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ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ:
Název zařízení:
Dětská skupina Sovička
Adresa:
Prvního pluku 621/8a, Praha 8, 186 00
Zřizovatel:
Dopravní vzdělávací institut a.s.
IČ:
27378225
Odpovědná osoba:
Marie Knoflíčková, vedoucí dětské skupiny
Kontakty:
sovicka@dvi.cz, 724 828 147
www adresa:
www.dssovicka.cz
PODMÍNKY PÉČE O DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ
Věcné podmínky
Dětská skupina Sovička sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách Dopravního vzdělávacího institutu
a.s. na výše uvedené adrese.
Prostory na základě stanoviska Krajské hygienické stanice Hlavního města Prahy vyhovují
požadavkům dle zákona č. 247/2014 Sb., na zařízení služby péče o dítě v dětské skupině. DS je ke
dni zahájení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině vedena v evidenci dětských skupin
MPSV dle zákona č. 247/2014 Sb. V prostorách dětské skupiny se nachází denní místnost – herna
pro děti, sloužící i jako místo na spánek dětí. Dále máme k dispozici jídelnu (využíváme i při
výtvarných činnostech), šatnu pro děti, sociální a hygienické zařízení pro děti, kuchyňku pro výdej
stravy, kancelář pro zaměstnance, sociální a hygienické zařízení pro zaměstnance. Dětský nábytek je
velikostně uzpůsoben věkové různorodosti dětí. Prostor herny vyhovuje heterogenním individuálním i
skupinovým činnostem dětí. K pobytu venku slouží veřejné dětské hřiště v docházkové vzdálenosti,
které je vybaveno herními prvky pro děti.
Životospráva
Denní řád DS je dostatečně pružný s ohledem na individuální potřeby dětí a jejich různorodý věk.
Střídá se volná hra dětí, řízená činnost a doba odpočinku.
Dětem v dětské skupině je poskytována plnohodnotná strava v souladu s jejich vývojovými potřebami.
Veškeré stravování dětí je zajištěno externím dodavatelem – společností Mosaica Catering.
Děti mají v DS zajištěn pitný režim po celý den, pečující osoby dohlíží na dostatečný příjem tekutin.
Děti si mohou také pití nosit ve vlastních láhvích, které jsou opatřené značkou, nebo jménem. Mezi
jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny, jsou vedeny
k samostatné konzumaci, menším dětem dopomáháme. Odpoledního spánku využívají zejména malé
děti, ostatní podle potřeby mohou odpočívat a po vyslechnutí pohádky mohou zvolit odpočinkový
program (prohlížení si knih, klidové aktivity např. skládání puzzlí). Respektujeme individuální potřeby
aktivity dítěte, spánku a odpočinku jednotlivých dětí, ve třídě máme relaxační kout a vybavenou
dětskou knihovnu.
Během dne trávíme s dětmi čas venku (dle klimatických podmínek). Dětem je nabídnuta možnost
pobytu na nedalekém dětském hřišti nebo procházky. Doba pobytu venku se řídí dle potřeb dětí.
Psychosociální podmínky
Jedním z hlavních cílů pobytu našich dětí v dětské skupině je spokojené a šťastné dítě. Snahou
pečujících osob je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, ve kterém panuje pohoda a dobrá nálada.
Pokud je to možné, na děti nespěcháme a snažíme se eliminovat jejich stres a nepříjemné pocity.
Naši zaměstnanci k dětem přistupují s respektem (neponižují je), respektujeme individualitu každého
dítěte (jeho životní tempo, potřeby apod). Děti povzbuzujeme pochvalou a pozitivním hodnocením.

Žádné dítě není upřednostňováno, všechny mají stejná práva a povinnosti.
k sebedůvěře, toleranci a úctě k ostatním.

