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Provozní řád Dětské skupiny Žabka, 

Filipínského 64, Brno 615 00 

(dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění) 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášek č. 343/2009 Sb. a č. 465/2016 Sb. 

v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

 

Předmět činnosti: péče a vzdělávání dětí od 2 do 6-7 let 

Údaje o zařízení 

Adresa :             Dětská skupina Žabka, Filipínského 64, Brno 61500 

Telefon :            736529218 

IČO :                  03304957 

Ředitelka :          Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 

Provozní doba :   od 7:00 do 17:00 hodin 
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1.    Evidence dítěte 

1.1. Při nástupu dítěte do dětské skupiny (dále DS) předají zákonní zástupci učitelce Přihlášku 

dítěte, ve kterém musí být vyplněno jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní příslušnost, 

místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, dále jména a příjmení zákonných zástupců, jejich 

zaměstnání, telefonické spojení, zdravotní stav a absolvované pravidelné očkování potvrzené 

registrujícím pediatrem. 

1.2. Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit DS každou změnu výše uvedených údajů – 

zejména změnu trvalého bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonu apod. 

1.3 Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřeby DS. 

 

2.    Provoz DS 

2.1.  DS má jednu smíšenou třídu (věk zpravidla od 2 až 6 let) a má vypracovaný svůj provozní 

řád, jehož přílohou je organizační uspořádání školičky a plán výchovy. 

2.2. Provoz DS je od 7:00 hod do 17:00 hod včetně provozu o hlavních prázdninách formou 

příměstských táborů. 

2.3. Příchod dětí do DS: od 7:00 do 8:30 hod. Při příchodu je nutné zazvonit a přivítá vás 1 

z učitelek. Po předání dítěte je nutné dveře zabouchnout. Pro případy dětí, jimž je docházka 

omezena nejvýše na čtyři hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku. 

 Po předchozí dohodě ve výjimečných případech lze přivést dítě do DS kdykoliv dle potřeby 

rodiny. 

2.4. Po příchodu se děti převléknou v šatně. Za bezpečnost dětí a pořádek při převlékání ručí 

rodiče. Oděvy a obuv na přezutí se odkládají do označených polic a boxů.  

Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce a má povinnost nahlásit jakékoliv změny v 

chování nebo ve zdravotním stavu dítěte (rýma, kašel, bolest břicha, hlavy, výskyt vší apod.). 

Teprve potom může rodič opustit školičku.  Rodiče dále mají povinnost neprodleně nahlásit 

výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Onemocní-li dítě během 

dne v DS, jsou rodiče okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní 

péče o dítě.  

2.5. Do kolektivu může být přijato pouze dítě zcela zdravé. Učitelky mají právo v zájmu 

zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do školičky děti se silným nachlazením či jinými 



Registrační číslo: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016430  
Název projektu: Dětská skupina Žabka 2020-2022   
 

3 

 

infekčními onemocněními. Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o 

ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. 

2.6. Pokud bude dítě ze DS vyzvedávat jiný než zákonný zástupce, je třeba předložit písemný 

doklad o zmocnění. Toto zmocnění platí na dobu určitou – daný školní rok. Odchod dětí domů 

probíhá v době 12:00 – 13:00 hod, odpoledne potom 16:00 -16:30 hod. Prosíme o dodržování 

těchto časů. 

Učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou rodiče nebo jimi pověřený zástupce. 

2.7.  Rodiče jsou povinni oznámit škole telefonicky nebo formou SMS předem známou 

nepřítomnost dítěte. Toto je nutné oznámit nejlépe den předem, nejpozději však do 8:00 hod. 

ráno.  

2.8 Všechny děti v DS jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v DS a při 

akcích organizovaných DS. 

2.9. Informace o připravovaných akcích DS jsou vždy včas oznamovány emailem rodičům nebo 

na nástěnkách v šatně dětí a webových stránkách DS.   

2.10. Stížnosti, oznámení a podněty k práci v DS je možno doručit do poštovní schránky nebo 

osobně ředitelce DS. 

2.11. Dítě v DS potřebuje 

● sportovní oblečení na školní zahradu, v létě kšiltovku nebo klobouk, pláštěnku 

a holínky 

● přezůvky 

● pyžamo (pokud spí) 

●  zástěrku, lehké hrací kalhoty, náhradní oblečení a spodní prádlo 

  

Děti musí mít své věci označené, popř. podepsané. Za cennosti a donesené hračky v DS 

neručíme. 

2.12. Konzultovat lze vždy při příchodu nebo odchodu s učitelkou odpovídající za přebírání a 

předávání dětí nebo po dohodě. O pokroku dětí informují také karty v přihrádce dětí. 

2.13 Pokud dítě zůstane ve DS po ukončení provozu, tj. po 16:30 hod. nevyzvednuté, učitelka 

se pokusí spojit se zákonnými zástupci dítěte telefonicky. 

 

3.    Organizace provozu školičky 

Provoz DS – každý všední den 7:00 -17:00 hod. 



Registrační číslo: 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016430  
Název projektu: Dětská skupina Žabka 2020-2022   
 

4 

 

Děti mohou mít svačinku od rodičů, která je hygienicky zabalená (označená jménem dítěte a 

datem). Při odchodu domů si krabičky rodiče odnášejí domů. Je možno ji uchovávat 

v lednici. Také je možno pobírat přesnídávku připravovanou DS. 

 

Jídlo probíhá: 

dopoledne: 8:30 – 9:30 (svačina před odchodem ven) 

oběd: 11:15 – 12:30 (po příchodu z venku) 

odpoledne: 14:30 – 15:00 (svačina před kroužkem nebo odchodem ven) 

   

Dopolední programová část: 

7:00 – 9:00 samostatná činnost s montessori pomůckami 

9:00 – 9:45 scházení se na elipse, kalendář, téma měsíce 

10:00 – 11:15 pobyt venku 

 

Tyto časy jsou pouze orientační, lze je přizpůsobovat momentálním potřebám dětí, zájmu dětí 

o danou činnost, počasí apod.§ 

Pobyt venku: 

délka pobytu je závislá na ročním období. V zimních měsících je nutné sledovat hlášení o stavu 

ovzduší (webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu). Učitelky určují a 

odpovídají za maximální možnou délku pobytu dětí venku a jeho účinné využití pro rozvoj 

tělesných i rozumových schopností dětí. Dbají důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví všech 

dětí (10: 00 – 11: 15 hod). 

Oběd: 

Oběd je školičce dodáván provozovnou Jídelna Lakšmanna. Jídlo je dovezeno do 8:00 a dáno 

do lednice. V 11:00 je jídlo ohříváno a 11:15 podáváno. 

Předškolní děti užívají k jídlu příbor. Učitelky dbají na pěstování a upevňování všech kulturních 

a hygienických návyků souvisejících s jídlem. Po obědě učitelky nabízejí dětem je klidový 

režim.  

Nejpozději ve 13:00 hod odcházejí všechny děti k odpolednímu odpočinku, přičemž délku 

spánku nebo odpočinku přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Děti, které neusnou, 

postupně vstávají a mohou samostatně pracovat. Děti, které přišly na odpoledne, mohou 

pracovat od začátku nebo mohou odpočívat s ostatními. Při odpočinku poslouchají vhodné 

literární texty nebo hudbu. 
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4.     Organizace stravování 

4.1 Stravování je organizováno z části rodiči a z části školičkou. Pokud mají děti své svačiny, 

za svačiny dětí zodpovídají rodiče. Ostatní svačiny zabezpečuje DS Žabka sama. Oběd je 

zajišťován DS a dovážen z provozovny Lakšmanna, která se řídí platnými výživovými normami 

a zásadami zdravé výživy. Připravená jídla si dítě přebírá a nese ke stolečku. 

DS zajišťuje i celodenní přísun tekutin, které děti během svého pobytu ve DS využívají v rámci 

pitného režimu (pitné kouty jsou průběžně doplňovány). 

 

4.2 Stravovací režim DS 

V průběhu denního pobytu v MŠ se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu: 

Přesnídávka: 

8:30 – 9:30 

Oběd: 

11:15 – 12:30 

Odpolední svačina: 

14:30 – 15:00 

V rámci pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v DS k dispozici nápoje (vodu, 

čaje, ovocné šťávy, apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením 

na častou obměnu jednotlivých druhů. Děti nápoje využívají v průběhu celého pobytu ve DS v 

samoobslužném režimu dle vlastního pocitu žízně. 

5. Organizace spánku 

5.1 Spánek či odpočívání probíhá ve dvou fázích od 12:00 pro nejmenší děti a od 13:00 pro děti 

starší do cca 14:30, dle individuálních potřeb dětí. Děti si za pomocí učitelky připraví spaní na 

matracích, které jsou uloženy ve větratelných regálech, na podlahu, která je vytápěna. Lůžkoviny 

mají děti své umístěny v regále a popsány svým jménem. Výměna lůžkovin probíhá 1x za 3 

týdny. 

