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STANDARDY DĚTSKÉ SKUPINY 

1. Filosofie dětské skupiny 
2. Plán výchovy a péče o jeho naplňování 
3. Pečující osoby 
4. Provoz dětské skupiny 
5. Adaptační období 
6. Bezpečnost a hygiena (Vnitřní řád, Zajištění bezpečnosti dětí) 
7. Genderový a enviromentální aspekt 
8. GDPR  

 

I. Filosofie dětské skupiny 

 

1. Vize 
Poskytovat vysoce kvalifikovanou péčí dětem, jejichž potřeby a zájmy jsou vždy na prvním 

místě. 

2. Poslání 
Nabízíme dětem optimistické, láskyplné, posilující, podnětné, bezpečné a účelně vybavené 

prostředí přispívající k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. 

3. Hodnoty 
Svoji práci stavíme na vzájemné toleranci, respektu, empatii, soudržnosti. 

4. Zaměření 
Naší prioritou je vytvoření podmínek pro zajištění všestranného rozvoje svěřených dětí a 

následné usnadnění přechodu do mateřských škol. 

5. Postoj k výchově a péči 
Řídíme se principy důslednosti, pozitivního a přátelského přístupu s důrazem na individualitu 

dětí, povzbuzování, odměňování a pochvaly. 

6. Metody práce s dětmi 
Učíme se hrou, nápodobou, podporujeme pohybové aktivity , čteme, konverzujeme, 

modelujeme, zpíváme, tancujeme, cvičíme, realizujeme tematické vycházky 

7. Nabídka zájmových aktivit 
Nabízíme aktivity k podpoře dalšího rozvoje dětí, a to na základě jejich věku a schopností, 

• kreativní tvoření – sezónní akce na zahradě (dětský den, pohádkové pochody) 

• hipoterapie 
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 II. Plán výchovy a péče o jeho naplňování 

Zásady výchovného působení 

 

• koncepce výchovné práce vychází ze svého doplňujícího postavení vůči výchovnému zaměření 
rodiny a plně uznává prvořadost jejího výchovného poslání a působení 

• nabízíme dětem optimistické, posilující, podnětné, bezpečné a účelně vybavené prostředí 
přispívající k všestrannému rozvoji osobnosti 

• přijímáme a vnímáme děti jako nezaměnitelné individuality 

• při výchovných aktivitách povzbuzujeme spontánní zapojení dětí, posilujeme uplatnění dětské 
vynalézavosti, představivosti a fantazie 

• klademe důraz na důsledný, pozitivní, přátelsky laděný výchovný přístup preferující 
povzbuzování, odměňování, pochvaly 

• snažíme se jít dětem příkladem a vést je ke zdravému životnímu stylu 

• snažíme se bát pro děti nejen vychovatelem, ale i partnerem 

• nasloucháme potřebám dětí, plně je respektujeme a snažíme se je uspokojovat v co možná 
nejvyšší kvalitě 

• konverzujeme, čteme, hrajeme si, kreslíme, malujeme, modelujeme, zpíváme, hrajeme na 
hudební nástroje, tancujeme, cvičíme, realizujeme tematické vycházky… 

• pečlivě vybíráme materiál na hraní, hračky, a dětské hry pro konkrétní věkovou kategorii 
 

Výchovné činnosti 

 

Výchovné činnosti a úkoly zaměřujeme zejména na následující oblasti 

• citový, sociální a mravní rozvoj 

• rozvoj řeči a poznatků o nejbližším životním prostředí 

• rozvoj motoriky, zdatnosti a odolnosti dětí 

• rozvoj jemné motoriky a adaptivního chování (smyslové reakce, poznávací procesy) 
 

 

V plánované výchově v dětské skupině uplatňujeme především tyto složky: 

 

• tělesná výchova 

• rozumová výchova s důrazem na rozvoj řeči 

• pracovní výchova 

• výtvarná výchova 

• hudební výchova 

• mravní (etická) výchova s důrazem na etiketu 
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V jednotlivých složkách výchovy se zaměřujeme na: 

 

• zajištění potřeb dítěte 

• vytváření a prohlubování základních hygienických návyků, zásad společenského chování a 
standardního způsobu chování a jednání mezi lidmi s důrazem na slušnost a toleranci, 

• rozvoj rozumových schopností a dovedností 

• posilování zdravého sebevědomí, uvědomování si vlastní osobnosti a svého postavení ve 
společnosti, 

• vytváření slušného vztahu k ostatním dětem, dospělým lidem, výchovu k respektování jejich 
práv a svobod, respektování jejich vlastnictví, 

• rozvoj zvláštních schopnosti a talentu dětí 

• pěstování v dětech pocitu zodpovědnosti (za svoje chování a jednání, za vykonanou práci, za 
plnění povinností …). 

