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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDŠKOLNÍM ZAŘÍZENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Předškolní zařízení je součástí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je určeno pro děti 
zaměstnanců JU v ČB. Předškolní zařízení je dvoutřídní s celodenním provozem v režimu 
poskytování služby péče o dítě v předškolním věku zajištěné ministerstvem práce a sociálních 
věcí, financované operačním programem Zaměstnanost, výzvou Podpora vybudování a provozu 
zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu. 
 
Adresa:  Šípková 1822/1, 370 05 České Budějovice 

Telefon:  +420 387 776 030 

   Kvítek 1: 734 269 030 

   Kvítek 2: 734 269 031 

E-mail:  dusakova@jcu.cz 

Web:   https://www.jcu.cz/o-univerzite/zazemi-a-sluzby/detska-skupina-ju 

Zřizovatel:  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 

                                           370 05 České Budějovice, IČ 60076658, DIČ CZ60076658 

Provozní doba: pondělí – pátek od 7:00 – 17:00 hodin 

Ředitelka:  Bc. Dušáková Magdalena 

Pedagogické zajištění: 

Kvítek 1 :  Mgr. Rzeszutková Eva 

   Mgr. Malečková Jana 

            Růžičková Anna 

Kvítek 2 :  Bc. Horelicová Lucie 

   Bc. Dušáková Magdalena 

Provozní pracovnice, chůva: 

   Rychteská Monika 

   Rzeszutková Renata 

Platnost dokumentu:  září 2016 – září 2018 
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CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 

Předškolní zařízení bylo vybudováno pro potřeby Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích z důvodu, aby se zaměstnanci mohli flexibilně vracet zpět na své pracovní pozice 

podle aktuálních potřeb jednotlivých fakult a dalších součástí JU v ČB. Zcela nová, moderní, 

patrová budova předškolního zařízení byla vystavěna z vlastních a dotačních zdrojů. Nedílnou 

součástí je parkoviště a uzavřená zahrada s herními prvky. 

Předškolní zařízení tvoří dvě samostatné třídy s celodenním provozem s kapacitou 20 a 10 

dětí. Prostory budovy jsou přizpůsobeny tak, aby maximálním způsobem zajišťovaly bezpečnost 

a potřeby dětí. Věkové složení dětí je od 1 roku do 7 let.  

Zařízení se nachází v sousedství areálu kampusu Jihočeské univerzity v klidné, okrajové 

části města, volně navazující na relaxační areál městský park - Stromovka. V sousedství se také 

nachází některé fakulty Jihočeské univerzity, které budou využívány předškolním zařízením. 

Okolí tvoří zástavba rodinných domů, zemědělský statek Zemědělské fakulty JU, areál parku 

Stromovka a prostranství kampusu JU. Budova byla postavena v průběhu roku 2016 

a zkolaudována v červenci 2016. 

K budově dětské skupiny patří také zatravněná zahrada. K pohybovým činnostem děti 

mohou využívat dětské prolézačky se skluzavkou, houpačkou a pískovištěm. Zahrada je uzavřená, 

oplocená a izolovaná od ruchu a zplodin z místních komunikací. Zahrada je místem klidu. Je 

přiměřeně zastíněná zděnými ploty a vzrostlou třešní, která poskytuje na jaře příjemnou vůni 

květů, v létě potřebný stín, na podzim barevnou scenérii padajícího listí a v zimě místo pro krmení 

ptáčků.  

Dětská skupina Kvítek nabízí dětem zaměstnanců Jihočeské univerzity nadstandardní péči 

a vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání. Svoji činnost zahájila 1. září 2016.  

Prioritou práce zaměstnanců dětské skupiny bylo nabídnout rodičům partnerství 

a  možnost navázání vztahu s pedagogy, aby společně připravili optimální prostředí pro 

rozvoj a  spokojenost dětí. 
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PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Věcné podmínky 

Předškolní zařízení je dobře materiálně vybaveno a umožňuje tak dosahovat klíčových 

kompetencí ve všech vzdělávacích oblastech. Disponuje dostatečně velkými prostory, které 

splňují hygienické i bezpečnostní podmínky.  V celé budově je podlahové vytápění, které 

umožňuje volný pohyb dětí přispívající ke zdravému vývoji nožní klenby, motoriky dětí a rozvoji 

smyslového vnímání.  Budova je z velké části prosklená a tím je prosvětlená a vzdušná. Prosklené 

stěny se dají podle aktuální potřeby a počasí zatemnit venkovními žaluziemi. V letních měsících 

se dají stěny otevřít a využívat souběžně vnitřní i venkovní prostory zařízení.  

 V přízemí se nachází společná šatna pro všechny děti, ze které lze projít od třídy skupiny 

Kvítek 1 s kapacitou 20 dětí nebo do chodby případně na zahradu.  Z chodby se prochází do patra 

budovy, kde se nachází třída skupiny Kvítek 2 s kapacitou 10 dětí. Veškeré vybavení je zcela nové 

a vychází z věkového složení dětí navštěvujících předškolní zařízení. Každé dítě má prostor pro 

práci, hru, odpočinek.  

 Ve třídách jsou k dispozici moderní technologie určené ke vzdělávání dětí. Didaktické 

pomůcky byly pořizovány podle nejmodernějších trendů tak, aby maximálně rozvíjely potenciál 

každého dítěte podle jeho individuálních možností. Plánujeme ještě zakoupení pece na keramiku 

určenou pro rozvoj jemné motoriky dětí, estetického vnímání a tvořivosti. Horizont pro zakoupení 

pece na keramiku jsou dva roky. Financována bude buď z dotačních, nebo vlastních zdrojů.  

 Chodba je únikovým východem a je využívána pouze k prezentaci prací dětí. Je 

nezastavěná a volně průchozí.  

Součástí přízemního patra je sociální zařízení pro zaměstnance a úklidová místnost. Dále 

pak oddělenou součástí třídy je kuchyň pro vydávání jídla, přípravu a servírování přesnídávek 

a svačin. Třída je rozdělena na místnost pro ukládání postýlek a lůžkovin a místnost pro zázemí 

zaměstnanců zařízení. Ze třídy se dá volně projít na uzavřenou zahradu s herními prvky. Třída je 

prostorná, dobře vybavená pro děti ve věku 1 rok – 3 roky. Nábytek splňuje všechny bezpečnostní 

parametry pro užívání. Hračky a didaktické pomůcky jsou uloženy ve skříňkách tak, aby 

umožňovaly dětem volný přístup a rozvíjely se tak jejich sebeobslužné kompetence. Ve třídě 

Kvítek 1 se stravují všechny děti navštěvující předškolní zařízení.  
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V patře se nachází kancelář předškolního zařízení, sklad pomůcek, sociální zařízení pro 

zaměstnance a třída Kvítku 2 s kapacitou 10 dětí. Třída je dostatečně prostorná, před ní je umístěn 

interaktivní stůl, který slouží ke vzdělávání dětí a umožňuje skupinovou práci. Součástí třídy je 

sociální zařízení pro děti a místnost pro ukládání postýlek a lůžkovin. Třída je dobře materiálně 

vybavena pro vzdělávání dětí ve věku 3 – 6 let. V současné chvíli není potřeba žádná velká 

investice do doplnění materiálního vybavení. Drobné věci se budou pořizovat z částek na provoz 

zařízení. Ve třídě Kvítek 2 jsou děti vedeny i k péči o zvířata. Starají se o šneka afrického, ježka 

bělobřichého, morče a zakrslého králíka.  

Ve třídě není dostatek bezpečného prostoru pro volný pohyb dětí. Ten je nutné směřovat 

buď do třídy Kvítek 1, nebo ven. V plánu je využití sportovišť a sportovního zařízení Jihočeské 

univerzity. Vzhledem k plánované rekonstrukci vnitřních prostor sportovního zařízení budeme 

moci zahájit příslušná jednání až ke konci roku 2017.  

Venkovní zahrada splňuje podmínky pro rozvoj hrubé motoriky dětí, zvládání koordinace 

a pohybu. Děti mají k dispozici pískoviště a prostor s herními prvky, klouzačkou a houpačkou. Na 

zahradě jsou vysázeny jedlé keře a stromy. V budoucnu bychom chtěli ve spolupráci 

s Přírodovědeckou fakultou JU a Biologickým centrem vybudovat „živou přírodní zahradu“.  

Jednání o projektu jsou naplánována na jaro 2017. Horizont vybudování jsou 2 roky, financována 

bude z vlastních zdrojů.  

Budova má plochou, rozlehlou střechu, kterou bychom v budoucnu rádi využili pro další 

rozšíření vzdělávání dětí a to prožitkovou metodou. Vybudování zelené střechy, případně 

umístění včelího úlu by sloužilo pro získávání kompetencí v oblasti environmentální výchovy. 

