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Projekt Dětské skupiny Rybičky „Spolupráce s MŠ Dobrá Voda“
Záměr: zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
k aktivnímu rozvoji a učení. Obohatit jeho program, rozvíjet osobnost. Podporovat přirozený
rozvoj, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat k touze získání dalších poznatků.
Přibližovat dítěti normy a hodnoty uznávané společností.
Analýza stávajícího stavu: Dětská skupina Rybičky (dále jen „DSR“) je malý kolektiv
s docházkou maximálně dvanácti dětí v jeden časový okamžik. Prostředí, v kterém se nachází,
nabízí mnoho podnětů a možností k rozvoji dítěte. V rámci spolupráce s aktivizačními
pracovníky Domova důchodců Dobrá Voda (dále jen „DDDV“) můžeme dítěti nabídnout
různorodé zájmové činnosti a tím obohatit jeho program. Vzhledem k tomu, že tyto činnosti
jsou zaměřené spíše na cílovou skupinu (uživatele DDDV), mohou Plán výchovy a péče DSR
obohatit, ale neposkytnou plnohodnotnou náplň rozvoje a vzdělávání specifické pro
předškolní věk. Oslovením organizací zabývajícími se tématikou předškolní výchovy, jsme
shledali, že navázání spolupráce vzhledem k tak malému počtu dětí by bylo pro rodiče velkou
finanční zátěží. Na základě zjištěných poznatků jsme navázali spolupráci s vedoucí učitelkou
Mateřské školy Dobrá Voda (dále jen „MŠDV“) paní Bc. Evou Miglovou. Jako pozitivní
hodnotíme i to, že MŠDV je v docházkové vzdálenosti DSR.
Cíl: V souladu s Plánem výchovy a péče umožnit dítěti kulturní a společenské akce zaměřené
na předškolní výchovu. Dalším záměrem tohoto projektu je usnadnit dítěti přechod z DSR
do MŠDV, seznámit ho postupně s atmosférou a klimatem. Musíme počítat i s možností
setrvání dítěte v DSR do doby jeho školní docházky. V takovém případě dítěti napomoci
vyrovnat se s prostředím mateřské školy, kam bude s největší pravděpodobností docházet
v rámci přezkoušení povinné předškolní docházky a tím mu zajistit dobré předpoklady pro
další vzdělání.
Způsob realizace: MŠDV nám poskytla celoroční program akcí, které můžeme navštěvovat.
Začleněním daných témat do rozvrhu dne/týdne podpoříme vzdělávací činnosti v souladu
s Plánem výchovy a péče.
Časový harmonogram: celoroční projekt.
Cílové skupiny: děti navštěvující DSR.
Plán aktivit:
• 21. 9. 2018 divadlo Okýnko s pohádkou Jak se uspává příroda,
• 19. 10. 2018 divadlo Sluníčko s pohádkou Rozverný dráček,
• 16. 11. 2018 divadlo Úsměv s pohádkou 155 doktor je tu hned,
• 14. 12. 2018 divadlo Kašpárek s Vánoční pohádkou Vánoce kocoura Mikeše,
• 25. 1. 2019 Barevné divadlo s pohádkou O kocourovi s dlouhým ocáskem,
• 30. 1. 2019 klaun Hugo a Fugo s pořadem Sám doma,
• 22. 2. 2019 bubnování ve skupině,
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• 21. 3. 2019 divadlo Kos s pohádkou Jak skřítek málem zaspal jaro,
• 29. 3. 2019 divadlo Okýnko s pohádkou Zatoulané Velikonoční vajíčko.
Očekávané výstupy DSR:
• zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů,
• motivovat k aktivnímu poznávání,
• rozvíjet fantazii, nadání a citové prožívání,
• rozvíjet schopnosti dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi,
• rozvíjet schopnost hodnotit své zážitky,
• přirozeně a bez zábran komunikovat s dospělým i dítětem,
• mít možnost začlenit se do většího kolektivu vrstevníků,
• vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat prožitky k učení,
• těšit se z hezkých a příjemných zážitků,
• podpořit dětskou přirozenost a originalitu,
• mít možnost v běžných situacích uplatňovat základní společenské návyky,
• podpořit zájem o druhé,
• prohlubovat sociální kompetence,
• vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si,
• rozvíjet mateřský jazyk,
• podporovat chápání, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat,
• s pomocí dospělého se zorientovat v novém prostředí,
• mít možnost uplatňovat návyky sebeobsluhy.
Seznam použitých zkratek:
DDDV – Domov důchodců Dobrá Voda
DSR – Dětská skupina Rybičky
MŠDV – Mateřská škola Dobrá Voda
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