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Dětská skupina BONA  

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE 

(zkrácená informativní verze) 

 

 

Podmínky pro výchovu a péči o děti 

 

Provozovna dětské skupiny (dále jen DS) BONA je nově vzniklé zařízení v klidne  lokalite , 

obklopene  zelení  a de tsky mi hr is ti. Vytvor ene  je z rekonstruovane  bytove  jednotky azylove ho 

domu Centra socia lní ch sluz eb Praha v ra mci projektu EU. Moderní, estetický, účelově zařízený 

prostor (dvě herny, šatna, sociální vybavení, přípravna pokrmů, kancelář, kabinet, dvě lodžie) 

dětem nabízí nadstandardní podmínky. Kvalitní, pestré a poutavé vybavení podněcuje k hrám a 

různorodým aktivitám. Součástí  DS je i přilehlá zahrada s několika herními prvky, kterou máme 

v plánu na jaře dovybavit. 

 

Nejen materia lní , ale take  hygienicke , organizac ní  a persona lní  podmí nky umoz n ují  vy chovu a pe c i 

na profesiona lní  u rovni.  

 

Rez im dne je stanoven s ohledem na napln ova ní  potr eb de tí , v ne mz  se str í dají  herní , vy chovne  

vzde la vací  aktivity i odpoc inek. Pohybove  vyz ití  de tí  je podpor eno jak prostorove  a materia lne  

(napr . specificky vybavena  herna), tak persona lne . Takto vytvor ene  podmí nky dovolují  mimo jine  

realizovat i ru zne  za jmove  aktivity spojují cí  pohyb, hudbu a relaxaci s jo govy mi prvky.  

 

Pro podporu zdrave ho vy voje de tí   DS zajis ťuje celodenní  stravova ní  – obe dy ve spolupra ci 

s dodavatelem garantují cí m vyva z eny , pestry  a ve ku de tí  pr izpu sobeny  jí delní c ek. Pr esní da vky, 

odpolední  svac iny a celodenní  nabí dku na poju  pr ipravuje BONA. De ti jsou motivova ny tak, aby 

denne  zí skaly dostatec ny  pr í jem potravy i tekutin.  

 

http://www.csspraha.cz/
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U tulny  prostor a citove  zaloz eny  persona l napoma hají  vytva r et de tem i dospe ly m pozitivní  

socia lní  klima, kde se vs ichni mohou projevovat pr irozene  a uplatnit svou individualitu.  

Vy chovu a pe c i o de ti opí ra me o te snou spolupra ci s rodic i, jiny mi za konny mi za stupci a rodinny mi 

pr í slus ní ky tak, aby se nas e pe c e a vy chovne  pu sobení  prolí naly. Otevr eni jsme jejich na zoru m a 

na me tu m pro pra ci s de tmi. BONA jim nabí zí  odbornou podporu ve forme  konzultací , poradenství  

a spolupra ci se specializovany mi pracovis ti. 

 

 

Zaměření, metody a obsah pro výchovu a péči v DS BONA 

 

Na s  pracovní  ty m, sestaveny  z kvalifikovany ch pracovní ku , se snaz í  pracovat cí lene , systematicky, 

s vyuz ití m svy ch znalostí , dovedností  a zkus eností  tak, aby de tem poskytovali r a dnou pe c i a 

rozví jeli osobnost kaz de ho sve r ene ho dí te te. Pro svou práci jsme vytvořili Plán výchovy a péče na 

období 2017/2018. V plném znění je tento dokument zveřejněn v šatně DS. Je možné se k němu 

vyjadřovat a obohatit jej o další podněty.  V něm klademe důraz na zdravý vývoj dětí v prostředí 

rodinného charakteru s podporou jejich individuálních předpokladů. 

 

Péče o děti probíhá po celý den. Dbáme, aby byly zaopatřeny všechny jejich potřeby (vytvořením 

podmínek pro dostatečné nasycení, odpočinek, pro příjemný pocit vhodným oblékáním apod.). 

Výchovně vzdělávací část se realizuje jak ve spontánních aktivitách (formou atraktivní herní 

nabídky nenásilnou formou rozvíjíme poznání, myšlenkovou činnost, zručnost, posilujeme 

sociální vazby apod.), tak v didakticky řízeném výchovně vzdělávacím procesu. Práce s dětmi 

probíhá se všemi dětmi současně, ve skupinách či individuálně.   S dětmi (2 – 6letými) pracujeme 

přiměřenými metodami, zohledňujeme jejich věk i stupeň vývoje. Před slovním výkladem 

upřednostňujeme metody, kdy děti zapojují co nejvíce smyslů, využíváme motivace k upoutání 

jejich pozornosti. Zařazujeme činnosti z různých oblastí (pohybové, intelektuální, pracovní, 

výtvarné, hudební …). Abychom děti provázeli na cestě postupného poznávání, vytvořili jsme si 

seznam témat a podtémat (viz níže). Ke každému nabízíme různorodé aktivity. V logických 

souvislostech blízkých dětskému chápání vytváříme situace či nabízíme činnosti k utváření 

http://www.csspraha.cz/
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dětských představ o světě. Usilujeme, aby byl výchovně vzdělávací proces založen na pozitivních 

citových prožitcích dětí a na vlastním objevování. 

 

 
PODZIM 

 
ZLÁTNOU BŘÍZY JAVORY, VÍTR FOUKÁ NA DVORY 

 

BONU tu má každý rád, každý je tu kamarád   

Zrak, sluch, čich a hmat, všechno umím rozeznat 

Mlha, vítr, déšť a bláto  

Veveruška v lese, oříšek si nese   

Martin na bílém koni  

Anděl, čert a Mikuláš, přinesou nám zimní čas 

 

 

 

ZIMA 

 

ČERVENÁ, ZLATÁ, ZELENÁ, CO TO ASI ZNAMENÁ? 

 

Těšíme se na vánoce, přijdou vždycky jednou v roce  

My tři králové jdeme k vám       

Modrá zima, bílý sníh, děti jednou na saních   

Zavolejte doktora 

Masopustní veselice, veselá je převelice 

Co naše ruce dovedou  

Kde pracují táta s mámou? 
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JARO  

 

BÍLÉ SNĚŽENKY, ŽLUTÁ KUŘÁTKA, MODRÉ POMNĚNKY A HNĚDÁ ŠTĚŇÁTKA 

 

Březen, za kamna vlezem 

Tak nám pověz zajíčku, o malovaném vajíčku 

Duben, ještě tam budem 

Malujeme svět     

Čáry máry pod kočáry, čarodějky čarovaly  

Když všechno kvete, začíná květen 

Mojí milé mamince 

Všude dobře, doma nejlíp 

Všechna děti slaví svátek, oslavíme si to v pátek 

Sportování to nás baví, sportování je i zdravý 

Co už všechno umíme 

Bezpečně za prázdninovým dobrodružstvím  
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