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Plán výchovy a péče 
Dětská skupina JEREMÍČEK DS1 

zpracovala: Ing. Magdaléna Janečková 

platnost od: 1.10.2022 

Obecné 

Název dětské skupiny:  Jeremíček DS1 

Adresa místa provozu dětské skupiny:  

Jeremiášova 2581/2, 15500 Praha 5, Stodůlky 

Provozovatel:   DSK JEREMI, z.s., IČO: 14095432 

Zastoupený:    Ing. Magdalénou Janečkovou 

Kontakt:    +420 606 592 762, e-mail: jeremicek@jeremi.cz 

Kapacita:    10 dětí, pro děti ve věku 2-6 let  

Typ dětské skupiny:  veřejná 

Provoz dětské skupiny zahájen dne 1.10. 2022 s celoroční denní docházkou 

v době od 7:30-16:30. 

Plán výchovy a péče v dětské skupině je v souladu se zákonem č. 247/2014 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Rodiče jsou o chodu skupiny, mimořádných akcích a dalších událostech 

informováni osobně pracovnicemi DS, telefonicky, informační nástěnkou, 

informačními e-maily nebo SMS zprávami. 

Komunikace s rodiči je naší prioritou. Plánujeme různé společné akce pro děti 

a jejich rodiče, jako jsou besídky a společné tvoření. Všichni rodiče mají 

možnost si sjednat individuální konzultace. 

Adaptační plán je individuální pro každé dítě zvlášť a respektujeme zde přání 

rodičů. Děti je možné umístit ze začátku jen na krátký čas denně. Postupně se 

čas prodlužuje. Ze začátku je možná přítomnost jednoho z rodičů. 

Přihlásit dítě do dětské skupiny lze kdykoliv během roku, rozhodující je volná 

kapacita. Rodiče kontaktují ředitelku a obdrží přihlášku, na jejímž základě je s 

nimi uzavřena smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Dětská 

skupina není uzpůsobena pro péči o děti se specifickými potřebami, případy 

jsou řešeny individuálně. 
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Spontánní hra 

Spontánní hra prolíná celým dnem tak, aby se děti cítily volné a spokojené. 

Jedná se zejména o „ranní kroužek“ po příchodu dítěte v 9:00 hod, volné hry a 

odpolední klidové hry. Spontánní hry jsou dále zařazovány při pobytu venku a 

v odpoledních hodinách před odchodem domů, a to v závislosti na počasí, na 

počtu dětí, schopnostech dětí a se zřetelem k individuálním potřebám dětí. 

Činnosti dětí řízené pečujícími osobami 

Řízená aktivita probíhá střídavě v průběhu celého dne, rozdělená do 

jednotlivých bloků. Jedná se o bloky sportovní, bloky s pohybem na hudbu, 

bloky výtvarné, bloky šikovné ručičky a chytré hlavičky, a využívají se další 

metody. Řízené aktivity mají za cíl všestranný rozvoj dětí. Jedná se především 

o sportovní a pohybové aktivity, předem naplánované odborníky z FTVS, 

uzpůsobené věku a potřebám dětí. Tyto aktivity probíhají denně v dopoledních 

i odpoledních hodinách pod vedením pečujících osob. Při tom se přihlíží 

k potřebám a schopnostem dětí, vždy s ohledem na jejich věk a skupinového 

věkového složení.  

Výchovná činnost probíhá individuálně, v menší skupině nebo s celou 

skupinou. Vždy v souladu s cíli a záměry Plánu výchovy a péče. 

Pohybové aktivity 

Pohybové aktivity dělíme na vnitřní (třída – herna) a vnější (hřiště, vycházky). 

Mezi druhy pohybových aktivit patří zejména cvičení, procházky, tanec, 

hudebně pohybové hry, psychomotorické hry, relaxace, spontánní pohybové 

činnosti, pohybové hry. Sportovní plán je vždy naplánován na měsíc dopředu. 

Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu je přizpůsobena 

dětem dle potřeb a probíhá v průběhu celého dne. 

K pobytu dětí venku se využívá venkovní hřiště v docházkové vzdálenosti. 

Pobyt venku je závislý především na věku dítěte, počasí a stavu ovzduší. Pobyt 

venku může být zkrácen nebo zcela vynechán při mimořádně nepříznivých 

klimatických podmínkách a při vzniku inverze. Jinak se ale snažíme chodit ven 

denně. 
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Naše filozofie 

Naší největší prioritou je den co den udržet děti na příjmu a časem i v kondici, 

a to díky pestrému sportovnímu programu, novému zázemí a týmů vyškoleného 

personálu. 