 

 

  



 

5 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Dětská skupina JU – „Kvítek“  
Šípková 1822/1  
CZ - 370 05 České Budějovice 

 

Vyřizuje: 
Bc. Dušáková Magdalena, ředitelka 
T/ +420 606 600 520 
E/ dusakova@jcu.cz 
www.jcu.cz 

Životospráva 

Pitný režim je poskytován během celé doby provozu zařízení. Děti jsou vedeny 

k  sebeobsluze, ale také je jim pití nabízeno. Stravování dětí je zajišťováno dvojím způsobem. Pro 

děti do dvou let  je nabízena možnost donášení vlastního jídla. Pro děti od dvou let a děti, které 

nemají žádné zdravotní problémy,  je stravování zajišťováno menzou, která je součástí  Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, podle vyhlášky o školním stravování a s přihlédnutím 

k zásadám zdravého stravování. Nedodržujeme spotřební koš, ale z nabídky jsou vybírána 

přednostně zeleninová jídla a jídla dle zdravého životního stylu, která minimálně zatěžují dětský 

organismus. K jejich přípravě je přistupováno s ohledem na věkové složení dětí a jejich stravovací 

specifika. Denně děti dostávají čerstvé ovoce a zeleninu. Děti mají možnost výběru a ovlivnění 

velikosti porce jídla, jsou také maximálně vedeny k rozvoji sebeobsluhy a osvojení si zásad 

a kultury stolování. K jídlu jsou děti motivovány, je jim zdůrazňován  jeho důležitý přínos pro 

jejich zdraví. Děti do jídla nenutíme. Mohou ovlivnit velikost porce, případně si vybrat pouze 

některé části chodu. Při každodenní komunikaci s rodiči zjišťujeme případná jejich individuální 

přání a stravovací návyky.  

 Dětem jsou denně nabízeny pohybové aktivity s ohledem na jejich věková specifika. Při 

pobytu venku děti seznamujeme se zásadami bezpečného pohybu po veřejných komunikacích. 

Společně s dětmi utváříme pravidla, která následně dodržujeme.  Při organizovaném pobytu 

venku mají děti reflexní vesty. Nabízíme dětem také možnost volného pohybu jak na zahradě, tak 

ve Stromovce, kde si osvojují kompetence vedoucí ke zvládání nerovností v terénu a další 

kompetence v oblasti hrubé motoriky a environmentální výchovy. V letních měsících budeme 

řízené činnosti směřovat především ven. Pobyt venku omezujeme pouze v době mrazů od -5 

stupňů, silném větru a dešti.  

 Maximálně respektujeme individuální fyziologické potřeby dětí. Dětem se zvýšenou 

potřebou spánku je umožněno kdykoliv odpočívat buď ve třídě, nebo případně v kočárku venku 

na zahradě, kde je dohled zajištěn prosklenými stěnami třídy. Dětem se sníženou potřebou spánku 

je po uplynutí přibližně 45 minut odpočinku na lůžku nabízena klidová činnost, individuální práce 

a další činnosti, které neruší ostatní děti.  
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Psychosociální podmínky 

 Usilujeme o vytvoření bezpečného prostředí  plného důvěry tak, aby se děti cítily dobře. 

Respektujeme individualitu každého dítěte a jejich specifické potřeby. Efektivní komunikací 

posilujeme u dětí zájem o činnosti, utváření přátelství mezi dětmi a upevňování prosociálního 

chování.  

 Dětem je nabízena činnost s možností samostatného výběru. Efektivní komunikací 

usilujeme o posílení sebedůvěry dětí.   

 Při adaptaci dětí nabízíme možnost pozvolného zvykání si na prostředí a na režim zařízení 

společně s rodiči. Postupným odloučením od rodičů usnadňujeme dětem zvládání emocí při 

začleňování se do kolektivu.  

Cizojazyčně mluvícím dětem, se snažíme poskytnout maximální podporu. Všechny 

učitelky jsou schopny se domluvit v anglickém jazyce a pro děti, které nemluví anglicky, je 

k dispozici asistentka z řad studentů, která ovládá  rodilý jazyk dítěte. Děti vedeme 

k multikulturní výchově a respektujeme specifika různých národností a jejich zvyků.  

 Před zahájením docházky se snažíme vstupním dotazníkem získat co nejvíce informací 

o dítěti a jeho potřebách.  

V přístupu k dětem se opíráme o Maslowovu pyramidu lidských potřeb.  

Společně s dětmi tvoříme pravidla a následně ověřujeme jejich funkčnost. Je nutné 

pravidla upevňovat  a v průběhu roku je postupně doplňovat.  

V dětech podporujeme vzájemný respekt, toleranci, ohleduplnost, oboustranný vztah 

důvěry a spolupráce.  
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Podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

V souladu s novelou školského zákona se  naše předškolní zařízení snaží vytvořit takové 

podmínky, které budou vyhovovat i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Naše zařízení 

spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), s nimiž konzultujeme podezření 

na opožděný či nedostatečný  kognitivní či fyziologický vývoj, a stejně tak mapujeme děti, které 

jeví známky nadaného dítěte. Aktivně jsme navázali spolupráci se společností pro nadané děti 

Mensa ČR. Společně se školskými poradenskými zařízeními jsme schopni definovat podpůrné 

prostředky, pomůcky a metody, které dítěti umožní jeho maximální rozvoj, eliminují či 

vykompenzují případný handicap a pomohou dítěti se zapojením do kolektivu. Mezi základní 

podpůrné prostředky, které jsme schopni nabídnout, patří vytvoření individuálního vzdělávacího 

plánu a zajištění osobního/pedagogického asistenta. Díky dostatečnému počtu pedagogických 

pracovníků, je zajištěn individuální přístup a tím i včasná diagnostická depistáž případných obtíží 

nebo nadání. Také se nabízí možnost využití spolupráce s katedrou primární pedagogiky 

a  katedrou psychologie.  

Výhodou našeho zařízení ve vztahu k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami je 

skutečnost, že někteří z našich zaměstnanců mají vzdělání z oblasti speciální pedagogiky a navíc 

i praktické zkušenosti s prací s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Tato skutečnost je 

důležitá z hlediska screeningu a znalosti specifického přístupu a metod práce s dětmi se 

specifickými vzdělávacími potřebami (vzdělání logopedického asistenta Bc. Dušáková M.) 

Součástí naší filozofie, na níž je postavený plán vzdělávání, jsou také prvky Montessori 

pedagogiky, která byla původně vytvořena právě pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Právě metody montessori přístupu jsou tím stěžejním, co můžeme všem dětem se specifickými 

vzdělávacími potřebami nabídnout při zvládání jejich obtíží a pomoci tak k dosažení maximální 

možné úrovně jejich vývoje. Dále pak také metoda NTC Learningu, kterou studují postupně 

všechny pedagogické pracovnice, by měla zajistit vyrovnávání v oslabených oblastech dětí se SVP 

a efektivně rozvíjet nadané děti.  

  Naší velkou výhodou je nadstandardní technická vybavenost, kdy děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami (např. děti s omezenou motorikou horních končetin, zrakovým či 

sluchovým postižením apod.) mají možnost využívat ke svému vzdělávání a vývoji interaktivní 

tabuli a interaktivní stůl, které jim mohou zčásti pomoci kompenzovat jejich omezení.  
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Obě třídy disponují řadou vzdělávacích her a her k podpoře smyslového a kognitivního 

vývoje dětí a také montessori pomůckami. 

V současné chvíli vzhledem k  stavebním dispozicím budovy by byl problém přijmout dítě, 

které by se pohybovalo na invalidním vozíku. Tuto skutečnost   budeme řešit v případě aktuální 

potřeby. Vozík by se sice do Kvítku 1 dostal, ale prostor toalet a prostor u umyvadel je příliš malý, 

aby se tam mohlo dítě na vozíku bezpečně pohybovat. U toalet také nejsou madla, kterých by se 

dítě mohlo chytit. 

 

Podmínky pro nadané děti 

 Naše zařízení se zapojilo do programu na podporu nadaných dětí se společností Mensa, 

která je mezinárodní organizací sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace (tedy 

s IQ nad 130). 

Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje 

rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC 

pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. Nejvýznamnějším 

přínosem pro účastníky všech mensovních akcí bývá však přátelské prostředí a inspirující 

atmosféra. 

 NTC Learning: NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, 

která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském 

věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech 

neuronových synapsí do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument 

se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali významnou pozornost efektivitě učení 

a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již 

pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté 

důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let. 

Mensa ČR využila příležitosti nabídky spolupráce ze strany Mensy International – 

jmenovitě týmem odborníků vedeným lékařem Dr. Rankem Rajovićem – k spoluúčasti na 

unikátním projektu rozvoje rozumových schopností dětí v předškolním věku. Autoři nazývají 

http://casopis.mensa.cz/
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=36
http://www.logickaolympiada.cz/
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc--metoda
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=ntc--metoda
http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd
http://www.mensa.cz/testovani-iq
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metodu NTC System of Learning. Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině 

s názvem „Nikola Tesla Centre“ - odtud zkratka NTC. 

 Pokud některé z dětí projeví známky nadaného dítěte společně s rodiči a s PPP začneme 

pro něj tvořit individuální vzdělávací plán.  Při jeho tvorbě budeme aktivně spolupracovat 

s odborníky a Mensou ČR. 

 

Podmínky pro děti od 1 roku 

Předškolní zařízení je určeno pro děti od 1 roku. Pro nejmenší děti navštěvující DS Kvítek 

jsou vytvořeny podmínky pro celodenní péči respektující zejména jejich individuální fyziologické 

potřeby, které jsou v tomto období nejdůležitější.  

V umývárně je k dispozici přebalovací pult a sprchový kout. Pleny, vlhčené ubrousky, 

krémy a další hygienické pomůcky si rodiče nosí sami. Je to zejména z důvodu, že každému dítěti 

vyhovuje jiný přípravek, značka apod. Rodiče jsou průběžně informováni, pokud je potřeba něco 

doplnit. 