Při spaní je dětem čtena kniha nebo puštěna relaxační hudba. 

5.2 Po spaní si děti za pomocí učitelky matrace i lůžkoviny uklidí. 

5.3 Praní lůžkovin je zajištěno vlastní a prádlo je přepravováno v prádelních taškách. 
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6.     Zacházení s majetkem 

6.1 Chování dětí při zacházení s majetkem DS v rámci vzdělávání 

po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v DS zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely 

šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a aby 

nepoškozovaly ostatní majetek školičky. 

6.2   Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem DS při jejich pobytu v DS 

zákonní zástupci pobývají v školičky jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a pro 

předání dítěte pedagogickému pracovníkovi DS. Dále pak při převzetí dítěte a jeho převlečení 

zpět do šatů, v kterých přišlo do DS, popř. po dobu jednání s vedoucí školní jídelny. Výjimku 

tvoří pobyt zákonných zástupců ve třídě při tzv. adaptaci dítěte. 

Po dobu pobytu v prostorách DS jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

nepoškozovali majetek DS. Pokud zjistí poškození majetku DS, jsou povinni toto neprodleně 

nahlásit pedagogickému pracovníku DS. 

 

7.    Práva rodičů a zákonných zástupců 

7.1    Základní cíle předškolní výchovy a vzdělávání 

DS zabezpečuje předškolní vzdělávání uspokojováním přirozených potřeb dítěte zaměřené na 

základy celoživotního vzdělávání. Rozvoj jeho osobnosti probíhá při spolupráci rodiny a DS. 

DS pracuje dle svého „Plánu výchovy“, který vychází z RVP PV a montessori pedagogiky. 

Denní program je natolik pružný, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. 

7.2    Rodiče mají právo: 

- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života 

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou DS 

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu DS 

- zapojit se do práce na materiálech 

- požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu DS 

Rodiče jsou informováni o všem, co se v DS děje prostřednictvím diagnostických karet, emailu, 

nástěnek, informačních tabulí v šatnách dětí, na schůzkách rodičů, na akcích pro rodiče a děti. 

 

8.    Práva dítěte 

Dítě má právo (vyňato z Úmluvy o právech dítěte): 
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● aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo 

psychicky zranit) 

● být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, 

právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) 

● na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, 

pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, 

kteří ho mají rádi, právo a pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a 

projevovat lásku) 

● být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 

(právo vyrůst v zdravého – tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval 

ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti 

a nadání, právo hrát si, právo na soukromí 

● být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravováno 

na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem) 

 

9.    Povinnosti dítěte 

● při příchodu do DS je dítě povinno si očistit obuv a přejít do šatny, kde se smí zdržovat 

pouze po dobu převlékání, při přechodu do třídy nebo při odchodu domů. Všechny své 

věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena jeho 

jménem. Při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a najít si činnost, kterou chce 

dělat, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem. 

● děti jsou povinny na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména dodržovat 

školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsou 

seznamovány. Dále jsou povinny plnit pokyny zaměstnanců DS vydané v souladu s 

právními předpisy a provozním řádem. 

 

10.    Ochrana a bezpečnost dětí 

10.1 DS zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově (dále jen 

„vzdělávání“) a dále při činnostech, které s tímto přímo souvisejí a při poskytování školských 
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služeb.  

Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při vzdělávání, 

při přesunech dětí a při účasti dětí na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k 

věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a jejich zdravotnímu stavu. 

DS zajistí, aby děti byly poučeny o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech 

činnostech, seznámeny s konkrétními pokyny k zajištění bezpečnosti a se zásadami 

bezpečného chování. Poučení dětí provádí školička denně a přiměřeně k věku dítěte.  

10.2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí: 

Za bezpečnost dětí v DS odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci 

(pověření nepedagogičtí pracovníci) školičky a to od doby převzetí dětí od jejich zástupců nebo 

jimi pověřené osoby, až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

Pedagogický pracovník předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření 

zákonným zástupcem dítěte 

Pedagogický (pověřený nepedagogický) pracovník odpovídá při pobytu děti mimo území DS 

za bezpečnost nejvýše o 4 smyslově, tělesně i duševně zdravých dětí. 

Bezpečnost dětí při pobytu venku je v našich podmínkách zajištěna tak, aby byla vždy 1 učitelka 

max. na 4 děti. 

Ředitelka DS určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, divadlo, 

výlety apod.) další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující dozor a bezpečnost 

dětí  

 
11.    Péče o zdraví, první pomoc a ošetření 

11.1 Cílem v péči o zdraví dítěte je prospívat fyzickému, psychickému a sociálnímu zdraví, 

růstu a vývoji dítěte. 

Dítě je vedeno: 

- k poznávání své identity ve vztahu k druhým a k okolí tak, že získává pozitivní zkušenosti 

- k péči o své zdraví, k vývoji zodpovědnosti za své oblékání a každodenní osobní hygienu 

- k dobrému chování při stolování 

- k bezpečnému pohybování v blízkém okolí 

- k vytvoření zdravých životních návyků a postojů 

- k činnosti ve výchově společenského chování a pravidel společenského styku 

- k pozitivním vztahům k lidem a nenásilnému chování 

11.2 První pomoc při úrazu dítěte: 
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 Děti jsou seznamovány opakovaně s tím, že jakékoli zranění neprodleně hlásí učitelce. DS 

odpovídá za vhodné rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením. Rovněž 

zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci DS 

včetně dětí. Na vhodných místech (nástěnky v jednotlivých třídách) umístí seznam telefonních 

čísel zdravotnických zařízení včetně zdravotnických zařízení zajišťujících dopravu raněných, 

nemocných. O provedených opatřeních informuje ředitelka školy kromě pedagogických 

pracovníků a ostatních zaměstnanců školy i zákonné zástupce a děti. 

DS zajistí doprovod zraněného dítěte do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů.   

O události a provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce dítěte. 

Doprovodem může být pouze zletilá osoba, plně způsobilá k právním úkonům a v 

pracovněprávním vztahu k DS. 

Opatření k zajištění první pomoci provede DS i při akcích konaných mimo DS. 

 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 
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Příloha 1 Přihláška do DS Žabka 

PŘIHLÁŠKA DO DĚTSKÉ SKUPINY Žabka 

 

do dětské skupiny Žabka na adrese Filipínského 64,  Brno-Židenice jejímž provozovatelem je: 

Dobromysl Brno, z.ú 

Táborská 170 

Brno 

61500 

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 

Tel:736529218 

studiozabka@seznam.cz 

 

Kontaktní číslo do DS Žabka: +420 608 942 421 

 

 

Matka 

Jméno  
Datum 

narození 
 

Příjmení  Telefon  

Adresa  Email:  

 
Otec 

Jméno  
Datum 

narození 
 

Příjmení  Telefon  

Adresa* 

 
 Email:  

* je-li odlišná od adresy matky dítěte 

 

U rozvedených rodičů:  

Dítě svěřeno do péče:  _________________________________________________________ 

 

Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době: ___________________________________ 

 

Dítě 

Jméno  Rodné číslo  

Příjmení  
Zdravotní 

pojišťovna 
 

Adresa*    

* je-li odlišná od adresy matky a otce dítěte 

 

ÚDAJE O DÍTĚTI:  

tel:736529218
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K PŘIJETÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY (vyplní 

lékař): 
 

 

Posuzované dítě (nehodící se škrtněte): 

a) je zdravotně způsobilé k nástupu do dětské skupiny 

b) není zdravotně způsobilé k nástupu do dětské skupiny 

c) je způsobilé s tímto omezením: 

……………………………………………………………………………… 
 
 

Dítě je očkováno dle očkovacího kalendáře (nehodící se škrtněte):                          ANO     /      NE    

Dítě má tyto alergie: 

  
Dítě trvale užívá tyto léky: 

  
 

V ………………………………… dne …………………….  Podpis a razítko lékaře 

 
Ne starší 3 měsíců v době podání přihlášky  

                                                                     

 

 

 

Co dalšího bychom měli o dítěti vědět, abychom se o něj dokázali postarat, zatím co tu nejste? 
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NFORMACE O DOCHÁZCE 
Dítě budou vyzvedávat:  

1. Jméno a příjmení:  

telefon:  

adresa: 

 

2. Jméno a příjmení:  

telefon:  

adresa: 

 

3. Jméno a příjmení:  

telefon: 

adresa:  

 

4. Jméno a příjmení:  

telefon: 

adresa:  

 