Jedná se o jedinečný projekt plný radosti z pohybu, který klade důraz na 

správný psychomotorický rozvoj dětí v předškolním věku. 

Hlavní pilíře Jeremíčku: 

• sportovní příprava – rozšířená výuka sportovních aktivit 

• spolupráce, týmovost a fair play 

• logické myšlení 

• předškolní příprava  

• jedinečné sportovní zázemí 

• motivace k pohybu 

• individuální přístup – méně dětí, více učitelů 

 

Proč právě tato sportovní dětská skupina? 

POHYB 

U dětí v předškolním věku dochází k velkému nárůstu potřeby pohybových 

aktivit, dokonce až 6 hodin denně. Proto jsme se rozhodli být s dětmi v pohybu 

co nejvíce.  

Dítě se při pohybových hrách učí novým pravidlům, ale také řeší nastalé 

problémy, jako je překonávání překážky, práce s různými typy nového náčiní 

nebo jak se při dané hře chovat. Dostatek pohybu v předškolním věku zajišťuje 

normální růst a vývoj dětí a zvyšuje jejich tělesnou zdatnost, což kladně působí 

i na funkčnost vnitřních orgánů, svalů a obranyschopnosti organismu.  

„Neukázněné dítě“ je často používaný termín spojený s neustálým 

poposedáváním, drobným pohybem nebo neschopností se koncentrovat. Velmi 
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často se ale nejedná o špatné vychování dítěte, nýbrž o mylnou interpretaci 

intenzivní potřeby pohybu. Radost z pohybu je pro každé dítě přirozená, 

a proto by se jim pohyb neměl až do začátku školního věku odpírat.  

Sport, pohyb a vše kolem něj je taktéž spojen se socializací, zapojením do 

kolektivu a fair play – o tom všem bude určitě taktéž řeč den co den. 

Pohyb je uváděn jako zdroj poznání, komunikace a vřazování dítěte do 

společnosti. Nelze jej proto v dětském věku zejména v tom předškolním 

pominout. Ať už se jedná o pohyb řízený, či o spontánní pohybovou činnost, 

kdy si děti sami hrají. 

Dalším běžným rysem v tomto vývojovém období je schopnost napodobovat.  

• Koho budou malí Jeremíčci napodobovat a kdo bude jejich 

vzorem? 

Dětskou skupinu povedou kvalifikovaní trenéři, pedagogové, sporťáci, kteří 

milují práci s dětmi a mají radost z každého dětského pokroku. Vyškolení 

trenéři budou dbát na psychomotorický vývoj dětí a být jim tím nejlepším 

vzorem. Pamatujete si na svoji oblíbenou paní učitelku ze školky? Tak přesně 

to je naším snem, utkvět dětem v paměti i za desítky let.  

• Pohyb versus regenerace 

Pohybová aktivita je v tomto dětském věku charakteristická střídáním aktivit 

s vysokou intenzitou a aktivního odpočinku. U dětí předškolního věku volíme 

zejména z počátku hravou formu, abychom udrželi zájem dítěte. Vyhýbáme se 

cvikům statického charakteru a jednostrannému zatěžování. 

Není třeba se bát, malí Jeremíčci budou mít taktéž dostatečný prostor na 

regeneraci i odpočinek. Ve spolupráci s fyzioterapeuty budeme dohlížet na 

kvalitní a rovnoměrný pohybový rozvoj dětí. Jakmile si děti osvojí základní 

lokomoční dovednosti, začneme se postupně věnovat složitějším pohybovým 

aktivitám a jednotlivým sportům.  
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• Proč si vybrat právě nás? 

 

1. Máme předem připravený plán na celé pololetí 

Plány připravujeme ve spolupráci s odborníky z Fakulty tělesné výchovy a 

sportu UK v Praze.  

 

Důležité je dětem navodit rutiny – osvojené části dne, na které budou zvyklé. 

Připravený plán bude mít tedy pevnou strukturu a měnit se bude pouze jeho 

obsah – jednotlivé aktivity, témata dne, sporty. Chceme, aby se děti cítily 

bezpečně, byly si jisté sami sebou, čehož dosáhnou právě tehdy, pokud jsou 

zvyklé na prostředí, učitele či kamarády, kteří s nimi tento čas sdílí. Neboli 

jednou větou – udržet děti na příjmu se nám povede pouze tehdy, pokud 

se cítí komfortně a v bezpečí. 

 

2. Základní pohybová průprava k mnoha sportům 

Čeká nás nejen praktická, ale i teoretická část – pravidla, fair play, regenerace, 

protažení – vše, co budoucího sportovce čeká každý den. 

