P ROV OZNÍ ŘÁD
aneb co je dobré vědět.

Provozní řád ǀ Dětský lesní klub Letokruh z.s.

Motto:
Vzdělávání není plnění věder, ale zažehávání ohňů.
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1 ÚVOD
Provozní řád Dětského lesního klubu LETOKRUH (dále jen lesní klub) stanovuje formu organizace, upřesňuje
kompetence a informace o fungování lesního klubu. Je nedílnou součástí dohody mezi rodiči a lesním klubem.
Kontaktní informace
Dětský lesní klub Letokruh z.s.
fakturační adresa: Grégrova 461, Česká Třebová, 560 02
poštovní adresa: Pod Horami 1638, Česká Třebová, 560 02
IČO: 05657555
číslo bankovního účtu: 115-3942210267/0100
telefon do chaloupky (průvodci): +420 602 570 284
email: letokruh.klub@seznam.cz
webové stránky: www.letokruh-klub.cz
Facebook: Dětský lesní klub Letokruh
zřizovatel: Dětský lesní klub Letokruh z.s.
koordinátorka klubu: Bc. Jana Rudová

telefon: +420 775 931 488

Typ školky: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školky: 16 dětí na den ve věkově smíšení skupině
Provozní doba školky: ve všední dny 7:30 – 16:00, od září do června (běžný školní rok)
Letní provoz: příměstské tábory dle zájmu, červenec a srpen ve všední dny 7:30 – 16:00

2 PROVOZNÍ INFORMACE
2.1 Provozní podmínky
Lesní klub je v provozu ve všední dny, od pondělí do pátku v době od 7:30 do 16:00 hodin.
Program je určený pro děti ve věku 3 (2,5 dle zralosti dítěte) – 7 let.
Kapacita skupiny na den je 16 dětí. V případě většího zájmu si vedeme seznam čekatelů.
Docházka dítěte do lesního klubu začíná, pokud není domluveno jinak, prvním pracovním dnem v měsíci.
Začátek a konec školního roku v lesním klubu je shodný s běžným školním rokem, tedy od září do června. O
letních prázdninách (v červenci a srpnu) je lesní klub v provozu a pořádá Letní příměstský tábor. Lesní klub
nezajišťuje pravidelný program o státních svátcích.

2.2 Zázemí lesního klubu
Lesní klub má hlavní zázemím v lesní chaloupce u obce Přívrat, nedaleko České Třebové a Ústí nad Orlicí. Toto
krásné místo nabízí klidné prostření, čerstvý vzduch a pestrou přírodu.
V chaloupce je dostatek prostoru k odpočinku i ke hrám a činnostem při nepřízni počasí. Děti zde mají uložené
náhradní oblečení a osobní věci. Teplo a sucho zajišťují kamna na dřevo, případně elektrické přímotopy.
Rodiče nezajíždějí autem do lesa k chaloupce. Auto je možné zaparkovat na odstavné ploše a dojít pěšky lesní
pěšinkou až k chaloupce (cca 150 metrů).
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3 ORGANIZACE DOCHÁZKY DÍTĚTE DO LESNÍHO KLUBU
3.1 Přihláška dítěte k docházce
Před podáním Přihlášky dítěte k docházce do lesního klubu doporučujeme, aby se rodiče seznámili s tímto
Provozním řádem, Stanovami spolku a Školním vzdělávacím programem.
Lesní klub nabízí svoji činnosti pouze členům spolku, pro přijetí dítěte k docházce do lesního klubu je tedy
potřeba stát se členem Dětského lesního klubu Letokruh z.s., který je jeho zřizovatelem.
Přijímání Přihlášek k docházce dítěte do lesního klubu (a s tím spojené přijímání Přihlášek zájemců o členství)
probíhá po celý rok. V průběhu roku bude koordinátor uvádět na internetových stránkách lesního klubu volné
kapacity pro přihlášení dětí.

3.2 Přijetí dítěte do lesního klubu
Rodiče projeví svůj zájem o docházku zasláním vyplněné Přihlášky k docházce do Dětského lesního klubu
Letokruh na emailovou či poštovní adresu lesního klubu.
Přijetí dítěte k docházce do lesního klubu je podmíněno:
▪
▪
▪

▪
▪

členstvím rodiče ve spolku Dětský Lesní klub Letokruh z.s.,
vyplněním a podáním Přihlášky k docházce dítěte do lesního klubu,
zralostí dítěte pro předškolní docházku:
o dítě zvládá odloučení od rodičů, základní komunikaci s vrstevníky a dospělými (vnímá, rozumí,
dokáže spolupracovat, s pomocí se domlouvat a jeho přítomnost nenarušuje pohodu
ostatních), jít terénem s batůžkem na zádech (kde má pití a svačinu), přiměřenou
samoobslužnost (vyžaduje-li asistenci u toalety, včas si o ni řekne...) a nejsou jiné překážky
docházky, které bychom nemohli společně překonat),
o dítě nevyžaduje zvláštní péči, např. pomoc osobního asistenta,
typem docházky a volnou kapacitou,
zda sourozenci dětí docházející do lesního klubu.

