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1 PROVOZNÍ ŘÁD 

 

Lesní klub Školka jinak fungující na principech lesní mateřské školy se snažíme vytvářet spolu s rodiči 
jako důvěryhodnou, zodpovědnou a rozumnou variantu předškolního vzdělávání založenou na 
přímém kontaktu s přírodou. Děti získávají cenné zkušenosti, vnímají přírodu všemi smysly a 
přirozeně posilují své fyzické i psychické zdraví. Klademe důraz na všechny důležité složky 
předškolního vývoje dítěte. 

Provozní řád stanovuje základní přehled o fungování Lesního klubu a o právech a povinnostech 
dotčených osob, jako jsou pedagogové (dále jen „průvodci“), rodiče/zákonní zástupci (dále jen 
„rodiče“) a děti. 
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2.1 KONTAKTNÍ INFORMACE 

Školka jinak, z. s.  

Chovatelů 431 

413 01 Vědomice 

IČ: 05676266 

www.lesniskolkajinak.cz 

 

2.2 PRINCIPY ŠKOLKY JINAK 

2.2.1 ČASTÝ POBYT VENKU 

Základním kamenem Lesního klubu je častý pobyt dětí venku za téměř každého počasí a vzdělávání 
v přímém kontaktu s přírodou. Volná příroda je inspirativní, nabízí řadu podnětů ke zkoumání, 
pozorování a objevování. Proto děti primárně tráví většinu času venku. Program se samozřejmě 
přizpůsobuje aktuálnímu stavu, pro velmi nepříznivé počasí je připraveno zázemí, případně se na 
takové dny plánuje vhodný výlet. 

2.2.2 MALÝ KOLEKTIV 

Kapacita Klubu je 15 dětí, kterým jsou vždy k dispozici minimálně 2 průvodci. Malý kolektiv 
umožňuje individuální přístup ke všem dětem. 

2.2.3 PARTNERSKÁ VÝCHOVA S RESPEKTEM 

Důležitým prvkem Lesního klubu je partnerská výchova s respektem. Respektujeme děti, jejich 
osobnost, vývoj a individualitu a učíme se vzájemnému respektu. Nepotlačujeme emoce. Jednáme 
jako rovnocenní partneři. Bereme „To se mi nelíbí“ jako impuls k zastavení jednání. Problémy řešíme 
vzájemnou dohodou, řešení necháváme na dětech, pouze je při jejich hledání doprovázíme. Věříme, 
že každé dítě v sobě skrývá obrovský potenciál a potřebuje bezpečný prostor, aby ho mohlo 
rozvinout. 

2.2.4 PŘIROZENÁ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Častým pobytem venku v přímém kontaktu s přírodou dochází k přirozené environmentální 
výchově. Kromě toho vědomě pečujeme o životní prostředí tak, aby bylo v určité kvalitě k dispozici 
i následujícím generacím – snažíme se minimalizovat vznik odpadu; ten, který vzniká, třídíme, šetříme 
zdroji i energiemi, používáme ekologické přípravky. Vnímáme cyklus přírody a života. Snažíme se o 
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soběstačnost a o co nejmenší závislost na moderních vymoženostech. Učíme se hledat jednoduchá 
řešení. 

2.3 PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Provozní doba Lesního klubu je pondělí až pátek od 8:15 do 15:30. Před první návštěvou je potřeba 
řádně vyplnit Přihlášku a podepsat Smlouvu o péči o dítě. 

2.3.1 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

Do Klubu jsou primárně přijímány děti od 3 let. Vyzrálost dítěte k docházce posuzuje průvodce.  

Výbor spolku Školka jinak stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování 
o přijetí dítěte do Lesního klubu v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí Lesního klubu.   

Kritérium Bodové ohodnocení 

Docházka  
(v rámci dne) 

Celodenní 10 

Půldenní  4 

Věk dítěte 
(k 1. září daného 
školního roku) 

Méně než 3 roky 1 

3 roky 3 

4 roky 5 

5 let 6 

6 let 6 

Současná docházka Dítě již Klub navštěvuje 10 

Sourozenec Sourozenec dítěte již Klub navštěvuje 5 

Sociální situace Např. osiřelé dítě; dítě 
samoživitele/samoživitelky; dítě, 
kterému hrozí sociální vyloučení apod.* 

0 - 10 

Vyzrálost dítěte Vyzrálost dítěte k docházce 0 - 10 

* Sociální situace bude posuzována individuálně na základě doložených relevantních skutečností. 

