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1. Údaje o zařízení
1.1. Lesní klub
Název: Lesní klub Na Pasece (nazývaný také „lesní školka“)
Pracoviště: Anenská 119, 760 01 Jaroslavice u Zlína

tel:  736 413 659
Typ zařízení: celodenní s pravidelným provozem
Počet tříd celkem: 1
Počet dětí na den/třída: 16 -17
Počet pedagogů/den: 2-3
Provozní doba: 7:00 – 16:00
Organizace šk. roku: běžný provoz:  září – červen
Vedoucí pedagog: Ing. Petra Novosadová
E-mail: lesniklub@napasece.net

1.2. Zřizovatel
Zřizovatel: Na Pasece, z.s.
Sídlo: Prostřední 2244, 760 01 Zlín
Telefon: +420 604 742 868
Předsedkyně spolku: Bc. et Bc. Lucie Ištvánková
Místopředsedkyně spolku: Mgr. Marie Škrabalová
Číslo účtu: 2900396716/2010
IČO: 22714421
E-mail: info@napasece.net
Http: www.napasece.net

2. Obecná ustanovení

Provozní řád lesního klubu Na Pasece upravuje činnost dětí v denním režimu, úklid a dezinfekci, režim
manipulace s prádlem, zajištění vhodných hygienických a mikroklimatických podmínek, společná pravidla
pro užívání zázemí, personální a provozní zajištění.

Provozní řád vychází z platných právních předpisů, zejména:

● Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

● Dále také Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Standardů kvality lesních
mateřských škol, předpisů BOZP apod.

3. Popis zařízení

3.1. Typ, kapacita, provozní doba
Počet tříd celkem: 1
Počet pedagogů/den: 2-3
Provozní dny: pondělí – pátek 7:00 – 16:00
Kapacita klubu: max 17 dětí / na den
Složení třídy : věk 3-6 let, třída jsou věkově smíšené
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Počet zapsaných dětí celkem: 25
Organizace šk. roku: běžný provoz:  září – červen

Provozní režim: Celodenní s pravidelným provozem. LK není obdobou hlídací agentury, proto
upřednostňujeme děti s pravidelnou každotýdenní docházkou a více denním pobytem po celý školní rok.
Děti mohou klub navštěvovat ve vícedenním nebo celotýdenním režimu. Dle kapacity případně i
jednodenním režimu.

Lesní klub Na Pasece je soukromé zařízení, které funguje jako lesní mateřská škola a je součástí neziskové
organizace Na Pasece, z.s. Zařízení typu lesní klub (dále LK) vychází z pedagogického konceptu lesní
mateřské školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu s
Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení, kde
probíhá výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa.

V době letních prázdnin je klub otevřen v tzv. turnusovém režimu.

3.2. Provozní podmínky

Zázemí se nachází v budově nově zrekonstruované bývalé školy v Jaroslavicích. V této budově má Na Pasece
z.s. od města Zlína pronajatou místnost o rozměrech cca 6 x 6 metrů. Místnost slouží k pobytu, odpočinku i
stravování dětí. V místnosti se nachází skříňky, pro uskladnění věcí dětí (každé dítě má vlastní spacák, který
je denně větrán), matrace na spaní, stolky a židličky odpovídající ergonomicky dětem ve věku 3-6 let. Hned
vedle místnosti se nachází sociální zařízení s jedním záchodem a umyvadlem (tekoucí studená a teplá
voda). Ve stejném podlaží též využíváme společnou kuchyň na přichystání jídla. Celý objekt je vybaven
plynovým topením.

U budovy je travnatý prostor a dětské hřiště. Vybudovali jsme zde malou zahradu se záhony pro
zahradničení s dětmi a hmatový chodník.

Zázemí se nachází v okrajové, klidné části obce s dobře dostupnými lesy a loukami - cca 20 minut chůze s
dětmi.

3.3. Využívání zařízení pro jiné aktivity

Zázemí je ještě využíváno pro následující aktivity:

Slavnosti - společné akce pro rodiče s dětmi pořádané LK

● Slavnost dýní a světýlek
● Vánoční ladění
● Vítání jara
● Letní slavnost a rozloučení se školním rokem

Dopoledne v lese - aktivity s vycházkou po lese pro maminky (tatínky, prarodiče) s dětmi do 4 let, které se
osvědčilo jako přípravu a pomalá adaptace na školku. Probíhá v pátek dopoledne.

