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1. ÚVOD 

 

Provozní řád lesního klubu Lesní skřítci (dále jen LK Lesní skřítci) stanovuje formu organizace, 

upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled  

a informace o fungování klubu. Je nedílnou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, spolkem  

Lesní Bílovice. 

Provozovna LK Lesní skřítci se nachází na zahradě na Husově ulici 570, Bílovice nad Svitavou 664 01. 

Provozní řád je platný od 1.9. 2017 do nahrazení novým provozním řádem.  

Aktuální provozní řád je umístěn v zázemí školky LK Lesní skřítci a na webu LK Lesní skřítci 

(www.lesniskritci.cz).  

Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se seznámit s obsahem Provozního řádu nejpozději 

při podpisu Smlouvy o péči o dítě. 

 

2. KONTAKTNÍ INFORMACE 

 

provozovatel: Lesní Bílovice z.s., Šebelova 670, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

IČ: 22749926 

číslo účtu: 2500246073/2010 

adresa provozu LK Lesní skřítci: Husova 570, Bílovice nad Svitavou 664 01 

web: www.lesniskritci.cz 

mail: lesniskritci@email.cz 

kontaktní telefon: 737 748 278 

 

3. PROVOZNÍ INFORMACE 

 

3.1 Provozní podmínky 

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Lesní skřítci nezajišťuje péči  

v době školních prázdnin a státních svátků. Docházka dítěte do LK Lesní skřítci začíná, pokud není 

domluveno jinak, prvního dne daného měsíce (např. 1. září). 

Provoz LK Lesní skřítci je od pondělí do pátku v době od 7:45 do 16:30 h. 

Dobu začátku docházky dětí do LK Lesní skřítci upravujeme podle potřeb rodičů. 

Kapacita skupiny na den je 16 dětí. Vedeme si seznam čekatelů (náhradníků). 

http://www.lesniskritci.cz/
http://www.lesniskritci.cz/


V době prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád 

vztahuje jen v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny  

v dostatečném předstihu před jejich zahájením. 

Zázemím LK Lesní skřítci je zděná chata s prostorným přístřeškem a obytný kontejner. Chatu i obytný 

kontejner je možné vytápět kamny, umožňuje pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního 

oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. 

Na pozemku 800 m2 se dále nachází sklad na pomůcky, sklad na nářadí a dřevník, přístřešky pro drobná 

zvířata (morče, králík). Dětem je k dispozici pískoviště, herní prvky s lany a houpačkou, ponk s nářadím 

apod. K zázemí náleží separační kompostovací toaleta. Dohled nad správným užíváním toalety  

a její vynášení zajišťuje průvodce a provozní pracovník. Na pozemku je zavedena voda i elektřina, 

správnou obsluhu venkovních umyvadel, dřezu i přístup k teplé vodě pro děti zajišťuje průvodce. 

Úklid zázemí zajišťuje každodenně provozní zaměstnanec. Úklidy většího rozsahu probíhají po skončení 

provozní doby nebo o víkendech, případně s pomocí rodičů na víkendových brigádách. 

 

3.2. Zápis dítěte do LK Lesní skřítci: 

Zápis dětí do LK Lesní skřítci probíhá 

A) hromadně na další školní rok vždy od začátku dubna 

B) průběžně během školního roku podle zájmu rodičů o docházku a volných kapacit školky 

Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem a Pedagogickou koncepcí. 

Rodič(e) projeví svůj zájem o docházku dítěte prostřednictvím mailu lesniskritci@email.cz a po dohodě 

s pověřenou osobou navštíví i s dítětem osobně prostory školky, aby se seznámili s prostředím, zázemím 

a s průvodci. Rodičům se bude během návštěvy věnovat pověřený pracovník (průvodce), který zodpoví 

případné dotazy. 

Po této návštěvě odešle rodič na mailovou adresu školky přihlášku k docházce, případně ji vyplní na 

místě. Pokud si rodič není jistý, zda dítě režim školky zvládne, může využít Dny na zkoušku (bod 3.5.2) 

 

Kontaktní osoba sdružení Lesní Bílovice: 

Jana Šťastná, mail: lesniskritci@email.cz, tel.: 777 23 77 88 

 

3.4. Přijetí dítěte do LK Lesní skřítci: 

Na přijetí dítěte do LK Lesní skřítci není nárok. O přijetí dětí rozhodují průodci  

LK Lesní skřítci a pověřený člen Rady spolku Lesní Bílovice na základě těchto kritérií: 

● podání přihlášky v termínu 

● zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzuje průvodce) 

● typ docházky 



● sourozenci dětí docházejících do LK Lesní skřítci 

● vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině, rovnoměrné věkové rozložení 

● zájem o koncepci lesních mateřských škol, zájem rodičů o aktivní účast  

na budování LK Lesní skřítci 

 

Školku může řádně navštěvovat pouze dítě, jehož rodič je členem spolku Lesní Bílovice.  

Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Lesní skřítci  

ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče vytisknou, vyplní a podepíšou: 

A. Přihlášku ke členství ve spolku Lesní Bílovice ve 2 originálech 

B. Přihlášku dítěte k docházce 

C. Dotazník pro rodiče 

D. Rodiče a zástupce školky uzavřou „Smlouvu o péči o dítě“, která specifikuje mj. přesnou 

výši členského poplatku spojenou s docházkou dítěte do LK Lesní skřítci, kontaktní údaje a číslo 

účtu pro platbu. Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou originálech. 

E. Všechny výše jmenované dokumenty odevzdá rodič průvodci nejpozději v den nástupu 

dítěte do školky. 

 

3.5. Možnosti docházky a navštěvování LK Lesní skřítci: 

3.5.1 Řádná docházka (dítě s průvodcem LK Lesní skřítci) 

Jedná se o řádnou docházku dítěte do LK Lesní skřítci na základě zápisu a přijetí dítěte  

k docházce. Takto zapsané dítě se účastní programu LK Lesní skřítci bez přítomnosti rodiče.  

Poté, co rodič předá dítě průvodci, nese za dítě po dobu provozu LK Lesní skřítci odpovědnost 

průvodce. Zřizovatel vede evidenci těchto registrovaných dětí v Třídní knize. 

3.5.2. Zkušební doba - Dny na zkoušku (s rodičem nebo bez rodiče) 

Návštěvu školky v režimu Dnů na zkoušku mohou absolvovat i děti rodičů, jež nejsou členy spolku Lesní 

Bílovice, z.s. 

Dítě může v tomto režimu navštěvovat školku po dohodě s průvodci, s nebo bez rodičů.  

V případě přítomnosti rodičů nenese průvodce za dítě zodpovědnost. Podmínkou návštěvy školky  

je dodržování všech pravidel pro rodiče i děti (viz 6.), respektování probíhajícího programu a pokynů 

průvodce. Maximální počet rodičů na pozemku školky jsou 3. Maximální počet Dnů na zkoušku před 

řádným přihlášením je 5 dní. Tato služba je zpoplatněna částkou 285/dopoledne nebo 380/ celý den.  

Po předchozí domluvě je možné zajistit dítěti i rodiči oběd. 

3.5.3. Rodič s dítětem  

Tuto formu docházky mohou absolvovat i děti rodičů, jež nejsou členy spolku Lesní Bílovice,z.s. 

3.5.4. Odpolední kroužky od 14. do 16. h 



Jedná se možnost pro rodiče s dětmi i mladšími 3 let využívat prostor chatky a pozemku  

v LK Lesní skřítci. Rodič se může účastnit odpoledních kroužků dítěte od 14:00-16:00. 

Za dítě v tomto případě odpovídá rodič. 

V případě, že rodič volí tuto variantu možnosti navštěvovat LK Lesní skřítci, nahlásí svůj zájem 

prostřednictvím mailové adresy školky. Zpráva musí obsahovat kontaktní údaje rodiče, od kdy a které 

dny v týdnu chtějí LK Lesní skřítci navštěvovat.  

Pověřená osoba rodiči sdělí, zda je volná kapacita a zajistí další náležitosti. 

Maximální počet rodičů v LK Lesní skřítci je 3 na den. Musí jít v každém případě rodiče přítomných 

dětí. Není možné pobývat v základním táboře s dítětem kamarádky apod. Průvodce v tomto případě za 

děti, jejichž rodič je přítomen na programu, nenese odpovědnost. Je třeba vždy respektovat pravidla 

provozu LK Lesní skřítci a pokyny průvodce. 

Přednostně mohou využívat pobyt v základním táboře rodiče: 

A. jejichž starší dítě či děti již docházejí do LK Lesní skřítci, 

B. kteří hodlají v příslušném školním roce přihlásit dítě k docházce do LK Lesní skřítci.  

 

3.5.5. Lesní klubík 

Tento program je určen pro rodiče s dětmi mladšími 3 roky. Probíhá jednou týdně, v 9:30-11:00 h.  

Rodiče s dětmi se mají možnost seznámit s prostředím zázemí, program má environmentální základ, 

využívá ročních cyklů a přirozeného koloběhu proměny přírody.  