2.3.2 ODHLAŠOVÁNÍ 

K přihlašování a odhlašování docházky a obědů slouží webový systém. Odhlašování je možné 
nejpozději do 7:30 hodin v daný den. Je-li z akutních důvodů nutné dítě omluvit později, děje se tak 
telefonicky, stejně jako předání informace o případném pozdním příchodu. Včasným omluvením 
nepřítomnosti je umožněno ostatním rodičům čerpat náhradní docházku. Plánovanou nepřítomnost 
je vhodné zadávat do webového systému s dostatečným předstihem. 
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2.3.3 PŘÍCHOD A ODCHOD 

Sraz je mezi 8:15 a 8:30 ve Vědomicích na rohu ulice Zahradní a Ovocné (GPS souřadnice 
50.4429689N, 14.2574797E). Doprovod se osobně přivítá s průvodcem a upřesní mu aktuální 
informace o stavu dítěte. Průvodce tyto informace zapíše. Děti je možné vyzvednout na stejném 
místě v 15.30. Dopolední docházka končí po obědě ve 12 hodin u maringotky. Z důvodů snížení 
ekologické stopy doporučujeme dopravovat děti ekologicky šetrným způsobem, nebo aspoň 
spolujízdou více rodin.  

Při parkování na místě srazu dodržujte prosím pravidla silničního provozu, zejména parkování u 
kraje ve směru jízdy. V žádném případě neparkujte v křižovatce. 

2.3.4 HARMONOGRAM DNE 

2.3.4.1 RÁMCOVÝ PROGRAM 

- Přivítání, ranní kruh 
- Cesta do lesa 
- Svačina 
- Program v lese (vzdělávací hry, volná hra, tvoření, program dle ročního období) 
- Příprava oběda u maringotky, oběd, úklid po obědě 
- Odpočinek venku/v maringotce (dle počasí), předškolní příprava 
- Volný program 
- Návrat k místu srazu 

2.3.4.2 VOLNÁ HRA 

Volná hra představuje významný prvek v programu Klubu. Východiskem pro tento přístup je 
přesvědčení, že příroda nabízí širokou škálu podnětů k činnostem. Protože s dětmi navštěvujeme 
různá místa ve stále se proměňující přírodě, vždy lze objevit něco nového. Pedagogická práce proto 
spočívá více v pozorování dětí a reagování na jejich okamžité podněty, které z volné hry vyvstávají. 
Připravené činnosti tak někdy ustoupí nápadům dětí. Iniciativa vzešlá od dětí v sobě ukrývá vše, co 
dobře připravená vzdělávací nabídka – odpovídá jejich věku, je vnitřně motivována zájmem o věc, 
navazuje přirozeně na dění a ať se jedná o jakoukoli činnost, vždy bude mít i přínos pro rozvoj 
klíčových kompetencí dětí. Řízená činnost v Lesním klubu proto přichází na řadu v oblastech, které 
je třeba doplnit, posílit. 

2.3.5 VYBAVENÍ DĚTÍ 

Podstatou Lesního klubu je častý pobyt dětí v přírodě za téměř každého počasí. Správné oblečení je 
základem pro příjemný prožitek. V létě je vhodné bavlněné oblečení nevýrazných barev s dlouhým 
rukávem a nohavicemi, aby byly děti chráněny před sluncem i hmyzem, plus pokrývka hlavy. 
Základem oblékání pro chladné dny je vrstvení. Spodní vrstvu by mělo tvořit funkční či vlněné 
prádlo, které zahřeje a přesto odvádí od těla vlhkost. Další vrstvy by měly být hřejivé. Vrchní vrstva 
musí odolat větru i dešti. Boty by měly být nepromokavé, nejlépe s membránou, tedy i prodyšné, 
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v případě mokrého počasí holínky, nepromokavé kalhoty a pláštěnka. Samozřejmostí do zimy jsou 
čepice, rukavice a šála nebo nákrčník, aby bylo zabráněno tepelným ztrátám. Není nutné obstarávat 
nové vybavení, využijte bazary. Mějte prosím na paměti, že se děti venku často ušpiní. V šatně zázemí 
musí mít děti kompletní sadu oblečení na převlečení (spodní prádlo a ponožky 2x). Všechno náhradní 
oblečení i taška musí být podepsáno! Rodiče včas zajistí doplnění náhradního oblečení. Dále děti 
potřebují batůžek s přezkou přes hrudník, termosku na čaj do chladnějších měsíců.  

Do batůžku patří pití a svačina, kapesník, pláštěnka, náhradní spodní prádlo a ponožky a podložka 
na sezení (např. kousek karimatky). 

Průvodci s sebou vždy nosí mobilní telefon, lékárničku včetně pinzety na klíšťata, obranný sprej, 
papírové kapesníky, pitnou vodu a lopatku. 