Příměstské tábory pro předškolní děti (3-6 let) probíhají v období v červenec - srpen.

Přednášky, workshopy a semináře o výchově dětí, environmentální problematice, zdravém životním stylu,
řemeslech… probíhají příležitostně mimo provozní dobu lesního klubu.
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4. Režimové požadavky

4.1. Režim dne

Časový harmonogram je v případě potřeby přizpůsoben aktuálnímu počasí a potřebám dětí. Účast rodiče
při programu je možná po dohodě s pedagogem a za dodržování domluvených pravidel.

Přesný časový harmonogram je popsán ve školním řádu kap. 4.7. a je v případě potřeby přizpůsoben
aktuálnímu počasí a potřebám dětí.

Pravidelný režim naplňuje potřebu stálosti, jistoty a bezpečí, zároveň je však v případě potřeby
přizpůsobován momentální situaci a aktuálním potřebám dětí.

4.2. Předávání a omlouvání dětí

Děti je možno předat od 7:00 do 8:15 hod. v zázemí v Jaroslavicích či na zastávce MHD Divadlo 7:15 – 7:25
hod. Vyzvednout si děti můžete buď v zázemí v Jaroslavicích od 14:30 do 15:30 hod., či na zastávce MHD Bří.
Jaroňků v 15:55 hod.

Dítě je po předchozí dohodě s pedagogem možné si vyzvednout před obědem v 11:30 hod. nebo po obědě v
12:30 hod.

V případě výletů apod. jsou rodiče o místě schůzky informování předem.

4.3. Pobyt venku, pohybové aktivity, hra, řízené činnosti

Většina programu probíhá venku téměř za každého počasí (výjimku tvoří extrémní podmínky - bouře,
vichr, velké mrazy apod.).

Děti tráví převážnou část dne v přírodním venkovním prostředí, takže mají maximální možnost naplnit
svou potřebu pohybu na čerstvém vzduchu. Dopolední program probíhá v přírodním prostředí (les).
Odpolední program na zahradě u zázemí. Venkovní program je přizpůsobován aktuálnímu počasí (výběr
aktivit, výběr míst pobytu, délka pobytu). Různorodé možnosti přírodního prostředí a volený program
zároveň umožňuje naplnit rozdílné individuální potřeby aktivity jednotlivých dětí.

V průběhu celého dne klademe důraz na spontánní pohyb a volnou hru dětí. Krátké řízené aktivity jsou
zařazeny především v dopoledním programu a v klidové poobědové části dne.

Ŕízená činnost, volná hra i pohybové aktivity dětí jsou rozloženy do celého dne, vycházející ze zájmů a
aktuálního naladění dětí a připravovány v souladu s ŠVP Koloběh roku. Jsou uplatňovány individuální,
skupinové i kolektivní metody vzdělávání dětí. Klademe důraz na volnou hru dětí. Pohybové aktivity
probíhají především formou volného pohybu v přírodě, hudebně pohybových aktivit, pohybových her,
relaxačních cvičení.

Podrobněji k metodám a formám vzdělávání viz Školní vzdělávací program.

4.4. Odpočinek

Po celo dopoledním venkovním programu je důležitý odpočinek v klidu na lůžku, ke kterému jsou děti
vedeny při poslechu pohádky. Odpočinek probíhá v čase 12:30 - 14:00. Dětem s menší potřebou odpočinku
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jsou následně umožněny klidové aktivity. Pokud to možnosti režimu dovolí (odjezd autobusu) je
respektována individuální doba spánku dětí.

Děti odpočívají na matracích ve vlastním spacáku s vlastním polštářem. Spacáky jsou pravidelně větrány.
Matrace, spacáky i oblečení jsou pravidelně prány a vyměňovány viz. Sanitační řád.

4.5. Hygiena a otužování

Děti jsou vedeny k základním hygienickým návykům a zázemí splňuje hygienické normy pro LMŠ.
Hygienická opatření při pobytu v lese i v zázemí (umývání rukou, toaleta apod.) zpracovává vnitřní
dokument Hygienické pokyny.

Děti se přirozeně otužují celodenním pobytem venku. Mají outdoorové vybavení (viz školní řád kap. 4.8.)
které jim umožňuje zůstat v teple a suchu, vrstvené oblékání umožňuje regulaci dle aktuálního počasí a
pohybové aktivity).  Pedagogové vedou děti k samostatnosti v regulování  tepelného komfortu.