Klubík je provozován od září do poloviny prosince a na jaře, podle počasí, od března do června. Den, 

který bude program zařazen do týdenního plánu školky bude stanoven vždy na začátku školního roku. 

Bližší informace naleznete na webu LK Lesních skřítků.  

 

4. FINANČNÍ PODMÍNKY 

Veškeré aktivity LK Lesní skřítci jsou hrazeny pouze z členských příspěvků a darů. 

 

4.1 Členské příspěvky spolku Lesní Bílovice 

Rodiče dětí přihlášených k pravidelné docházce do LK Lesní skřítci se stávají členy spolku Lesní Bílovice 

z.s. se všemi právy a povinnostmi tak, jak vyplývá ze stanov sdružení. 

 

Členský příspěvek určený na provoz spolku Lesní Bílovice je splatný pololetně, vždy k 25.8. a 15.1.  

a nejpozději do 14ti dní od podání žádosti o členství, pokud členství nebylo radou zamítnuto.  

Výši členského příspěvku na provoz spolku pro daný školní rok schvaluje členská schůze.  

Pro školní rok 2017/2018 je členský poplatek stanoven ve výši 500 Kč za pololetí. 

 



4.2 Varianty plateb v souvislosti s docházkou dítěte do LK Lesní skřítci: 

4.2.1 Pravidelná docházka ve školním roce 201718 

Ve školním roce 2017/18 nabízíme pravidelnou docházku po celý týden, od pondělí do pátku v době  

od 7.45 do 16.30h. Rodič si může zvolit mezi dvoudenní, třídenní, čtyřdenní a pětidenní docházkou. 

Děti na třídenní docházku jsou přijímány od pondělí do středy. Děti na dvoudenní docházku chodí  

ve čtvrtek a v pátek. Jiný model docházky je možné sjednat individuálně s vedením školky. Dále si rodič 

může zvolit mezi dopoledním provozem (7:45-13:00) a celodenním provozem (7:30-16:30 h).  

Cena dopolední docházky činí 75% částky celodenní docházky. Výše příspěvku spojeného s pravidelnou 

docházkou je uvedena na web. stránkách LK Lesní skřítci.  

Pro školní rok 2016/17 byla stanovena takto: 

 

Počet dnů v týdnu  Měsíční členský příspěvek  Dvouměsíční čl. příspěvek 

2 celé dny v týdnu  2 760 Kč  5 520 Kč 

3 celé dny v týdnu  3 910 Kč  6 820 Kč 

4 celé dny v týdnu  4 830 Kč  9 660 Kč 

5 celých dní v týdnu  5 750 Kč  11 500 Kč 

2 dopoledne v týdnu  2 070 Kč  4 140 Kč 

3 dopoledne v týdnu  2 070 Kč  5 860 Kč 

4 dopoledne v týdnu  3 620 Kč  7 240 Kč 

5 dopolední v týdnu  4 300 Kč  8 600 Kč 

 

Příspěvek na docházku se platí na 2 měsíce dopředu, a to vždy měsíc před počátkem daného období 

(tedy např. příspěvek na docházku listopad + prosinec je splatný do 30.9.) 

Zálohu na docházku na září/říjen ve výši 2 000 Kč je třeba uhradit do 30.6.  

a zbývající část doplatit do 31.7. Nebude-li platba uhrazena do tohoto data, bude místo nabídnuto 

dalším zájemcům. V případě zrušení docházky se záloha nevrací. Zaplacená záloha či celý příspěvek  

na docházku bude vrácena, pokud rodič za dítě přivede náhradníka.  

Platební termíny: 

Termín splatnosti platby  Měsíc docházky, za který je hrazeno 

31.5.  Záloha na příští školní rok 2 000 Kč 

31.7.  Září, říjen (s odečtenou zálohou) 

30.9.  Listopad, prosinec 



30.11.  Leden, únor 

31.1.  Březen, duben 

31.3.  Květen, červen 

 

Je-li dítě přijato k docházce v průběhu roku, doplatí v první platbě částku do následujícího platebního 

termínu a dále již platí dle platného rozpisu. 

V případě dlouhodobé nemoci dítěte bude na základě potvrzení od lékaře vrácen příspěvek od 4. týdne 

nepřítomnosti v poměrné výši délky nemoci dítěte. 

Rada spolku je oprávněna stanovit novou výši příspěvků v souvislosti s docházkou dítěte do LK Lesní 

skřítci a nové modely docházky. Je povinna je nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat mailem na 

adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách. 