5. Jméno a příjmení:  

telefon: 

adresa:  

 

 

REŽIM DOCHÁZKY DO DS ŽABKA 

 

 

Celý den (7:00 – 16:30) 

 

 1 den v týdnu 2 dny v týdnu 3 dny v týdnu 4 dny v týdnu 5 dnů v týdnu 

Děti od 2 do 3 let      

Děti od 3 let      

 

Půl den (7:00 - 13:00 nebo 12:30 – 16:30) 

 

 1 den v týdnu 2 dny v týdnu 3 dny v týdnu 4 dny v týdnu 5 dnů v týdnu 

Děti od 2 do 3 let      

Děti od 3 let      
 

Mám zájem o: 

Dopolední svačinku 

Oběd 

Odpolední svačinku 

 

 

Plánované nastoupení je………………………………….. (datum) 
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

  

Já, níže podepsaný zákonný zástupce dítěte přihlašovaného do dětské skupiny Žabka (dále jen 

„DS“), uděluji tímto souhlas výše uvedené organizaci ke zpracování mnou poskytnutých 

osobních údajů včetně rodných čísel ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a 

rodných čísel, v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení dokumentace DS a 

projektu s registračním číslem: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016430. Souhlas poskytuji po celé 

období docházky mého dítěte do DS. Provozovatel DS se zavazuje neposkytnout tyto údaje 

dalším osobám a úřadům s výjimkou zákonem stanovených případů.  

Zavazuji se, že neprodleně oznámím příslušné kompetentní osobě v DS jakékoli změny 

ve zdravotním stavu dítěte nebo případných omezeních spojených se změnou zdravotního 

stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v DS, jakýkoliv výskyt 

přenosné choroby v nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobou nebo 

onemocnění osoby, s níž dítě přišlo do styku.  

Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí 

o přijetí dítěte do DS, nebo jej vyloučit z DS.  

Při podpisu dokládám potvrzení zaměstnavatele o existenci pracovněprávního vztahu, nebo 

kopii pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce. Případně 

u OSVČ potvrzení příslušené správy sociálního zabezpečení o tom, že jsou hrazeny odvody na 

sociální pojištění nebo potvrzení z úřadu práce nebo potvrzení školy o studiu. 

Ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

souhlasím s pořizováním obrazových a zvukových materiálů (fotografie, videa apod.) 

týkajících se mého dítěte za účelem vedení dokumentace o pokrocích dítěte a práci s ním při 

aktivitách dítěte ve DS (např. portfolio dítěte, značky na skříňkách v šatně, atd). Také uděluji 

povolení se zveřejněním fotografií za účelem prezentace DS na webových stránkách DS, 

facebookovém profilu DS a v písemných materiálech sloužících k prezentaci a propagaci DS.  

DS spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU. Souhlasím s náhledy a praxemi studentů. 

Zároveň podpisem této listiny potvrzuji, že jsem četl/a a souhlasím s provozním řádem, 

ceníkem, vnitřními pravidly a plánem výchovy a péče v platném znění k datu podpisu této 

smlouvy a zavazuji se, že budu plnit své povinnosti vyplývající z výše uvedených dokumentů, 

jakožto zákonný zástupce dítěte. 

Beru na vědomí, že při nerespektování a porušování vnitřních pravidel si DS vyhrazuje právo 

ukončit docházku dítěte do zařízení. 

 
 

 

 

V Brně 

 

 

Dne Podpis 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 
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Příloha 2 Ceník školkovného dětské skupiny Žabka platný od 1.7. 2021  

Ceník 

 

Celotýdenní docházka 
* 6 800 Kč 

Půl denní docházka 
* 4 800 Kč 

Dopolední docházka 
1 den      350 Kč/*1 400 Kč 

2 dny     330 Kč/*2 640 Kč 

3 dny     300 Kč/*3 600 Kč 

4 dny     280 Kč/*4 480 Kč 

Celodenní docházka 
1 den      480 Kč/*1920 Kč 

2dny      450 Kč/*3600 Kč  

3 dny      430 Kč/*5 160 Kč  

4 dny      400 Kč/*6 400 Kč  

* ceny jsou uvedeny za celý měsíc s 20 pracovními dny 

 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 
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Příloha 3 Ceník stravného v dětské skupině Žabka platný od 1.7. 2021  

Stravné 

 

* obědy dovážíme z provozovny Lakšmanna 
* svačinky zabezpečuje DS sama 

* ceny jsou uvedeny za jednotlivé porce za 1 den 
 

dopolední svačinka 

dle výběru dětí (ovoce, zelenina, knäckebrot/chleba s pomazánkou, čerstvý sýr, šunka, tvrdý 

sýr, mléko a kukuřičné lupínky, cereálie, müsli, přesnídávka, ovocné tyčinky, jogurty ovocné 

i bílé, buchta, pečivo, cereální sušenky...) 

12 Kč 

oběd 

68 Kč 

odpolední svačinka 

dle výběru dětí (ovoce, zelenina, knäckebrot/chleba s pomazánkou, čerstvý sýr, šunka, tvrdý 

sýr, mléko a kukuřičné lupínky, cereálie, müsli, přesnídávka, ovocné tyčinky, jogurty ovocné 

i bílé, buchta, pečivo, cereální sušenky...) 

12 Kč 

 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 
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Příloha 4 Plán výchovy a péče v dětské skupině Žabka  

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ ŽABKA 

Při definování Plánu výchovy a péče jsme se inspirovali Rámcovým programem pro 

předškolní vzdělávání a montessori pedagogikou, její filozofií, principy a zásadami. 

Tento plán je tvořen dvěma kapitolami:1) Charakteristikou plánu, kde naleznete definici 

našeho cíle; 2) Tématickými celky, kde se můžete seznámit s náplní programu. 

1.Charakteristika plánu výchovy a péče 
Dětská skupina Žabka (dále jen DS Žabka) chce poskytnout dětem vše potřebné pro jejich 

zdravý a všestranný rozvoj. Chtěli bychom dětem vytvořit atmosféru plnou pohody, kde se děti 

cítí dobře a bezpečně a kde najdou nové kamarády, se kterými prožijí spoustu radostných a 

pěkných chvil při společných hrách. Nabízíme seznámení s novými dovednostmi a 

informacemi. Chceme být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná 

nejlepší podmínky k jejich celostnímu rozvoji. 

 

Cíl plánu 

Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy 

celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Připravit děti do 

života, pěstovat porozumění, přátelství a cit nejen k sobě samému, ale také k druhým a ke 

svému okolí. 

 

Děti by se v kontextu věku měly naučit: 

• fyzikálnímu světu prostřednictvím činností jako vážení, měření, staveb z různých 

materiálů, práce s pískem, dřevem, papírem a přírodními materiály; 

• sociálním a kulturním informacím prostřednictvím her, četby příběhů, dramatických 

her; 

• logice a matematice srovnáváním, měřením, počítáním, tříděním, porovnáváním; 

• vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím častého kontaktu s knihami, 

písmeny, předčítáním, kreslením obrázků k přečtenému textu, prohlížením knih, 

vlastním vyjadřováním myšlenek a prožitků, 

• zdravému vztahu k sobě i k ostatním rozvojem efektivní komunikace 

• zdravému vztahu ke svému tělu a rozvoji své motoriky prostřednictvím pobytu 

v přírodě, sportem a dalšími aktivitami. 

 

V dětech podporujeme a očekáváme, že porostou v těchto konkrétních bodech: 

• fyzický vývoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezení, základních 

gymnastických prvků, míčových her a sezónních činností, zvládáním překážkové dráhy 

v herně i ve volné přírodě; 

• sociálně – emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů, kontroly 

impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, sdílení s ostatními, péče o materiály, 

se kterými pracují; 
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• rozvoj inteligence – vést děti k samostatnému myšlení, ke kritickému myšlení a k 

tvořivosti, k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního 

experimentování, pozorování a objevování; 

• rozvíjení řečových schopností; 

• rozvoj samostatnosti – podporováním správných hygienických dovedností a návyků, 

udržováním osobní hygieny, samostatnosti při oblékání, stolování, učit se odpoutat od 

rodičů a obracet se o pomoc k učitelkám. 

 

Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze 

sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení situací, 

která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako důvěry k 

zaměstnancům dětské skupiny. V naší DS jednou z forem hry je práce, jde o soustředěnou 

činnost objevování nového prostřednictvím připraveného materiálu nebo péče o prostředí. 

Zpětnou vazbu o svých pokrocích dostávají děti průběžně a v celkovém zhodnocení 

prostřednictvím monitorovacích karet, které rodiče dostávají každý den k nahlédnutí (viz 

Příloha 2). Informace z karet jsou pak přepisovány do jednotlivých diagnostik. 