Stravování si mohou rodiče zvolit buď z menzy, která je součástí Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích, podle vyhlášky o školním stravování a s přihlédnutím ke zdravému 

stravování, nebo je možnost nosit jídlo vlastní. Toto jídlo je poté uchováváno v lednici sloužící 

pouze pro děti a ohříváno maximálně možně šetrně ve vodní lázni. Při stolování mohou děti jíst 

u stolu nebo v jídelní židličce.  

 Dětem se zvýšenou potřebou spánku je umožněno kdykoliv odpočívat. K odpočinku jsou 

nabízena lehátka, případně kočáry a matrace. Během léta je možnost odpočinku v kočáře venku 

na zahradě, kde je dohled zajištěn prosklenými stěnami třídy. V DS Kvítek je k dispozici polohovací 

kočár pro dvojčata. Rodiče mají také možnost přivézt vlastní kočáry, odrážedla apod. a ponechat 

je přímo v budově, kde jsou pod nepřetržitým dohledem.  

Prostory budovy jsou přizpůsobeny tak, aby maximálním způsobem zajišťovaly 

bezpečnost a potřeby dětí. Třída je vybavena i pro potřeby jednoletých dětí, a to ohrádkou, 

odstrkovadly, hračkami odpovídajícími věku. Z důvodu bezpečnosti jsou všechny hrany chráněny 

ochrannými kryty. 

https://www.mensa.rs/iq/sigovi/ntc/sistem-ucenja/first-part/
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ORGANIZACE 

 Organizace dne probíhá libovolným přicházením dětí do skupiny během celého dne tak, 

aby to maximálním způsobem vyhovovalo rodičům. Tím se snažíme vyjít vstříc potřebám 

zřizovatele a minimalizovat dobu, kdy je dítě odloučeno od rodičů.  

 Zahájení provozu je od 7:00 hodin. V ranních činnostech probíhá volná hra, individuální 

práce s dětmi. V čase od 9:00 hodin děti svačí. Následuje řízená činnost s nabídkou různorodých 

činností. V 10:00 hod se děti připravují na pobyt venku. V 11:15 hod. začíná čas podávání oběda. 

Následuje odpočinek s respektováním individuálních potřeb dětí.  Dětem je nabízen dostatek 

prostoru a času k dokončení činností. Ve 14:15 hodin je podávána odpolední svačina. Od 15:00 

hodin probíhají zájmové kroužky, ostatním dětem jsou nabízeny rozmanité činnosti případně 

volná hra, pobyt na zahradě. Děti se postupně rozcházejí domů. Provoz zařízení je ukončen  

v 17:00 hodin. Časový harmonogram je flexibilně upravován podle potřeb dětí a provozu DS.  

 Organizace provozu je zakotvena v samostatném dokumentu Organizační řád DS Kvítek, 

který nahrazuje školní řád. (viz. Příloha č. 1) 

 Děti jsou do dětské skupiny přijímány podle volné kapacity a pořadníku zaslaných 

registračních listů. Hlavním kritériem je datum zahájení docházky (kritéria pro přijímání viz. 

Příloha 7). O přijetí dětí jsou rodiče informováni rozhodnutím o přijetí.  

              Kapacita třídy Kvítek 1 je 20 dětí ve věku od 1 roku do  3 let. Ve třídě pracují tři pedagogické 

pracovnice na plný úvazek. Do třídy docházejí i studentky na odbornou praxi z PF, ZSF, TF. V péči 

o děti pomáhá i provozní pracovnice s kvalifikací chůva pro děti do zahájení školní docházky.  

Ve školním roce 2017/2018 bude tato třída naplněna dětmi ve věku 3-7 let.  

 Prioritou práce je především vytvoření pohodové a bezpečné atmosféry, naplňování 

fyziologických potřeb dětí a získání kompetencí především v oblasti hygieny, zvládání 

sebeobsluhy, rozvoj hrubé motoriky, komunikačních dovedností, logopedická prevence.  

 Dostatek  pečujících osob umožňuje individuální přístup ke každému dítěti, respektování 

jeho potřeb, možnost maximálním způsobem rozvíjet jeho individualitu a dosahování kompetencí 

podle jeho možností.  

 Dětem jsou nabízeny činnosti s ohledem na jejich věková a vývojová specifika. Denně jsou 

zařazovány pohybové aktivity pro rozvoj hrubé motoriky  spojené s říkankou pro motivaci dětí 



 

11 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Dětská skupina JU – „Kvítek“  
Šípková 1822/1  
CZ - 370 05 České Budějovice 

 

Vyřizuje: 
Bc. Dušáková Magdalena, ředitelka 
T/ +420 606 600 520 
E/ dusakova@jcu.cz 
www.jcu.cz 

a rozvoj komunikačních dovedností a pohybově – hudební činnosti. U některých činností jsou 

využívány prvky Montessori pedagogiky. Ve výtvarných činnostech se děti seznamují 

s výtvarnými technikami a rozvíjí jemnou a hrubou motoriku. V případě vhodného počasí denně 

následuje pobyt venku. Při odpočinku je dětem pouštěna relaxační hudba,  usilujeme o zklidnění 

a uvolnění celého těla. Děti nenutíme do spaní. Postupně budeme připravovat vzdělávací projekty 

společně se skupinou starších dětí.  

Dětská skupina Kvítek 2 má kapacitu 10 dětí ve věku 3 – 7 let. Ve školním roce 2017/2018 

bude kapacita této třídy naplněna dětmi ve věku 1 – 3 roky. V této skupině je stejný režim dne, 

jako ve skupině Kvítek 1. Třídu Kvítek 2 vedou dvě pedagogické pracovnice. Děti jsou cíleně 

připravovány na vstup do základní školy a zahájení povinné školní docházky. Pro děti v posledním 

roce před zahájením školní docházky jsou vypracovávány individuální vzdělávací programy, které 

vyrovnávají případné rozdíly v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Tímto chceme minimalizovat 

riziko vzniku specifických poruch učení. 

Od pondělí do pátku jsou dětem nabízeny tyto zájmové kroužky: 

pondělí od 8:00 – 11: 00 hod  probíhá výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím 

Will  Westra. Tento zájmový kroužek je zpoplatněn a v celé 

výši hrazen rodiči. (viz. Příloha 2) 

pondělí   od 15:00 hod   kroužek Kuchaříků (viz. Příloha 3)  

úterý        od 15:00 hod   kroužek Šikovné ručičky (viz. Příloha 4) 

středa      od 15:00 hod   Divadélko Kvítek (viz. Příloha 5) 

čtvrtek     od 15:00 hod   Cvičeníčko (viz. Příloha 6)  

pátek        od 8:30 – 10:00 hod  (každý první pátek v měsíci) Muzikoterapie  

Se skupinou starších dětí se průběžně  účastníme různých kulturních akcí  i mimo naše 

zařízení a pro děti mladší pořádáme akce přímo v budově.  Se skupinou dětí, které dosáhnou 4 let 

do září, budeme navštěvovat od měsíce dubna předplavecký kurz v Plaveckém stadionu  v ČB. 

V rámci oslavy Mezinárodního dne dětí připravíme „Pohádkovou cestu Stromovkou“ s možností 

nocování v zařízení DS. V měsíci červnu pojedou děti starší 3 let na „Školu v přírodě“. K získávání 

kompetencí v environmentální oblasti využíváme pravidelné návštěvy zemědělského statku 
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ZF  JU. Na dobu letních prázdnin budeme připravovat tematicky zaměřený příměstský tábor. Na 

závěr školního roku pak „Zahradní slavnost“, která bude rozloučením s dětmi, které odcházejí 

do ZŠ.  

V budoucnu budeme připravovat projektové dny zaměřené na upevnění vztahů mezi 

dětmi z Kvítku 1 a Kvítku 2. Budou zaměřeny na spolupráci a prosociálnost.  

Pravidelně připravujeme setkání s rodiči, především v období tradičních svátků. 

Počet pedagogických pracovníků se navyšuje podle počtu dětí, tzn. 1- 6 dětí jeden 

pedagogický pracovník, 7 – 12 dětí dva pedagogičtí pracovníci a 13 – 20 dětí tři pedagogičtí 

pracovníci  samostatně pro každou třídu DS.  V době od 8:30 – 15:30 je ve třídě plný počet 

pedagogických pracovníků. 

 

ŘÍZENÍ PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ  

 Řízením předškolního zařízení byla pověřena Bc. Dušáková Magdalena, která plně splňuje 

podmínky pro výkon funkce ředitelky předškolního zařízení.  

 Ředitelka je pověřena administrací projektu, kterým je předškolní zařízení financováno.  

Operační program Zaměstnanost, název výzvy: Podpora vybudování a provozu zařízení péče 

o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu. Číslo výzvy 03_15_035. Název 

prioritní osy: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.  

Dále je pověřena vedením zaměstnanců Dětské skupiny Kvítek a zajištěním provozu DS. 

Začínající pedagogy vede k plánování činností a následné evaluaci. Na pravidelných osobních 

konzultacích, každých čtvrt roku hodnotí individuálně dané období společně s pedagogem 

metodou sebehodnocení a efektivní komunikace. Aktivně nabízí profesní podporu a vedení.  

Podporuje profesní vzdělávání pedagogů, aktivně je zapojuje do účastí na vzdělávacích 

seminářích a workshopech. Před zahájením provozu proběhlo seznámení s Montessori 

pedagogikou pod vedením paní Mgr. Křikavové I., která se zaměřila na vývojová specifika dětí od 

1 do 2 let věku dítěte.  

