PLÁN VÝCHOVY A PÉČE
Centrum Batole je dětská skupina rodinného typu pro děti od 1 roku do zahájení povinné
školní docházky s maximální kapacitou 18 dětí. Nabízíme celodenní provoz dle potřeby rodičů
v klidném a příjemném prostředí v okrajové části města Třinec.
Popis místa:
Veškeré prostory Centra Batole se nacházejí v zrekonstruovaném domě, který je přizpůsobený
potřebám dětí a provozu centra. Je součástí zástavby dalších rodinných domů. Pro toto místo
je charakteristické plno zeleně, což dokazuje i rozlehlý park ležící přímo naproti domku. Park
je možné využívat k procházkám, sportovním hrám a různým aktivitám dětí. Velkou výhodou
je i to, že v blízkosti dětské skupiny není žádná hlučná hlavní silnice. Součástí domu je
zastřešená terasa. Ta může být využívána v jakémkoliv počasí a propojuje vnitřní prostory s
rozlehlou oplocenou zahradou u domu. Vnitřní prostor je v přízemí vybaven šatnou, kuchyní a
samostatnou jídelnou, WC se sprchou. V prvním patře se nachází dlouhá chodba s dětskou
koupelnou a WC. Z chodby je vstup do hlavní herní místnosti, do druhého menšího pokoje a
třetí pokoj slouží jako ložnice.
Výchovná koncepce:
Děti se během pobytu u nás budou v rámci péče a výchovy postupně seznamovat s praktickým
životem, který je všude kolem nás. Při výchově vytváříme motivující prostředí k naplnění
přirozených potřeb.
První tři roky života jsou velmi důležité pro vybudování stabilního základu, ze kterého dítě
čerpá v dalších letech života. V této době je tělesný, citový i sociální vývoj člověka
nejintenzivnější.
U nejmenších dětí se zaměřujeme především na zdokonalování pohybu, osvojování si jazyka,
společně s rodinou pracujeme na zvládání hygienických potřeb, dodržování řádu a zvykání
si na nové prostředí mimo domov.
Postupně s věkem se přidává rozvoj sebeobsluhy, zdokonalování se v praktických
dovednostech, učení se samostatnosti a etické výchově. Nabízíme podněty k vývoji
matematiky, k přírodním a fyzikálním vědám.
Vedle činností každodenního života jsou důležité také pohybové aktivity, kdy dětem
ukazujeme to, že pohyb a cvičení je běžné a zdraví prospěšné. Využíváme různé sportovní
a cvičební pomůcky, se kterými se děti postupně seznamují. Tyto pohybové aktivity
propojujeme také s hudbou, zařazujeme písničky, říkanky a dostáváme tímto i rytmus do těla,
který je důležitý pro vývoj řeči a komunikace. Využití hudebních a rytmických nástrojů je
samozřejmostí. Spolu s tím souvisí také rozvoj jemné i hrubé motoriky, kterou podporujeme
i výtvarnými a tvořivými aktivitami. Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami,
materiály a poznávají nekonečné možnosti tvořivého světa.
Všechny tyto rozvojové, pohybové, hudební a výtvarné činnosti se vzájemně prolínají
a objevují v každodenním programu Centra Batole, který je připravován v duchu jednotlivých
ročních období. Po celý rok budeme využívat i venkovních prostor k jednotlivým aktivitám
a hrám, chodit na procházky, vytvářet tematické bloky spojené s daným obdobím.
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Harmonogram roku:
1. Léto (červen, červenec, srpen)
− Den dětí
− letní radovánky, sporty a dovolená
− dopravní prostředky (kolo, auto, autobus, letadlo, loď)
− prevence úrazů
− příroda v létě (zvířátka, rostliny)
− materiály (voda, kámen, písek)
− ovoce a zelenina (třešně, švestky, jahody, borůvky, maliny, meloun, rajče, paprika)
− barvy léta (žlutá, oranžová, modrá, růžová, fialová)
− tematické písničky a básničky, tvoření a výtvarná činnost
− typické počasí pro toto období
2. Podzim (září, říjen, listopad)
− Světélkování a uspávání broučků
− podzimní aktivity – pouštění draka, práce na zahrádce, turistika a výlety
− bezpečnost na ulicích
− prevence nemocí
− příroda na podzim (les a zvířátka),
− materiály (dřevo, šišky, kůra stromu, mech, listí)
− ovoce a zelenina (jablka, hrušky, brambory, dýně, řepa)
− barvy podzimu (červená, hnědá, oranžová, zelená)
− tematické písničky a básničky, tvoření a výtvarná činnost
− typické počasí pro toto období
3. Zima (prosinec, leden, únor)
− Mikuláš, Vánoční besídka, Karneval
− pečení cukroví, vánoční ozdoby, zdobení stromečku, hrátky se sněhem, zimní sporty
− prevence úrazů (zlomeniny, omrzliny)
− zimní příroda (zimní spánek přírody)
− materiál (kov, kámen, led, sníh, sklo)
− ovoce (banán, pomeranč, mandarinky, ananas)
− zimní barvy (modrá, bílá, šedá, černá)
− pohádky a pohádkové postavičky
− tematické písničky a básničky, tvoření a výtvarná činnost
− typické počasí pro toto období
4. Jaro (březen, duben, květen)
− Velikonoce a probouzení jara, Den matek, Den země,
− Sportovní olympiáda
− malování vajíček, pomlázka, vyrábění přání
− znovuzrození jarní přírody (zvířátka a jejich mláďátka, rostliny a semínka)
− bylinky a sazeničky
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−
−
−
−