 

Tři rámcové cíle plánu: 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí. 

Při pedagogickém procesu se snažíme o vzdělávání dětí tak, aby vedlo k rozvoji klíčových 

kompetencí. Naší touhou je vést děti k tomu, aby se naučily základním činnostem a 

dovednostem, odpovídající danému věku, a to pro ně zábavnou formou. Zároveň jim 

poskytneme prostor pro spontánní zábavu, při zajištění odpovídající bezpečnosti. Naší snahou 

je rozvíjet dítě, podporovat jeho učení a poznávání světa, jehož je součástí. 

 

Specifikace našich metod a forem práce 

• Přizpůsobení nabídky sociálním, emocionální a motorickým potřebám dětí dané věkové 

skupiny. 

• Respekt k potřebám a možnostem jednotlivých dětí. 

• Nabídka pomůcek a hraček umožňuje vzdělávat děti společně ve skupině, bez ohledu na 

jejich rozdílné schopnosti. 

• Metody prožitkové, učení hrou a činnosti dětí podporující dětskou zvědavost a potřebu 

objevovat. Radost z učení dítěte, jeho zájem poznávat nové a získávat zkušenosti a ovládat 

další dovednosti. 

• Aktivity probíhají formou nezávazné dětské hry, dětské tvořivosti, kterou se dítě zabývá na 

základě svého zájmu. 

2. Tématické celky 
Plán výchovy a péče tvoří šest tematických celků: historie a čas, rodina, svět, mé tělo, 

příroda a věda a technika. Tyto tématické celky obsahují kompetence, dílčí cíle a myšlenkové 
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mapy celého tématu, které popisují důležité body týkající se daného celku. Z takto 

připravených celků vycházíme a tvoříme třídní plán podle potřeb, rozvoje a zájmu dětí. Čas 

věnovaný jednotlivým celkům se může pohybovat od jednoho týdne po jeden měsíc v závislosti 

na potřebách a zájmech dětí. 

Při plánování vycházíme z konkrétní diagnostiky dětí (viz příloha). 

Předběžně navrhujeme jít v tématech v tomto sledu: 

Září: Rodina a Dětská skupina 

Okruhy: Členové rodiny, Dětská skupina, emoce , pravidla, hygienické návyky 

Cíl: Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, osvojení si 
elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a udržení 
vztahů 

Říjen:  Zdraví a tělo 

Okruhy: Části těla, základní hygienické návyky, imunita 

Cíl: Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody  
i pohody prostředí, dítě dokáže vyjmenovat jednotlivé části těla, dodržuje základní 
hygienické návyky 

Listopad: Ovoce a zelenina 

Okruhy: Třídění, zpracování, pěstování, význam  

Cíl: Získat základní poznatky o ovoci a zelenině, dítě dokázat vyjmenovat jejich 
zpracování,  aktivně se účastní  jejich zpracování a využití, zná význam ovoce a zeleniny 

Prosinec: Společnost  

Okruhy: Povolání, zvyky, umění 

Cíl: Získat elementární poznatky o světě lidí, kultury a místních tradic,  
orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije, aktivně se podílí na spoluvytváření 
kulturních a společenských hodnot 

Leden: Vesmír a planeta Země 

Okruhy: Vznik Vesmíru, slunce, planety, podmínky pro život na Zemi 

Cíl: Získání elementárních znalostí o vesmíru, planetě, vytvoření povědomí o vlastní 
sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí, pochopení důležitých 
podmínek pro život 

Únor: Historie 

Okruhy: Jak to bylo dříve, jak vše vzniklo, dinosauři, čas, denní režim 

Cíl: Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

Březen: Svět rostlin 

Okruhy : Části rostlin, význam rostlin, růst, rozdělení ( byliny, okrasné, jedovaté ) 
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Cíl: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, dítě se aktivně podílí na péči o  rostliny, dítě 
dokáže vyjmenovat jednotlivé části rostlin  a rozdělení rostlin, užitek 

Duben: Svět zvířat 

Okruhy: Zvířecí rodiny, mláďata, užitek 

Cíl: Rozvoj úcty ke zvířatům, dítě aktivně pečuje o zvířata kolem něj, dítě dokáže pojmenovat 
zvířecí rodiny, mláďata, dítě dokáže popsat užitek, který člověk z chovu zvířat má 

Květen: Pole, louka, les 

Okruhy: Péče o planetu, zúrodňování, ekosystém, recyklace 

Cíl: Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit, aktivně se podílet na péči o prostředí, třídění, dítě zná rozdíl mezi 
plýtváním a šetřením přírodních zdrojů, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se 
světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

Červen: Svět kolem nás  

Okruhy: Místo, kde žiji, národnosti, kontinenty 

Cíl: Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije, vytváření pozitivního vztahu 
k němu, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

HISTORIE A ČAS, ROČNÍ OBDOBÍ 
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MÉ TĚLO A ZDRAVÍ 
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RODINA, VZTAHY, PŘÁTELSTVÍ 
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SVĚT aneb NÁSTRAHY VELKOMĚSTA 
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VĚDA A TECHNIKA, PRÁCE RUKOU, UMĚNÍ 
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PŘÍRODA, ŽIVÁ X NEŽIVÁ, EKOLOGIE 
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Závěr 

Věříme, že práce týmu DS Žabka a spolupráce s rodiči pomáhá dětem růst a žít v demokratické 

společnosti. 

 

Příloha 1 

Tematické celky v kompetencích a dílčích cílech 

1. HISTORIE A ČAS, ROČNÍ OBDOBÍ 

Téma Kompetence Dílčí cíle 

Jak to 
všechno 
vzniklo 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence komunikativní 

• dovede využít informativní a 
komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, 
audiovizuální technika, telefon 
atp.)  

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, kultury a 

umění, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

• vytvoření základů aktivních postojů 

ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního povědomí o 

širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách  
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Jaro, léto, 
podzim, 
zima 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které 
kolem sebe vidí; poznává, že se 
může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

Dítě a společnost 

• vytvoření základů aktivních postojů 

ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a prostředím, 

ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 

• vytváření elementárního povědomí o 

širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

Hodiny, co 
bylo, je a 
bude 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které 
kolem sebe vidí; poznává, že se 
může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

Dítě a společnost 

• vytvoření základů aktivních postojů 

ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a prostředím, 

ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 

vytváření elementárního povědomí o širším 
přírodním, kulturním i technickém prostředí,  
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 
proměnách 

Denní 
režim 

Kompetence sociální a personální 

• samostatně rozhoduje o svých 
činnostech; umí si vytvořit svůj 
názor a vyjádřit jej 

• se spolupodílí na společných 
rozhodnutích; přijímá vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla 
a přizpůsobuje se jim 

Kompetence činnostní a občanské 

• se učí svoje činnosti a hry 
plánovat, organizovat, řídit a 
vyhodnocovat  

Dítě a společnost 

• 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 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 

podmínkám vnějšího prostředí i jeho 

změnám 

Dinosauři Kompetence k učení Dítě a společnost 
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• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které 
kolem sebe vidí; poznává, že se 
může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

• vytvoření základů aktivních postojů 

ke světu, k životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a prostředím, 

ve kterém dítě žije, a vytváření 

pozitivního vztahu k němu 

• vytváření elementárního povědomí o 

širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

 
 

 

2. MÉ TĚLO A ZDRAVÍ 

Téma Kompetence Dílčí cíle 

Smysly 
v mém těle 

Kompetence k učení 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem 
sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, 
co samo dokázalo a zvládlo  

Dítě a jeho tělo 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

•  

Dítě a jeho psychika 

• posilování přirozených 

poznávacích citů (zvídavosti, 

zájmu, radosti z objevování 

apod.) 

• rozvoj, zpřesňování a kultivace 

smyslového vnímání, přechod od 

konkrétně názorného myšlení k 

myšlení slovně-logickému 

(pojmovému), rozvoj paměti a 

pozornosti, přechod  

od bezděčných forem těchto 

funkcí k úmyslným, rozvoj a 

kultivace představivosti a fantazie 

Tělo jako 
celek 

Kompetence k učení 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit 
svoje osobní pokroky i oceňovat 
výkony druhých 

Komunikativní kompetence 

• se dokáže vyjadřovat a sdělovat své 
prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky (řečovými, výtvarnými, 
hudebními, dramatickými apod.) 