 Na pravidelných poradách (poslední pondělí v měsíci od 17:00 hod) pracovníci společně 

hodnotí uplynulé období a plánují výhled do dalšího časového horizontu. Každé čtvrtletí probíhá 



 

13 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Dětská skupina JU – „Kvítek“  
Šípková 1822/1  
CZ - 370 05 České Budějovice 

 

Vyřizuje: 
Bc. Dušáková Magdalena, ředitelka 
T/ +420 606 600 520 
E/ dusakova@jcu.cz 
www.jcu.cz 

sebehodnocení zaměstnanců, které je individuálně konzultováno na osobních setkáních 

s ředitelkou zařízení. 

 Zastupováním v době nepřítomnosti ředitelky předškolního zařízení je pověřena Mgr. 

Rzeszutková Eva.  

Po ukončení  prvního roku provozu předškolního zařízení bude vypracována zpráva 

o činnosti a od ní se bude odvíjet plánování pro další školní rok. Bude využita metoda SWOT 

analýzy a metoda myšlenkové mapy pro další plánování.  

 

Personální a pedagogické zajištění  

Provozní pracovnice, chůva: Renata Rzeszutková, pracovní doba od 6:30 – 15:00  

Zajišťuje dovoz ranních přesnídávek služebním autem. Vydávání stravy, zajišťování pitného 

režimu. Příprava a úklid postýlek pro odpočinek dětí. Praní ložního prádla. Provozní úklid během 

dne. Pomoc při zajišťování hygieny dětí.  

Pedagogické pracovnice DS Kvítek 1:  

Mgr. Rzeszutková Eva – pedagog volného času, student celoživotního vzdělávání oboru Učitelství 

pro mateřské školy, plánované ukončení leden 2018 

Mgr. Malečková Jana - pedagog volného času, student celoživotního vzdělávání oboru Učitelství 

pro mateřské školy, plánované ukončení leden 2018 

Růžičková Anna – kurz chůva pro děti do zahájení školní docházky, studentka PF JU – učitelství 

pro mateřské školy, plánované ukončení studia září 2017 

Pedagogické pracovnice DS Kvítek 2:  

Bc. Horelicová Lucie – Sociální práce ve veřejné zprávě, studium pro asistenty pedagoga 

v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, VŠERS – studium speciální pedagogiky, 

student ZSF JU obor rehabilitační a psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, 

plánované ukončení studia 2018 

Bc. Dušáková Magdalena – PF JU učitelství pro mateřské školy  

Asistentka – jazykové bariéry dětí: Zampino Pamela – studentka FF JCU, obor: Italský jazyk 
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Spoluúčast rodičů 

 Pro rodiče jsou připravovány rodičovské schůzky minimálně dvakrát do roka, kde se řeší 

požadavky rodičů, uplynulé období a plány akcí do dalšího období.  

 Společně s rodiči jsou připravovány projektové dny zaměřené především na tradiční 

svátky v roce.  

 S rodiči je konzultován ŠVP formou jejich připomínek a podnětů. Společně s dětmi mohou 

trávit čas v zařízení i během provozu DS. Rodiče budou zapojováni do dalšího rozšiřování činností 

DS podle svého profesního zaměření na JU a časových možností.  

 Pro rodiče bude vytvořen dotazník hodnocení proběhlého školního roku s možností 

sdělení jejich postřehů, přání a potřeb.  

 Pedagogické pracovnice individuálně informují rodiče o proběhlém dnu.  

 Rodiče byli přizváni jako partneři při tvorbě vzdělávacího programu.  
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CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  

Dětem mladším tří let je věnována individuální péče v oblasti zajištění fyziologických 

potřeb tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Jsou respektována vývojová specifika raného 

dětství. 

Děti starší tří let jsou vzdělávány podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního 

vzdělávání jako v běžné mateřské škole. Práce v těchto skupinách maximálně rozvíjí dětskou 

fantazii, tvořivost, podporuje samostatnost a podílí se přirozenou cestou na vytváření vztahu mezi 

mladším a starším kamarádem. Podle vypracovaného ŠVP PV si děti osvojují klíčové kompetence 

s ohledem na individualitu každého dítěte.  

Pro děti, které jsou nejstarší a mají před sebou zahájení povinné školní docházky, je 

vypracován individuální vzdělávací plán, který je zaměřen na co nejpřirozenější vstup do základní 

školy. V tomto období jsou na děti kladeny vyšší nároky především v oblasti volních vlastností, 

jsou vedeny k plnění pravidelných povinností a podněcovány ke zvídavosti, zájmu o vzdělávání 

a ke kritickému myšlení. 

   Naším cílem je vytvořit pro děti příjemné a podnětné  prostředí, ve kterém se budou moci 

plně rozvíjet. Zároveň chceme být místem, kam se budou děti každý den rády vracet. Jelikož naše 

zařízení navštěvují i děti mladší dvou let, je naší prioritou poskytnout dětem pocit bezpečí a jistoty 

a co nejsnazší adaptaci na nové prostředí. 

Cílem naší práce je nenásilným, hravým a zajímavým způsobem seznamovat děti 

s okolním světem, jeho zákonitostmi a rozmanitostmi. Podporovat jejich zájem učit se novým 

věcem, rozvíjet komunikační dovednosti. Snažíme se být dětem partnery a průvodci na jejich cestě 

k socializaci a utváření jejich osobnosti. Dbáme zejména na budování zdravého sebevědomí 

a sebehodnocení, respektu k druhým lidem, umění kompromisu a řešení problémových situací. 

Důraz klademe také na význam spravedlnosti, solidarity, pomoci, na společnou tvorbu 

a dodržování pravidel. Dále se snažíme vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti. 

Naši dětskou skupinu navštěvují i děti z bilingvních či cizojazyčných rodin, čímž se děti 

přirozeně učí toleranci k jiným kulturám a získávají motivaci k učení cizích jazyků. Snažíme se 

poskytnout dětem z cizojazyčných rodin maximální možnou podporu a pomoc při jejich adaptaci 

a začlenění do kolektivu (např. asistent hovořící jejich rodným jazykem, augmentativní 

komunikace, prvky strukturovaného učení atd.). 
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Vytvořeným ŠVP chceme děti připravit nejen na život ve společnosti, ale také na vstup do 

základní školy. S dětmi se tedy věnujeme rozvoji grafomotoriky, předčtenářských dovedností 

a předmatematických  představ a řečových schopností. Rozvíjíme také fyzickou kondici, 

hrubou a jemnou motoriku a celkovou koordinaci těla. Podporujeme zájem o učení se novým 

věcem a rozšiřování povědomí o světě kolem nás. Nabízenými činnostmi usilujeme o to, aby 

během nich bylo zapojeno co nejvíce smyslů. Aktivity se snažíme vybírat tak, aby efektivně vedly 

k rozvoji kognitivních funkcí, psychických funkcí, komunikačních dovedností a emocí. 

Důležitý je pro nás přátelský přístup a vztah založený na vzájemném respektu a důvěře. 

Díky práci s početně menší skupinou dostávají děti dostatek prostoru pro své otázky, 

sebevyjádření a sdílení svých pocitů a zážitků. Individuální přístup ke každému dítěti je pro nás 

jedním ze stěžejních bodů naší práce. 

V rámci realizace cílů naší práce hraje hlavní roli tvořivý přístup (partnerský přístup, kdy 

učitel reaguje na chování dítěte, respektuje dítě a jeho názory, umí uznat vlastní chybu atd.). 

Metody práce, které využíváme, jsou především prožitkové učení, projektové učení, práce 

ve skupině a individuální práce. Minimalizujeme frontální výuku a nabízíme činnosti tak, aby děti 

zaujaly. Dále využíváme prvky Montessori pedagogiky, které využíváme nejvíce u dětí mladších 

tří let. Diagnostikou a cíleným pozorováním se snažíme včas podchytit a řešit případné vývojové 

odchylky. Nedílnou součástí kvalitního předškolního vzdělávání je úzká spolupráce s rodiči. 

S rodiči vždy ochotně komunikujeme, sdělujeme si vzájemné postřehy a návrhy. Rodiče jsou pro 

nás partnery, jejichž názor je pro nás důležitý, respektujeme ho a snažíme se vždy dosáhnout 

společného cíle. 

Loga jednotlivých fakult, která jsou uvedena u každého integrovaného bloku, značí, že 

v tomto období budeme intenzivně spolupracovat s uvedenými fakultami. Budeme se snažit je 

aktivně zapojit do vzdělávání dětí a využívat všechny dostupné prostředky ke vzdělání, která 

nabízejí. Není specifikováno, jak bude spolupráce probíhat, protože fakulty nabízí možnosti 

spolupráce v mnoha směrech a různých forem. To bude aktuálně rozpracováno v třídních plánech.  
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VZDĚLÁVACÍ OBSAH  

Název integrovaného bloku:  

  

Podzimní putování s kvítkem 

Témata: Naše školka, školička, ta je jako kytička.  
                  Příroda kolem nás, odkvétá a měří čas.  
                  Loučíme se s podzimem, brzy usne celá zem.  
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Během prvních tří měsíců nás čeká nejdůležitější a také asi nejtěžší úkol a tím je adaptace 

dětí na nové prostředí a nové tváře. Děti se postupně nenásilnou a hravou formou seznamují 

s novým prostředím školky, režimem dne, s novými kamarády a pravidly, která během školního 

roku budeme společně tvořit a usilovat o jejich dodržování. Snažíme se o co nejpřirozenější 

adaptaci na pobyt ve školce a zvládnutí odloučení od rodičů. Budeme vytvářet nová dětská 

přátelství a efektivně je podporovat.  

