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1. Základní údaje

1.1. Lesní klub
Název: Lesní klub Na Pasece (nazývaný také „lesní školka“)
Pracoviště: lesní třída Na Pasece:

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

prázdninový provoz: červenec – srpen
Vedoucí klubu: 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. Základní a obecná ustanovení

Lesní klub Na Pasece (dále jen LK) funguje na principu lesních mateřských škol jako součást spolku Na
Pasece od jeho vzniku v roce 2012.

2.1. Základní ustanovení

K účasti na výchovně vzdělávací činnosti v LK Na Pasece se rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci
rozhodli svobodně s vědomím práva vybrat si organizaci (pracoviště) odpovídající osobním představám o
podmínkách výchovy a vzdělávání. Z toho plyne, že každý ze zúčastněných se svobodně rozhodl dodržovat
dohodnutá pravidla a povinnosti. Hrubé nebo opakované porušování řádu lesního klubu může být důvodem
k ukončení docházky či pracovní smlouvy.

2.2. Obsah

Školní řád lesního klubu Na Pasece upravuje organizaci, provoz, řízení, podmínky zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí, vzájemné vztahy, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, rodičů,
zaměstnanců).
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Školní řád vychází z platných právních předpisů, zejména:

● Úmluvy o právech dítěte, sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí 104/1991 Sb.
● Zákona občanský zákoník č.89/2012 Sb.
● 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.

2.3. Cíle a poslání

Naším cílem je harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Chceme zprostředkovávat dítěti nenásilnou formou
poznávání okolního světa, probudit a udržovat v něm zvídavost a touhu k učení. Vést děti k osvojení
hodnot, které jim pomohou orientovat se ve světě, s důrazem na zodpovědnost a aktivitu v jejich životě.
Chceme vychovat šťastné, spokojené, zodpovědné, tvořivé osobnosti se sebeúctou a úctou k životu ve všech
jeho formách i k hodnotám a tradicím lidské společnosti. Chceme posílit zejména vztah k přírodě, sociální
zralost, emoční inteligenci, sebeuvědomění a otevřený pohled na svět, vůli a odolnost, vlastní iniciativu a
vnitřní motivaci.

Náš ŠVP vychází především z konceptu pedagogiky lesních mateřských škol a inspiruje se některými prvky
alternativních směrů (pedagogika waldorfská, montessori, program Začít spolu). Důležitou linií naší
filozofie je také vztah k přírodě a životnímu prostředí, proto jsou pro nás klíčová také témata
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR). Pro zdravý
vývoj osobnosti je pro nás velmi důležitá komunikace v duchu zásad Respektovat a být respektován.

Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby zahrnoval hlavně pobyt venku a aby se většina řízených
činností otáčela kolem soužití dětí s koloběhem v přírodě a kolem vnitřního etického, sociálního a
estetického vývoje. Proto je program připravován v závislosti na ročním období, místě pobytu a počasí.

Chceme vytvářet základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání, napomáhat vyrovnávat
nerovnoměrnosti vývoje dětí podporováním oslabených dovedností dětí s ohledem na jejich možnosti a
potřeby.

Vzdělávání se uskutečňuje dle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP), který je vypracován v souladu s
RVP PV. ŠVP je zveřejněn na webu spolku a je k nahlédnutí na pracovišti.

LK spolupracuje s rodinami dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a
organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské
školy, rodiny a společnosti.

LK Na Pasece zajišťuje péči zpravidla pro děti ve věku 3- 6 let.

2.4. Řízení

Statutárními zástupci lesního klubu jsou předsedkyně a místopředsedkyně spolku Na Pasece, které
odpovídají za vedení lesního klubu. Koordinací běžného denního provozu a běžné komunikace s rodiči je
pověřen vedoucí LK. Rozhodovací pravomoc má Výkonná rada spolku v čele s předsedkyní a
místopředsedkyní. Podrobně je řízení popsáno v Organizačním řádu.
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3. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců (rodičů) a zaměstnanců
LK

3.1. Práva a povinnosti dětí

● Dítě má právo vyrůstat v atmosféře štěstí, lásky a porozumění.
● Dítě je chráněno před všemi formami diskriminace.
● Dítě má právo na svobodu projevu, vyjádřit svůj názor, hovořit o něm.
● Dítě má právo na soukromí (v rámci možností kolektivního zařízení), není možné zasahovat do jeho

soukromého života, domova, rodiny, osobní korespondence.
● Dítě má právo na poskytování bezpečného prostředí s jasně stanovenými pravidly a hranicemi.
● Dítě má právo na uspokojování základních potřeb (jídlo, pití, spánek).
● Dítě má nárok rozvíjet svou osobnost a vzdělávat se.
● Dítě má právo na respektující zacházení, které ctí jeho individuální vývoj a nesnižuje jeho

důstojnost.
● Dítě má právo být slyšeno a vyslechnuto.
● Dítěti není dovoleno vše a pedagog užívá slovo NE.
● Dítě respektuje autoritu pedagoga.
● Je nutné, aby dítě dodržovalo základní pravidla bezpečnosti a pravidla uvedená v školním řádu a švp.
● Dítěti je dovoleno zažívat bezpečné riziko po domluvě s pedagogem.
● Dítě má povinnost

○ Snažit se o samostatnost při udržování hygieny (používání WC, mytí rukou, používání
kapesníku)

○ Po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
○ Upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
○ Opouštět zázemí LMŠ jen s vědomím učitele
○ Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči
○ Neničit práci druhých, pomůcky, hračky a další zařízení
○ Respektovat ostatní děti a chovat se tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit)
○ Učit se sociálním dovednostem v heterogenní skupině a kultivovat svůj sociální projev
○ Kon�likty se snažit řešit ústní domluvou (starší děti)
○ Slabšímu pomoci
○ Respektovat společně vytvořené dohody
○ Dbát pokynů zaměstnanců lesního klubu

3.2. Povinnosti a práva rodičů

● Rodiče mají právo být informováni o chování dítěte a jeho rozvoji při denním předávání dětí (s
ohledem na okolnosti - pedagog sleduje ostatní děti a zajišťuje jejich bezpečnost), na individuálních
schůzkách.

● Rodiče mají právo být neprodleně informováni o nevolnosti, nemoci, či úrazu svého dítěte.
● Rodiče mají právo projevit věcné a účelné připomínky k provozu lesního klubu vedoucí LK či

předsedkyni spolku Na Pasece.
● Filozofií lesních mateřských škol, z níž vychází školní vzdělávací program je propojení života rodiny

s děním v Lesním klubu Na Pasece. Rodiče mají právo aktivně spolupracovat se zástupci Lesního
klubu Na Pasece, účastnit se rodičovských schůzek, slavností, společných výletů, prací na pozemku
Lesního klubu Na Pasece apod.

● Rodiče mají právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců lesního klubu.
● Rodiče mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte.
● Rodiče jsou povinni písemně informovat lesní klub o osobních údajích dětí a rodičů, dále o
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zdravotních, stravovacích a dalších omezeních dítěte, a to před zahájením docházky a poté kdykoli
nastane změna v uvedených údajích.

● Rodiče jsou povinni respektovat a dodržovat ve všech bodech tento Školní řád, Provozní řád,
Smlouvu o poskytování výchovně- vzdělávacího programu a další dokumenty týkající se výchovy a
vzdělávání dítěte. A to zejména v bodech:

○ Rodiče jsou povinni hradit náklady na péči o dítě ve výši stanovené Školním řádem, dle typu
zvolené docházky (viz kap. 4.5.).

○ Ukončení či změnu docházky dítěte do klubu je třeba nahlásit minimálně kalendářní měsíc
dopředu, po tuto dobu rodič je povinen platit sjednané školné.

