
Plán výchovy a péče Jahůdkové jesličky 

Vybíralova 969/2 – Praha 14, Černý most, 198 00 

IČO: 67363300 

Provozní doba: PO-PA 7:00-18:00 
Vedoucí dětské skupiny: Bc. Kateřina Šandová 

Tel. 777 674 060 

Email: jahudka@jahoda.cz 
 
 

Jahůdkové jesličky jsou dětská skupina registrovaná u MPSV. Jsme jesličky 

rodinného typu. U dětí klademe důraz na individuální přístup a rozvoj dovedností. 

O maximálně 10 dětí se vždy vstřícně starají minimálně dvě kvalifikované chůvy.  

 Výchovu zajišťují chůvy, které mají vzdělání z oblasti sociální, zdravotní 

i pedagogické. V průběhu roku navštěvují kurzy a školení, sledují aktuální trendy 

a postupy v péči a výchově dětí, zdokonalují se v rámci svých možností. Přistupují 

vstřícně ke každému dítěti. Vše podstatné konzultují s rodiči nebo zákonnými 

zástupci dětí. 

 Rodiče jsou pro nás partneři. Poskytujeme jim dokonalý přehled o chodu 

dětské skupiny, podáváme přesné informace. Neprodleně telefonicky sdělujeme 

změnu zdravotního stavu dítěte i jiné skutečnosti, je-li to potřeba. Aktuality 

z programu v jesličkách zasíláme emailem.  

Plán výchovy a péče tvoříme kolektivně.  Stanovujeme si tematické bloky 

a dbáme na jejich plnění. 

Když si to dítě přeje, rádi jej pomazlíme, pochováme, obejmeme a pohladíme. 

Děti zabavíme kresbou, výtvarnými činnostmi, prohlížením knížek, pohybovou 

chvilkou, zpěvem, tancem nebo jednoduchým hraním.  

Všichni zaměstnanci vytváří dětem příjemné a milé prostředí. S dětmi jednáme 

s respektem, rovnoprávně. Dáváme dětem prostor jednat samostatně. Podporujeme 

vzájemnou spolupráci a kamarádství, vštěpujeme dětem základní pravidla 

mezilidského soužití.  

Režim dne se aktuálně přizpůsobuje dětem. Příchod dětí do skupinky je 

stanoven nejpozději na devátou hodinu ranní. Při docházce odpoledne je čas 

stanoven dle domluvy s vedoucí pracoviště. Dítě si po příchodu samo zvolí, chce-li 

dělat připravenou činnost od chův (výtvarná činnost, činnost pro rozvoj jemné 

motoriky a myšlení, popř. další), nasávat atmosféru třídy (adaptovat se) nebo hrát si 

samo. Je-li dítě při příchodu plačtivé, tety ho rády pochovají či obejmou.  



Starší děti svačí u stolečku, mladší v dětské jídelní stoličce. Tety dle potřeby 

děti krmí. Děti mají zapůjčené naše bryndáčky. Samostatně se rozhodnou kolik jídla 

sní, děti do jídla nenutíme. Před jídlem si vždy myjeme ruce. Učíme děti návyku 

správného stravování. Dohlížíme, aby strava nebyla příliš horká nebo studená. Pitný 

režim dodržujeme po celý den. Každý má svoji lahev na pití přinesenou z domova. 

V případě, že někdo nemá, není problém ji zapůjčit. 

Po dopolední svačině následuje úklid hraček a tradiční přivítání v kruhu, 

básničky dle aktuálního plánu, pohybové a didaktické hry. Ranní řízené činnosti 

nejsou pro děti povinné, ale jsme rádi, když se jich účastní. V době letních měsíců 

chodí děti hned po svačině ven. Rituál ranního kruhu je pak prováděn až těsně 

před obědem.  

Ven chodí děti každý den, dovolí-li to počasí, minimálně na hodinu. Chodíme 

na procházky a pozorujeme přírodu, navštěvujeme nedaleké parky a dětská hřiště. 

Činnosti při pobytu venku jsou spontánní i řízené (tety dávají dětem podněty 

k pozorování, nabízí jim alternace her pohybových, výtvarných i hudebních). Je-li 

teplota nižší než -5 stupňů, intenzivně prší, silný vítr, inverze, popř. ztížená smogová 

situace, ven nechodíme. Před pobytem venku jsou děti poučeny o bezpečném 

chování. Předcházíme zdravotním úrazům.  