 Společně budeme poznávat podzimní období – seznámíme se se změnami v přírodě 

(opadávání a žloutnutí listí), střídavým počasím (slunce, déšť, mlha, vítr), plody (šípky, kaštany, 

žaludy, jeřabiny, houby), zvířaty (žijícími v lese, ptáky) a činnostmi typickými pro toto období 

(sklízení zahrad a polí, sběr hub a lesních plodů, pouštění draků, zamykání zahrady, podzimní 

slavnost, dušičky, svátek sv. Martina). Pomalu se loučíme s podzimem a připravujeme se na 

nadcházející zimu. Uspořádáme Helloweenskou party společně s tvořením a vařením z dýní.  

Záměry: 

 seznámit děti návzajem mezi sebou a se zaměstnanci školky 
 seznámit děti s prostorami školky a přilehlou zahradou 
 seznámit děti s jednotlivými místnosti v budově školky, charakteristika těchto místností 
 vysve tlovat a ukazovat si, jake  situace a ktera  mí sta pro na s mohou by t nebezpec na  

(otevr ena  okna a dver e, rozlita  voda nebo pole vka na podlaze, mokra  klouzac ka, silnice) 
 vybrat si vlastní  místo v šatně, pr i stolova ní , pr i spaní  
 spolec ne  tvor it pravidla spolec ne ho souz ití  v de tske  skupine   
 sezna mit de ti se zme nami podzimní  pr í rody 
 sledovat změny podzimního počasí a umět je pojmenovat 



 

18 

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Dětská skupina JU – „Kvítek“  
Šípková 1822/1  
CZ - 370 05 České Budějovice 

 

Vyřizuje: 
Bc. Dušáková Magdalena, ředitelka 
T/ +420 606 600 520 
E/ dusakova@jcu.cz 
www.jcu.cz 

 poznávat něteré lesní plody a plody zahrad a polí, umět některé pojmenovat 
 poznávat některá lesní zvířata a umět některá pojmenovat 
 seznámit se změnami v přírodě typickými pro podzim 
 utvářet v dětech kladný vztah k přírodě  
 osvojit si zásady bezpečného pohybu po pozemních komunikacích 
 zvládat chůzi ve dvojicích a nerovnosti v terénu 
 rozví jet pr edstavivost a fantazii 
 rozví jet a upevn ovat prosocia lní  chova ní  
 rozví jet jemnou i hrubou motoriku 
 zí skat pove domí  o tradicí ch tohoto období , aktivne  je proz í t  
 sezna mit se s tradicí  Helloweenu  

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

1. Dítě a jeho tělo 
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
 postupné zvládání sebeobsluhy 

2. Dítě a jeho psychika 
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, umět vyjádřit své přání 

a potřebu 
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních),                     

kultivovaného projevu 
 dramatizace pohádek -verbálně i neverbálně  
 posilování všech smyslů 
 rozvoj tvořivosti 

3. Dítě a ten druhý 
 tvoření pravidel chování ve vztahu k druhému 
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, upevňování vztahů 

v rodině  
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.), pomoc druhému  
 

4. Dítě a společnost 

 utváření pravidel společenského soužití  
 začlenit se do kolektivu  
 seznamování se světem ostatních lidí, národností, tradicemi  

5. Dítě a svět 
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu 
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Nabídka činností: 

 volná hra 
 řízené činnosti – tvořivé, hudební, pohybové 
 motivační činnosti  
 logopedická prevence, gymnastika mluvidel 
 vyprávění, zpěv 
 prosociální hry 
 dramatizace pohádek 
 procházky a pozorování přírody 
 praktické činnosti 
 kolektivní hry na orientaci v prostoru 
 pohybové aktivity pro rozvoj hrubé motoriky  
 experimenty s různými materiály 
 tupování houbičkou  
 muchlání papíru 
 trhání papíru 
 modelování z plastelíny 
 obtiskování – ruce, prsty, nohy, jablka, hrušky, brambory, listy 
 lepení 
 čmárání 
 rozfoukávání barev 
 rozmývání barev 
 zpěv písní 
 tanečky 
 hra na hudební nástroje 
 hra na tělo 
 procvičování mluvidel – napodobování zvuků zvířat, přírody, dopravních prostředků 
 pohybové aktivity v areálu Stromovky a kampusu JU  
 odpočinkové činnosti – četba knih, poslech audioknih a relaxační hudby, kinetický písek 
 dramatizace 
 prosociální hry (zlepšování komunikace a společenského chování, rozvíjení ohleduplnosti, 

pěstování kamarádských vztahů a tolerance)  
 kooperativní činnosti ve dvojicích 
 hra na dětském hřišti školky 

 
Děti starší tří let:  

 střihání, lepení 
 práce s barvami podle pokynů 
 konstruktivní činnosti 
 modelování podle zadání  
 práce s přírodninami a plody podzimu 
 třídění podle pokynů 
 výroba piktogramů pravidel 
 vyhledávání ponaučení v mluveném slově 
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 pracovní listy na rozvoj zrakového vnímání 
 logické hry 
 rozlišování všemi smysly, popis  
 samostatný přednes, zpěv, dramatizace, rytmizace 
 využití přírodnin k rozvoji matematické a čtenářské pregramotnosti 
 zpěv s doprovodem hudebních nástrojů 
 rytmizace  
 hra na hudební nástroj 
 ranní rozcvičky 
 tanečky 
 rytmizace jednoduchých říkadel 
 pracovní list, plnění úkolů podle zadání  
 práce s knihou, encyklopedií 
 spolupráce s přírodovědeckou fakultou 

 
 
Kompetence: 

 dítě bude znát své jméno, jména některých svých kamarádů, jména učitelek 
 dítě pozná samo sebe podle fotografie 
 dítě pozná své místo v šatně, u stolu, svoji postel 
 dítě se bude orientovat v budově a na přilehlé zahradě 
 dítě bude znát a respektovat pravidla soužití ve skupině 
 dítě bude umět spolupracovat v kolektivu 
 dítě bude s částečnou pomocí zvládat základní sebeobslužné činnosti 
 dítě bude mít zájem se zapojit do aktivit  
 dítě bude umět pojmenovat některé plody podzimu 
 dítě bude znát některé typické znaky podzimu 
 dí te  umí  pozdravit, pode kovat, poprosit, omluvit se 
 dí te  by me lo zacha zet s hrac kami opatrne , uklí zí  si je po sobe  
 dí te  si postupne  osvojuje za klady hygieny 
 dí te  bez plen doka z e vyja dr it, kdyz  cí tí  potr ebu jí t na toaletu, s pomocí  vykona  potr ebu, 

oble ka  a svle ka  se 
 dí te  si po sobe  samo uklí zí  prostí ra ní  a na dobí  
 dí te  pozna  ne ktere  stromy, listy, plody, zví r ata 
 dí te  se v pr í rode  chova  ohleduplne   
 dí te  zna  ne ktera  vyuz ití  plodu  podzimu 
 dí te  pozna  ne ktere  sezo nní  ovoce a zeleninu 
 dítě se aktivně a s radostí zapojuje do nejrůznějších her a aktivit 
 dítě postupně rozlišuje a pojmenovává některé barvy 
 dítě bude vyrábět a tvořit (případně s dopomocí) 
 dítě se bude seznamovat s životem zvířat kolem nás 
 dítě bude znát krátké básně, písně a říkadla 
 dítě bude umět rozlišit některé zvuky  
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Rizika 

 neúspěšná adaptace v MŠ 
 nerespektování pravidel MŠ 
 nedostatečná orientace v prostorách MŠ 
 nevhodně zvolená náročnost činností, nerespektování věkové individuality  
 pozdní zachycení individuální potřeby jednotlivého dítěte   
 přeorganizovanost činností  
 malý prostor pro volnou hru 
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Téma integrovaného bloku: 

  

Čarovná zima s kvítkem 

Témata: Přijď k nám svatý Mikuláši, večer k okénku 
                  Adventní čas a čtyři svíčky zapálíme zas 
                  Těšíme se na Vánoce, protože jsou jednou v roce 
                  Vánoční hvězda má kouzelnou moc  
                  My Tři králové jdeme k vám 
                  Zimní radovánky, vytáhneme možná sáňky 
                  Po vánočním hodování, začne zimní sportování 
                  S vodou nebo se sněhem všichni rádi čarujem 
                  Na svatého Valentýna navštíví nás Valentýnka 
                  Karneval a Masopust si oslavíme, v koho my se proměníme? 
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Děti se postupně seznámí se zimním obdobím a vším, co k němu patří. Seznámíme děti 

s vánočními tradicemi, naučíme se básničky, říkanky, písničky, budeme zpívat koledy. Připravíme 

se na příchod Mikuláše tak, abychom předcházely stresování dětí, budeme usilovat o zvládnutí 

emocí formou her. Formou námětových her budeme ukazovat sounáležitost v rodině v období 

vánočních svátků.  Připravíme si pro rodiče vánoční setkání s besídkou a nadílkou. Budeme 

zdokonalovat pohybové vlastnosti dětí pomocí zimních her, poznávat a zároveň objevovat 

vlastnosti sněhu. Seznámíme se specifickými znaky zimního počasí - jak se oblékáme, nebezpečí 

které zimní období přináší, zimní sporty – bruslení, lyžování, sáňkování. 

  Přichystáme s dětmi zábavný karnevalový program a povíme si o tradicích karnevalu 

a masopustu. 