Sociální a personální kompetence 

Dítě a jeho tělo 

• uvědomění si vlastního těla 

• rozvoj pohybových schopností a 

zdokonalování dovedností 

v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, 

dýchání, koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 
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• je schopno chápat, že lidé se různí, a 
umí být tolerantní k jejich 
odlišnostem  
a jedinečnostem 

Činnostní a občanské kompetence 

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní 
silné stránky, poznávat svoje slabé 
stránky 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 
i druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (přírodní i 
společenské) 

• rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti 

• osvojení si věku přiměřených 

praktických dovedností 

• osvojení si poznatků o těle a jeho 

zdraví, o pohybových činnostech 

a jejich kvalitě  

Zdraví x 
nemoci 

Kompetence sociální a personální 

• si uvědomuje, že za sebe i své 
jednání odpovídá a nese důsledky 

Kompetence činnostní a občanské 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 
i druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (přírodní i 
společenské) 

• chápe, že se může o tom, co udělá, 
rozhodovat svobodně, ale že za svá 
rozhodnutí také odpovídá 

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků o těle a jeho 

zdraví, o pohybových činnostech 

a jejich kvalitě 

• osvojení si poznatků a dovedností 

důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

• vytváření zdravých životních 

návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu  

Co dokáže 
mé tělo 

Kompetence k učení 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem 
sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, 
co samo dokázalo a zvládlo 

• odhaduje své síly, učí se hodnotit 
svoje osobní pokroky i oceňovat 
výkony druhých 

Kompetence k řešení problémů 

• se nebojí chybovat, pokud nachází 
pozitivní ocenění nejen za úspěch, 
ale také za snahu 

Kompetence sociální a personální 

Dítě a jeho tělo 

• uvědomění si vlastního těla 

• rozvoj pohybových schopností a 

zdokonalování dovedností 

v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, 

dýchání, koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

• rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti 

• osvojení si věku přiměřených 

praktických dovedností 

Dítě a jeho psychika 

• rozvoj řečových schopností a 

jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, 
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• je schopno chápat, že lidé se různí, a 
umí být tolerantní k jejich 
odlišnostem  
a jedinečnostem 

vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování) 

• rozvoj, zpřesňování a kultivace 

smyslového vnímání, přechod od 

konkrétně názorného myšlení k 

myšlení slovně-logickému 

(pojmovému), rozvoj paměti a 

pozornosti, přechod  

od bezděčných forem těchto 

funkcí k úmyslným, rozvoj a 

kultivace představivosti a fantazie 

Emoce 
v mém těle 

Kompetence k řešení problémů 

• si všímá dění i problémů v 
bezprostředním okolí; přirozenou 
motivací k řešení dalších problémů 
a situací je pro něj pozitivní odezva 
na aktivní zájem 

• chápe, že vyhýbat se řešení 
problémů nevede k cíli, ale že jejich 
včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou 
aktivitou a iniciativou může situaci 
ovlivnit 

• se nebojí chybovat, pokud nachází 
pozitivní ocenění nejen za úspěch, 
ale také za snahu 

Komunikativní kompetence 

• se dokáže vyjadřovat a sdělovat své 
prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky (řečovými, výtvarnými, 
hudebními, dramatickými apod.) 

Sociální a personální kompetence 

• si uvědomuje, že za sebe i své 
jednání odpovídá a nese důsledky 

• projevuje dětským způsobem 
citlivost a ohleduplnost k druhým, 
pomoc slabším, rozpozná nevhodné 
chování; vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a lhostejnost 

• se dokáže ve skupině prosadit, ale i 
podřídit, při společných činnostech 
se domlouvá  
a spolupracuje; v běžných situacích 
uplatňuje základní společenské 
návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat 
druhé, vyjednávat, přijímat a 
uzavírat kompromisy  

Dítě a jeho psychika 

• poznávání sebe sama, rozvoj 

pozitivních citů ve vztahu k sobě 

(uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry, 

osobní spokojenosti) 

• získání relativní citové 

samostatnosti 

• rozvoj schopnosti sebeovládání 

• rozvoj schopnosti citové vztahy 

vytvářet, rozvíjet je a city plně 

prožívat 

• rozvoj poznatků, schopností a 

dovedností umožňujících pocity, 

získané dojmy a prožitky vyjádřit 

• rozvoj a kultivace mravního i 

estetického vnímání, cítění a 

prožívání 

• získání schopnosti záměrně řídit 

svoje chování a ovlivňovat 

vlastní situaci 

Dítě a ten druhý 

• posilování prosociálního chování 
ve vztahu k ostatním lidem (v 
rodině, v mateřské škole,  
v dětské herní skupině apod.) 

• osvojení si elementárních 
poznatků, schopností a 
dovedností důležitých pro 
navazování  
a rozvíjení vztahů dítěte 
k druhým lidem  
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Doktor a 
kde sídlí 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, který 
dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

• uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším 
učení 

Kompetence činnostní a občanské 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 
i druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (přírodní i 
společenské)  

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků a dovedností 

důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 
kultury a umění, osvojení si 
základních poznatků o prostředí, 
v němž dítě žije  

Zdravá 
strava 

Kompetence k učení 

• uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším 
učení 

Kompetence sociální a personální 

• si uvědomuje, že za sebe i své 
jednání odpovídá a nese důsledky 

Kompetence činnostní a občanské 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 
i druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (přírodní i 
společenské)  

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků o těle a jeho 

zdraví, o pohybových činnostech 

a jejich kvalitě 

• osvojení si poznatků a dovedností 

důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

• vytváření zdravých životních 

návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu  

Bezpečnost 
především 

Kompetence k učení 

• uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším 
učení 

• klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem 
sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, 
co samo dokázalo a zvládlo 

Kompetence sociální a personální 

• si uvědomuje, že za sebe i své 
jednání odpovídá a nese důsledky 

Kompetence činnostní a občanské 

• odhaduje rizika svých nápadů, jde za 
svým záměrem, ale také dokáže 

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků a dovedností 

důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

Dítě a jeho psychika 

• získání schopnosti záměrně řídit 

svoje chování a ovlivňovat 

vlastní situaci 

Dítě a ten druhý 

• ochrana osobního soukromí a 
bezpečí ve vztazích s druhými 
dětmi i dospělými 

Dítě a svět 

• osvojení si poznatků a dovedností 

potřebných k vykonávání 

jednoduchých činností v péči  

o okolí při spoluvytváření 

zdravého a bezpečného prostředí a 
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měnit cesty  
a přizpůsobovat se daným 
okolnostem 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 
i druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (přírodní i 
společenské)  

k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy  

 
 

3. RODINA, VZTAHY, PŘÁTELSTVÍ 

Téma  Kompetence Dílčí cíle 

Členové 
rodiny 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence sociální a personální 

• napodobuje modely 
prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které 
nachází ve svém okolí 

Kompetence činnostní a občanské 

• má základní dětskou představu o 
tom, co je v souladu se 
základními lidskými hodnotami  
a normami i co je s nimi 
v rozporu, a snaží se podle toho 
chovat  

Dítě a jeho psychika 

• rozvoj schopnosti citové vztahy 

vytvářet, rozvíjet je a city plně 

prožívat 

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 apod.) 

Dítě a společnost 

• rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostatních lidí (spolupracovat, 
spolupodílet se), přináležet k tomuto 
společenství (ke třídě, k rodině, k 
ostatním dětem) a vnímat a přijímat 
základní hodnoty v tomto 
společenství uznávané  

Mí 
kamarádi 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence sociální a personální 

• napodobuje modely 
prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které 
nachází ve svém okolí 

Kompetence činnostní a společenské 

Dítě a jeho psychika 

• rozvoj schopnosti citové vztahy 

vytvářet, rozvíjet je a city plně 

prožívat 

Dítě a ten druhý 

• seznamování s pravidly chování ve 
vztahu k druhému 

• osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování  
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 
lidem 
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• spoluvytváří pravidla společného 
soužití mezi vrstevníky, rozumí 
jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat  

• posilování prosociálního chování ve 
vztahu k ostatním lidem (v rodině, v 
mateřské škole,  
v dětské herní skupině apod.)  