○ Školkovné na září uhradit nejpozději do 31. dubna. Závazně se tím potvrzuje místo v Lesním
klubu v dalším školním roce . Částka je nevratná, nevymahatelná a je započítána do zářijové
docházky. Při neuhrazení platby do 31.4. má Lesní klub právo přijmout jiné dítě.

○ 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.

○ Rodič je povinen řídit se předpisy o parkování - viz bod. 9.
● V případě výskytu infekčního onemocnění (neštovice, žloutenka, roupy aj.) a vší, je třeba tuto

informaci nahlásit co nejdříve vedoucí lesního klubu.
● Rodiče jsou povinni informovat pedagoga o významných změnách v životě dítěte, které jsou

podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě.
● Rodiče jsou povinni sledovat pravidelně zasílané zprávy, termíny akcí apod.
● Rodiče jsou povinni být dostupní na telefonu během návštěvy dítěte v Lesním klubu Na Pasece.
● V případě úrazu či onemocnění je rodič povinen na vyzvání pedagoga si neprodleně dítě vyzvednout

v zázemí lesního klubu.
● Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a nahlášeným aktivitám. Rodiče se řídí základními

doporučením pro vybavení dítěte ve školním řádu. (viz kap. 4.8.) Při nedodržení této povinnosti má
osoba pověřená provozovatelem právo nepřijmout dítě do denního programu. Rodiče pravidelně
kontrolují a obměňují věci dětí v zázemí.

● Dítě předává i vyzvedává předem domluvená osoba, o které pedagoga informuje zákonný zástupce
dítěte.

● Rodič je povinen spolupracovat s lesním klubem, pokud dítě potřebuje podporu v jakémkoliv rozvoji
klíčových kompetencí. V případě nespolupráce může lesní klub ukončit docházku dítěte.

3.3. Povinnosti a práva pedagoga (zaměstnance)

● Pedagogové jsou povinni dodržovat Školní řád, Provozní řád, náplň práce, Etický kodex organizace a
další manuály a dokumenty vztahující se k jeho práci.

● Pedagog je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích dětí i rodičů v souladu s GDPR.
● Pedagogové jsou povinni plně využívat pracovní dobu a vést evidenci své pracovní doby.
● Pedagogové jsou povinni dodržovat předpisy bezpečnosti práce, ochrany zdraví a protipožární

předpisy.
● Pedagogové jsou povinni ohlašovat neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje

mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy.
● Pedagogové jsou povinni chránit majetek LK, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a

řádně zacházet s inventářem LK.
● Pedagog je povinen zajišťovat bezpečné hranice všem dětem, které jsou mu svěřeny do péče.
● Pedagog musí dětem dávat přijatelným způsobem najevo pokud porušují pravidla či bezpečnost

ostatních ve skupině a v případě nutnosti má pedagog právo okamžitě zasáhnout.
● Pedagog je povinen dodržovat veškeré opatření, která zajišťují bezpečnost dětí nejen v provozu, ale i

při přepravě v MHD dle manuálu.
● Pedagog je povinen re�lektovat svou práci a vzdělávat se v oblastech předškolní pedagogiky.
● Pedagog je povinen postupovat dle adaptačního programu, který je uzpůsoben potřebám dítěte a
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rodiče jsou s ním seznámeni při společných schůzkách.
● Pedagog je povinen sledovat potřeby dětí a zasahovat kdykoliv je to nutné.
● Pedagog dětem dovoluje pracovat s bezpečným rizikem, které se řídí dle nastavených pravidel,

případně dle  krizového plánu.
● Vedoucí lesního klubu může dítě odmítnout přijmout na daný den v případě opakovaného pozdního

předávání po 9. hod bez nároku na kompenzaci.
● Pedagog předává dítě pouze zákonnému zástupci či osobě pověřené k předání zákonným

zástupcem.
● Pedagog má právo na slušné zacházení a vyjadřování ze strany kolegů, děti rodičů.
● V případě závažných porušování pravidel dítětem je vedoucí lesního klubu oprávněn žádat o

schůzku s rodiči a domlouvat se na společném postupu řešení, které je v souladu se všemi
zúčastněnými.

● Pedagog má právo odejít ze situace, která je mu nepříjemná.
● Pedagog má povinnost informovat vedoucí klubu, pohybuje-li se v zázemí mimo uvedenou pracovní

dobu.
● Pedagog má právo na pravidelnou mzdu.
● Pedagog má právo na re�lexi své práce.
● Pedagog má právo účastnit se celoorganizačních porad spolku.
● Pedagog má právo svobodně vyjadřovat své názory a nacházet vzájemné porozumění.

4.Provoz a vnitřní režim

4.1.  Provoz Lesního klubu Na Pasece

Provozní dny: pondělí – pátek 7:00 – 16:00

Kapacita klubu: Třída Jaroslavice max. 17 dětí / na den

Složení tříd : věk 3-6 let, obě třídy jsou věkově smíšené

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.

Konzultační hodiny: Pedagogové podávají stručné informace při předávání dětí. 1x ročně probíhají
individuální schůzky s pedagogy k informaci o rozvoji a chování dětí. Na konci října probíhají schůzky k
školní zralosti předškoláků. Mimořádné individuální schůzky s vedoucím klubu nebo předsedkyní spolku
jsou možné individuálně po domluvě.Mimořádné individuální schůzky mohou být iniciovány ze strany LK
či na žádost rodičů kdykoliv během školního roku.

4.2. Přerušení a omezení provozu

V době letních prázdnin je klub otevřen v tzv. turnusovém režimu. Termíny, pravidla a ceny turnusového
režimu jsou rodičům zaslány vždy mailem nejpozději do konce dubna daného roku. První a poslední týden
letních prázdnin je klub uzavřen.

V období vánočních a jarních prázdnin, kdy je předpoklad významného omlouvání dětí, si v takovém
případě vyhrazuje LK právo nechat v provozu pouze jedno zázemí.

V průběhu školního roku zřizovatel stanoví 4 - 6 sanitárních dnů. Tyto dny jsou rozloženy rovnoměrně v
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průběhu roku. Sanitární dny slouží zejména k velkým úklidům zázemí, případným opravám v zázemí,
vzdělávání pedagogů a dalším činnostem spojených se zajištěním provozu klubu.

Provoz může zřizovatel přerušit nebo omezit také ze závažných důvodů i v jiném než výše uvedeném
období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné
poskytování vzdělávání a péče o děti, dále také zásah vyšší moci ( tzn. překážka, která nastala nezávisle na
vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat).
Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní předseda spolku e-mailem neprodleně poté, co o
omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

4. 2. Zápis a přijímání dětí

Do Lesního klubu Na Pasece jsou přijímány zpravidla děti ve věku 3 – 6 let (o výjimce rozhodne vedoucí
klubu). Přednostně jsou přijímány děti k pravidelné každotýdenní docházce, celotýdennímu či vícedennímu
pobytu, ostatní pak dle volné kapacity a po dohodě s vedoucím klubu. Děti přijímáme zejména v dubnu a v
září. Ostatní pak dle volné kapacity či po dohodě s vedoucím klubu.

Na přijetí dítěte do klubu není nárok. O přijetí dětí rozhoduje vedoucí klubu na základě písemné přihlášky.
Přijetí dítěte závisí na zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Při rozhodování o přijetí je
dále zohledňováno (kritéria jsou seřazena sestupně od nejvíce rozhodujícího po nejméně):

● sourozenci dětí navštěvujících dlouhodobě klub mají přednost
● požadovaný termín nástupu (dosažení 3 let věku)
● režim docházky
● zájem o koncepci předškolního vzdělávání inspirovaného lesními mateřskými školami
● datum podání přihlášky
● návštěva Dopoledne v lese

Z důvodu optimálního zaplnění kapacity školky na začátku každého školního roku si zřizovatel vyhrazuje
právo u typu jednodenní docházky určit den v týdnu, kdy bude docházka realizována. V případě zaplnění
kapacity klubu dětmi s vícedenní docházkou, si zřizovatel vyhrazuje právo od smlouvy s jednodenní
docházkou odstoupit. Rodiče jsou o tom informováni do konce června.