Seznámení s tradicí svátku svatého Valentýna, seznámení se s multikulturou. Spolupráce 

s Fakultou rybářství a ochrany vod JU ve vzdělávání dětí.  
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Záměry 

 seznámit děti prožitkem se zimními tradicemi a zvyky 
 naučit děti básničky, říkanky, písničky, koledy spojené s tradicemi 
 rozvíjet jemnou motoriku při tvorbě přáníček, dárečků a masek 
 objevovat kouzlo a vlastnosti sněhu, ledu, vody 
 zdokonalovat pohybové vlastnosti dítěte pomocí zimních her 
 aktivně prožít období adventu 
 podpořit, rozvíjet a upevňovat citové vztahy mezi sebou, k rodině a ke svému okolí 
 rozvíjet estetické cítění 
 rozvíjet komunikační dovednosti, kultivovaný a samostatný projev 
 vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 
 vnímat všemi smysly, snažit se slovně popsat co a jak cítím 
 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
 rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky 
 procvičování a posilování paměti 
 vytváření povědomí o mezilidských hodnotách 
 zvládání emocí, umět vyjádřit své emoce a případně požádat  o pomoc 

 
 

Dílčí vzdělávací cíle 

1. Dítě a jeho tělo 
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky  
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě  

2. Dítě a jeho psychika 
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 

zájmu o knihy i další formy  verbálního i neverbálního projevu 
 rozvoj paměti a pozornosti 
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.)  
 posilování sebedůvěry a zvládání emocí 
 posilování individuality každého dítěte  

3. Dítě a ten druhý 
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, budovat přátelství 
 upevňování a prohlubování vztahů v rodině, role v rodině  
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.)  
 rozvoj kooperativních dovedností  
 všichni se tu máme rádi a všichni jsme tu kamarádi – obdarování na svátek svatého 

Valentýna, upevňování prosociálních vztahů ve skupině  
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4. Dítě a společnost 

 osvojování si tradic naší společnosti a  seznamování se s tradicemi jiných kultur   
 rozvoj společenského i estetického vnímání 

5. Dítě a svět 
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků 

o prostředí, v němž dítě žije  
 seznámení se změnami v přírodě 
 utváření pozitivního vztahu k přírodě a péče o přírodu v zimním období 
 seznámení se s některými druhy ryb a spojení ryby s tradicí Vánoc 
 seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu 
 seznámení se s tradicí svatého Valentýna 

 
Nabídka činností 

 písničky, říkanky a hry na čerty 
 co Mikuláši povíme: jak se jmenujeme, jací jsme, co umíme, co děláme v MŠ 
 mikulášská nadílka.  
 návštěva divadla v MŠ 
 výtvarné činnosti, výroba přáníčka 
 tvoření ozdob na  stromeček z netradičních materiálů a přírodnin 
 dechová a artikulační cvičení 
 zpěv koled  
 pohybové hry  
 relaxační cvičení 
 procházky do přírody, pozorování změn v přírodě (v případě sněhu sáňkování, stavění 

sněhuláků, hledání stop zvířátek aj.) 
 zkoumání změn skupenství vody (zmrznutí vody, roztápění sněhových vloček pomocí 

lidského tepla, rozpouštění vody aj.) 
 výroba dárečků na Vánoce, valentýnských přání, karnevalových masek   
 besídka  a vánoční posezení s rodiči 
 námětové hry na rodinu, ukázka tradic 
 uspořádání karnevalu 

Děti starší tří let:  
 zpívání cizojazyčných koled 
 dramatizace  
 pečení cukroví 
 výroba betlémů 
 návštěva výstav zaměřených na vánoční tradice  
 výroba adventního kalendáře  
 samostatný projev, vyprávění 
 výroba krmítka a krmení pro ptáčky  
 výroba dárků na svatého Valentýna, rozdávání valentýnek 
 výroba karnevalových masek, podle daného postupu 
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Kompetence 

 dítě bude vnímat, rozlišovat pomocí všech smyslů  
 dítě bude zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí: přirozené cviky -lezení, 

plazení, chůze běh, skoky, poskoky, zvládnutí pohybu v zimním období 
 dítě se bude částečně umět domluvit se slovy i gesty  
 dítě bude rozvíjet své komunikační dovednosti, slovní zásobu, plynulé vyjadřování   
 dítě se bude snažit vyvinout úsilí, soustředění na činnost a její dokončení 
 dítě bude vnímat umělecké a kulturní podněty -vědomě využívat všech smyslů.  
 dítě bude částečně ovládat dechové svalstvo 
 dítě bude umět sladit pohyb se zpěvem podle svých individuálních možností 
 dítě bude reprodukovat krátké texty, zpívá koledy 
 dítě si osvojuje základy etiky chování na kulturních akcích. 
 dítě dokáže využít a pracovat s netradičním materiálem  
 dítě postupně používá a rozvíjí svou představivost a fantazii 
 dítě rozšiřuje své kompetence oblasti jemné a hrubé motoriky 
 dítě se dokáže orientovat v některých českých vánočních tradicích 
 dítě se začíná orientovat v časové ose dne 

 
 

Rizika 

 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí  
 omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech 
  málo příležitostí k samostatnosti při činnostech, svobodnému rozhodování 
 málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) 

a slabá motivace k nim 
 vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, 

nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte) 
 nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti 
 zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně 

pracovat 
 prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým  
 časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti 
 nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné 

odpovědi na otázky dětí 
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Téma integrovaného bloku: 

  

Probouzení přírody s kvítkem Jarníčkem 

Témata: Příroda se probouzí a Jarníček k nám přichází  
                  Zvířátka, na svět přivádějí mláďátka 
                  Maminku moc rádi máme, kytičku jí z lásky dáme  
                  Obarvíme vajíčka, překvapíme zajíčka 
                  Venku všechno kvete, je nám hezky přece 
                  Čarodějky letí, u májky se sletí 
 

Charakteristika tematického celku: 

Kvítek Jarníček provází děti obdobím jara a to zejména probouzením přírody, seznámí je 

se  změnami v přírodě, jarními svátky a činnostmi typickými pro jarní čas. Děti se hravou formou 

a prožitky budou seznamovat se změnami ve svém okolí, narozením mláďat a seznámí se s tradicí 

Velikonoc především s jejich významem a tradičními zvyky. Formou prožitku budou poznávat, jak 

se probouzí flóra a fauna přírody kolem nás, z čeho a jak vypěstujeme květiny a některé druhy 

zeleniny a ovoce, jaká jsou vývojová stádia živočichů, koloběh života. Budeme podporovat 

upevňování vztahu k domovu, k rodině. Námětovými činnostmi se budou děti seznamovat se 

společenskými rolemi v rodině i různých profesích. Ve spolupráci se statkem Zemědělské fakulty 

a Zemědělskou fakultou JU budeme prožitkem poznávat svět mláďat a zvířat.  

Záměry: 

 seznámit děti se změnami jarní přírody 
 seznámit děti s tradicí Velikonoc, pálení čarodějnic, stavění májky  
 poznávat jarní květiny a umět je pojmenovat 
 seznámit děti s pracovními činnostmi typickými pro jarní měsíce 
 ukázat dětem zrození nového života v přírodě 
 poznávat stěhovavé ptactvo 
 utvářet v dětech kladný vztah k domovu  
 osvojit si důležitá a zajímavá místa ve městě 
 prohlubovat vztah k matce a dokázat ocenit roli matky ve spojení se svátkem Dne matek 
 seznámit děti s některými řemesly a hodnotami práce 
 seznámit děti s prostorovými i časovými pojmy 
 prohlubovat kompetence v environmentální oblasti 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

1. Dítě a jeho tělo 
 rozvoj jemné a hrubé motoriky, zlepšování fyzické kondice a ovládání koordinace 

vlastního těla 
 rozvoj zrakové a sluchové percepce a diferenciace, stimulace všech smyslů, 

koordinace oko – ruka 

2. Dítě a jeho psychika 
 stimulace kognitivních funkcí - paměť, učení, pozornost, prostorová orientace 

(poskytnout dostatek podnětů a správnou motivaci) 
 rozvoj komunikačních dovedností  
 zvládání emocí a podpora zdravého sebevědomí 
 podporování zájmu o získávání poznatků o okolním světě 

3. Dítě a ten druhý 
 vytváření prosociálních postojů 
 rozvoj schopnosti spolupráce, kompromisu a respektu k druhému 
 rozvoj schopnosti řešit spory nenásilným způsobem, dohodou či kompromisem 
 posilování vědomí důležitosti pomoci druhému i všemu živému kolem nás 

4. Dítě a společnost 
 seznámení dítěte se základními hodnotami společnosti, v níž žije 
 posílení vědomí důležitosti rodiny v životě dítěte  
 seznamování s prostředím, v němž dítě žije – město a jeho okolí, zajímavá místa, 

důležité instituce a důležití lidé 

5. Dítě a svět 
 seznamování s koloběhem přírody a života 
 uvědomování si proměn přírody v průběhu ročních období, znaky ročních období 
 seznamování se s tradicemi v jiných kulturách 

Nabídka činností: 

 vycházky do přírody 
 pokusy s přírodou 
 pohybové činnosti s náčiním a nářadím 
 kolektivní hry  
 pozorování přírody 
 práce s encyklopedií, práce s knihou 
 činnosti rozvíjející smysly 
 estetické a tvůrčí aktivity vedoucí k rozvoji hrubé a jemné motoriky 
 výtvarné a pracovní činností 
 rytmizace, hra na tělo, hudební hádanky, tanečky 
 písně s jarní tématikou, zpěv sólový i skupinový 
 básničky, říkanky, pranostiky, logopedická cvičení 
 výroba přáníčka ke Dni matek 
 návštěva statku Zemědělské fakulty JU 
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 muzikoterapie 
 volná hra 
 práce s encyklopedií a knihou 