2.3.6 PRAVIDLA POBYTU 

Do Lesního klubu nenosí děti žádné cennosti ani hračky z domova. Výjimkou je „mazlíček“ pro 
odpolední odpočinek dětí při celodenní docházce. V klubu nekonzumujeme žvýkačky, při jídle 
sedíme. Dovolená je manipulace s klacky o délce, kterou dokáže dítě bezpečně kontrolovat, a nikdy 
ve výši obličeje. Děti jsou vítány u společné práce při dodržení pravidel bezpečnosti. Dbáme na své 
věci a uklízíme po sobě. V případě účasti rodiče s dítětem prosíme o respektování činnosti skupiny 
a průvodců. 

2.3.7 PRAVIDLA LESA 

V lese či jiné volné přírodě se chováme s respektem ke všemu živému i neživému. Děti se drží na 
dohled skupiny, při přesunu čekají na předem domluvených místech. Na zavolání jménem vždy 
odpoví. Bez dovolení průvodce nekonzumují nic v lese nalezeného. Co si do lesa doneseme, to zase 
odneseme. Potřebu vykonáváme na místě určeném průvodcem. 

2.3.8 ZÁZEMÍ 

Principem Lesního klubu je častý pobyt v přírodě. Proto děti tráví primárně čas venku. V případě 
nepříznivého počasí se děti mohou schovat v maringotce, která je vybavena kamny, spacím patrem, 
odpočinkovou zónou, šatnou a nábytkem, jenž nabízí kvalitní podmínky pro práci, stravování i 
odpočinek. V blízkosti maringotky je umístěna separační toaleta, kterou je nutné používat vždy 
v sedě. Pro případ velmi nepříznivého počasí má Klub předdomluveno několik možností náhradního 
zázemí.  

2.3.9 STRAVOVÁNÍ 

Děti si do Klubu nosí dopolední i odpolední svačinu a pití z domova. Ke svačině doporučujeme 
zdravou stravu z lokálních surovin. Kupované výrobky zbavte prosím původních obalů a uložte do 
svačinového boxu. Pro děti je připravena pitná voda a v zimě čaj. Děti se mohou zapojit do pěstování 
zeleniny a bylinek. Občas z těchto surovin společně připravujeme pokrm. 
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2.3.10 ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

Průvodce vychází z informací uvedených ve zdravotním dotazníku, který je součástí Přihlášky. 
Rodiče jsou povinni neprodleně nahlásit změnu údajů v něm uvedených. Průvodce má právo 
nepřijmout dítě do Klubu, pokud zjevně není v dobrém zdravotním stavu a usoudí-li, že by mohlo 
ohrozit zdraví své či ostatních. Pokud se projeví příznaky nemoci během pobytu v Klubu, budou 
rodiče telefonicky vyzváni k vyzvednutí dítěte.  

Průvodce je povinen poskytnou dítěti první pomoc a ošetřit zranění. Veškeré úrazy jsou zapisovány 
do knihy úrazů a hlášeny rodičům. Lesní klub má vytipovaná rizika v Krizovém plánu, jehož klíčovou 
součástí je jejich prevence a také vhodné chování dětí i dospělých v případě, že krizová situace 
nastane. 

Vzhledem k častému pobytu v přírodě doporučujeme děti každý den kontrolovat z důvodů možnosti 
přisátí klíštěte. Objeví-li přisáté klíště průvodce, odstraní jej, místo vydesinfikuje, vše zapíše a 
informuje rodiče při vyzvednutí dítěte. Doporučujeme chránit děti před hmyzem repelenty a 
vhodným oblečením (nevýrazné barvy, dlouhé nohavice a rukávy). 

2.3.11 ZVÍŘATA VE ŠKOLCE 

Lesní klub je blízký přírodě a snaží se dětem zprostředkovat kontakt s různými zvířaty. Za tímto 
účelem jsou občas podnikány různé výlety. Snažíme se dětem zajistit bezpečné prostředí, ve kterém 
se naučí zvířatům rozumět a respektovat je. Do Klubu mají přístup psi při dodržení těchto pravidel: 
Pes je v přítomnosti dětí na vodítku a pod kontrolou majitele. Během stravování je uvázán 
v dostatečné vzdálenosti od kolektivu.  

2.3.12 SCHŮZE 

Rodiče jsou členy spolku a mohou se zapojit do aktivit Klubu, aktivně se účastnit různých slavností 
a jednou za dva měsíce, vždy poslední pracovní pondělí v sudém měsíci, se sejít s vedením spolku. 
Na odpolední schůzi se diskutuje o činnostech spolku, o plnění dlouhodobých cílů, podávají se 
návrhy, podněty a připomínky, vznášejí dotazy a pracuje se na tvorbě strategických cílů. Účast rodičů 
je vítána. 

2.4 ÚČINNOST ŘÁDU 

Tento Provozní řád nabývá účinnosti 15. 4. 2022, kdy zároveň končí účinnost Provozního řádu 
předchozího. 