Náš dům Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 
proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence činnostní a občanské 

• ví, že není jedno, v jakém 
prostředí žije, uvědomuje si, že se 
svým chováním na něm podílí a 
že je může ovlivnit  

Dítě a svět 

• seznamování s místem a prostředím, 
ve kterém dítě žije, a vytváření 
pozitivního vztahu k němu 

• vytváření elementárního povědomí o 
širším přírodním, kulturním i 
technickém prostředí,  
o jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách 

• 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  
Musíme si 
pomáhat 

Kompetence k řešení problémů 

• chápe, že vyhýbat se řešení 
problémů nevede k cíli, ale že 
jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, 
že svou aktivitou a iniciativou 
může situaci ovlivnit 

Kompetence sociální a personální 

• napodobuje modely 
prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které 
nachází ve svém okolí 

• projevuje dětským způsobem 
citlivost a ohleduplnost k 
druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; 
vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a 
lhostejnost 

Kompetence činnostní a občanské 

• se zajímá o druhé i o to, co se 
kolem děje; je otevřené 
aktuálnímu dění  

Dítě a ten druhý 

• osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování  
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 
lidem 

• rozvoj kooperativních dovedností 
Dítě a společnost 

• vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách 

• 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  

Slavíme Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a 

Dítě a společnost 

• rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostatních lidí (spolupracovat, 
spolupodílet se), přináležet k tomuto 
společenství (ke třídě, k rodině, k 
ostatním dětem) a vnímat a přijímat 
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proměnách; orientuje se v řádu a 
dění v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence sociální a personální 

• napodobuje modely 
prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které 
nachází ve svém okolí 

Kompetence činnostní a občanské 

• se zajímá o druhé i o to, co se 
kolem děje; je otevřené 
aktuálnímu dění  

základní hodnoty v tomto 
společenství uznávané 

• seznamování se světem lidí, kultury a 
umění, osvojení si základních 
poznatků o prostředí, v němž dítě žije  

Pravidla x 
respekt 

Kompetence sociální a personální 

• si uvědomuje, že za sebe i své 
jednání odpovídá a nese 
důsledky 

• se spolupodílí na společných 
rozhodnutích; přijímá vyjasněné 
a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a 
pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim 

• se dokáže ve skupině prosadit, 
ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá  
a spolupracuje; v běžných 
situacích uplatňuje základní 
společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné 
respektovat druhé, vyjednávat, 
přijímat a uzavírat kompromisy 

Kompetence činnostní a občanské 

• má základní dětskou představu o 
tom, co je v souladu se 
základními lidskými hodnotami  
a normami i co je s nimi 
v rozporu, a snaží se podle toho 
chovat 

• spoluvytváří pravidla společného 
soužití mezi vrstevníky, rozumí 
jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 

• si uvědomuje svá práva i práva 
druhých, učí se je hájit a 
respektovat; chápe, že všichni 
lidé mají stejnou hodnotu  

Dítě a ten druhý 

• seznamování s pravidly chování ve 
vztahu k druhému 

• osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování  
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 
lidem 

• vytváření prosociálních postojů (rozvoj 
sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

Dítě a společnost 

• poznávání pravidel společenského 
soužití a jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního 
prostředí, porozumění základním 
projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí 

• rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostatních lidí (spolupracovat, 
spolupodílet se), přináležet k tomuto 
společenství (ke třídě, k rodině, k 
ostatním dětem) a vnímat a přijímat 
základní hodnoty v tomto 
společenství uznávané  

Emoce Kompetence k řešení problémů 

• si všímá dění i problémů v 
bezprostředním okolí; 

Dítě a jeho psychika 

• poznávání sebe sama, rozvoj 

pozitivních citů ve vztahu k sobě 
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přirozenou motivací k řešení 
dalších problémů a situací je pro 
něj pozitivní odezva na aktivní 
zájem 

• chápe, že vyhýbat se řešení 
problémů nevede k cíli, ale že 
jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, 
že svou aktivitou a iniciativou 
může situaci ovlivnit 

• se nebojí chybovat, pokud 
nachází pozitivní ocenění nejen 
za úspěch, ale také za snahu 

Komunikativní kompetence 

• se dokáže vyjadřovat a sdělovat 
své prožitky, pocity a nálady 
různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, 
dramatickými apod.) 

Sociální a personální kompetence 

• si uvědomuje, že za sebe i své 
jednání odpovídá a nese 
důsledky 

• projevuje dětským způsobem 
citlivost a ohleduplnost k 
druhým, pomoc slabším, 
rozpozná nevhodné chování; 
vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a 
lhostejnost 

• se dokáže ve skupině prosadit, 
ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá  
a spolupracuje; v běžných 
situacích uplatňuje základní 
společenské návyky a pravidla 
společenského styku; je schopné 
respektovat druhé, vyjednávat, 
přijímat a uzavírat kompromisy  

(uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry, osobní 

spokojenosti) 

• získání relativní citové samostatnosti 

• rozvoj schopnosti sebeovládání 

• rozvoj schopnosti citové vztahy 

vytvářet, rozvíjet je a city plně 

prožívat 

• rozvoj poznatků, schopností a 

dovedností umožňujících pocity, 

získané dojmy a prožitky vyjádřit 

• rozvoj a kultivace mravního i 

estetického vnímání, cítění a prožívání 

• získání schopnosti záměrně řídit svoje 

chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Dítě a ten druhý 

• posilování prosociálního chování ve 
vztahu k ostatním lidem (v rodině, v 
mateřské škole,  
v dětské herní skupině apod.) 

• osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 
navazování  
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 
lidem  

 
 

4. SVĚT aneb NÁSTRAHY VELKOMĚSTA 

Téma  Kompetence Dílčí cíle 

Jednotlivé 
světadíly a 
kdo tam 
bydlí 

Kompetence komunikativní 

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými 
jazyky a že je možno se jim učit; má 
vytvořeny elementární předpoklady 
k učení se cizímu jazyku 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 
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Kompetence sociální a personální 

• je schopno chápat, že lidé se různí, a 
umí být tolerantní k jejich 
odlišnostem  
a jedinečnostem  

• 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 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• poznávání jiných kultur  
Povolání Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, který 
dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění 
v prostředí, ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům 
a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému 
naučit, raduje se z toho, co samo 
dokázalo a zvládlo 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

• rozvoj schopnosti žít ve 

společenství ostatních lidí 

(spolupracovat, spolupodílet 

se), přináležet k tomuto 

společenství (ke třídě, k rodině, 

k ostatním dětem) a vnímat a 

přijímat základní hodnoty 

v tomto společenství uznávané  

Bezpečnost 
na ulici 

Kompetence k učení 

• uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším 
učení 

Kompetence k řešení problémů 

• řeší problémy, na které stačí; známé 
a opakující se situace se snaží řešit 
samostatně (na základě nápodoby či 
opakování), náročnější s oporou a 
pomocí dospělého 

• řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí 
nová řešení problémů a situací; 
hledá různé možnosti a varianty (má 
vlastní, originální nápady); využívá 

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků a 

dovedností důležitých k podpoře 

zdraví, bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

Dítě a společnost 

• 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 

Dítě a svět 

• rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách 
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při tom dosavadní zkušenosti, 
fantazii a představivost 

Kompetence sociální a personální 

• se spolupodílí na společných 
rozhodnutích; přijímá vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim 

• se chová při setkání s neznámými 
lidmi či v neznámých situacích 
obezřetně; nevhodné chování 
i komunikaci, která je mu 
nepříjemná, umí odmítnout 

Kompetence činnostní a občanské 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 
i druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (přírodní i 
společenské)  

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat 

se podmínkám vnějšího prostředí 

i jeho změnám  

Dopravní 
prostředky 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, který 
dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění 
v prostředí, ve kterém žije 

• uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším 
učení 

Kompetence komunikativní 

• dovede využít informativní a 
komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.)  

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách  

Záchranné 
složky 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, který 
dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění 
v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence činnostní a občanské 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje 
i druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné 

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků a 

dovedností důležitých k podpoře 

zdraví, bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

Dítě a svět 

• rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách  
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okolní prostředí (přírodní i 
společenské)  

Kudy do 
školky 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, který 
dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění 
v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence k řešení problémů 

• řeší problémy, na které stačí; známé 
a opakující se situace se snaží řešit 
samostatně (na základě nápodoby či 
opakování), náročnější s oporou a 
pomocí dospělého  

Dítě a svět 

• seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu 

k němu  

Různé 
národnosti a 
jejich zvyky 

Kompetence komunikativní 

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými 
jazyky a že je možno se jim učit; má 
vytvořeny elementární předpoklady 
k učení se cizímu jazyku 

Kompetence sociální a personální 

• je schopno chápat, že lidé se různí, a 
umí být tolerantní k jejich 
odlišnostem  
a jedinečnostem  

Dítě a společnost 

• 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 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• poznávání jiných kultur  
Různé druhy 

cestování 
Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, který 
dítě obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění 
v prostředí, ve kterém žije 

• uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším 
učení 

Kompetence komunikativní 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 
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• dovede využít informativní a 
komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.)  