4.2.2 Odpolední kroužky od 14 do 16 hod. 

Pro děti přihlášené k pravidelné docházce do LK Lesní skřítci jsou kroužky součástí výukového 

programu. Kroužky jsou specifikovány na každý školní rok ve Školním vzdělávacím programu. 

Pro děti s rodiči, jež nejsou členy spolku je cena za odpolední program 100 Kč 

4.2.3 Den na zkoušku 

Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt v LK Lesní skřítci, nabízíme zkušební den.  

Tato služba je zpoplatněna částkou 285 Kč/dopoledne, nebo 380 Kč/celý den.  

Platba za Den na zkoušku se hradí průvodcům hotově v LK Lesní skřítci. 

4.2.4 Rodič s dítětem  

Ceny jsou stejné jako při samostatném pobytu dítěte s průvodcem. 

V případě programu Lesní Klubík je poplatek 75 Kč/samostatnou lekci. 

4.2.5 Letní příměstský tábor 

Cena za týden v letním příměstském táboře se stanovuje každý rok v březnu,  

současně s nabídkou táborů, včetně ostatních podmínek pro přihlášení dítěte na letní příměstský tábor. 

4.2.5 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce 

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní. Aktuální cenu 

akce sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte. 

Stravné je hrazeno samostatně, a to zálohovou platbou měsíčně na účet školky.  

Vyúčtování probíhá na konci každého pololetí, případně při ukončení docházky dítěte. 

 

4.3 Dary pro LK Lesní skřítci: 

Lesní Bílovice jako zřizovatel přijímá finanční, či věcné dary určené pro LK Lesní skřítci. 

Možnosti darování: 



1. Vkladem na účet sdružení číslo: 2500246073/2010 

2. Předáním peněz v hotovosti vedení školky, nebo ekonomovi sdružení 

3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc,  

která byla rodiči darována. 

Potvrzení o daru: 

Po obdržení daru bude dárci vystaven příjmový pokladní doklad (u daru do výše 5 000 Kč) nebo sepsána 

darovací smlouva (u darů nad 5 000 Kč) . 

Dar v minimální hodnotě 1 000 Kč za rok (fyzická osoba), případně 2 000 Kč za rok (právnická osoba),  

si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru, které 

od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad. 

 

5. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO LK LESNÍ SKŘÍTCI, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ 

 

5.1 Předávání dětí 

5.1.1 Na zahradě LK Lesní skřítci v Bílovicích n. Sv., Husova ul. č.570 

Předávání probíhá na pozemku LK Lesní skřítci na Husově ulici, Bílovice nad Svitavou, pokud nejsou 

rodiče předem informováni jinak (v případě společných, výletů, slavností, návštěv kulturních akcí 

apod.).  

Rodiče předávají průvodcům dítě v čase od 7:45 do 8:30 h. 

5.1.2. Předávání dětí na nádraží v Brně a Bílovicích  

Podle zájmu rodičů a po dohodě s průvodce může probíhat také v Brně na hlavním nádraží a v Bílovicích 

nad Svitavou na nádraží v těchto dobách:  

● v Brně v 7:20 (nejpozději 5 min. před odjezdem vlaku směr Bílovice n. Sv.) 

● v Bílovicích nad Svitavou v 7:50 (v době příjezdu vlaků do Bílovic od Brna v 7:39 h  

a od Blanska v 7:47 h)  

Na vyzvedávání se dohodnou rodiče s vedením školky či průvodkyněmi, které budou vyzvedávání 

zajišťovat na informační schůzce nebo v průběhu roku individuálně. LK Lesní skřítci přebírá 

odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodci LK Lesní skřítci - rodič výslovně upozorní 

průvodce „předávám/přebírám“. Předáním dítěte zpět rodiči („předávám/přebírám“) odpovědnost 

zřizovatele a průvodce za dítě končí. Rodič při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých 

okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).  

Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během 

pobytu v LK Lesní skřítci (viz 6.8). Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální 

počasí a potřeby dítěte (viz 6.9). Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu  

a provozu LK Lesní skřítci. Pokud rodiče bez omluvy nedodrží začátek programu,  



dítě nebude pro daný den přijato. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi 

důležitou součástí programu. 

5.1.3. Vyzvedávání dítěte 

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je v dopoledním programu  

12:30 – 12:45 h v odpoledním programu 16:00 – 16:30 h.  

Jiný čas je třeba vždy předem domluvit s průvodcem ústně, zároveň rodič zapíše čas vyzvednutí dítěte 

do tabulky „vzkazy rodičů“, na nástěnce u vstupu do chaty. 

Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebného pro další dny programu LK Lesní skřítci a případně 

doplňuje vybavení v náhradní tašce, jež je uložena na vyhrazeném místě v chatě. Dochvilnost při 

vyzvedávání dítěte je nutná. V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby školky bude rodiči 

účtována částka 70 Kč za každou započatou půlhodinu. 

Rodiče jsou při vyzvedávání dítěte informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, 

hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. 

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, případně jiné nenadálé situaci, jako je promočení  

či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců, musí být po předchozím 

oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve. 

5.1.4. Omlouvání dítěte, náhrady 

V případě nepředpokládané absence dítěte v LK Lesní skřítci, např. z důvodů onemocnění  

či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit den předem nejpozději do 20:00 h formou sms 

kontaktní osobě.  

V případě déle trvající absence je nutno na ni a na předpokládanou dobu trvání absence průvodce 

mailem či telefonicky upozornit. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 týdny je potřeba uvědomit 

vedení školky. 

V případě, že dítě omluvíte den předem do 20:00 h, máte nárok za omluvené dny  

na náhradní docházku dítěte. Náhradní docházka je možná pouze po předchozí domluvě  

s průvodce. Náhradní docházka bude umožněna, pokud to umožní kapacita LK Lesní skřítci.  

Náhradní docházku je možné čerpat v aktuálním měsíci, kdy na ni vznikl nárok a v měsíci následujícím, 

ovšem pouze v případě, že je na tyto měsíce zaplacen příspěvek v souvislosti s docházkou.  

V dalším období už náhrada není možná. 

 

6. CHOD LK LESNÍ SKŘÍTCI 

 

6.1 Pravidla pobytu v zázemí lesní školky a v jiných prostorech, které Klub využívá 

Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. 



Pravidla pobytu v zázemí klubu jsou rodičům zasílána zároveň s přihláškou do spolku Lesní Bílovice, 

jejich aktualizace je sdělována na rodičovských schůzkách, dětem na začátku  

i v průběhu školního roku pro ně vhodnou formou.  

Nejdůležitější pravidla jsou viditelně umístěna na pozemku školky, při slavnostech a jiných veřejných 

akcích sdělována průvodci či organizátory akce. S pravidly jsou seznámeni písemnou formou i 

návštěvníci Klubíku a jiných aktivit, které nejsou podmíněny členstvím ve spolku Lesní Bílovice. 

Jelikož zázemí klubu bývá otevřené rodičům s mladšími dětmi, rodičům, které chtějí integrovat dítě do 

dění LK Lesní skřítci a rodičům, jejichž dítě školku již navštěvuje,  

je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením průvodce mohla 

nerušeně věnovat společným aktivitám. Pravidla budou zpřesňována během činnosti LK Lesní skřítci. 

Rodiče o nich budou informováni na společných schůzkách  

a prostřednictvím aktualizace tohoto Provozního řádu. 

Na základě používání pravidel si děti osvojují návyky, které umožňují společné bezpečné fungování 

skupiny dětí během programu v různých prostředích. 

● Do školky nepřinášejí děti hračky z domu. Ve školce jsou k dispozici přírodní materiály, 

jež rozvíjí dětskou tvořivost. Les též poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji 

všech kompetencí. 

● Přinesené hračky lze při příchodu uložit do krabice k tomuto účelu určené  

a při odchodu si je opět vyzvednout. Povolena je jedna hračka (plyšák),  

určená k polednímu odpočinku, která bude při příchodu dítěte do školky umístěna do doupěte 

(prostor určený k odpočinku). 

● Hračky a výukové pomůcky z chatky slouží k užívání v chatce a na stole v přístřešku. 

● Venkovní hračky a pomůcky slouží k venkovnímu užívání. 

● Při nesení nářadí chodíme pomalu a nosíme ho v bezpečném uchopení. 

● Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti či před společnou aktivitou 

používané věci na jejich místo opět vracíme.  

● Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti  

(př. vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.) Před započetím práce se dospělý průvodce 

ujistí, zda dítě je schopno dodržet bezpečné zásady práce pro konkrétní činnost, kterou zamýšlí 

vykonávat. 

● Na stromy lezeme v pevných botách a na stromě si hrají max. 3 děti zároveň.  

Na smrk lezeme po jednom.  

● K svolávání dětí používáme smluvené znamení, např. písničku, zvuk flétny, akordeonu či 

bubínku.  



● Používáme separační kompostovací toaletu. Po použití toalety vykonání potřeby  

si umýváme ruce teplou vodou a mýdlem u dřezu vně chaty. Učíme se šetřit vodou. 

● Dodržujeme doporučení hygienické směrnice pro lesní školky. 