Děti starší tří let:  
 pletení velikonočních pomlázek, barvení velikonočních vajec, pečení mazance 
 dramatizace, pantomima 
 pracovní listy, grafomotorická cvičení 
 námětové hry spojené s rodinou a řemesly 
 práce na zahrádce, sázení zeleniny, květin 
 návštěva muzea, knihovny, divadla, náměstí 
 grafomotorické listy, vypracování úkolu podle pokynů 
 samostatné vyprávění k tématům, předávání si informací mezi dětmi 
 činnosti podle jasných zadání 

 

Kompetence:  

 dítě dokáže popsat některé znaky jara 
 dítě bude znát některá mláďata a jarní květiny 
 dítě bude poznávat některé stěhovavé ptactvo 
 dítě získá povědomí o činnostech jarních tradic a svátků 
 dítě si prohloubí kladný vztah ke své matce 
 dítě bude znát důležitá místa ve městě 
 dítě bude znát některá řemesla 
 dítě dokáže používat některé časové pojmy, orientuje se v čase a prostoru 
 dítě dokáže používat některé náčiní a nářadí 
 dítě dokáže vytleskat jednoduchý rytmus, zazpívat písně s jarní tematikou 
 dítě má povědomí o společenských rolích 

 
Rizika: 

 nedostatečná časová a prostorová orientace 
 nedostatečná schopnost řešit spory nenásilným způsobem, neschopnost kompromisu 

a respektu k druhému 
 nedostatek sebevědomí 
 zadávání složitých pokynů 
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Téma integrovaného bloku: 

   

Sluníčkové léto s kvítkem 

Témata: Všichni se tu máme rádi, všichni jsme tu kamarádi  
                  Velký svět je kolem nás, můžeš přijít mezi nás 
                  Slunce, slunko, sluníčko, ukaž sílu maličko 
                  Cestování to je prima, to nás baví dnes i včera 
                  Země naše celičká, krásná je i maličká 
                  Příroda je kamarád, umíme jí malovat 
                  Auta, vlaky, letadla, jízda, ta nás napadla  
                  Hurá už jsou prázdniny, kam z nás každý zamíří 
 

Charakteristika tematického celku 

Seznámíme děti s místem, kde žijí, s jejich vlastí. Budeme se zajímat o různé oblasti země, 

poznávat zvířata, rostliny. Budeme poznávat různé rasy lidí a jejich odlišnosti. Děti si rozšíří 

poznatky o své zemi a existenci jiných zemí národů a kultur. Budeme poznávat další období v roce, 

přírodu, zvířátka a rostliny v tomto období.  Seznámíme děti s různými druhy dopravy. Poučíme 

děti o bezpečnosti na pozemních komunikacích, seznámíme je s dopravními prostředky a riziky 

spojených s dopravní bezpečností. Budeme utvářet u dětí povědomí o možných rizicích 

a nebezpečí. Budeme cestovat v knihách i v mapách. Formou námětových her budeme získávat 

povědomí o finanční a matematické pregramotnosti. Podnikneme pohádkovou cestu, přespíme ve 

školce, ve škole přírodě a pojedeme i na výlet. V době letních prázdnin připravíme tematicky 

zaměřený příměstský tábor, kterým získáme další dovednosti a zdokonalíme své kompetence.   

 

Záměry 
 povedeme děti k upevňování vztahu ke své zemi a její kultuře.  
 budeme se postupně orientovat  se ve známém prostředí i blízkém okolí 
 seznámit děti s nebezpečnými situacemi, které dětem hrozí  
 seznámit děti s dopravními značkami a základními pravidly chování v silničním provozu 

pro vlastní bezpečnost a ochranu svého zdraví  i zdraví a bezpečnost druhých (o chování 
chodců v silničním provozu, o významu přechodů pro chodce, o zádržných systémech, 
o významu přilby při jízdě na kole) 

 správně reagovat na pokyny dospělého, respektování pokynů  
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 poznávání některých dopravních prostředků a umět je pojmenovat  
 rozvoj estetického vnímání 
 prohlubování environmentální výchovy a utváření vztahů k přírodě a všemu živému 

i neživému kolem nás 
 rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů), posilování přirozených poznávacích 

citů 
 seznámit se s odlišnostmi jiných kultur a vedení k toleranci a respektu 
 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
 osvojit  si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody 

i pohody prostředí. 
 vytvářet vztah ke své obci, městu, zemi. 

 
Dílčí vzdělávací cíle 

1. Dítě a jeho tělo 
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky 
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 
 umět pojmenovat základní části lidského těla 
 zvládat pohyb v terénu, v přírodě 

2. Dítě a jeho psychika 
 rozvoj řečových dovedností, umět poprosit o pomoc, položit otázku 
 zvládat emoce při obavách, umět popsat jak se cítím 
 rozvoj tvořivosti 
 respektovat, že je každý jiný 
 zvládnout odloučení od rodičů i na delší dobu, přes noc 
 prohlubovat v dětech autonomii a osobnost 

3. Dítě a ten druhý 
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 

škole, v dětské herní skupině a ve společnosti kolem nás, v neznámém prostředí) 
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
 rozvoj kooperativních dovedností 

4. Dítě a společnost 
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

sounáležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat 
a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, 
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně 
a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 
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 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách − seznamování se světem 
lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije − 
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností − vytvoření základů 
aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj 
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 rozvoj základů etikety ve společnosti a upevňování základů slušného chování  
 

5. Dítě a svět 
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu, upevňování znalostí svého okolního prostředí 
 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 
před jeho nebezpečnými vlivy 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
 
 
Nabídka činností 

 vycházky a výlety do přírody – přímé pozorování a zkoumání přírodních ekosystémů, 
kulturních i technických objektů a jevů, kulturních památek v nejbližším okolí  

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy 
obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 

 námětové hry, které povedou k poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti 
dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými 
předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, 
technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další 
nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě 
před nebezpečím 

 výlety do okolí, poznávání hromadných dopravních prostředků 
 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších 
situacích, které mohou nastat 

 jízda na kolech, koloběžkách, odrážedlech, návštěva dopravního hřiště  
 naučit děti přispívat k ochraně životního prostředí 
 formou her, práce s knihou a prostřednictvím medií ukázat dětem odlišnost jiných kultur 

a vést je přitom k toleranci a respektu 
 seznámit děti s různými přírodními oblastmi a tamními obyvateli 
 pozorování přírody 
 práce s přírodninami, sbírání plodů  
 hry na rozpoznávání odlišností a třídění podle hlavních znaků 
 výtvarné činnosti 
 prohlížení knížek, návštěva knihoven, výroba vlastní knihy  
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Kompetence  

 dítě se dokáže bezpečně orientovat ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí ať už 
doma, v MŠ nebo v blízkém okolí 

 dítě tvoří podle své fantazie  
 dítě posouvá své hranice v oblasti hrubé a jemné motoriky 
 dítě rozšiřuje své dovednosti v oblasti komunikace podle svých individuálních možností, 

zvládá samostatné vyjadřování  
 aktivně navazuje kontakty s ostatními dětmi i s dospělými, snaží se o spoluvytváření 

prostředí. 
 rozlišuje pomocí všech smyslů, dokáže být citlivé ve vztahu k přírodě, umí se těšit 

z hezkých a příjemných zážitků 
 má poznatky o své zemi a její kultuře, o jiných zemích 
 dítě vnímá svět kolem sebe, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý 

jiný. 
 dítě si uvědomuje, že existují různé cizí jazyky, některé bude umět pojmenovat 
 dítě chápe, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 

podle které je třeba se chovat 
 začleňuje se do třídy a zařazuje se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 
 chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, 

s úctou k jejich osobě, váží si jejich práce a úsilí 
 dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair, podle svých 

individuálních možností umí hru rozvinout  
 uvědomuje si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, má povědomí o tom, jak 

se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit 
o  pomoc) 

 dítě bude mít osvojené některé elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou 
dítěti blízké, pro ně smysluplné, přínosné, zajímavé,  jemu pochopitelné a využitelné pro 
další učení a životní praxi 

Rizika 

 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, 
odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí apod.)  

 nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností 
jednotlivých dětí  

 zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat  
 nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují  
 nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání 

a vyjádření  
 chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí  
 výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, 

která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná  
 nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné  

 špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, 
xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich 
řešení)  
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EVALUAČNÍ PLÁN 

 Školní vzdělávací program budeme evaluovat každý rok v srpnu.  Budeme hodnotit 

všechny části programu a podle aktuální potřeby program upravovat nebo rozšiřovat.  Budeme 

také vyhodnocovat propojenost s RVP PV a s  připraveností na vstup do základní školy.  