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách  

 
 

5. VĚDA A TECHNIKA, PRÁCE RUKOU, UMĚNÍ 

Téma Kompetence Dílčí cíle 

Vím, jak 
se co dělá 

Kompetence k učení 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

Kompetence k řešení problémů 

• řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí 
nová řešení problémů a situací; hledá 
různé možnosti a varianty (má 
vlastní, originální nápady); využívá při 
tom dosavadní zkušenosti, fantazii 
a představivost  

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• vytváření elementárního povědomí 

o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách  

Co vše 
dokáže 
ruka 

Kompetence k učení 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům 
a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému 
naučit, raduje se z toho, co samo 
dokázalo a zvládlo  

Dítě a jeho tělo 

• uvědomění si vlastního těla 

• rozvoj pohybových schopností a 

zdokonalování dovedností 

v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, 

dýchání, koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

• osvojení si věku přiměřených 

praktických dovedností  

Hokusy 
pokusy 

Kompetence k učení 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 

Dítě a jeho psychika 

• rozvoj, zpřesňování a kultivace 

smyslového vnímání, přechod od 

konkrétně názorného myšlení k 
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jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům 
a dějům, které kolem sebe vidí; 
poznává, že se může mnohému 
naučit, raduje se z toho, co samo 
dokázalo a zvládlo 

• se učí nejen spontánně, ale i vědomě, 
vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 
záměrně si zapamatuje; při zadané 
práci dokončí, co započalo; dovede 
postupovat podle instrukcí  
a pokynů, je schopno dobrat se k 
výsledkům 

Kompetence k řešení problémů 

• užívá při řešení myšlenkových i 
praktických problémů logických, 
matematických  
i empirických postupů; pochopí 
jednoduché algoritmy řešení různých 
úloh a situací  
a využívá je v dalších situacích 

• rozlišuje řešení, která jsou funkční 
(vedoucí k cíli), a řešení, která funkční 
nejsou; dokáže mezi nimi volit 

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů 
nevede k cíli, ale že jejich včasné a 
uvážlivé řešení je naopak výhodou; 
uvědomuje si, že svou aktivitou a 
iniciativou může situaci ovlivnit 

• se nebojí chybovat, pokud nachází 
pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale 
také za snahu  

myšlení slovně-logickému 

(pojmovému), rozvoj paměti a 

pozornosti, přechod  

od bezděčných forem těchto funkcí 

k úmyslným, rozvoj a kultivace 

představivosti a fantazie 

• rozvoj tvořivosti 

(tvořivého myšlení, řešení 

problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

• posilování přirozených 

poznávacích citů (zvídavosti, 

zájmu, radosti z objevování apod.)  

Kdo to 
všechno 
vymýšlí 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

Kompetence komunikativní 

• dovede využít informativní a 
komunikativní prostředky, se kterými 
se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.)  

Dítě a jeho psychika 

• vytváření základů pro práci 

s informacemi 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

• vytvoření základů aktivních 

postojů ke světu, k životu, 

pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností 
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umožňujících tyto vztahy a 

postoje vyjadřovat a projevovat 

Vím, jak 
co funguje 

Kompetence k učení 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

Kompetence k řešení problémů 

• řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí 
nová řešení problémů a situací; hledá 
různé možnosti a varianty (má 
vlastní, originální nápady); využívá při 
tom dosavadní zkušenosti, fantazii 
a představivost  

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• vytváření elementárního povědomí 

o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách  

Známá 
umělecká 
díla 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

Kompetence komunikativní 

• dovede využít informativní a 
komunikativní prostředky, se kterými 
se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.)  

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

• 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 společenského i estetického 

vkusu  

Zajímá nás 
umění 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

Kompetence komunikativní 

• dovede využít informativní a 
komunikativní prostředky, se kterými 
se běžně setkává (knížky, 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

• vytvoření základů aktivních 

postojů ke světu, k životu, 

pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a 

postoje vyjadřovat a projevovat 
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encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.)  

• rozvoj společenského i estetického 

vkusu  
 
 

6. PŘÍRODA, ŽIVÁ X NEŽIVÁ, EKOLOGIE 

Téma Kompetence Dílčí cíle 

Zvířata Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije  

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí  
Přírodní 
živly 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije  

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí 

• rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách 

Hmyz Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí 

• rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách 

Co se děje: 
V lese 
Na poli 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 
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Na louce 
U rybníka 
V moři 

obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí 

rozvoj úcty k životu ve všech jeho 
formách 

Pouště, 
džungle a 
ledové 
pláně 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí 

• rozvoj úcty k životu ve všech 
jeho formách 

Koloběh 
vody 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům a 
dějům, které kolem sebe vidí; poznává, 
že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí 

• rozvoj úcty k životu ve všech 
jeho formách 

Vesmír Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  
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orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům a 
dějům, které kolem sebe vidí; poznává, 
že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí 

• rozvoj úcty k životu ve všech 
jeho formách 

Recyklace Kompetence k učení 

• uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

Kompetence sociální a personální 

• si uvědomuje, že za sebe i své jednání 
odpovídá a nese důsledky 

Kompetence činnostní a občanské 
• se zajímá o druhé i o to, co se kolem 

děje; je otevřené aktuálnímu dění 

• ví, že není jedno, v jakém prostředí 
žije, uvědomuje si, že se svým 
chováním na něm podílí a že je může 
ovlivnit 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i 
druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné okolní 
prostředí (přírodní i společenské) 

Dítě a společnost 

• seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

• vytvoření základů aktivních 

postojů ke světu, k životu, 

pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a 

postoje vyjadřovat a projevovat 

Dítě a svět 

• seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, 

a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

• pochopení, že změny způsobené 

lidskou činností mohou 

prostředí chránit a zlepšovat, ale 

také poškozovat a ničit 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí  
Od semínka 
po strom 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 

Dítě a svět 

• vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách 

• vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, 

se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí 
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jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům a 
dějům, které kolem sebe vidí; poznává, 
že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

• rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách  

Rostliny 
nám mohou 
chutnat 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům a 
dějům, které kolem sebe vidí; poznává, 
že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

Kompetence činnostní a občanské 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i 
druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné okolní 
prostředí (přírodní i společenské)  

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků a 

dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí, 

osobní pohody  

i pohody prostředí 

Dítě a svět 

• 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  

Rostliny 
nám mohou 
ublížit 

Kompetence k učení 

• má elementární poznatky o světě lidí, 
kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  
o jeho rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v prostředí, 
ve kterém žije 

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, 
aktivně si všímá, co se kolem něho 
děje; chce porozumět věcem, jevům a 
dějům, které kolem sebe vidí; poznává, 
že se může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

Kompetence činnostní a občanské 

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i 
druhých, chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné okolní 
prostředí (přírodní i společenské)  

Dítě a jeho tělo 

• osvojení si poznatků a 

dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, bezpečí, 

osobní pohody  

i pohody prostředí 

Dítě a svět 

• 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  

 

Příloha 2) 

Jméno dítěte:  
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Potřeby 

WC, jídlo, spánek 
Pracoval / -a 

Po   

  

  

  

Út   

  

  

  

St   

  

  

  

Čt   

  

  

  

Pá   

  

  

  

 

Jméno dítěte:        Věk dítěte: 

doporučujeme pracovat 
na: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

Praktická činnost 

 

 

 

Smyslová část 

 

 

 

Jazyková část 

 

 

 

Matematická část 
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Kosmická část 

 

 

 

Sociální oblast 

 

 

 

 

S čím jsi pracoval/a v tomto měsíci? …………………………………………………………………………………………………… 

Co se ti líbilo? …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Co ses naučil/a?…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Co bys chtěl/a dělat (učit se) dále?........................................................................................................... 

 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 
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Příloha 5 Evaluace a diagnostika 

 

Evaluace probíhá na několika úrovních. Na úrovni Plánu výchovy a péče. Toto zhodnocení se 

uskutečňuje každý týden v pondělí od 13:00 a souhrnné zhodnocení tématu přichází po 

ukončení jednotlivých témat, cca každý měsíc. Zápis z tohoto sdílení je podkladem pro další 

rok. Dále probíhá evaluace práce jednotlivých pedagogů formou individuálních pohovorů 

s ředitelkou každý měsíc, z těchto setkání je zápis, který slouží jako evidence a také zdroj pro 

další setkání. Poslední rovinou je úroveň dítěte. Tato evaluace je rozdělena mezi jednotlivé 

pedagogy a slouží jako hlavní zdroj přípravy pomůcek, materiálů a aktivit. Pro toto hodnocení 

je určena každodenní diagnostika, která se zapisuje do diagnostických karet viz příloha 2 Plánu 

výchovy a péče. 
 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 
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Příloha 6 Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině Žabka 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ ŽABKA 

Poskytovatel:  

Dobromysl Brno, z.ú., Táborská 170, Brno 615 00, IČ: 03304957  

(dále jen poskytovatel) 

a  

Příjemce:  

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

(dále jen zákonný zástupce) 

 

Smlouva se uzavírá pro dítě: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: 

Uzavírají dle § 13 zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů, tuto smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „Smlouva“) 

I. 
Základní ustanovení 

1.  Poskytovatel se zavazuje, že bude služby poskytovat v souladu s platnými právními normami, 
provozním řádem a touto smlouvou. 