Pokud zájem rodičů přesahuje kapacity klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou
přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí. O zařazení dítěte na čekací listinu je zákonný zástupce
informován emailem do 14 dnů od doručení Žádosti o přijetí dítěte do Lesního klubu Na Pasece.
Podmínkou přijetí a zařazení Žádosti na čekací listinu je, aby byla kompletně vyplněná. Neúplné přihlášky
budou automaticky vyřazeny.

V případě potvrzení žádosti a termínu přijetí dítěte do školky je nutné do 7 dnů uhradit nevratnou zálohu ve
výši školného odpovídající dohodnutému typu docházky. Tato záloha bude započtena s úhradou školného
za první měsíc docházky. Rozhodnutí o přijetí je platné až poté, co rodiče a zřizovatel uzavřou Smlouvu o
poskytování výchovně- vzdělávacího programu. Součástí Smlouvy je Provozní řád a Školní řád, Informace
o zdravotním stavu dítěte, Přihláška člena spolku a Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Před nástupem dítěte do klubu jsou rodiče seznámeni s Provozním a Školním řádem klubu, výchovnou
koncepcí (ŠVP) a průběhem školního roku.

Adaptační režim - máme vypracován adaptační režim pro nově příchozí děti, který je upravován
individuálně dle potřeb rodiny a rodiče jsou s ním seznámeni před nástupem dítěte do klubu.
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4. 3. Předávání dítěte

Děti navštěvující klub v Jaroslavicích 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.

Dítě je předáváno ve vhodném oblečení vzhledem k počasí (viz kap. 4.8.) a v dobrém zdravotním stavu (viz
6.1.). Je vhodné sdělit pedagogovi důležité okolnosti, které by mohly dítě daný den ovlivnit (dítě je po
nemoci, závažná událost v rodině).

Pokud pedagog usoudí, že dítě není v pořádku, má právo odmítnout nástup dítěte do klubu. Stejně tak
může pedagog dítě odmítnout v případě opakovaného pozdního předávání (po 9:00 hod.). Dítě předává i
vyzvedává předem domluvená osoba, o které pedagoga písemně nebo ústně informuje zákonný zástupce
dítěte. Pedagog má povinnost odmítnout předat dítě neznámé osobě.

Předávání a vyzvedávání dětí probíhá v určenou dobu, aby nedocházelo k narušování programu (viz 4.7.). V
případě pozdního příchodu v době, kdy již ranní kruh začal, je rodič spolu s dítětem povinen počkat v
dostatečné vzdálenosti tak, aby nenarušil ranní rituál.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, postupuje pedagog takto:

● 1. pokusí se kontaktovat zákonného zástupce telefonicky
● 2. informuje telefonicky předsedkyni
● 3.po uplynutí čekací doby (60 minut), kdy se nepodařilo nijakým způsobem spojit s rodičem se

obrátí na Policii ČR (§ 43 zákona č. 283/1991 Sb.)

4. 4. Omlouvání, změna a ukončení docházky

Dítě je možno řádně omluvit v docházkovém systému webooker nejpozději do 7:00 hod. daného dne
(podrobněji viz. soubor Manuál Webooker pro rodiče). V případě potíží lze výjimečně i zaslat sms na telefon
dané třídy nejpozději do 7:00 daného dne. Telefon obou tříd je k dispozici denně kromě víkendů od 7:00 do
15:15 hod. V případě nutnosti je možno volat vedoucí klubu na tel.č. 724 592 572.

Ukončení či změnu docházky dítěte do klubu je třeba nahlásit minimálně kalendářní měsíc dopředu, po
tuto dobu rodič platí sjednané školné.

Snížení docházky je možné po dohodě s vedoucím klubu a maximálně 1x v průběhu daného školního roku.
Zvýšení docházky je možné kdykoliv dle kapacity školky.

Docházku dítěte již navštěvujícího lesní klub na další školní rok je nutné nahlásit nejpozději do konce
března daného školního roku. Školkovné na září se pak hradí nejpozději do 30. dubna. Závazně se tím
potvrzuje místo v lesním klubu v dalším školním roce. Částka je nevratná, nevymahatelná a je započítána
do zářijové docházky. Při neuhrazení platby do 30.4. má Lesní klub právo přijmout jiné dítě.

Jakoukoliv změnu v osobních údajích je rodič povinen v systému webooker aktualizovat a písemně
nahlásit na emailovou adresu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je rodič povinen podat
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písemně skrze formulář na webových stránkách spolku.

Předsedkyně spolku může ukončit docházku dítěte jestliže:

● se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší
než dva týdny,

● zákonný zástupce dítěte neuhradí úplatu za vzdělávání v LK nebo úplatu za školní stravování ve
stanoveném termínu a nedohodl se předem s pověřeným zaměstnancem,

● zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz LK,
● na základě doporučení pediatra, pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického

centra,
● na základě porušení školního řádu a Smlouvu o poskytování výchovně- vzdělávacího programu,
● po vzájemné dohodě mezi LK a zákonnými zástupci dítěte.

4.5. Ceník a platby

Vzhledem k tomu, že na provoz Lesního klubu Na Pasece není možné dostat státní příspěvek, je provoz
klubu plně hrazen z příspěvků rodičů.

V ceně je zahrnuto: prostory bývalé školy (zázemí Jaroslavice), pojištění, vybavení pro provoz ochranného
zázemí, spotřební i nespotřební materiál pro rozvojové aktivity, pitný režim (neustálá možnost doplnění
tekutin do vlastní lahve), mzda pedagogů.

Ceny účastnického příspěvku, v ceně není zahrnuto stravné, doprava a vstupné na kulturní akce, výlety.

celodenní pobyt 7.00 – 16:00

5 dny v týdnu 6000 Kč / měsíc

3 dny v týdnu 4300 Kč / měsíc

2 dny v týdnu 3400 Kč / měsíc

Pro děti přihlášené do Lesního klubu je cena za 1 den mimo pravidelnou docházku 300 Kč.

Cena pro dítě nepřihlášené k docházce do Lesního klubu je 550 Kč na celý den. O přijetí rozhoduje vedoucí
klubu.

Způsob úhrady:

Účastnický příspěvek za nastávající měsíc a stravné za uplynulý měsíc jsou hrazeny k 5. dni daného měsíce
dohromady jedním inkasem ve prospěch účtu 2900396716/2010. Před nástupem dítěte do klubu je proto
nutné založit svolení k inkasu ve prospěch výše uvedeného účtu.

4.6. Stravování a pitný režim

Láhev s pitím a svačinu na dopolední program si děti přinášejí z domu. 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.
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Oběd a odpolední svačina jsou v průběhu celého školního roku zajištěny u Fairplay, která je také v projektu
Skutečně zdravá škola. Dodavatel jídla je externí, jídlo dovážíme a v zázemí klubu pouze vydáváme. Složení,
příprava i přeprava jídla odpovídá tedy moderním požadavkům na zdravou výživu dětí předškolního věku.
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 termo nádobách, ve kterých si udrží teplotu
odpovídající hygienickým požadavkům. S rodičem je uzavřena Dohoda o náhradním stravování.

Jídlo je možné odhlásit nejpozději do 7:00 hod daného dne odhlášením dítěte v docházkovém systému
webooker, v případě potíží lze výjimečně zaslat i sms na telefon dané třídy. Pokud tak není učiněno, je
stravné započítáno.