• aktivity zaměřené na události dle ročního období, kulturní a přírodní nabídku během 
kalendářního roku, s ohledem na počasí 

 

Program aktivit 

 

Při plánování výchovné péče vycházíme z rámcového plánu s přehledem tematických celků, které se váží 

na jednotlivá roční období a na události v jednotlivých měsících. 

Témata se promítají vždy do všech složek výchovy tak, aby byl zajištěn dostatek prostoru k jejich 

procvičování a zafixování (integrovaná tematická výchova). 

 

Denní příprava 

  

Plán výchovy zpracovávají 

pečující osoby na základě metodik výchovné péče. Jeho naplňování je povinností pracovníků péče o děti 

v průběhu jednotlivých dnů. 

Při zpracování měsíčního plánu se vychází z věkového složení skupiny dětí a jejich individuálních 

schopností a dovedností. 

 

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče jsou zpřístupněny v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v 

dětské skupině poskytována a které jsou přístupné rodiči (nástěnka v šatně dětí).  
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III. Pracovní tým – dětská skupina 

 

Ředitelka Dětského centra Veská:                                         

Mgr. Bc. Markéta Tauberová 

Organizační vedoucí Dětské skupiny:  

Bc. Ivona Truncová                     

Administrativa a přijímání dětí: 

Bc. Věra Břízová 

 

Pečující osoby:                                 

Ilona Janurová 

Klára Gregorová 

Květa Malá 

Všechny pečující osoby mají způsobilost v péči o děti (dětská sestra, praktická sestra, pedagog), jsou 

bezúhonné, zdravotně způsobilé a starší 18 let. Svoje znalosti si doplňují účastí na kurzech a školeních. 

 

O čistotu a pořádek se starají: 

Bc. Daniela Jeníková 

Andrea Jedličková 

 

 

IV. Provozní doba 

 

• Provozní doba dětské skupiny 6.30 – 16.30 hodin 
• Vyzvednutí dítěte je možné pouze do 12h a od 14h dále, v době poledního klidu není povolen 

odchod dětí z důvodu zabezpečení klidového režimu ostatních dětí 
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V. ADAPTACE dítěte na pobyt 

Cílem adaptačního procesu  

je usnadnění přechodu dítěte z rodinného prostředí do dětského kolektivu ve snaze předejít vzniku 

traumat u přijímaných dětí. 

 

Co by mělo dítě umět před nástupem do dětské skupiny? 

• mělo by být převedeno na tuhou stravu 
• mělo by umět reagovat na výzvu dospělého a na své jméno 
• ostatní se budeme snažit dítě naučit během pobytu 
 

Jak usnadnit dítěti přechod do dětské skupiny? 

Adaptační proces probíhá již před samotným nástupem do dětské skupiny, kdy je dítě na přechod 

připravováno již v rodině.  

V podmínkách vlastního zařízení se jedná o období (zpravidla cca 5 dní), ve kterém má dítě možnost 

postupně si zvykat na nové prostředí a nenásilný přechod z rodiny do dětského kolektivu. 

Děti reagují různě, a proto je velmi obtížné s jistotou předem stanovit, jak dlouho bude adaptace u 

Vašeho dítěte probíhat. Doba pobytu dítěte v dětské skupině se pozvolna bude prodlužovat. Vždy je to 

u každého dítěte individuální a závisí na jeho chování. V prvních dvou dnech může dítě docházet 

zpravidla na 1 – 2 hodiny denně, další dny se doba prodlužuje. Kolem pátého dne nastává čas, kdy 

bude v dětské skupině obědvat a následně i  samo po obědě spát. Zvládnutí adaptace je velmi 

důležitým krokem. Rodiče se kdykoliv mohou obrátit na tety, které ochotně poradí a pomohou. 

Délka adaptace může trvat několik dnů (ale i týdnů), bohužel se většinou neobejde bez pláče. Na konci 

adaptace však dítě čeká radost a těšení se na kamarády, společné zážitky a prostředí, které už zná a je v 

něm rádo.  

Po konzultaci s odborníky (dětský psycholog, specialista na péči o děti raného věku) a na základě 

bohatých zkušeností a poznatků z praxe doporučujeme adaptaci ve skupině bez účasti rodičů. 

 

Naše doporučení pro co nejsnazší adaptaci: 

Vyprávějte si s dítětem o pobytu v dětské skupině, jak to u nás vypadá a o tom, na co se u nás 
může těšit. 
 

 Pokuste se před nástupem do dětské skupiny uzpůsobit domácí režim režimu ve skupině 
(např. ranní vstávání, čas oběda, doba usínání po obědě, pití z hrnečku a krmení lžičkou, jíst u 
stolečku apod.) 
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Zvykejte dítě na odloučení. 
 