materiál (voda, hlína, ruční papír, látka)
barvy jara (zelená, žlutá, červená, bílá)
druhy a změny počasí (slunečno, déšť, teplo, zima, vítr)
tematické písničky a básničky, tvoření a výtvarná činnost

Běžný režim dne:
6:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 14:30

14:30 – 15:00
15:00 – 18:00

Příchod dětí do CB, předávání dětí pečující osobě, volné hry, individuální
činnost, společné vítání se s dětmi.
Dopolední svačinka. Osobní hygiena.
Činnosti dle Plánu výchovy a péče Centra Batole, pobyt venku dle počasí.
Příprava na oběd, oběd, osobní hygiena.
Odpočinek dětí. Pro děti, které nespí po obědě – individuální činnost
zaměřená na rozvoj osobnosti a dovedností. Odpočinek zkracujeme
dle individuálních potřeb dětí nebo dle denního programu.
Osobní hygiena, odpolední svačinka.
Odpolední zájmová činnost, volné činnosti a aktivity dětí zaměřené
především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
individuální činnost.

Uvedený režim dne je orientační a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí, dle potřeb
se stanovená časová pásma dále posunují nebo jinak upravují.
Cíl plánu výchovy a péče:
Víme, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo, nabízíme dětem podnětné a motivující
prostředí, adaptaci na místo a čas, vnímání sebe sama a učíme se respektovat jeden druhého.
Naším cílem je vytvořit přirozené a bezpečné prostředí tak, aby děti byly spokojené a nic jim
nechybělo. O děti se stará více personálu, a to nám umožňuje vytvářet osobní přístup k dětem

a věnovat pozornost individualitě a jejich přirozenému vývoji. Sledujeme potřeby každého
dítěte, podporujeme jeho talent, abychom v něm budovali sebevědomí a důvěru v okolí.
Největším úspěchem a odměnou pro nás bude, když budou děti od nás vždy odcházet
s úsměvem na tváři a spoustou nezapomenutelných zážitků a zároveň budou připravené
pro reálný život.

V Třinci dne 21. června 2019.
Zpracovala:

Mgr. Eva Pilchová, vedoucí Centra Batole
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