Identifikační údaje: upravujeme v případě změny  

Obecná charakteristika: upravujeme, pokud dojde k podstatným změnám  

Materiální podmínky:  

Cíl evaluace  Metoda-financování Termín Odpovědná osoba  

Věcné podmínky     

pec na keramiku nákup - vlastní zdroje, 

dotace   

2 roky  Ředitelka  

přírodní-živá zahrada vybudování, výsadba-

vlastní zdroje 

1 – roky  Ředitelka, ve 

spolupráci s Prf JU 

přírodní hliněná pec  Výstavba – spolupráci 

s rodiči – vlastní 

zdroje  

1 rok  Ředitelka  

zelená střecha vybudování 5 let Ředitelka ve 

spolupráci 

s investičním 

oddělením, Prf JU 

Organizace     

organizační řád  aktualizace  srpen - ročně zaměstnanci DS 

kritéria přijímání kontrola funkčnosti ročně ředitelka 

zájmové kroužky  evaluace - aktualizace srpen - ročně zaměstnanci 

nadstandardní akt. zpětné hodnocení ročně po realizaci zaměstnanci 

Životospráva     

zdravá strava  jednání s menzou pololetně  ředitelka 

 dotazníky rodičům ročně  Mgr. Rzeszutková 
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pitný režim dotazníky rodičům ročně  Mgr. Rzeszutková 

psychosociální pod.    

adaptace dětí  dotazníky rodičům  při nástupu do DS zaměstnanci 

    

cíl evaluace  metoda  termín  odpovědná osoba  

Personální zaj.    

profesní rozvoj DVPP, semináře, letní 

škola 

ročně zaměstnanci 

Spoluúčast rodičů dotazníky  ročně zaměstnanci  

projektové dny  vyhodnocení po 

realizaci, dotazníky  

ročně  zaměstnanci 

rodič partnerem  dotazníky, rozhovory 2 roky  zaměstnanci 

Podmínky pro děti 

s SVP 

analýza podmínek dle potřeby  třídní učitel/ky 

Podmínky pro děti 

od 1 roku 

analýza podmínek po 

realizovaném šk.r. 

srpen - ročně zaměstnanci 

Podmínky pro 

nadané děti 

spolupráce s rodiči a 

Mensou ČR 

srpen – ročně  zaměstnanci  

Charakteristika  swot analýza  srpen – ročně  zaměstnanci 

Spolupráce 

s fakultami JU 

swot analýza,  

dotazníky  

jednou za dva roky  zaměstnanci  

Vzdělávací obsah     

funkčnost švp  analýza ročně  zaměstnanci  

individuální přístup portfolia dětí, 

diagnostika  

2x ročně  zaměstnanci, třídní 

učitelky  
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Příloha č. 1  

Kritéria pro přijímání dětí do DS  

 

1. Zákonný zástupce musí být zaměstnancem Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích v době zahájení docházky dítěte do DS 

2. Termín zahájení docházky do DS 

3. Typ docházky   

4. Věk dítěte, sestupně od nejstarších  
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Příloha č. 2  

KROUŽEK ANGLIČTINKY S RODILÝM MLUVČÍM 

Lektor: Willem Ferreira Westra  

Časová dotace: každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin 

Cena: 1200,- Kč za celé dopoledne a skupinu (cena bude vypočtena podle závazných přihlášek, ale 

předpokládám 100,-  až 150,- Kč za lekci a dítě)  

- platba bude moci probíhat měsíčně, musím ještě s ekonomickým útvarem dojednat 

Věkové složení skupiny: (mé doporučení) 

Pokud neumí dítě komunikovat česky, nevidím smysl ve výuce angličtiny. Osobně se přikláním 

k dětem ve věku od 3 let, pokud dítě dobře mluví, vyslovuje a chápe mluvené slovo, může i dříve. 

Je to na vašem uvážení.  

Kapacita: 12 – 15 dětí (15 je opravdu maximum) 

Datum zahájení činnosti: 17. 10. 2016 

 

Anotace kroužku: 

Celé dopoledne povede lektor, který bude s dětmi provádět činnosti, dle vzdělávacího plánu 

skupiny, ale celé v angličtině.  

Hry, písničky, říkadla, pracovní činnosti, pobyt venku. S lektorem bude přítomna ve skupině i paní 

učitelka. Děti, které se výuky nebudou účastnit, budou v druhé skupině, která se bude věnovat 

socializaci, utváření pravidel společného soužití, spolupráce ve skupině, respektování druhého 

a  získávat kompetence v oblasti empatie, pomoci druhému, námětové hry utvářející 

spolupráci a přátelství mezi dětmi. Komunikační dovednosti.  
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Příloha č. 3  

KROUŽEK VAŘENÍ – „ KUCHAŘÍCI“  

Vedení kroužku: Monika Rychetská , Mgr. Rzeszutková Eva  

Časová dotace: každé pondělí od 15:00 – 16:30 hod v kuchyňce DS Kvítek 

Cena: zdarma (pouze vás poprosíme o vedení dětí k dobrovolnému zajištění surovin k vaření) 

 

Věkové složení skupiny: děti od 3 let  

Kapacita: 8 dětí 

Zahájení činnosti:  17. 10. 2016 

 

Anotace kroužku: 

Děti si budou rozvíjet kompetence v oblasti praktických dovedností, povědomí o zdravém 

životním stylu. Naučí se správnému stolování. Seznámí se s hygienickými zásadami při nakládání 

s potravinami a přípravou pokrmů. Zároveň si osvojí odpovědnost za dokončení práce, za úklid, 

pořádek a bezpečnost při práci.  

 

Spolupráce rodičů a dětí:  

Na nástěnce v šatně dětí bude viset téma týdne (co se bude vařit), suroviny, které je potřeba 

zajistit, můžete se dobrovolně s dětmi domluvit, kterou surovinu zajistíte, koupíte a napíšete své 

jméno k uvedené surovině. Až papír zmizí (nejspíš v pátek odpoledne), není potřeba již nic 

zajišťovat, zbytek zajistíme my. Opět to děti vede k odpovědnosti, spolupráci, samostatnému 

rozhodování a aktivitě. 
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Příloha č. 4  

KROUŽEK „ŠIKOVNÉ RUČIČKY“ 

Vedení kroužku: Mgr. Eva Rzeszutková, Jana Malečková 

Časová dotace: každé úterý od 15:00 – 16:00 hod ve třídě Kvítek 2 

Cena: zdarma (pouze vás poprosíme, jestli doma nemáte nazbyt zbytky látek, krajek, bavlnek, 

knoflíků, korálků, vlny, korek, korkové zátky, cokoliv z čeho se dá tvořit…) 

 

Věkové složení skupiny: děti od 3 let  

Kapacita: 10 dětí 

Zahájení činnosti: 17. 10. 2016 

 

Anotace kroužku: 

Výtvarné činnosti všeho druhu. Práce s přírodninami. Využívání různých technik. Děti si budou 

rozvíjet především jemnou motoriku, grafomotoriku, spolupráci ve skupině. Budou vedeni 

k dokončení činnosti. Rozvoj a procvičení koordinace ruka – oko, zrakového vnímání, estetického 

vnímání. Rozvoj kultivace a fantazie, praktických dovedností, sebeobsluhy.  

 

Spolupráce rodičů a dětí:  

Pokud máte doma zbytečné materiály, které víte, že nevyužijete, budeme za ně rády. Ke každému 

ročnímu období se váže využití přírodnin, pokud budete mít chuť nám pomoci je nasbírat, uvítáme 

to. Prostě cokoliv, z čeho se dá tvořit. Nebojte se zeptat, než to vyhodíte. Děkujeme   
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příloha č. 5 

KROUŽEK “DIVADÉLKO KVÍTEK“  

Vedení kroužku: Bc. Lucie Horelicová  

Časová dotace: každou středu od 15:00 – 16:00 hod ve třídě Kvítek 2 

Cena: zdarma (pouze vás poprosíme o případnou spolupráci při výrobě kostýmů a kulis, shánění 

materiálu) 

 

Věkové složení skupiny: děti od 2 let  

Kapacita: 8 dětí 

Zahájení činnosti: 17. 10. 2016 

 

Anotace kroužku: 

V divadelním kroužku budou děti dramatizovat klasické pohádky, říkanky. Děti si budou rozvíjet 

kompetence v oblasti činnostní a občanské. Budou rozvíjet komunikaci, slovní zásobu, 

porozumění textu, rozvíjet fantazii, představivost. Budou si utvářet prosociální vztahy, pomáhat 

si, spolupracovat. Zvládat emoce. Rozvíjet verbální a neverbální komunikaci. Trénovat paměť.  

 

Spolupráce rodičů a dětí:  

Pokud bychom chtěli uskutečnit veřejné vystoupení, nebo budeme pracovat na větším projektu, 

dovolíme si vás požádat o pomoc při tvoření kulis a masek.  
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Příloha č. 6  

KROUŽEK – „ CVIČENÍČKO“  

Vedení kroužku: Anna Růžičková, Mgr. Jana Malečková  

Časová dotace: každý čtvrtek od 15:00 – 16:00 hod  

Cena: zdarma  

 

Věkové složení skupiny: děti od 3 let  

Kapacita: 8 dětí  

Zahájení činnosti: 17. 10. 2016  

Anotace kroužku:  

Cvičení určené dětem, zahrnuje pohybovou aktivitu spojenou s hudbou, se zapojením zpěvu, 

říkadel. Děti se budou věnovat zdravému tělocviku s ohledem na vývojová specifika. Rozvoji 

především hrubé motoriky, koordinace pohybu, orientace v prostoru, procvičování rovnováhy, 

psychomotoriky s prosociálním učením se spolupráce. Procvičován nožní klenby, správné držení 

těla. Při cvičení budou využívat různé pomůcky. Do aktivit budou zahrnuty prvky jógy, taiči 

a zdravotního cvičení. Do budoucna se budeme snažit využít i sportovní centrum JU a další…  

 