● Doupě slouží pouze pro odpolední odpočinek. Každé dítě tu má svůj spacák  

či přikrývku, případně polštářek, plyšáčka, převlečení pro odpočinek umístěné  

ve spacáku. 

● Před společným čtením si děti mohou prohlížet různé knížky, při čtení však odpočíváme  

a nerušíme ostatní. Odpočíváme alespoň 30 min.  

● Při manipulaci se zvířaty mluvíme polohlasem. Se zvířaty manipulujeme pouze  

v přítomnosti dospělého. Jsme ke zvířatům ohleduplní. Držíme je v rukou něžně, pohybujeme  

s nimi pomalu, podle ukázky průvodce. 

● Pískoviště na konci dne zakrýváme plachtou, houpačku uklízíme do chaty.  

Každé dítě před odchodem uklidí minimálně 3 hračky. 

● Skupina v zázemí klubu (rodič s dětmi) respektuje činnost skupiny pod vedením průvodce 

(dítě s průvodcem) 

● Rodiče se mohou po domluvě s průvodcem podílet na aktivitách organizovaných 

průvodcem. 

● Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodce jsou vítány v době,  

kdy se průvodce nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách. 

 

6.2 Pravidla při odchodu do lesa a pobytu v lese: 

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat  

a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínána tak, aby se stala 

přirozenou součástí společného fungování skupiny. 

● Při odchodu ze zahrady na sebe čekáme pod schody u branky. 

● Branku zahrady otevírá pouze dospělý. Branku zahrady zavíráme a používáme 

bezpečnostní západku. 

● Když jede auto po lesní cestě, jdeme společně na okraj, na kterém stojí průvodce.  

● Při volné hře v lese se řídíme pravidly dohodnutými na místě. 

● Čekáme na sebe na smluvených místech. 

● Lesní plody konzumujeme jen se souhlasem průvodce. 

● Při manipulaci s předměty v lese (např. klacky) dodržujeme bezpečnostní pravidla  

a pokyny dospělého – chodíme pomalu, klacky míří směrem k zemi, udržujeme od sebe 

bezpečnou vzdálenost. 



● Své odpadky si z lesa odnášíme do školky. Odpadky nalezené v lese můžeme sbírat  

jen po domluvě s dospělým, používáme ochranné pomůcky – rukavice. 

● Na hromady klád lezeme po domluvě s dospělým. 

 

6.3 Pravidla v tělocvičně: 

● Do tělocvičny chodíme převlečení a přezutí.  

● Pití máme ve výklenku a pijeme pouze tam.  

● Svůj odchod z tělocvičny na záchod nebo do šatny vždy předem oznámíme dospělému. 

● Respektujeme pravidla o používání nářadí a pokyny dospělých.  

● Svačíme až po úklidu tělocvičny v šatně.  

● Po schodech do šatny chodíme pomalu. 

● Před odchodem z tělocvičny po sobě „smažeme stopy“. 

● Při odchodu ze sokolovny na sebe čekáme u brány areálu. 

● V silničním provozu se pohybujeme vpravo u kraje silnice ve dvojicích za sebou.  

 

6.4 Rytmus LK Lesní skřítci 

Dítě má přirozenou potřebu rytmu nejen co se týká spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování 

pohybu, zvuku a jednotlivých činností a událostí. Proto je důležitý rytmus nejen dne, ale i týdne a roku. 

6.4.1 Rytmus dne 

7:45-8:30 –  předávání dětí průvodcům, hry a činnosti dle vlastní volby v tvořivě uzpůsobeném zázemí 

školní zahrady, krmení zvířat, doplňování krmítek (motivace k brzkému příchodu dětí) 

8:30-9:00 –  svačina 

9:00-9:15 –  ranní kruh - součástí jsou každodenní rituální aktivity (písnička), přivítání dětí ve školce, 

uvědomění dne-počasí, den v týdnu, měsíc), cvičení (jóga pro děti, může být součástí tematického 

příběhu) + tematické říkanky, motivace na program v lese, příběh 

9:15-11:00 – v provozním dnu práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – péče o školní 

zvířátka a jejich výběhy, úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského koutku)  

a pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojená s pohybem, tanečky, 

rozcvička, relaxační cvičení…) 

9:30-11:30 – pobyt v lese s integrovaným enviromentálním programem 

11:30-12:30 – polední kruh, společné reflexe dne, příprava na oběd, oběd  

12:30-12:45 – předávání dětí, které odcházejí v poledne 

12:30-14:00 – příprava dětí na odpočinek, odpočinek, četba pohádky a příběhů 

13:00-14:00 – předškolní příprava, volná práce s pomůckami, jednou týdně řízená aktivita  

s průvodcem (k dispozici Montessori pomůcky, puzzle, pexeso atd.) 