Cena stravy je 95 Kč (polévka, hlavní jídlo a odpolední svačina).

Poplatek za stravu je hrazen inkasem spolu se školným (viz výše). Při platbě účastnického příspěvku na
začátku prvního měsíce docházky je inkasována také vratná záloha na stravné 500 Kč. Tato záloha je
zaúčtována se stravným za poslední měsíc docházky do klubu a případný přeplatek vrácen zpět.

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.

4.7. Zázemí

Zázemí se nachází v budově nově zrekonstruované bývalé školy v Jaroslavicích. V této budově má Na Pasece
z.s. od města Zlína pronajatou místnost. Hned vedle místnosti se nachází sociální zařízení s jedním
záchodem a umyvadlem (tekoucí studená a teplá voda). Ve stejném podlaží též využíváme společnou
kuchyň. Celý objekt je vybaven plynovým topením.

Podrobněji je zázemí popsáno v provozním řádu viz kap. 3.2.

4.7. Režim, organizace a náplň 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.

Časový harmonogram je v případě potřeby přizpůsoben aktuálnímu počasí a potřebám dětí.

7:00 – 8:30 předávání dětí v zázemí v jaroslavicích,
7:15 - 7:25 předávání dětí na zastávce Divadlo
8:30 – 8:40 zahajovací rituál se skřítkem, odchod do terénu
8:40 – 11:00 pobyt s dětmi v terénu s připraveným programem dle ŠVP a dopolední

svačinou (9:30 – 9:45 – dopolední svačina)
11:00 – 11:20 odchod z lesa do zázemí, závěrečný rituál
11:20 – 11:45 příprava na oběd – umytí rukou, příprava prostírání, misek, příborů,

hrnku
11:45 – 12:15 Oběd
12:15 – 12:30 hygiena po obědě, příprava na odpočinek – chystání spacáků, uložení

se zpěvem ukolébavky, četba pohádky
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12:30 – 14:15 odpolední odpočinek, klidové aktivity dětí, které neusnou (předškolní
příprava)

14:15 – 15:00 probouzení dětí, odpolední svačina
15:00 – 15:30 oblékání dětí, volná hra uvnitř školky či na zahradě – záleží na počasí
15:35 odchod na autobus
16:00 – 16:15 předání dětí rodičům na zastávce MHD Bratří Jaroňků

Děti tráví převážnou část dne v přírodním venkovním prostředí, takže mají maximální možnost naplnit
svou potřebu pohybu na čerstvém vzduchu. 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 aktivitami  jednotlivých dětí.

Po dopoledním venkovním programu je důležitý odpočinek v klidu na lůžku, ke kterému jsou děti vedeny
při poslechu pohádky. Děti odpočívají na matracích ve vlastním spacáku s vlastním polštářem (v jurtě na
Velíkové odpočívají děti v v prostoru odděleném pomocí závěsů) na molitanových matracích ve vlastních
spacácích a s vlastním polštářem. Dětem s menší potřebou odpočinku jsou následně umožněny klidové
aktivity. Pokud to možnosti režimu dovolí (odjezd autobusu) je respektována individuální doba spánku
dětí.

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

Děti jsou vedeny k základním hygienickým návykům a zázemí splňuje hygienické normy pro LMŠ.

Děti se přirozeně otužují celodenním pobytem venku. Mají outdoorové vybavení (Viz 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 dovysvětlením mailem nebo osobním rozhovorem
s pedagogy.

Řízená činnost, volná hra i pohybové aktivity dětí jsou rozloženy do celého dne, vycházející ze zájmů a
aktuálního naladění dětí a jsou připravovány v souladu se školním vzdělávacím programem. 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. 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
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4.8. Vybavení

Dobré a funkční oblečení, vybavení dětí do podmínek lesa a zázemí lesního klubu, jsou zásadní pro
bezpečnost a pohodu dětí v přírodním prostředí. Zejména jejich zdraví za každého počasí.

Výbava

Denně si dítě nosí batůžek. Je dobré, aby byl nepromokavý (nebo s pláštěnkou) a měl hrudní pásek, aby
nepadal dítěti z ramenou.

V batůžku si dítě nosí:

● pití 0,5l (v zimě termoska s čajem)
● čtvereček karimatky (na sezení na zemi)
● dopolední svačinku
● malý ručník v uzavíratelném obalu
● v zimě děti nosí dvoje rukavice - tenké pletené prstové a na nich teplé silné palčáky a v batůžku pak

jedny náhradní rukavice
● v letním období opalovací krém + repelent

Do zázemí děti potřebují:

● spacák (stačí úplně obyčejný, dítě v něm bude spát uvnitř na matraci)
● náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, mikina, ponožky, punčocháče, kalhoty) – pro případ

„čurací“ nehody, promočení apod. Náhradní oblečení je dobré dát do pytlíku. Oblečení je uloženo v
zázemí. Pokud dítě přijde domů v nějakém kusu náhradního oblečení, je potřeba jej doplnili.

● přezůvky
● do deště blátivé kalhoty a bundu, gumáky, které mohou také zůstávat v zázemí Lesního klubu
● všechno oblečení, obuv, včetně gumáků, je potřeba podepsat a rodič odpovídá za to, že vybavení

dítěte je kvalitní a umožní mu bezpečný pohyb v lesním klubu.
● nepromokavý pytlík na mokré a špinavé oblečení
● rodiče zajišťují kontrolu čistoty a výměnu vybavení dítěte do lesního klubu (spací pytel, polštářek,

ručník do lesa, oblečení, atd. Rodič je povinen denně odnášet špinavé oblečení ze zázemí.

Oblečení

Zimní období

V zimním období je důležité dodržovat vrstvení oblečení tzv. cibulový systém – více tenčích vrstev, který
zajistí dobrou regulovatelnost tepelného komfortu dítěte (vrstvy si může svlékat a oblékat dle potřeby).
Jedna tlustá vrstva snadněji profoukne a nevytváří meziprostory pro udržení stabilní teploty. Vrstvení
uplatňujeme pro horní i spodní část těla.

Spodní vrstva oblečení by měla hřát a zejména odvádět pot (studící na těle). K tomu skvěle poslouží funkční
prádlo. Nejlepší vlastnosti má vlna (merino vlna). Vlna má mnohonásobně vyšší nasákavost než bavlna,
proto absorbuje mnohem více potu bez pocitu vlhkosti, navíc vlhká vlna nestudí. Vlna se nemusí prát po
každém použití, díky lanolinu se pot na vláknech neusazuje a stačí ji při běžném zpocení pouze vyvětrat.
Nevýhodou je náročnější údržba (šetrné praní, speciální prostředky) a některé děti ji nesnesou na kůži.

Další možností je pořídit prádlo z umělých materiálů, které odvádí pot od těla a udržuje dítě v suchu. Na
tuto vrstvu je v chladném období potřeba nosit další nasákavou vrstvu, která odvedený pot přijme, případně
dále odpařuje (vlna, �leece). Výhodou umělých vláken je relativně snadná údržba a snáší ji dobře i děti s
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citlivou pokožkou (ekzémy, atopie).

Střední vrstvy oblečení (mikiny, svetry, kamaše) jsou 1-3 vrstvy dle počasí, mají především zateplovací a
izolační funkci a tvoří je nejčastěji vlna (nejhřejivější) nebo �leece. Odvádí vlhkost dále od těla a zahřívá.

