Země
●
●
●
●

význam pobytu na čerstvém vzduchu
pěstování ovoce a zeleniny (pěstování
bylin)
duben – měsíc bezpečnosti)
pravidla silničního provozu

Naše vlast – náš domov
●
●
●

Duben

květen

historie naší země
povolání
maminky

Léto

Červen

● Den dětí
● letní květy
● Den otců
Cestujeme

Červenec

●
●
●
●

jedeme na dovolenou
exotická zvířata
mořský svět
doprava

Chalupáři
●
●

les
rostliny a houby

Srpen