14:00-15:00 – tématický vzdělávací program, příprava odpolední svačiny 

15:00-15:30 - odpolední svačina 

15:30-16:25 – volná hra, vyzvedávání dětí 

16:30 – zavírání školky 

6.4.2 Rytmus týdne 

Je utvářen střídáním dnů. Každý den v týdnu má svůj odpolední program. Střídáme hudební, výtvarný, 

rukodělný i pohybový kroužek, každý průvodce vnáší do prostředí školky jiný aspekt. 

6.4.3 Rytmus roku 

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na 

lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z 

environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc 

tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit 

zaměřených na poznání. Podrobný popis je uveřejněn ve školním vzdělávacím programu LK Lesní skřítci, 

který je uveřejněn na našich webových stránkách: www.lesniskritci.cz 

 

6.5 Průvodci - pedagogičtí pracovníci: 

Se skupinou max. 16 dětí pracují dva průvodci, z toho jeden je vždy aprobovaný pedagog.  

Po domluvě s průvodcem se mohou programu účastnit dobrovolníci, studenti na praxi nebo rodiče.  

Průvodci mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku „lesních 

mateřských škol“. Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji.  

Bližší informace o kvalifikaci a dosavadní praxi průvodců naleznete na webových stránkách  

LK Lesní skřítci www.lesniskritci.cz 

Stejně jako ve státních MŠ má LK Lesní skřítci vypracovaný školní vzdělávací program, který je v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR. 

Při práci s dětmi uplatňují pedagogové zásady „Respektovat a být respektován“,  

prvky waldorfské a Montessori pedagogiky a environmentální výchovy. 

 

6.6 Spolupráce a komunikace s rodiči 

Chod LK Lesní skřítci by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu  

je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné 

prostředí pro výchovu dětí. 

Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti 

společných prožitků ( rodičovské schůzky, měsíční slavnosti, brigády, výlety, společné odpolední 

programy v rámci úprav zázemí školky atd.) 

http://www.lesniskritci.cz/
http://www.lesniskritci.cz/
http://www.lesniskritci.cz/
http://www.lesniskritci.cz/


Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, účast na 

přípravě/vedení programu, dotace atd.) Nabídka možné výpomoci se nachází na webových stránkách LK 

Lesní skřítci. 

Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LK LESNÍ SKŘÍTCI (příprava na slavnosti, 

narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.) 

Rodiče se mohou podílet na vedení spolku Lesní Bílovice členstvím v Radě a podílejí se účastí  

a hlasováním na členské schůzi. 

Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodič má právo svými náměty a nápady 

přispívat k obohacení výchovného programu. 

Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodcem. 

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v LK mailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce 

nebo formou rodičovské schůzky. 

Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem. V případě, že jde o záležitost,  

o které je třeba informovat vedení LK Lesní skřítci, obrací se rodič na vedení školky.  

Jedná se především o záležitosti o docházce nebo její změně, stravování, vrácení příspěvku v souvislosti 

s docházkou dítěte do školky.  

Záležitosti související s formálními záležitostmi a prezentačními náležitostmi LK Lesní skřítci a spolku 

Lesní Bílovice řeší rodiče s vedením školky. 

Stížnosti k chodu školky podávají rodiče členům rady, většinou prostřednictvím mailu.  

Rada má povinnost projednat jakoukoli stížnost a do 14ti dní se k ní vyjádřit.  

Rodičovská schůzka: Program setkání připravují průvodci školky spolu s rodiči, každý může do předem 

stanovené doby doplnit svá témata. Pozvánku s programem rozesílá LK Lesní skřítci nejpozději týden 

předem mailem. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné 

informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává dle potřeby, nejméně 2 x za rok.  

Rodiče mají možnost se informovat na prospěch svého dítěte ve školce ve vyhrazených dnech a době 

přímo na setkání s průvodci. 

 

7. STRAVOVÁNÍ 

 

LK Lesní skřítci je registrovaná v projektu „Skutečně zdravá mateřská škola“.  

Stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny a přísunu tekutin po celý den. 

A) Dopolední svačinu připravují dětem rodiče - do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím  

a svačinku, jak je dítě zvyklé. 

B) Oběd je zajištěn formou cateringu - jídlo se dováží v 11:30 h - je vždy čerstvé a teplé, dodávané v 

termoboxu a není potřeba jej nijak upravovat, ohřívat. Cena je 65 Kč za oběd. Všechny porce stejného 



jídla jsou dodávány společně v potravinářských várnicích. Dodavatel je schopen dodat i bezmléčnou, 

bezlepkovou nebo jinou variantu oběda.  