Svrchní vrstva oblečení chrání proti větru a dešti (sněhu) a měla by být prodyšná (v neprodyšných
materiálech se dítě při pohybu může dost zpotit a zůstat mokré, protože pot není odvětrán ven). Ve větru to
může být větrovka, na déšť a mokrý sníh pláštěnka, která ale není prodyšná. Při dešti a sněhu s deštěm je
důležitější nepromokavost než prodyšnost. Ideální jsou membránové bundy a kalhoty, které splňují
všechny požadavky do téměř každého počasí. Do hodně blátivého a deštivého počasí existuje i dobrá
varianta kalhot a bund tzv. bláťáků – pogumované oblečení, které zajišťuje prakticky úplnou
nepromokavost, navíc se velmi dobře udržuje (nemusíte každý den prát, jen stačí bláto setřít mokrým
hadrem).

Pokud si nebudete vědět rady s výběrem oblečení rádi vám pomůžeme (osvědčené značky, obchody, second
handy, obchodní řetězce, osobní reference).

Hlavu a krk je nutno chránit čepicí a šálou. Skvělý vynález, který vřele doporučujeme jsou kukličky, které
přiléhají těsně k hlavičce, lze je zakasat do mikiny, takže dokonale chrání krk i hlavu až po ramena před
chladem. Navíc dobře drží na svém místě při jakémkoliv pohybu. Ve velkém mrazu je možno na kukličku
dát ještě čepici. Jako první vrstva na hlavu není vhodný �leece, protože je vodoodpudivý a pot nesaje.

Na ruce jsou dobré nepromokavé rukavice, lépe palčáky, které více hřejí. Dobré jsou prodloužené rukavice s
gumou, které se dají převléct přes rukávy a dobře drží.

Na nohy je potřeba kotníčková obuv správné velikosti (raději o něco větší). Do deště nepromokavé holínky, v
zimě zateplené (nebo sněhule). Opět je ideální membránová obuv, která je nepromokavá a zároveň
prodyšná. Do bot bavlněné nebo vlněné ponožky.

Přechody rukavice-bunda a bota-kalhoty je dobré chránit ještě nepromokavými návleky nebo přetahovací
gumičkou na kalhotech.

Letní období

Na teplé dny je dobré oblečení z prodyšných světlých materiálu (bavlna, len) s dlouhým rukávem i
nohavicemi. Jednak v lese bývá chladněji než ve městě a také slouží jako ochrana před sluncem a klíšťaty. I v
létě dobře poslouží funkční prádlo (určené na letní období).

Hlavu a krk je dobré chránit před sluncem kloboukem se širokou krempou nebo kšiltovkou s plachetkou na
krk.

Obuv doporučujeme s pevnou patou a špičkou, ale i v letních měsících je nejlepší pevná kotníková obuv
(ideálně opět s membránou).

Ochrana pokožky

Rty chráníme pomádou, pokožku obličeje v zimě mastným krémem proti mrazu a slunci, v létě opalovacím
krémem.

4.9. Pravidelné akce a spolupráce s rodiči

Jedním ze specifik lesních mateřských škol je také úzká spolupráce s rodiči. Je vítána jakákoliv pomoc při
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chodu a organizaci klubu (materiální či jiná výpomoc, spolupráce, náměty a připomínky, víkendové akce).
Tato spolupráce není výhodná jen pro klub, ale také pro rodiny – zajišťuje propojení domácího a školního
prostředí.

Dobrý vztah mezi pedagogy a rodiči je důležitý pro pozitivní prostředí a výchovné působení na dítě, proto
je důležité seznámit se s chodem klubu a jeho pedagogickou koncepcí a prohovořit případně s pedagogy
individuální potřeby (charakter, zvláštnosti dítěte apod.).

Rodiče mají právo být informováni o vývoji dítěte formou individuálních konzultací a rodičovských
schůzek, konaných minimálně 1x za rok. V případě potřeby je možné se domluvit i na individuální
konzultaci s pedagogem. Rodiče jsou osobně informováni o závažných událostech v průběhu dne (úrazy,
klíště, kon�likty apod.), dále o aktivitách a dění v klubu na facebookových a webových stránkách
www.napasece.net a emailem a při osobní komunikaci.

Několikrát do roka pořádáme společné akce pro rodiny s dětmi. Podle potřeby se konají také brigády, do
kterých se rodiče zapojují. Splněním brigád je možné odpracovat si většinu členského příspěvku.

● Slavnost dýní a světýlek
● Vánoční ladění
● Vítání jara
● Letní slavnost a rozloučení se školním rokem
● Výlet s rodiči
● Den tátů ve školce
● Víkendový pobyt pro pedagogy a rodiče s dětmi

LK dále pravidelně organizuje tyto aktivity
● příměstský lyžařský výcvik (bez přenocování)
● program v galerii nebo knihovně
● program na horolezecké stěně Vertikon
● vystoupení dětí na Svatomartinském průvodu (Velíková) a rozsvěcování vánočního stromečku

(Jaroslavice)
● semináře pro rodiče
● pobytové akce pro předškoláky viz níže

4.10. Povinné předškolní vzdělávání
Lesní klub není zařízení registrované v rejstříku MŠMT, proto u nás nemohou děti (ve věku 5-6 let) plnit
povinnou předškolní docházku. K individuálnímu vzdělávání mohou rodiče zapsat děti do Mateřské lesní
školky na Velíkové. Nebo si může rodič vybrat jakoukoliv jinou MŠ.

Předškolní příprava je nedílnou a přirozenou součástí všech aktivit ve školce. S předškolními dětmi
pedagogové pracují také pravidelně min. 1x/týden venku při dopolední činnosti. V zimě se po společném
odpočinku po obědě pedagogové zaměřují na pracovní listy a jednotlivé grafomotorické prvky. Každý
předškolák dostává také případně podklady k přípravě domů, které pak slouží při přezkoušení v MŠ a jsou
součástí portfolia. Nedílnou součástí předškolácké přípravy jsou také zahajovací rituál pro předškoláky s
přespáváním ve školce. Cílem je v předškolákovi podpořit jeho kvality, posílit oblasti, ve kterých si nevěří a
postupně se připravovat na nástup do školy. Stmelení předškoláckého kolektivu probíhá také na jaře při
vícedenním pobytu na chatě v Rajnochovicích.

Rodiče jsou informováni o školní zralosti svého dítěte na společné schůzce na konci října.
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4.11. Pravidla pro vyřizování stížností

V případě nespokojenosti, problémů v rámci Lesního klubu Na Pasece ze strany rodičů, mohou tito
přednést stížnost vedoucí klubu, která je povinna nejpozději do 14 dnů se ke stížnosti vyjádřit a informovat
předsedkyni spolku. Pokud stěžovatel nebude spokojen s vyjádřením vedoucí LK může přednést svou
stížnost předsedkyni (místopředsedkyni) spolku a dále se postupuje dle následujících odstavce.

Obecně v případě nespokojenosti, problému apod. ze strany rodičů, externích osob či zaměstnanců a členů
spolku mohou tito podat stížnost předsedkyni (místopředsedkyni) spolku, která ji přednese na nejbližší VR
(v případě potřeby může svolat mimořádnou VR co nejdříve). Výkonná rada pak po svém zasedání vydá
vyjádření v zápisu z výkonné rady (postup viz výše). V případě nespokojenosti s rozhodnutím VR postup viz
výše.

Podrobněji popisuje postup stížnosti Organizační řád.

5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pedagog musí dítě znát a rozumět mu, aby mohl optimálně podpořit jeho rozvoj a přizpůsobit vzdělávání
jeho individuálním potřebám. Aby pedagog mohl dítě znát a rozumět mu, je potřeba aby se průběžně
vzdělával a měl i teoretické znalosti o vývoji dítěte, které mu pomáhají v odborném náhledu. Pedagog si je
vědom potřeby celoživotního učení z důvodu citlivého a významné obdobího předškolního věku, kterým
dítě provází a učí. Vyhodnocování pokroků dítěte se děje průběžně a důležité mezníky v životě dítě jsou
zaznamenávány. Pedagog vědomě pracuje s kvalitami dětí, jejich kultivací a posiluje oblasti ve kterých dítě
potřebuje pomoci v souladu s ŠVP. Dbá na přiměřenou míru rezilience a bezpečného rizika, které jsou
součástí výchovy v LK.