U nás bude každý den plný pohybu, nových dovedností, zkušeností a 
vědomostí nejen ze světa sportu. Čas strávený s dětmi využijeme na 100 % 
taktéž základní výukou jako v běžných mateřských školách. Zaměříme se na 
rozvoj dítěte, jeho učení a poznání, osvojení hodnot a získání osobních postojů. 
Nebude nouze ani o kreativní a výtvarnou činnost, pobyt venku a volné hraní. 

 
3. Individuální přístup  

Ve skupině o maximální kapacitě 10 dětí působí vždy dvě pečující 

osoby. Je tím zajištěn velmi individuální přístup. Při spolupráci s 

externím trenérem nebo jinou osobou se počet dětí na jednoho 

dospělého snižuje a naše péče je tím kvalitnější a efektivnější. 

 

4. Vnitřní i venkovní sportoviště 

Vzhledem k umístění dětské skupiny JEREMÍČEK, která sídlí v 

jednom z největších sportovních center v Česku, máme obrovskou 

výhodu v možnosti využití všech  vnitřních sportovišť. V dochozí 

vzdálenosti se nachází atletický ovál a hřiště, které můžeme také 

využívat. Přímo vedle sportovního centra je vybudované dětské 

hřiště. 

5. Nově postavené moderní, bezpečné prostory 
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Dětská skupina JEREMÍČEK je zcela nově vybudovaná skupina v 

rekonstruovaných prostorách moderního sportovního centra JEREMI. 

Splňuje veškeré hygienické a protipožární normy dle zákona. 

 

6. Zdravé stravování a životospráva 

O stravu se stará místní restaurace, která je taktéž přímo v 

JEREMI centru. Nemusíme tedy nic dovážet a ohřívat. Ve 

spolupráci s odborníky máme sestavený i zdravý jídelníček, který 

je zároveň velmi pestrý. 

Snažíme se dětem předávat i hygienické návyky, aby byly brzo 

soběstačné. 

 

• Co je našim cílem? 

 

Cílem dětské skupiny Jeremíček je kvalitní a úměrný pohybový rozvoj dětí od 

2 do 6 let. Každý den se těšit do školky, učit se novým nejen sportovním 

dovednostem a vyzkoušet si nespočet nových sportovních aktivit. Před 

odchodem na základní školu by si děti měly osvojit: 

 

základy gymnastiky – akrobacie, odrazové dovednosti, orientace v prostoru 

základy atletiky – atletická abeceda, sprint x vytrvalost, hody, druhy skoků, 

běhy 

základy míčových her – házení, chytání, dribling, práce s míčem, prostorové 

vnímání, hod na cíl, přihrávka, střelba, držení rakety, pálky, hokejky 

základy úpolových sportů 

základy sezonních sportů – bruslení, inline bruslení, plavání, lyžování 

základy hudebně pohybových dovedností – správné držení těla, protažení, 

uvolnění 

 

 

Našim cílem není dril, vytváření disbalancí, přetěžování dětí, ale najít 

společnou chuť a zájem o naučení se co nejvíce sportovních dovedností a do 

budoucna dětem vštípit automatické trávení volného času aktivním způsobem, 

ať už neřízené volnočasové aktivity s kamarády na hřišti či zda budou členy, 

sportovci ve sportovních klubech. 

 

Celé to nebude jen o pohybu a sportování. Naším cílem je taktéž naučit děti 
pracovat se svoji psychikou – nevzdávat se, být trpěliví, rozvrhnout síly. Jak se 
vypořádat s vítězstvím, ale i neúspěchem. Jak spolupracovat v týmu, ale i 
v běžném životě. 
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• Jak na to, aby to fungovalo?  

 

Je to snadné, stačí správné organizační, materiální, prostorové a hlavně 

personální podmínky. 

 

Díky prostorům, které máme k dispozici, jsme schopni dětem zajistit 

každodenní kvalitní sportovní přípravu úměrnou věku a jejich aktuálním 

pohybovým schopnostem.  

Malý počet dětí ve skupině zajistí individuální přístup všech lektorů, trenérů či 

externích zdravotníků. 

Víme, že nejdůležitější nejsou prostoty či vybavení tříd, ale kvalitní trenéři, 

učitelé. Všichni trenéři mají vzdělání pedagogického směru, praxi ve 

sportovním odvětví + důkladná školení naším týmem. Spolupracujeme s 

externími odborníky z FTVS a  dětským fyzioterapeutem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 20.09.2022 

 

Ing. Magdaléna Janečková 