Objednávání obědů zajišťuje pověřený průvodce na základě docházky dětí zájmu rodičů dětí 

navštěvujících LK Lesní Skřítci. 

Odhlašování a přihlašování obědů je možné nejpozději do 20:00 h předešlého dne prostřednictvím sms 

zaslané pověřenému průvodci. V případě omluvené docházky odhlašuje průvodce oběd automaticky. 

Pokud není oběd odhlášen v daném termínu, může si ho rodič vyzvednout ve školce v daný den po 

domluvě s průvodcem do vlastní nádoby. 

Placení obědů: Od letošního školního roku se vracíme k platbě za obědy na účet školky. Pro 

zjednodušení administrativy se bude hradit záloha předem na jeden měsíc nejpozději do 26. dne 

předcházejícího měsíce. Výše zálohy odpovídá předpokládanému měsíčnímu odběru obědů. Vyúčtování 

proběhne vždy na konci pololetí.  

Od oběda bude k dispozici termoska s čajem či jiné pití dle ročního období. Na dobrý pitný režim dohlíží 

průvodce. 

C) Odpolední svačinu připravují průvodci ve spolupráci s rodiči (jogurty, pomazánky, vánočka apod.) 

Dohodnutá hodnota 10 Kč za svačinu pro každé dítě. Rozpis příprav a více informací najdou rodiče na 

webových stránkách v sekci pro rodiče. 

Součástí výchovného programu je i pěstování a konzumace vlastního ovoce a zeleniny na zahradě – 

souhlas/nesouhlas s konzumací vypěstovaných produktů rodič uvádí v Přihlášce dítěte k docházce do LK 

Lesní skřítci . 

 

 

8. INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE: 

 

Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte. 

Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně 

dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete 

některý z těchto symptomů: 

● zvýšená teplota 

● kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě 

● zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů) 

● průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů) 

● bolest v uchu 

● bolest v oblasti břicha 

● bolest při močení 



● vši 

● v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.) 

Průvodce může odmítnout dítě do LK Lesní skřítci přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, 

silný kašel či zánětlivá rýma apod.) 

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Lesní skřítci (teplota, zvracení, bolesti břicha 

apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude 

zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Průvodci jsou 

proškoleni v poskytování první pomoci. 

V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci. Průvodci nález zapisují do Třídní 

knihy a oznamují jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinní informovat LK Lesní skřítci o alergiích 

dítěte na bodnutí hmyzem. 

Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce do LK Lesní skřítci. 

 

 

9. VYBAVENÍ DĚTÍ 

 

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení 

odpovídající aktuálnímu počasí. 

Za dostatečné vybavení dítěte podle aktuálního počasí zodpovídá rodič. Dítě má v zázemí školky tašku 

s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. 

Součástí vybavení dětí v LKLesní skřítci je: 

● dětský batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem 

● batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku na svačinu, kus 

karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy a kapesníčky 

● teplý spacák/deka pro odpolední odpočinek 

● holínky, v létě doporučujeme plastové crocsy, případně jinou náhradní obuv. 

 

Obecná pravidla oblékání do LK Lesní skřítci: 

Funkční vrstva: ideální jsou přírodní materiály jako merino vlna či hedvábí. Úlohou této vrstvy  

je odvádět vlhkost od těla. Vlna má tu vlastnost, že hřeje, i když je vlhká. Má též samočisticí 

schopnost. 

Střední vrstva: vytváří vzduchovou vrstvu mezi funkční vrstvou a tím udržuje tělesnou teplotu.  

V případě velmi studeného počasí je dobré vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci. 

Vnější vrstva: má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větru odolná, ale zároveň prodyšná. 



Při teplém počasí: bavlněné lehké triko či košile s dlouhým rukávem (chrání před sluncem a chladem  

v lese), vzdušné kalhoty (chrání před klíšťaty, odřením v lese), kšiltovka či klobouček, větrovka  

do batůžku a pláštěnka 

Při deštivém počasí v zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé kalhoty  

a bunda ,nepromokavou obuv vhodnou do terénu. V batůžku náhradní rukavice, ponožky a punčochy. 

Obuv: Doporučujeme o číslo větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla  

v teple. Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky.  

Po domluvě s rodiči lze zorganizovat hromadné objednávky vybavení pro děti za výhodnější ceny. 

 

 

Aktualizováno k 1.9.2017 

 

 


