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Poskytovatel služby: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Adresa sídla poskytovatele: Husitská 1683/2, 434 01 Most 

IČO: 00830577 

Osoba oprávněná za poskytovatele jednat: PhDr. Milada Šilhová 

Den započetí poskytování služby v Dětské skupině Kopretina: 1.9.2022 

 

Celodenní péči o děti ve věku od 6 měsíců do začátku povinné školní docházky zajišťujeme 

od 1.9.2022. Kapacita Dětské skupiny Kopretina je 24 dětí, které jsou rozděleny do čtyř skupin 

dle věku a specifických požadavků pro tvoření skupin v dětské skupině. O děti se starají 

pečující osoby s odbornou způsobilostí všeobecné nebo dětské sestry a speciální pedagog, 

který zajišťuje možnost speciálně pedagogické intervence ve všech speciálně pedagogických 

oblastech. Dětská skupina je primárně vyhrazena pro děti rodičů, které jsou zaměstnaní 

v Krajské zdravotní a.s. a jiných pomáhajících profesích. Dětskou skupinu provozujeme 

v nepřetržitém provozu od pondělí do neděle, 24 hodin denně. Se zákonnými zástupci je před 

začátkem nástupu, na základě seznámení se s provozními pravidly, sepsána smlouva o 

poskytování péče v dětské skupině. 

 

Denní program v Dětské skupině Kopretina 

05,30 – 08,00                     příchod dětí, volná hra dětí 

07,30 – 08,15                     snídaně, toaleta 

08,15 – 09,00                     výchovná zaměstnání 

09,00 – 09,15                     dopolední svačinka 

09,15 – 09,30                     příprava na vycházku 

09,30 – 11,00                     pobyt venku, v případě nepřízně počasí náhradní program 

11,00 – 11,15                     návrat z vycházky, mytí rukou před jídlem 

11,15 – 12,00                     oběd, toaleta, převlékání 

12,00 – 14,00                     polední klid 

14,00 – 14,30                     probouzení, toaleta, odpolední svačinka 
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14,30 – 18,00                     volná hra, pobyt na zahradě 

18,00 – 19,00                     večeře, toaleta 

U dětí mladších 15 měsíců je režim dne přizpůsoben věku a individuálním potřebám. 

 

Stravování 

Stravování je zajištěno pětkrát denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). Přičemž je 

po celý den zajištěn pitný režim dětí. Jídelníček na každý týden je pravidelně vyvěšován 

v šatně dětí na nástěnce. 

 

Výchovný plán Dětské skupiny Kopretina je samostatný pracovní dokument, který 

přestavuje plán činností pro dětskou skupinu rozvržený na jednotlivé časové úseky a je 

součástí dokumentace. 

Vzdělávací program koresponduje s konkrétními cíli a činnostmi z jednotlivých oblastí rozvoje 

uvedených v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a je zároveň 

v souladu s jeho cíli. Tento postup je zvolený z důvodu kladení důrazu na připravenost dětí na 

následnou povinnou školní docházku, která na RVP PV navazuje. Pečující osoba na základě 

tohoto plánu rozpracovává a realizuje jednotlivé činnosti v rámci skupiny, dodržuje postupně 

jeho klíčové tematické bloky a naplňuje jednotlivá témata, která jsou v jednotlivých časových 

obdobích doporučena a zajistit prostředky k jejich realizaci. Náročnost konkrétních činnosti si 

pečující osoba přizpůsobuje věku a individuálních potřebám dítěte. Vzdělávací program 

odpovídá požadavkům RVP PV a koresponduje zároveň i s požadavky na činnost dětské 

skupiny. 

 

Výchovná činnost 

Děti jsou vedeny k dodržování pravidel chování zajišťujících jejich bezpečnost při pohybu ve 

třídě, na chodbách skupiny, v tělocvičně, venku, při manipulaci s některými pomůckami. 

Snažíme se, aby si děti uvědomovaly hrozící nebezpečí, aby věděly, jak mu předcházet a kde 

hledat pomoc v případě, že se něco stane. Tyto znalosti a dovednosti upevňujeme i pomocí 

metod tvořivé dramatiky. 

 

mailto:jerabkova@kumost.cz


  

 DĚTSKÁ SKUPINA KOPRETINA 
  

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p.o., 
Husitská 1683/2, 434 01 Most 

Tel.: 777 773 267, e-mail: jerabkova@kumost.cz, ID: hfiuyy9 
 

Výchovná zaměstnání se zařazují každý den v dopoledních i odpoledních činnostech a střídají 

se všechny složky výchovy – rozumová, výtvarná, pracovní, hudební, tělesná, zdravotní,  

 

mravní a citová. Veškeré činnosti jsou přizpůsobovány věku, možnostem a individuálním 

zvláštnostem dítěte. 

 

Rozumová výchova 

Hlavním cílem rozumové výchovy je rozvoj poznávacích procesů a řečových schopností dítěte. 

Obsah: 

- rozvoj poznávacích procesů 

- rozvoj pozornosti 

- rozvoj paměti 

- rozvoj řeči a myšlení 

- rozvoj sociálních vztahů a citů 

 

Výtvarná výchova 

Cílem výtvarné výchovy v dětské skupině je rozvíjet spontánní tvořivost dětí, vyvolávat radost 

a spokojenost prostřednictvím kreslení, malování a modelování, které patří k estetickým 

činnostem. Výtvarné činnosti jsou úzce spjaty s poznávacími možnostmi dítěte a mají svůj 

základ ve smyslovém a rozumovém poznání skutečnosti. 