V případě, že pozorování a chování dítě se jeví mimo přijatelnou normu, pedagog je povinen informovat
rodiče o této skutečnosti a domlouvat se na společné odborné podpoře po dohodě s vedoucí LK.
Vyhodnocování tedy probíhá neustále a průběžně a jednou za rok s rodiči větší souhrnné hodnocení. Do
vyhodnocování svých pokroků se snažíme zapojovat také děti samotné. Děti učíme sebehodnocení a
respektujeme jejich názory.

K vyhodnocení výsledků dětí máme zpracován vlastní formulář, kde je zaznamenáván rozvoj všech
kompetencí. Jeho součástí je portfolio dítěte s jeho pracovními listy, obrázky atd. Tento formulář slouží
především pro plánování práce pedagogů, ale mohou do něj nahlédnout také rodiče (např. při
individuálních schůzkách)

Každé dítě, které začíná LMŠ navštěvovat by mělo:

● zvládnout se verbálně projevit - založení řečového centra. Pokud se dítě v rámci adaptace projevuje
neverbálně je to akceptováno.

● umět držet lžíci a jíst samo
● pít z hrnečku, sklenice, lahve
● samostatně používat WC nebo nočník, ve výjimečných případech je možné částečné nošení plen
● umývat se
● smrkat
● snažit se samo oblékat a obouvat

Rodiče v součinnosti s LMŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických
návycích (včetně používání toaletního papíru), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání
kapesníku. Pomáhají LMŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k
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ostatním lidem a k sebeúctě.

Soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní
rozvoj a uplatnění každého jedince se nazývají klíčové kompetence. V předškolním věku mohou být
získávány základy klíčových kompetencí, ty jsou důležité z hlediska přípravy dítěte pro započetí
systematického vzdělávání a zároveň pro jeho další životní etapy. LK rozvíjí klíčové kompetence dětí v
souladu s ŠVP Koloběh roku.

V dítěti chceme posílit:

● Vztah k přírodě
○ „Chráním vše živé v přírodě a pomáhám jí, aby „kvetla“.“
○ „Pohybuji se v přírodě bezpečně, znám proměny jejích období a umím se v nich chovat.“

● Sociální zralost
○ „Umím spolupracovat s ostatními.“
○ „Zvládnu se srozumitelně vyjadřovat.“
○ „Chápu pravidla a režim, který vytváří bezpečné prostředí pro všechny.“
○ „Dokážu si říct o své potřeby, mám svůj názor. Vím, jak se chovat ve společnosti

● Emoční inteligenci
○ Emoční inteligence je pro nás důležitější než intelektová
○ „Umím vyjadřovat své emoce a pracovat s nimi.“
○ „Učím se projevovat empatii.“

● Sebeuvědomování a otevřený pohled na svět
○ „Zkouším zvládat i obtížné situace.“
○ „Snažím se sám hledat možnosti řešení při kon�liktech s ostatními.“
○ „Nabízím menším pomocnou ruku a pomáhám jim zdolávat překážky.“

● Vůli a odolnost
○ překonávání sebe sama v různých situacích
○ schopnost odolávat nepřízni osudu

● Vlastní iniciativu a vnitřní motivaci
○ dáváme prostor pro volnou hru a momentální potřeby skupiny
○ necháváme děti bádat nad světem, aby docházely samy k porozumění: „proč se to tak děje?“

6. Podmínky zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti

6. 1. Ochrana zdraví

Před nástupem dítěte do klubu je rodič povinen seznámit pedagogy se zdravotním stavem dítěte, případně
jeho nemocemi, alergiemi, léky, omezeními apod. Je vhodné informovat o závažných situacích, které
mohou ovlivňovat psychickou nebo fyzickou pohodu dítěte. Pedagogický dozor je povinen zachovávat
mlčení o svěřených skutečnostech.

V případě vážného onemocnění či alergie záleží přijetí dítěte na zvážení a individuálním posouzení
pedagogického týmu a vedení spolku, vzhledem k podmínkám v lesním klubu.

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. V zázemí klubu je k dispozici standardně vybavená lékárnička. Při
vzniku krizové situace postupuje pedagog dle dokumentu o postupu při nouzových a havarijních situacích -
Krizového plánu.
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Též děti nedoléčené, v rekonvalescenci lze přijmout jen na základě lékařského doporučení, že se dítě může
zúčastnit vzdělávání, aniž by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost jeho i ostatních dětí. V případě potřeby
podávání léku je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte a informaci o přesném podávání
léku. O tom, zda bude možné medikované dítě příjmout rozhoduje po konzultaci s pedagogy statutární
zástupce spolku (předseda, místopředseda).

Výskyt infekčního onemocnění jsou rodiče povinni hlásit vedoucí LK. Jestliže se v LMŠ vyskytne infekční
onemocnění, jsou zákonní zástupci nemocného dítěte ihned informováni. Informováni jsou i zákonní
zástupci všech ostatních dětí. Při výskytu pedikulózy (vši dětské) je nutná bezpodmínečná izolace dítěte z
dětského kolektivu a jeho odvšivení – provádí zákonní zástupci (pedagogové hlavy neprohlíží, aby vši
nerozšířili na ostatní děti).

Na venkovní program nosí pedagogové pitnou vodu a dezinfekční prostředek k mytí rukou, náhradní dětské
oblečení, lékárničku, mobilní telefon.

Rodiče zajišťují kontrolu čistoty a výměnu vybavení dítěte do lesního klubu (spací pytel, polštářek, ručník do
lesa, oblečení, atd. viz kap. 4.8. Vybavení). Rodič je povinen denně odnášet špinavé oblečení ze zázemí. LK
zajišťuje praní matrací (1x měsíčně?). K utírání rukou jsou používány jednorázové utěrky, v případě použití
ručníků jsou prány 1x týdně.

V případě přisátí klíštěte je klíště co nejrychleji odstraněno plastovými kleštičkami, poté je místo
vydezinfikováno. Děti jsou prohlíženy vždy před spaním, jestli nemají přisáté klíště.

Při bodnutí bodavým hmyzem je žihadlo opatrně vyjmuto, místo vpichu je vydezinfikováno a ochlazeno,
napadená končetina je zvednuta. V případě, že dojde u dítěte k nečekané alergické reakci, volá pedagog 155
a po konzultaci s dispečerem je podáno antihistaminikum. Veškeré události týkající se zdraví dětí jsou
zaznamenány do Zdravotního deníku (karty) a sděleny rodiči.

Repelentní prostředky a opalovací krémy jsou používány pouze po dohodě s rodiči.

Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodným vybavením a oblečením - viz kap. 4.8.

Pedagogové dbají na dodržování hygieny dětí a pitného režimu dětí. Přiměřeně větrají, určují délku pobytu
dětí venku a kontrolují vhodné oblečení uvnitř i venku.

Pedagogové jsou absolventi zdravotního kurzu, který je nejméně 1x/2 roky obnovován.

Nevyžadujeme očkování, po konzultaci s pediatrem doporučujeme očkování proti tetanu a černému kašli.
Rodiče jsou seznámeni s tím, že se jejich dítě může dostat do kontaktu s neočkovanými dětmi.

Děti i pedagogové jsou pojištěni.