Rodiče odpovídají za to, že předávají dítě do školky zdravé a vybavené pro pobyt venku vhodným oblečením
umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, hlína, dřevo, voda,
barvy atd.). Vhodné oblečení a vybavení dětí je zásadní pro bezpečnost a pohodu dětí v přírodním prostředí
za každého počasí. O zásadách správného oblékání v letních i zimních měsících jsou rodiče podrobně
informováni prostřednictvím školního řádu kap. 4.8., případně mailem nebo osobním rozhovorem
s pedagogy.

4.6. Stravování

Dopolední svačina: Rodič je povinen zajistit dítěti dopolední svačinu dle zásad zdravé výživy a přizpůsobit
výběr a složení potravin aktuálnímu počasí tak, aby byla zajištěna trvanlivost těchto potravin do doby jejich
přímé spotřeby.

Oběd a odpolední svačina jsou v průběhu celého školního roku zajišťovány dodvatelsky firmou Fair Play,
s.r.o. Jídlo splňuje požadavky norem dle spotřebního koše pro MŠ. Fair play, s.r.o. spolupracuje s LK a
společně jsou v projektu Skutečně zdravá škola. Složení a příprava stravy odpovídá moderním požadavkům
na zdravou výživu dětí předškolního věku. Dodavatel jídla je externí, jídlo dovážíme a v zázemí klubu pouze
vydáváme. Servis jídla zajišťuje jeden pedagog, který si oblékne ochranné pomůcky (plášť, čepici).
Servírování jídla se řídí vnitřním dokumentem HACCP a Hygienické pokyny Na Pasece.

Odpolední svačina je uchovávána v lednici a servíruje ji pedagog po probuzení dětí v průběhu odpoledne.

Nádobí je umýváno v kuchyňce pedagogem.

Vlastní stravování je možné pouze ze zdravotních důvodů (např. alergie na některé potraviny, apod.) nebo v
případech, kdy nelze požadovaný typ stravování lesním klubem zajistit (např. veganská strava). Jídlo je pak
nutné přinést buď těsně před obědem nebo již ráno v termonádobách, ve kterých si udrží teplotu
odpovídající hygienickým požadavkům. S rodičem je uzavřena Dohoda o náhradním stravování.

Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány max. tříhodinové intervaly - viz Režim dne.

4.7. Pitný režim

Láhev s pitím na dopolední program si děti přinášejí z domu, v chladném období nosí děti teplé nápoje ve
vlastních termoskách.
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V prostorách klubu je pitný režim zajištěn pomocí nápojů připravovaných do konvic, které jsou k dispozici
na vymezených místech. V teplých měsících mají děti k dispozici vodu, případně vodu ochucenou
bylinkami. V chladném období je připravován bylinkový nebo ovocný čaj. V létě jsou byliny jsou sbírány
čerstvé ze školkové zahrady v souladu s hygienickými předpisy. Někdy jsou tekutiny doslazovány bio
sirupem či certifikovaným medem. Děti si doplňují tekutiny do vlastní lahve.

5. Zajištění vhodného mikroklimatu

5.1. Způsob a intenzita větrání a vytápění

Pravidelné větrání je v zázemí zajištěno ráno před příchodem dětí a během odpočinku dětí pomocí větrání
okny a případně dveřmi.

Prostory pro pobyt dětí jsou vytápěny ústředním topením na teplotu 20 °C. Teplota je kontrolována pomocí
teploměru.

5.2. Osvětlení

Prostory pro pobyt dětí jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem, které odpovídá normám pro
dané  účely.

Zastínění oken je možné zajistit pomocí žaluzií. Vybavení je z přírodních materiálů nejsou zde plochy, které
by mohly ohrožovat zrakovou pohodu odrazem či rozptylem světla.

Dětem není umožněno v LK sledovat obrazovky (TV, PC).

6. Zásobování pitnou vodou

Pitná teplá i studená voda zajištěna z veřejného vodovodu.

7. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Každé dítě má v zázemí pytlík s náhradním oblečením.. V případě potřeby se po příchodu z lesa převléká do
čistého  oblečení.

Rodič je povinen zajistit nepromokavý pytlík na špinavé oblečení. Po návratu z lesa se dítě převléká do
čistého oblečení a špinavé oblečení je uschováno do pytle a odvezeno. Z hygienických důvodů se v zázemí
oblečení nesuší a výměnu oblečení zajišťuje rodič. Místa kde se uchovává čisté a špinavé oblečení jsou
oddělena.

Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí doporučením pro
vybavení dítěte v školním řádu. (viz. školní řád 10.) Při nedodržení této povinnosti má osoba pověřená
provozovatelem právo nepřijmout dítě do denního programu.

Údržba lůžkovin je popsána v Sanitačním řádu.
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8. Hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu, dezinfekce a deratizace upravuje Sanitační řád.

Vznikl odpad je vytříděn. Ke sběru odpadu slouží popelnice, vyvážené Technickými službami města Zlína.
Podrobně upravuje dokument Hygienických pokynů, kde je popsána manipulace s odpady a jejich likvidace.

9. Pedagogické a provozní zajištění
Lesní klub je zřizován spolkem Na Pasece, z.s., jehož statutárním orgánem je předsedkyně a
místopředsedkyně spolku. Dalšími orgány spolku jsou výkonná rada a valná hromada, jejich povinnosti
jsou stanoveny stanovami spolku. Za vedení lesního klubu zodpovídá předseda a místopředseda spolku.

Předsedkyně spolku: Bc et Bc. Lucie Ištvánková-agenda spolku, pedagogická
koncepce, PR, komunikace navenek, komunita rodičů,
management spolku

Místopředsedkyně spolku: Mgr. Marie Škrabalová

Pedagogičtí zaměstnanci a jejich kompetence:
Vedoucí klubu: Ing. Petra Novosadová - provoz LK Jaroslavice, správa

budovy, agenda LK (přihlášky, smlouvy …), finanční
řízení, dotace a granty

Pedagogové: Ing. Petra Novosadová
Martina Válková - zástupce vedoucí LK
Barbora Hubáčková
Martin Jurásek

Koordinátorka EVVO: Lenka Němečková

Nepedagogičtí zaměstnanci:
Účetní: Ing. Terezie Kučerová

● Podrobně jsou kompetence všech zaměstnanců rozepsány v dokumentu Kompetence v LK Na
Pasece.

● Jeden pedagog nastupuje ráno do práce v zázemí klubu v 7: 00 hod, druhý pedagog nastupuje do
práce na zastávce MHD Divadlo 7:15. Po příjezdu do zázemí jsou pedagogové přítomni po celý den
oba. Odpoledne odjíždí oba pedagogové s dětmi MHD ze zázemí společně a končí v 16:00 předáním
dětí na zastávce MHD. Pedagogové a rozdělení jejich práce v rámci dne je popsáno v Provozním
manuálu pro přímou práci v LK.

● Při mimoškolních akcích (Vertikon, galerie…) zajišťují bezpečnost dětí 3-4 pedagogové.
● V případě onemocnění pedagoga, jej zastoupí třetí pedagog  ze třídy.
● Lyžařský kurz - pro děti od 4,5 let (z důvodu fyzické a psychické náročnosti), probíhá v areálu Trnava

- Luhy u Slušovic v dopoledních hodinách od pondělí do pátku (případně dle počasí). Výuku
zajišťují instruktoři z lyžařské školy Skiping, dozor zajišťuje 1 pedagog + 2-3 rodiče - dozor při cestě
autobusem, pomoc s oblékáním, při svačině, na svahu u začátečníků.

● Pedagogové zajišťují úklid zázemí, zodpovídají za uzamčení, uzavření oken a vypnutí el. spotřebičů.
● Na venkovní program nosí pedagogové pitnou vodu a dezinfekční prostředek k mytí rukou,
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náhradní dětské oblečení, lékárničku, mobilní telefon.

10. Úrazy a náhlá onemocnění, bezpečnost

10.1. Evidence a registrace úrazů

Evidence a registrace úrazů je prováděna v knize úrazů. Přítomný pedagog ošetří dítě, zaznamená úraz,
informuje zákonné zástupce.

10.2. Bezpečnost, lékárnička

Po dobu pobytu dítěte v klubu jsou rodiče dostupní na mobilním telefonu pro případ situace, kterou
pedagog nemůže řešit (např. zhoršení zdrav. stavu), v akutním případě bude volána záchranná služba a
rodiče budou okamžitě informováni. Při vzniku krizové situace postupuje pedagog dle dokumentu o
postupu při nouzových a havarijních situacích - Krizový plán.

Všichni pedagogové jsou absolventi zdravotnického kurzu, mají znalosti a zkušenosti s pobytem dětí
v přírodním prostředí a jeho možnými riziky a tato rizika umí vyhodnocovat. Při pobytu v lese nosí s sebou
pedagogové vždy lékárničku a sadu náhradního oblečení, dále papírové kapesníky, ručník a mycí či
dezinfekční prostředek, termosku s teplou vodou k zajištění hygieny dětí.