 

Pracovní výchova 

Činnosti, které jsou obsahem pracovní výchovy, vedou k všestrannému rozvoji samostatnosti 

a tvůrčí aktivitě dítěte a rozvíjejí ty jeho schopnosti a vlastnosti, které tvoří základ pracovních 

dovedností. 

Obsah: 

- rozvoj sebeobsluhy a hygienických návyků 

- rozvoj jemné motoriky 
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- napodobivá hra 

- hra s modelovací hmotou 

- pomoc při práci dospělých 

 

Hudební výchova  

Hudební výchova se řadí k výchově estetické a již od nejútlejšího věku kultivuje, postupně 

rozvíjí estetické, tedy i hudební schopnosti a dovednosti. 

Obsah: 

- sluchová výchova 

- poslech hudby a zpěvu 

- zpěv 

- hudebně pohybová výchova 

- instrumentální činnost 

 

Tělesná výchova  

Tělesná výchova vychází z dětské spontánní pohyblivosti. Ve druhém a třetím roce se 

spontánní pohyby pozvolna mění v koordinovaný pohybový projev. 

Obsah: 

- přirozené cviky 

- zdravotní a dechové cviky 

- cviky rovnováhy a odvahy 

- cvičení s nářadím 

- cvičení motivované dramatizací 

- hudebně pohybová výchova 

- pohybové hry s pravidly 

 

Mravní výchova 

Cílem mravní a citové výchovy je poskytování lásky, bezpečí, jistoty, tzn. souboru příjemných 

stimulů a podmínek pro somatický, psychický a emocionální vývoj dítěte. Citová a mravní  
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výchova se uplatňují v dětském kolektivu po celý den, při každém styku pečující osoby s dětmi. 

Úkolem mravní výchovy je rozvíjet pozitivní emocionální vztahy a formovat charakterové 

vlastnosti dítěte. 

Obsah: 

 

- uspokojovat u dítěte potřebu bezpečí a jistoty  

- rozvíjet u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru  

- poskytovat dětem žádoucí vzor mezilidských vztahů a společenského chování  

- předcházet pocitům strachu a vést děti k jejich překonávání  

- rozvíjet zážitky úspěchu (uspokojení dětí z výsledku vlastní činnosti)  

- rozvíjet snahy dítěte o samostatnou manipulaci a experimentaci s hračkami a předměty 

denní potřeby  

- rozvíjet veselé prožitky dětí a jejich sociální cítění (občasnými slavnostmi)  

- rozvíjet vzájemné citové vztahy dětí (společnými dárky a společnou hrou)  

- rozvíjet u dětí kladný vztah k přírodě 

 

Činnosti jsou během celého roku rozděleny do tematických bloků, přičemž každý tematický 

blok pokrývá jeden kalendářní měsíc. 

 

Leden 

Tematický blok: Zimní království 

- Čáry paní Zimy 

- Sportujeme na sněhu a ledu 

- Zvířátka a ptáci v zimě 

- Dopravní hrátky 

 

Únor 

Tematický blok: Bílá zima 

- Barevný týden 
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- Co jíme (zdravé x nezdravé) 

- Co děláme ráno, v poledne a večer (časové pojmy, dny v týdnu, roční období) 

- Co vidím, slyším a cítím (smyslové vnímání) 

 

Březen 

Tematický blok: Sluníčko, popojdi maličko 

- Vstávej semínko (od semínka v rostlince) 

- Zvířátka a jejich mláďátka 

- Šel zahradník do zahrady 

- Z pohádky do pohádky 

 

Duben 

Tematický blok: Hody hody doprovody 

- Veselé Velikonoce 

- Bez práce nejsou koláče 

- Čarodějnický slet 

 

Květen 

Tematický blok: Svět kolem nás 

- Co se děje v trávě 

- Zvířátka na dvorku 

- Zvířátka v ZOO 

- Tvary a barvy 

 

Červen 

Tematický blok: Hravé léto 

- Planeta Země 

- V moři (voda a vše kolem ní; zvířátka, které žijí ve vodě) 
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- Léto máme všichni rádi 

- Prázdniny jsou za dveřmi 

 

Červenec 

Tematický blok: Sluníčko je náš kamarád 

- Zvířátka ve vodě 

- Kdo nám pomáhá (hasiči, policie) 

- Co nosíme (jak se oblékáme) 

- Co máme rádi 

 

Srpen 

Tematický blok: Prázdninové příhody 

- Čím chci být 

- Sportem ku zdraví 

- Hrajeme si a učíme se (tvary, barvy, čísla) 

 

Září 

Tematický blok: Ahoj, školko, vítáme Tě … 

- „Hola, hola, školka volá!“ 

- Moji kamarádi 

- Můj domov 

- Moje rodina 

 

Říjen 

Tematický blok: Podzimní čarování 

- Podzimní příroda 

- Zvířátka na podzim 

- Strašidelný týden 
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Listopad 

Tematický blok: Když kamarád stůně 

- Bacily 

- Ovoce a zelenina 

- Moje tělo 

- U lékaře 

 

Prosinec 

Tematický blok: Čáry paní ZIMY 

- S čerty nejsou žerty 

- Zimní radovánky 

- Vánoce přicházejí 

- Vánoční příběh 

 

Pobyt venku 

Děti chodí pravidelně dvakrát za den ven (v příznivém počasí). Navštěvují zahradu/hřiště 

v areálu zařízení, kde mohou využít velké množství hraček a jiného vybavení nebo chodí na 

procházky do okolí. 

 

Společenské události 

V Dětské skupině se pravidelně pořádají tematické dny, které se vztahují k aktuálnímu měsíci. 

Společně pořádají besídky, přespávání v Kopretině, pečení, oslavy svátků a narozenin a jiných 

významných dnů. 
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