Pokud se u dítěte objeví některé z těchto příznaků, nechte jej prosím doma:

● zvýšená teplota
● silný kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
● zvracení (nechte prosím dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
● průjem (nechte prosím dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
● vši, hnidy, roupy či jiné breberky
● bolest při močení
● bolest v uchu
● bolest v oblasti břicha
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● infekční onemocnění v rodině (salmonela, žloutenka)

6.2. Doporučení k prevenci onemocnění přenosných bodavým hmyzem a klíšťaty

Klíšťata

Klíšťata mohou přenášet klíšťovou meningoencefalitidu a lymskou boreliózu. Proti klíšťové
meningoencefalitidě lze preventivně naočkovat, proti borelióze humánní očkovací látka neexistuje.

Prevencí před přisátím klíštěte je obléci dítěti světlé oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi, světlá
pokrývka hlavy, triko zastrčit do kalhot, ponožky přes kalhoty, vysoké boty. Nekryté části těla je možné
nastříkat repelentem. Po příchodu domů vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část.

V místě napadení klíštětem se vytvoří zarudnutí, které by mělo zmizet. Pokud nezmizí, ale naopak se
rozšiřuje v kruhu kolem ranky, je nutné navštívit lékaře pro případný odběr krve na včasné zjištění infekce
(borelioza).

Pokud se během 14 dnů až měsíce od napadení klíštětem objeví chřipkové příznaky, nevolnost, bolesti hlavy,
teplota, zajděte za lékařem, mohlo by se jednat o první stadium klíšťové encefalitidy.

Bodavý hmyz (vosy, včely, komáři, muchničky …)

Preventivně lze použít repelent (neúčinkuje na vosy), nenosit příliš pestré oblečení, nosit boty s plnou
špičkou, omezit parfémy, nedávat dětem do přírody sladké jídlo a pití.

6.3.Bezpečnost dětí po předání do péče

Za bezpečnost děti ve školce odpovídají pedagogové od převzetí dítěte od jejich zástupce do doby jejich
předáni zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy
je v lesním klubu: odpovídají za to, co, mají děti ve skříňkách či pytlících a za oblečení a obutí svých děti, za
věci, které si dítě bere s sebou do lesního klubu. Rodič je povinen denně odnášet špinavé oblečení ze
zázemí.

V LK jsou přítomni vždy 2 pedagogové s výjimkou ranního pobytu před příjezdem druhého pracovníka do
zázemí (7.00- 8:15). Je-li přítomno více než 16 dětí je přítomen třetí pedagog.

Pedagogové se řídí manuálem Bezpečný provoz Na Pasece, kde je podrobně zpracováno zajištění
bezpečnosti během dne.

Část odpovědnosti rodičů za své dítě trvá i po dobu, kdy je v LMŠ. Rodiče plně odpovídají:

● za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do LK
● za to, co mají děti v osobních pytlích, batůžku - nesmí obsahovat nebezpečné věci, ostré předměty,

léky, apod. – mohou zapříčinit úraz dítěte i jiných dětí – učitelky nejsou povinny kontrolovat jejich
obsah.

6.4. Bezpečnost na akcích s rodiči

V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast
na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, ti za dítě plně odpovídají. Pokud se akce
zúčastní dítě, které dosud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pedagog. V průběhu
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konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat zásady pro zajištění bezpečnosti (při pobytu v lese,
na zahradě, u ohně apod.)

6.5. Pravidla chování a bezpečnosti

Děti se přirozeně v lesním klubu učí bezpečnému riziku. Patří do nich lezení na stromy, práce s ohněm i
nožem, atd.

Riziková situace v přírodě dětem přináší:

● sebepoznání
● přirozené posouvání hranic
● výzvu
● zjištění, že svět obnáší také rizika

Pravidla v lesním klubu

● Zůstat na dohled či doslech pedagogického doprovodu.
● Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
● Při cestě lesem čekat na domluvených místech (křižovatka cest, turistická značka, u označeného

stromu…).
● Neodcházet s lidmi, které v lese potkáme (ani se známými).
● Chtějí-li děti v lese něco ochutnat, poradí se nejprve s pedagogem. Učí se poznávat vše jedovaté v

přírodě.
● Nové věci zkoumáme pomocí klacíku.
● Větve nosíme tak, abychom neohrozili ostatní. Šermování s klacíky je možné pouze v případě, že obě

strany souhlasí a dodržuje se základní bezpečnost.
● S klacíky neběháme.
● Udržujeme klidnou atmosféru prostředí.
● Chováme se v lese ohleduplně k rostlinám i živočichům a jejich prostředí (živé větve necháme růst,

apod.).
● Odpadky odnášíme s sebou.
● Každá věc v zázemí klubu má své místo, kam ji po skončení práce nebo hry vracíme.
● Při práci s nožem se postupuje dle pravidel o bezpečnosti, která jsou popsána v interním

dokumentu lesního klubu.
● Při jídle sedíme.
● Sladkosti a hračky (napodobující zbraně) necháváme doma.
● Chováme se k sobě s respektem (respektujeme přání druhých, před připojením ke hře se zeptáme,

nebereme si vzájemně věci)
● Kon�likty řešíme slovně (učíme se vyjadřovat své pocity), nenásilně s úctou k druhému.
● Při přepravě v MHD je nutné dbát pokynů pedagoga, v případě opakovaného nerespektování

(nemožnosti domluvy s dítětem) je pedagog oprávněn odmítnout svoz dítěte do zázemí.

Pravidla mohou být upřesňována dle potřeb pedagogů a dětí v průběhu činností v lese, i v zázemí.

Pravidla práce s nožem

Proč vyřezáváme s dětmi

Ano, práce s nožem je nebezpečná. O nebezpečí víme a jsme opatrní, a přesně toto chceme také
zprostředkovat dětem. Místo toho, abychom je od nebezpečí drželi dále, chceme jim v optimálních
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podmínkách ukázat, jak s potenciálně nebezpečnou situací (nožem) zacházet. Dáváme dítěti důvěru, ale
také naše rady a pomoc a za to očekáváme převzetí vlastní odpovědnosti. Dítě pak bude získávat nejen další
zkušenosti s dřevem a přírodním prostředím, ale také sílu a sebevědomí při přetváření a tvorbě nových věcí
a vědomí vlastní důležitosti.

Základní pravidla (jsou před každým vyřezáváním zopakována, nováčkům vysvětlena a ukázána):

● Při práci s nožem se sedí.
● Řežeme vždy pryč od ruky, která drží (pryč od od těla).

Další pravidla:

● Děti ráno odevzdají nožíky pedagogovi, ten jim je vrátí na konci dne.
● Čas práce s nožem určuje pedagog, řídí se tím, zda je ve skupině vhodná atmosféra (např. zda děti

nejsou příliš rozdováděné apod., děti musí být soustředěné).
● Pedagog určuje také počet dětí, který v danou chvíli může vyřezávat (max 3-6, dle zkušeností dětí,

pedagog má být pohledem u všech dětí, u začátečníků, tak blízko, aby mohl ještě zasáhnout).
● Řežeme v dostatečné vzdálenosti od druhého, ideálně v uzavřeném kruhu, kam nesmí vstoupit jiné

děti a který nesmí opustit dítě s nožem v ruce.
● Nůž má být vždy ostrý (aby na něj dítě nemuselo příliš tlačit). Čepel otvíracího nože je fixována

pojistkou.
● Máme s sebou při vyřezávání vždy lékárničku.
● Vyřezáváme z vhodného dřeva (čerstvé, ideálně listnaté), dostatečně dlouhého na úchop a práci.
● Řežeme jen do „mrtvého dřeva“ – ne do živých stromů.
● Pracovat s nožem může pouze ten, kdo dodržuje pravidla.