Doporučení SZÚ k prevenci onemocnění přenosných bodavým hmyzem a klíšťaty - viz školní řád - kap. 6.2.
V zázemí klubu je k dispozici standardně vybavená lékárnička.

10.3. Pravidla v lesním klubu

Pravidla chování a bezpečnosti a Pravidla pro práci s nožem upravuje Školní řád - viz.kap. 6.5.

11. Krizový plán

Upravuje Školní řád a  zvláštní dokument Krizový plán.

12. Péče o venkovní prostory

Venkovní prostory jsou přístupné veřejnosti a nejsou po celém obvodu oploceny.

Péče o část venkovních prostor je zajištěna Městem Zlín (prostory před budovou - trávník a hřiště). Dle
svých schopností pomáhají s úklidem a udržováním zahrady i děti (při běžném denním úklidu i při
brigádách).

Denně pedagogové kontrolují bezpečnost venkovních prostor (střepy, odpadky, apod.), vizuální kontrola
herních prvků. V případě zjištění poničení herního prvku, které ohrožuje bezpečnost, zamezí pedagog
vstupu na herní prvek a informuje o poškození vedoucího LK. V zimním období odpovídají pedagogové za
zajištění  odklízení sněhu z chodníků  a příp. posyp proti uklouznutí.
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13. Pravidla společného soužití

● Chováme se k sobě i k vybavení školky ohleduplně.
● Všechny věci vracíme na místo k tomu určené.
● Při práci se zahradním a dílenským náčiním je nutné zajistit dospělý dohled nad dětmi pověřenou

osobou (učitel, chůva, zákonný zástupce) a dodržovat při manipulaci s ním pravidla bezpečného
chování.

● V areálu LK třídíme odpad.
● Do areálu  LK je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových látek.
● Všichni účastníci společných akcí (slavnosti, besídky, brigády, semináře, pronájmy aj.) se řídí tímto

provozním řádem, který je k nahlédnutí v zázemí LK.Odpovědnost za děti při akcích konaných
spolkem určených rodičovské komunitě i veřejnosti odpovídají zákonní zástupci dítěte nebo osoby
zmocněné za vyzvedávání dítěte. Účastníci společných akcí respektují pokyny pořadatele akce
(zástupci LK Na Pasece,nebo osoby pověřené Na Pasece, z.s. k pořádání akce)

● Pověřená osoba (pedagog, lektor apod.) při odchodu odpojí varné konvice z elektriky, zavře okna,
zhasne a zamkne vedlejší i hlavní vchod.

● Při provozu ohniště zajišťuje dozor pověřená osoba (pedagog, zákonný zástupce) a dbá na to, aby se
do ohniště nevstupovalo, aby se okolo ohniště chodilo pomalu a nevyndávaly se hořící předměty.
Dbá při odchodu, aby ohniště bylo zajištěno a dostatečně uhašeno.

● Při pobytu v areálu LK se bere ohled na sousedy (hluk po skončení akce, špatné parkování apod.),
dobré vztahy se sousedy jsou pro nás velmi důležité a přispívají k hladkému fungování. Zejména je
důležité dodržovat pokyny ohledně parkování - viz školní řád kap. 9.

● Pokud se cokoliv zničí, je potřeba se vzájemně informovat

14. Závěrečná ustanovení

Provozní řád je součástí Smlouvu o poskytování výchovně- vzdělávacího programu.

Je zveřejněn na webových stránkách spolku a je k nahlédnutí na pracovišti.

Další vnitřní dokumenty spolku Na Pasece jsou po dohodě k nahlédnutí (Krizový plán, Hygienické pokyny,
Organizační řád, Sanitační řád, Školní vzdělávací program, Adaptační řád, Bezpečný provoz, Školní řád,
Provozním manuálu pro přímou práci v LK, Kompetence v LK Na Pasece)

S provozním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci i zákonní zástupci dětí, což stvrzují svým
podpisem.

Provozní řád byl projednán na výkonné radě spolku a pedagogické poradě dne 25.8. 2022 a je platný od
1.9.2022 do doby vydání nového provozního řádu.

V...........................  dne......................... ..................................................

podpis předsedkyně
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S Provozním řádem LK Na Pasece byli seznámeni a rozumí mu:

Jméno zaměstnance datum podpis
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