Po obědě děti odpočívají. Do odpočinku je uvede čtená nebo multimediální 

pohádka. Děti mají možnost si do postýlky vzít oblíbenou hračku, není-li celoplastová 

nebo kovová. Doba odpočinku je stanovena na dvanáctou až druhou hodinu 

odpolední. Některé děti potřebují více spánku, proto děti nebudíme. Vyčkáme, až 

se vzbudí sami. Malé děti mohou u nás spát i dvakrát denně, jak jsou zvyklé 

z domova, dle aktuální potřeby. Na vyžádání rodiče dítě vzbudíme. V případě, že 

se dítě cítí vyspinkané před stanoveným časem, nenutíme jej opětovně usnout. Dítě 

zůstává v klidovém režimu na lůžku, může si hrát s drobnými hračkami nebo 

prohlížet si knížku.  

Starší děti spí na lehátkách na kobercové podložce. Malé děti spí v postýlce. 

Lůžka každodenně rozestýláme a uklízíme. Lůžkoviny jsou měněny nejdéle za tři 

týdny, dle aktuální potřeby i dříve. Děti mají uklizené lůžkoviny v určené skříňce, 

rozdělené podle jmen, aby nedošlo k záměně povlečení.   

Rodiče si mohou děti vyzvedávat po svačině, tj. po půl třetí. Odpoledne mají 

děti volné pro spontánní hru. Tety poskytují dětem podměty k výtvarné tvorbě, řeči, 

pohybu i myšlení. Prohlížíme si knížky, stavíme puzzle, házíme si s míčem a jiné.  



V rámci péče a s cílem zachování rodinné atmosféry pořádáme pro děti 

a rodiče odpolední akce: pikniky, ruční vyrábění, vánoční besídky, zahradní slavnosti 

a další. Rádi se vídáme s rodiči i mimo jesličky, např. na sobotních akcích Jahody. 

Akce nejsou pro rodiče a děti povinné, ale rádi Vás všechny uvidíme.  

Prostory dětské skupiny se uklízí každý den - luxujeme, zametáme, utíráme 

prach, vytíráme, dezinfikujeme. Místnosti dostatečně větráme před příchodem dětí 

i během dne. Věci, které by mohly být pro děti nebezpečné, zamykáme nebo vždy 

dáváme na vyvýšené místo, aby na ně děti nedosáhly a nedošlo k úrazu. Dbáme 

na bezpečí.  Ve třídě máme kvalitně vybavenou lékárničku.  

Jesličky sídlí ve stejné budově jako Soukromá mateřská škola Jahoda. Děti, 

které přechází z jesliček do školky, nemusí procházet adaptací v novém zařízení. 

Chůvy před opuštěním jeslí navštěvují s dětmi školku, a proto děti znají učitelky, mají 

možnost si nové prostředí prohlédnout, pohrát si zde, seznámit se s budoucími 

spolužáky.  

Jesličky mají šatničku vybavenou poličkami, věšáky označenými značkami 

dětí. Na chodbě je nástěnka pro rodiče s aktuálními informacemi, výrobky dětí 

a jídelníčkem.  

Třída je prostorná, slunná, s velkými okny a odpovídá hygienickým 

podmínkám dětské skupiny. Je vybavena stolečky s židličkami dle velikosti dětí, 

jídelními stoličkami pro malé děti, postýlkami, gaučem pro odpočinek dětí i během 

dne, nočníčky, hračkami a didaktickými, výtvarnými pomůckami. Třída je adekvátně 

materiálně zajištěna. Součástí třídy je veranda, kde si děti mohou pod dohledem tet 

hrát. V horkých letních dnech je na verandě k dispozici bazének.  

V průběhu celého roku se děti seznamují s různými tématy. Tematické bloky 

přizpůsobují tety individuálně věku dětí. Děti rozvíjíme v oblasti emoční, sociální, 

postojové i psychomotorické. Dbáme na logopedickou prevenci. V průběhu celého 

roku se snažíme o propojení tematických bloků. Každý blok obsahuje činnosti 

pro rozvoj jemné motoriky (tvoření a vyrábění, didaktické činnosti), myšlení 

(didaktické hry), řeči (v rámci individuálních i frontálních činností), samostatnosti, 

kooperace, hrubé motoriky (pohybové chvilky, pohybové hry, tanec), hudebního 

cítění (zpěv, hry na nástroje, poslech hudby) a další.  