1. Zákonný zástupce se zavazuje dodržovat vnitřní pravidla dětské skupiny. Dále se zavazuje včas a řádně 
hradit náklady spojené s péčí o dítě v dětské skupině. 

2.  
II. 

Místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
1. Místem poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině je: Filipínského 1287/64, Brno 615 00. 
2. Péče v dětské skupině je poskytována v pondělí až pátek od 7:00 do 17:00 hodin. 

V případě, že zákonný zástupce určitý den nepožaduje poskytnutí služby, je to povinen oznámit 
poskytovateli jakoukoliv formou minimálně jeden den předem. 
 

III. 
Výše úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení 

1. Výše školkovného je závislá na počtu dní docházky do dětské skupiny a řídí se platným ceníkem. Rodičům 
je vystavena faktura za nadcházející období, jejíž splatnost je do 10. dne následujícího měsíce na účet 
uvedený na faktuře. 
V případě, že dítě kvůli nemoci navštěvuje dětskou skupinu méně je možné se domluvit na náhradách, 
ale školkovné se nemění. 

2. Aktuální výše stravného činí 12 Kč za svačinu a 68 Kč za oběd včetně DPH. Spolu se školkovným je na 
stejné faktuře vyúčtována položka stravného za skutečně odebranou stravu.  Způsob odhlašování obědů 
je rozpracován v Provozním řádu dětské skupiny. V případě změny cen dodavatele může být výše 
stravného upravena i v průběhu školního roku. Ke změně výše stravného může dojít i v důsledku změny 
dodavatele. 
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IV. 

Podmínky stravování dítěte  
1. Dětem je poskytováno celodenní stravování, které je zajišťováno prostřednictvím smluvního partnera 

poskytovatele nebo zákonným zástupcem dítěte,  
2. Celodenní strava zahrnuje 3 jídla – dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu. 
3. Po dobu pobytu dítěte je zajištěn dostatečný pitný režim s ohledem na věk dětí a klimatické podmínky. 

 
V. 

Postup při onemocnění dítěte 

1. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče 
dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 

2. V případě, že dojde k onemocnění dítěte v domácím prostředí, je nutné omluvit jeho nepřítomnost 
v dětské skupině do 8:00 hodin telefonicky či pomocí SMS zprávy. 
 

VI. 
Ujednání o dodržování provozního řádu 

1. Zákonný zástupce prohlašuje, že se seznámil s provozním řádem a plánem a výchovy péče. 
2. Zavazuje se tyto informace dodržovat. 

 
VII. 

    Způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy 
1. Tato smlouva může zaniknout písemnou dohodou obou zúčastněných stran, písemnou výpovědí, 

uplynutí sjednané doby nebo zánikem poskytovatele. 
2.  Zákonný zástupce může vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet 

od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena 
poskytovateli. 

3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z důvodů: 
a) Jestliže zájemce i po opětovném upozornění porušuje své povinnosti vyplívající ze smlouvy a 

vnitřních pravidel 
b) Pokud došlo ke změně poměrů dítěte, zejména zdravotního stavu (závažné infekční nebo duševní 

onemocnění, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců poskytovatele). 
4. Výpovědní lhůta poskytovatele z důvodů uvedených v odts.3, písmene b) činí 1 den, u písmene a) činí 1 

měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, ve kterém byla písemná výpověď 
doručena zákonnému zástupci. 
 

VIII. 
Doba trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
1. Smlouva je uzavírána na dobu od 1.7.2021 do 30.6.2022.                                                        

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 

jedno vyhotovení. 
2. Přílohou této smlouvy jsou Provozní řád a Plán výchovy a péče. Svým podpisem zákonný zástupce 

potvrzuje, že přílohy převzal a seznámil se s nimi. 
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
 

V Brně dne ………………………                                             V Brně dne…………………. 
 
poskytovatel                                                                        zákonný zástupce 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 
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Příloha 7 Zásady zpracování osobních údajů v dětské skupině Žabka 

Zásady zpracování osobních údajů v dětské skupině Žabka 

Tímto dokumentem poskytujeme klientům základní informace o zpracovávání jejich osobních 

údajů v naší organizaci. 

V rámci činnosti DS Žabka nakládáme s osobními údaji vždy v souladu s platnými právními 

předpisy. Doporučujeme Vám, abyste si informace níže pečlivě přečetli a zjistili tak, jakými 

principy se při zajišťování ochrany osobních údajů fyzických osob řídíme. 

1.  Důležité kontakty o správci osobních údajů: 

Odpovědný zástupce: Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 

Tel:+420 736 529 218 

Email: studiozabka@seznam.cz 

Kontaktní tel. do DS Žabka: +420 608 942 421 

Informace o správci osobních údajů: Dobromysl Brno, z.ú., Táborská 170, Brno 615 00, IČ: 

03304957  

2. Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování 

 Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel (např. evidence dětí, 

evidence docházky, monitorování podpořených osob atd.). Zpracovávané osobní údaje dělíme 

do dvou kategorií; a to na osobní údaje, které nelze zpracovávat bez souhlasu, a dále pak na 

osobní údaje, které bez souhlasu zpracovávat lze. 

 2.1  Osobní údaje zpracovávané se souhlasem: 

• označení prostor dítěte 

Přihrádka dítěte, jeho box na věci a potřeby na spaní jsou označeny jménem nebo 

fotografií dítěte, aby si dítě mohlo své věci poznat. 

• pořizování fotografií a videí z DS Žabka a z akcí námi pořádaných 

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů naleznete 

v přihlášce do DS Žabka, kterým nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů např. 

v případě pořízení fotografií a videí za účelem propagace naší činnosti, apod. 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů k určitému účelu nám vždy poskytujete zcela 

dobrovolně. Vzhledem k tomu, že osobní údaje pro daný účel zpracováváme na základě vašeho 

souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. 

 2.2 Osobní údaje zpracovávané bez nutnosti poskytnutí souhlasu: 

 2.2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě zákonné povinnosti za účelem: 

poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině, 

 2.2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě veřejného zájmu: 

statistické výkaznictví. 

3. Kategorie osobních údajů, které DS Žabka zpracovává: 

3.1 Identifikační údaje 

Identifikačním údajem se rozumí jméno, příjmení, titul, datum narození nebo rodné číslo, 

adresa trvalého pobytu, podpis, apod. Identifikačními údaji jsou tak osobní údaje, na základě 

kterých jsme schopni vás nebo vaše dítě nezaměnitelně identifikovat. 

3.2 Kontaktní údaje 

Kontaktním údajem je zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, apod. 

Kontaktními údaji jsou tak osobní údaje, na základě kterých jsme schopni vás kontaktovat. 

3.3 Údaje o čerpání služeb 

Jedná se o údaje o tom, jak námi poskytované služby využíváte. 

 4. Zpracovatele a další příjemci osobních údajů 

Jako správce osobních údajů osobní údaje zpracováváme a uchováváme my. Pokud to je 

nezbytné pro zajištění účelu zpracování osobních údajů, osobní údaje mohou být také 

zpracovávány našimi externími spolupracovníky a dodavateli, kteří jsou nám schopni 

dostatečně poskytnout potřebnou garanci zabezpečení a ochranu osobních údajů. Tyto subjekty 

jsou tak v roli zpracovatele osobních údajů a osobní údaje zpracovávají vždy a jedině na 

základě smlouvy o zpracování osobních údajů. 

Osobní údaje v této souvislosti předáváme ke zpracování zpracovateli – společnosti DBJ 

Advisory, s.r.o., která nám pomáhá zpracovávat závěrečné zprávy projektu. 

Osobní údaje můžeme dále případně poskytnout orgánům veřejné správy nebo jiným 

orgánům,  nebo  tak činíme  v případě, že nám to ukládá za povinnost právní předpis. 
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 5. Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme 

Zpracovávané osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu (např. po dobu 

poskytování služby atd.) a dále pak po dobu danou zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině. 

Osobní údaje tak nezpracováváme déle, než je nezbytně nutné pro splnění daného účelu. 

 6. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů 

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje, máte k těmto svým osobním údajům 

následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit: 

• právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a na přístup 

k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme; 

• právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo 

neúplné; 

• právo na výmaz nebo omezení zpracovávání vašich osobních údajů, pokud jsou 

splněny podmínky dané právními předpisy; 

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají; 

• právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci, 

• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste nám tento souhlas 

poskytli pro účely, které ho vyžadují. 

 

Zpracovala 1.7.2021   Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová, Ph.D. 

      

 