Zkoušejte používat nočník. 
 

Ideální je adaptaci nepřerušovat. 
 

Doporučujeme rychlé, klidné, usměvavé, pozitivně laděné rozloučení při předávání dítěte. 
Zpravidla nepomáhá příliš dlouhé emotivní vysvětlování a mazlení. 
 

Ujistěte dítě, že pro něj odpoledne přijdete a můžete mu dát s sebou něco důvěrného – 
hračku, šátek, oblíbenou knížku, polštářek apod. 
 

Pokud to bude alespoň trochu možné, prosíme nepředávejte dítě tetě z náruče. 
 

Bezprostředně před nástupem do dětské skupiny, není příliš vhodné odnaučovat dítě od 
dudlíku. Dudlík může mít dítě na spaní. V adaptačním období dle potřeby k utišení. 
 

Pomáhá nám, když od rodičů víme, čeho se dítě bojí, co ho baví, v čem je šikovné. 
Komunikace a spolupráce rodičů a pečujícího personálu je pro zdárný průběh pobytu dítěte 
nejen v období adaptace nezbytná. 
  

Co bude dítě v dětské skupině potřebovat – doporučujeme řádně označit jménem dítěte 

1. bačkory s pevnou patou a odpovídající velikosti nohy dítěte (ne boty větší) 
2. boty na zahradu (holínky) 
3. papírové kapesníky (10 balíčků v 1 balení) 
4. pleny (ideálně celé balení), vlhčené ubrousky 

5. teplé nepromokavé boty do sněhu v zimním počasí 
6. ochranný krém s odpovídajícím faktorem v letních měsících 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Veská 21, 533 04 Sezemice, 466 934 001 

 DĚTSKÁ SKUPINA VESELÝ DOMEČEK VESKÁ 
 

VI. Bezpečnost a hygiena 

Odkaz: 

• Provozní řád dětské skupiny 
 

 

 

VII. Genderový a enviromentální princip 

 

Genderový a environmentální aspekt 

Herní rámec výchovně vzdělávacího působení v dětské skupině je tvořen s ohledem na 

vyvážený genderový obsah. Všechny děti bez rozdílu pohlaví mají možnost využít ke svým 

činnostem prostředky a hračky, se kterými se v běžném životě potkávají při činnostech v práci 

mužů i žen. 

 

Enviromentální výchova  

je zakomponována do všech aktivit dětí. Důraz je kladen na budování pozitivního vztahu 

k přírodě, možnosti zažít v přírodě co největší množství smyslových vjemů. 
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VIII. Základní informace o ochraně 

osobních údajů pro zákonné zástupce 

 

GDPR - General Data Protection Regulation 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení 

práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty 

V souladu s tímto principem pracuje organizace podle nově nastavených pravidel ochrany osobních 

údajů v listinné i elektronické podobě. 

Co je osobní údaj? 

veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); 

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 

odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor 

nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní 

nebo společenské identity této fyzické osoby 

Dětské centrum Veská zastává roli správce osobních údajů 

Kontaktní údaje správce: Dětské centrum Veská 

doručovací adresa:  Veská 21, 533 04 Sezemice 

adresa datové schránky: txtvs3j 

telefon:    466 934 001     

 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje především v níže uvedených případech: 

• přijetí dítěte k výchově a péči v dětské skupině, 

• povinná dokumentace (evidence dětí v dětské skupině, evidence úrazů dětí), 

• poskytování poradenských služeb (logoped, psycholog, fyzioterapeut, lékař,), 

• podkladů k vyúčtování (poplatky za stravu a pobyt v dětské skupině, projektová dokumentace), 

• zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, zdrav. dokumentace – medikace), 

• udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci 
prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo 
výletů), 

• podání žádosti zákonnými zástupci (zdravotní omezení), 
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• plnění plánu výchovy a péče, 

• zajištění stravování (evidence strávníků, lékařské zprávy – diety a alergie), 

• prezentace a propagace (webové stránky, prezentace dětských prací, fotogalerie dětských 
skupin, kronika, propagační materiály). 
  

Právní důvody organizace pro zpracování osobních údajů? 

Existují tyto důvody: 

• plnění smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

• plnění právní povinnosti 

• splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů) 

• oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém) 

• ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte) 

• souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů 
  

Na organizaci je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:  

• zprávy na doručovací adresu správce, 

• datovou zprávou do datové schránky správce, 

• osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 15.00 hodin v pracovní den 

e-mailem na: info@dcveska.cz  

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem 

uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení 

zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a 

dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

  

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na organizaci obracet v případě údajů 

zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních 

údajů.  

 

Veská 1. 2. 2022 

 

Mgr. Bc. Markéta Tauberová, ředitelka Dětského centra Veská 
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