7. Krizový plán

Krizový plán je podrobně vypracován v samostatném dokumentu Krizový plán. Obsahuje pravidla pro
pohyb v terénu i zázemí LK a jeho součástí je tabulka s vyhodnocením krizových situací, zajištěním
prevntivních opatření, postupu v krizové situaci a nápravná řešení.

7.1.Šíření infekce a parazitů

● Pokud dítě onemocní v době, kdy je v LMŠ, je ihned kontaktován zákonný zástupce, který si v co
nejkratší době pro dítě přijede.

● Do té doby je dítě odděleno od ostatních dětí a je zajištěn dohled dospělé osoby
● Vedoucí LK informuje neodkladně všechny zákonné zástupce dětí z dané třídy a kolegy z ostatních

tříd o povaze šířené nemoci nebo výskytu parazitů.Dle druhu výskytu parazitů nebo šíření infekce se
zavádí následující opatření:

● zákonný zástupce dítěte, které je přenašečem infekce nebo parazitů, je vyrozuměn o min. 48
hodinové lhůtě, ve které není dítěti umožněn vstup do školky

● zákonný zástupce dítěte odnáší k vyčištění spacák a polštář dítěte
● je zajištěna vyšší frekvence výměny ručníků
● je zavedeno používání antibakteriálních mýdel
● je zajištěna vyšší frekvence úklidu sociálních zařízení
● je zvýšená kontrola při dodržování hygienických návyků u dětí

7.2.Úraz dítěte

Pedagogové zmapují situaci, čas, kde se nacházíme, vyhodnotí úraz a na základě tohoto hodnocení
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postupují:

● V případě ohrožení života volá jeden z pedagogů okamžitě záchrannou službu, 155 a poskytne dítěti
neodkladná první pomoc. Druhý pedagog zajišťuje bezpečnost zbylých dětí a volá zákonnému
zástupci dítěte.

● V případě, že dítě není v ohrožení života, volá pedagog zákonnému zástupci dítěte a konzultuje s
ním další postup. Následně a neprodleně je o situaci vyrozuměn předseda a vedoucí LK

● Nikdy nepodáváme dětem léky, pokud o tom není dopředu písemný zápis založený v dokumentaci
dítěte.

7.3. Ztracené dítě

● Zmapování situace - kolik dětí chybí, jejich jména, kdy a kde byly naposled viděny, kolik je hodin,
kde se nacházíme.

● Jeden z pedagogů hledá ztracené dítě, druhý pedagog zajistí dozor dětí.
● Druhý pedagog a případně provozní pracovníci prohledávají systematicky zázemí a areál LK +

nejbližší okolí.
● Pokud není dítě do 10 minut objeveno, volá hlavní pedagog policii 158 a informuje zákonné zástupce.
● Souběžně druhý pedagog informuje neodkladně předsedkyni spolku a vedoucího LK.

7.4. Požár, živelné pohromy

Postup se řídí příslušnými poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem a BOZP.

● Vždy je nutno zajistit bezpečnost dětí odvedením z areálu, případně ze zázemí (označen únikový
východ i místo uložení hasicího přístroje).

● V případě požáru jsou děti pedagogy odvedeny neprodleně z areálu, jeden z pověřených pedagogů
volá hasičský záchranný sbor, 150.

● Pokud je situace pod kontrolou a nejsou pedagogové v přímém ohrožení života postupují podle
poplachových směrnic a pravidel BOZP (hasí, hasicí přístroj se nachází v každém zázemí na místě k
tomu určeném).

● Okamžitě je telefonicky vyrozuměn předseda spolku a vedoucí LK
● Pedagogové zajistí vyrozumění rodičů a předání dětí.
● Náhradní zázemí je řešeno podle rozsahu problému, to se týká i jakékoli jiné živelné pohromy. V

případě potřeby je možno převést děti do druhého zázemí LK po konzultaci s předsedkyní spolku
(Velíková, ul. Sýkorka nebo Jaroslavice Anenská 119).

7.5. Komunikace s médii

Zaměstnanci LK nejsou kompetentní podávat jakékoliv informace či stanoviska. Kompetentní je pouze
předseda spolku. V případě, že se na místo krizové události dostaví zástupci tisku, poskytuje informace k
události pouze hlavní pedagog, který poskytne pouze sdělení, že není oprávněn situaci komentovat. Vždy je
tisk odkázán na předsedkyni, která je dopředu o dané krizové situaci vyrozuměna.

8. Podmínky pro zacházení s majetkem LK

Zaměstnanci LK, děti i jejich zákonní zástupci dbají na pořádek a čistotu ve škole, dodržují přezouvání,
úklid školních pomůcek a péči o ně. V případě, že rodiče zjistí poškození majetku LK, nahlásili tuto
skutečnost zaměstnanci školy. Stane-li se, že děti v důsledku nedodržení pravidel poškodí majetek školy,
jsou vedeny k nápravě a řešení (např. poškození hraček, pokreslené zdi apod.). V případě, že nemohou
situaci napravit samy, je nutná pomoc zákonných zástupců. V případě většího rozsahu poškození majetku
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školy (rozbité sklo, umyvadlo, skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

9. Parkování

Rodiče, návštěvníci a zaměstnanci Na Pasece z. s. parkují na předem vymezených místech. Dodržování
těchto pravidel napomůže budování dobrých vztahů a předcházení sporům s místními obyvateli.

9. 1. Třída Na Pasece I - pracoviště Velíková, ul. Sýkorka

Místa vymezená zatím k parkování (viz https://mapy.cz/s/refecoduja ), po dokončení stavby nového zázemí
budeme mít parkovací místa i na pozemku přímo u zázemí, prozatím zde však nejsou (až budou, budeme
informovat):

● Bod 1 - zázemí Na Pasece, z.s.
● U vjezdu do lesa ("u závory") - bod 2 na mapce - Prosíme o ohleduplnost a parkování tak, aby nebyli

blokováni další rodiče. Při delší době parkování nesmí být blokována závora a její otevírání (možnost
parkovat na dvou parkovacích místech po krajích).

● Parkovací místa před dětským hřištěm - bod 4 na mapce.
● Na točně MHD – bod 3 na mapce - Při parkování nesmí být blokován trolejbus.

9. 2. Třída Na Pasece II - pracoviště Jaroslavice, Anenská 119 - budova bývalé školy

Místa vymezená k parkování (viz mapka https://mapy.cz/s/nevadusoto):

● Bod 1 na mapce je pracoviště Na Pasece, z.s.
● Malé parkoviště za budovou – bod 2 na mapce - Příjezd k parkovišti je ulicí Chrástka. Po cca 50

metrech vlevo je vjezd mezi domy do dvora za budovou. Tato ulička je sice obousměrná ale velmi
uzounká, dvě osobní auta se zde nevyhnou, ulička vede mezi dvory rodinných domů.

● Před Restaurací u Baďurů – bod na 3 na mapce - Pohodlné a bezproblémové parkování je před
restaurací u Baďurů, která je vzdálena od zázemí cca 200 m, nebo u fotbalového hřiště. Ten kousek
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se dá pohodlně seběhnout i pěšky.

10. Závěrečná ustanovení

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

Je zveřejněn na webových stránkách spolku a je k nahlédnutí na obou pracovištích.

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, Provozní řád,
Manuál webooker pro rodiče)

Se školním řádem byli seznámeni všichni zaměstnanci i zákonní zástupci dětí, což stvrzují svým podpisem.

Školní řád byl projednán na výkonné radě spolku a pedagogické poradě 25.8.2020 a je platný od 1.9.2020 do
doby vydání nového školního řádu.

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

podpis předsedy
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Se Školním řádem LK Na Pasece byli seznámeni a rozumí mu:

Jméno zaměstnance datum podpis
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