 

Režim dne 

7:00 – 9:00   příchod dětí, spontánní hry, výtvarná činnost 



9:00 – 9:20   hygiena, dopolední svačina 

9:20 – 9:50   ranní kruh, cvičení, hudební činnost 

9:50 – 10:00  oblékání, příprava na pobyt venku 

10:00 – 11:00 pobyt venku 

11:00 – 11:30  hygiena, oběd 

11:30 – 12:00  příprava na odpočinek, hygiena, vyzvedávání dětí 

12:00 – 14:30  odpočinek 

14:30 – 15:00  odpolední svačina 

15:00 – 17:00  vyzvedávání dětí, spontánní hry, řízené hry 

 

Tematické bloky v průběhu roku:  

Září: Hudba 

Náměty činností: 

 seznamujeme se  

 učíme se jména 

 zpíváme si  

 poznáváme hudební nástroje 

 hrajeme na hudební nástroje 

 posloucháme různé styly hudby, tančíme  

 tety hrají dětem – kytara, klávesy, flétna a další 

 

Říjen: Počasí  

Náměty činností:  

 poznáváme změny v počasí  

 rozlišujeme déšť, slunečno, vítr 

 pouštíme draky 

 připomínáme si, která zvířátka žijí v lese 

 hrajeme si na zvířátka z lesa 

 dramatizace pohádek o zvířátkách 

 připravujeme zvířátka na zimu, uspáváme zvířátka (vyprávíme pohádku, 

stavíme domečky)  

 

Listopad: Podzim 



Náměty činností: 

 říkáme si podzimní básničky 

 pozorujeme podzimní přírodu 

 opakujeme si barvy  

 čicháme, pozorujeme, malujeme, osaháváme houby  

 připomínáme si názvy oblečení 

 vyrábíme z podzimních plodů  

 

 

 

Prosinec: Vánoce  

Náměty činností: 

 vánoční povídání 

 zpíváme koledy 

 oslavujeme advent a významné svátky s ním spojené 

 vyrábíme vánoční přání 

 posezení s rodiči 

 zdobíme třídu 

 

Leden: Zima 

Náměty činností: 

 hrajeme si se sněhem 

 modelujeme zimní koule 

 pozorujeme zimní přírodu 

 poznáváme zimní sporty 

 stavíme sněhuláka 

 vyrábíme sněhuláka 

 

Únor: Poznáváme vlastní tělo 

 správně pojmenováváme části těla 

 hrajeme si na doktory 

 pozorujeme, že každý člověk je jiný 

 poznáváme rozdílnost mládí a stáří 



 cvičíme 

 připomínáme hygienická pravidla a důležitost oblékání – staráme se o naše 

tělo, předcházíme nemocem 

 koupeme panenku 

 máme karneval 

 

Březen: Knihy  

     Náměty činností 

 prohlížíme si knihy 

 čteme si 

 malujeme pohádkové postavy 

 zpíváme písničky z pohádek 

 opakujeme si jména pohádkových postav 

 hrajeme si na pohádkové postavy – princezny, draky i čerty 

 představujeme kamarádům oblíbenou knihu 

 učíme se chápat pohádkové dobro a zlo – posilujeme přátelské chování 

 učíme se rozeznávat geometrické tvary 

 tety hrají pohádku pro děti, podle knižní předlohy  

 

Duben: Jaro 

 pozorujeme jarní přírodu 

 velikonoční povídání 

 opakujeme si barvy 

 rozeznáváme jaro od ostatních ročních období (připomínáme si, jak ostatní 

roční období v přírodě vypadají) 

 slavíme odchod zimy – pálení čarodějnic 

 opakujeme si názvy domácích zvířátek 

 

Květen: Rodina 

 slavíme Den matek 

 rodinná skladba 

 slavíme Den rodiny 



 zaměstnání rodičů – poznáváme různé druhy profesí, hrajeme si na kuchaře, 

kadeřnice, prodavače, učitelky, průvodčí a další  

 oslava Dne Afriky – poznáváme exotická zvířátka, hrajeme si na ně 

 posilujeme prosociální chování 

 

Červen: Ovoce a zelenina 

Náměty činností: 

 poznáváme, ochutnáváme, očicháváme, ohmatáváme 

 rozeznáváme chutě 

 hledáme, kde rostou různé druhy ovoce a zeleniny 

 pozorujeme přírodu 

 slavíme Den dětí 

 slavíme Den otců 

 připravujeme Zahradní slavnost 

 

Červenec: Doprava 

Náměty činností: 

 učíme se základní pravidla pobytu na silnici, na ulici 

 hrajeme si na řidiče 

 rozeznáváme barvy na semaforu, opakujeme si, co znamenají 

 poznáváme dopravní prostředky 

 hrajeme si s auty a vláčky  

 zkoušíme letní sporty 

 jezdíme na motorkách nebo kolech  

 

Srpen: Výlet  

Náměty činností: 

 jedeme na výlet 

 povídáme si o výletech  

 na výletě u moře – připomínáme si názvy mořských tvorů, hrajeme si s pískem 

 pozorujeme rozdílnost života ve městě a na vesnici  

 učíme se dennímu režimu – rozeznáváme ráno a večer 

 



 

 
 