Děti vedeme

Při pobytu dětí v dětské skupině využíváme různé pomůcky, které rozvíjejí dětskou kreativitu, aktivitu,
samostatnost, tělesnou zdatnost a zručnost, a podporují jejich vývoj.
Pečující osoby v dětské skupině Sovička splňují vzdělání dle zákona č. 247/2014 Sb o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině. V dětské skupině jsou zaměstnány dvě pečující osoby na hlavní
pracovní poměr na celkový počet jedenácti dětí. Administrativní práce jsou řešeny příslušnými
pracovníky ze společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s.
Při přijímání dětí je sestaven individuální adaptační plán každému dítěti po dohodě s rodiči.
ORGANIZACE
Organizace dětské skupiny
Maximální kapacita dětské skupiny je 11 dětí. Přijímáme děti od věku od 1 do 6 let. Dítě může
navštěvovat dětskou skupinu celodenně, ve zkrácené denní docházce nebo pouze některé dny v
týdnu. Děti jsou přijímány dle volné kapacity a to po celý rok. Provoz dětské skupiny je od 7:30 hod. do
17:00 hod.
Obsah výchovy a vzdělávání se různí podle věkové skupiny dětí a podle aktuálních potřeb. Dětská
skupina Sovička je věkově heterogenní, což vyžaduje individuální přístup k dětem. Děti ve věkově
smíšené dětské skupině se navzájem učí ohleduplnosti, chápavosti, pomoci menším dětem. Malé děti
se učí od starších, které jsou pro ně zároveň motivací a vzorem.
Denní režim
o 7.30 – 9:00 příchod dětí, volná hra
o 9:00 – 9:30 ranní kruh (představení tématu dne)
o 10:00 – 12:00 řízená vzdělávací aktivita, možnost pobytu venku, volný program
o 12:00 – 12:45 oběd
o 12:45 – 13:45 klidový režim, četba
o 14:00 – 16:00 pobyt na dětském hřišti, procházka, volný program
o 16:00 – 17:00 vyzvedávání dětí
Řízení a personální obsazení dětské skupiny
Dětskou skupinu Sovička zřizuje Dopravní vzdělávací institut, a.s. Za provoz a chod dětské skupiny
zodpovídá vedoucí dětské skupiny. Dětská skupina Sovička má k dispozici dvě pečující osoby, které
zajišťují celodenní chod (výdej jídla, příprava lůžkovin, drobný úklid), zároveň zodpovídají za naplnění
plánu výchovy a péče. Za úklid dětské skupiny zodpovídá externí firma. Praní prádla zajištuje externí
firma. Je také navázána externí spolupráce na zastupování pečujících osob v době čerpání dovolené
a nemocnosti.
Spoluúčast rodičů
Rodiče pravidelně informujeme a zapojujeme do dění v dětské skupině. Rodiče mají v případě zájmu
možnost využít individuální setkání s personálem dětské skupiny (individuální třídní schůzky). Dále je
s nimi komunikováno dění ve školce formou občasných emailů, program dětí je prezentován i na
nástěnkách v dětské skupině. Rodiče jsou pravidelně zvaní na akce a projekty v dětské skupině.
CHARAKTERISTIKA PLÁNU VÝCHOVY A PÉČE
Naší snahou je vytvoření prostředí, které by bylo po fyzické, psychické i sociální stránce bezpečné pro
děti, jejich rodiče i působící personál. Děti by se měly cítit bezpečně, jistě a spokojeně. K tomu
dopomáhají jasně vymezená pravidla, která jsou srozumitelná pro předškolní děti, a stejná práva,
možnosti i povinnosti všech dětí (s přihlédnutím k věku a individuálním schopnostem dítěte).

Hlavní cíle výchovy a péče
Využíváme možnosti individuální péče o dětí přizpůsobené jejich věku, schopnostem a zálibám.
V dětské skupině Sovička reagujeme i specifické potřeby dětí.
 V naší dětské skupině využíváme menší počet dětí k individuální práci a rozvoji dítěte
s pečující osobou. Každé dítě, které k nám chodí pravidelně, má své portfolio, a rodiče mají
zpětnou vazbu k pokroku svých dětí.
 Naším cílem je především rozvoj představivosti a s tím související slovní zásoby. Z toho
důvodu spolupracujeme s logopedkou, a rozvíjíme v dětech jejich vztah ke knihám.
 Děti vzděláváme formou hry, zapojujeme prvky alternativních vzdělávacích směrů a přístupů.
Vedeme děti k odpovědnému způsobu života
 Přirozenou formou vedeme děti k ochraně životního prostředí. Spolupracujeme s ekocentry,
třídíme odpad, setkáváme se se zvířátky, a učíme se o ně pečovat. Vytváříme projekty
změřené na environmentální výchovu. S dětmi tvoříme i z recyklovaných materiálů. Klademe
důraz na pobyt v přírodě.
 V dětské skupině žijeme zdravě. Zodpovědně jsme vybrali externího dodavatele stravy. Děti
mají možnost častého pohybu, a pobytu na čerstvém vzduchu. Je pro nás důležité dětem
předat informace o zdravém životním stylu i hravou formou.
 Učíme děti, že nežijeme na světě sami. Naše dětská skupina se přirozeně setkává i se
seniory, kterým přinášíme radost. Děti učíme podporovat vzájemné mezilidské vztahy.
Výchovné oblasti
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
U dětí budete rozvíjet následující kompetence:
1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činnostní a občanské
Děti budeme rozvíjet následujícím způsobem:







Hudební činnosti
Pohybové činnosti
Dramatické činnosti
Rozumové činnosti
Poznávací činnosti
A další

Roční tématický plán „Rok se Sovičkou“
Sovička čaruje s podzimem
Říjen - Cílem období je poznávání prostředí dětské skupiny, okolí, adaptace nových dětí, podpora
navazování přátelských a kamarádských vztahů dětí. Pečující osoby pomocí her a hravých situací,
které vytváří a přirozeně navozují, sbližují děti v kolektivu a učí je společně si hrát a tvořit. Učí dítě
chránit si své soukromí, vyjadřovat názor a upevňovat umění dohodnout se. Postupně uvádí děti do
pravidel třídy a rituálů, které patří k režimu dětské skupiny Sovička. Dítě také poznává své místo v
dětské skupině, a svou značku.

Listopad - Poznáme podzimní období, budeme ho umět pojmenovat, popsat změny v přírodě.
Pozornost budeme věnovat zejména barvám nejen spadaného listí. Děti pozorují, pojmenovávají,
poznávají dozrávajícího ovoce. S dětmi sbíráme přírodniny a používáme je v pracovních činnostech.
Vyrábění zvířátek z listů, pouštění draků. Děti seznámíme i s legendou o sv. Martinovi, a na konci
měsíce si společně vyrobíme adventní věnec.
Bílá zima se Sovičkou
Prosinec - Cílem období je seznámení dětí s lidovými tradicemi spojenými s předvánočním a
vánočním časem. Navštíví nás Mikuláš a anděl a připravovat se na nejkrásnější svátky v roce.
Výrobou různých dekorací, pečením, zdobením stromečku budeme podporovat tradiční pojetí Vánoc.
Leden – S dětmi si povídáme o ročním období zimě, o počasí, a vhodném oblékání se. Společně
obdivujeme sněhové vločky, a poznáváme jejich tvar. Poznáváme a zkoušíme si zimní sporty.
Únor – Na začátku měsíce si něco povíme o Hromnicích. Lidová pranostika „Na hromnice o hodinu
více“ nás uvede do tématu, ve kterém se budeme učit orientaci ve dni, naučíme se dny v týdnu.
Kromě toho se budeme v únoru věnovat i prevenci nemocí, a společně oslavíme masopust. Začneme velký
tematický blok o přírodě – nejprve se budeme věnovat rostlinám.
Sovička vítá sluníčko
Březen – pokračujeme v pozorování jarní přírody – nejdříve květin, a následně se zaměříme na
poznávání zvířat – domácích i divokých. Na konci měsíce nás čeká příprava na Velikonoce, budeme
zdobit kraslice, naučíme se tradiční říkadla a ochutnáme velikonoční jidáše.
Duben – Na začátku dubna se ještě vrátíme k ročnímu období jaro. Také si s dětmi budeme povídat o
tom, čím by chtěli být, až budou velcí, jaké povolání znají, a jaké povolání dělají jejich rodiče.
Navážeme okýnkem do správné etikety, řekneme si, proč je dobré děkovat, a kdy máme správně
poprosit. V tomto měsíci nás čekají dva oblíbené svátky, a s tím spojené aktivity – Den země, a tradice
Pálení čarodějnic.
Květen – V měsíci květnu se budeme věnovat přípravě na Svátek matek, budeme si povídat o našich
rodinách, cvičit si naše představování se lidem okolo. Také se naučíme něco o lidském těle, a našich
smyslech.
Letní dobrodružství naší sovičky
Červen – Měsíc zahájíme oblíbenou oslavou Dne dětí. S dětmi se vrátíme k tématu slušného chování,
a rozšíříme jejich vědomosti o správné chování se na ulici, v dopravě. Budeme si povídat o cestování
a dopravních prostředcích. Školní rok ukončíme malou Slavností.
ZÁVĚREM
Každý měsíc v roce je něčím charakteristický a zajímavý. Je na každé pečující osobě, co si z té části
roku vybere. Věříme, že vzdělávání v dětské skupině Sovička je na stejné úrovni jako v běžných
mateřských školách. U nás navíc mohou děti ocenit individuálnější přístup, a klidné prostředí
vyplývající z nižšího počtu žáků ve třídě. Věříme, že pobyt v naší dětské skupině Sovička bude pro
děti radostí i přínosem a těšíme se, že společnými silami všechno zvládneme a užijeme si to.

V Praze dne 1. 2. 2021