O přijetí dětí rozhoduje rada spolku. Na přijetí dítěte do lesního klubu není právní nárok.

3.3 Možnosti docházky a účast na programu lesního klubu
Provozní doba v rámci celodenního programu je od 7:30 do 16:00 hodin, v rámci dopoledního programu od
7:30 do 12:30 hodin.
Děti se běžně účastní programu lesního klubu bez přítomnosti rodiče.

3.4 Vybavení dětí
Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly kvalitní výbavu odpovídající
aktuálnímu počasí. Rodič předává dítě do lesního klubu dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a
potřeby dítěte.
Dítě má v chaloupce podepsanou tašku s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby rodič doplňuje a
pravidelně kontroluje.
Na každý den
▪ dobře padnoucí batůžek s prsním pásem (opravdu nezbytné pro neomezený pohyb v přírodě, popruh
lze i ručně došít), do batůžku se musí vejít:
o láhev/termoska s pitím,
o dopolední svačina (bez sladkostí a čokoládek),
o pláštěnka, náhradní ponožky a spodní prádlo v igelitovém sáčku,
o v zimě rukavice,
o kapesníky!!! (dávejte dětem i do kapes).
o pokud se vejde kus karimatky nebo odolný podsedák.
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Do chaloupky
▪ 2x náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláky, mikina, více dle vašeho uvážení),
▪

přezůvky, holínky,

▪

spacák, polštářek, tenká deka, plyšák na spaní (při celodenní docházce),

▪

v létě ochranný krém proti sluníčku a repelent.

Jak děti oblékat
V létě je vhodné světlé bavlněné oblečení - triko s dlouhým rukávem a tenké dlouhé kalhoty. V lese je chladněji
než na přímém slunci a dlouhé oblečení chrání kůži před hmyzem a poškrábáním větvičkami. Nezbytný je
klobouk či kšiltovka, fajn je ochrana týlu. Na nohy ponožky a uzavřenou obuv (ne sandálky).
Na jaře, na podzim a při deštivém počasí jsou dobré nezateplené pogumované kalhoty a bunda, čepice a slabší
rukavice.
V zimě je důležité strojit děti do vrstev (jako cibulky), tím oblečení neprofoukne a udrží tělo v teple.
Spodní funkční vrstva (dlouhé termoprádlo např. z merinovlny, miory), střední vrstva (triko s dlouhým
rukávem, flísová mikina), vnější vrstva (nepromokavá prodyšná zimní bunda a kalhoty, šála, čepice/kukla,
rukavice), zimní obuv (impregnované boty s goretexem, sněhulky, dle počasí náhradní boty na přezutí).
!!! Vše prosím dětem podepište. Zapínání a zipy volte tak, aby byly lehce ovladatelné a funkční!!!
Je dobré dětem pravidelně kontrolovat velikost bot, co do délky i šířky. Bota nesmí tlačit a omezovat nohu
v pohybu. Podporujeme barefoot.

3.5 Předávání dětí
Rodiče předávají dítě do lesního klubu v době od 7:30 do 9:00 hodin.
Předávání dětí probíhá v hlavním zázemí lesního lubu u obce Přívrat, u lesní chaloupky. Rodiče jsou povinni
dovést dítě do prostor školky a osobně ho předat průvodci. V případě organizovaného srazu na výlet či jinou
akci mimo lesní chaloupku jsou rodiče předem a včas informováni o podrobnostech srazu. V případě, že se
programu účastní rodič dítěte, nese odpovědnost po celou dobu za dítě rodič.
Rodič při předávání dítěte informuje průvodce-pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte
(např. v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění či jiná přenosná nemoc, dítě je po nemoci, v rodině se
udály závažné okolnosti...). Jedná se o informace, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte i
ostatních dětí během pobytu v lesním klubu. Lesní klub nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní komplikace
dítěte vzniklé z důvodu změny zdravotního stavu dítěte, o nichž nebyl rodičem informován.

3.6 Vyzvedávání dětí
Na vyzvedávání dítěte se dohodnou rodiče s průvodcem-pedagogem, osoby zmocněné k vyzvedávání dítěte
jsou uvedeny v Přihlášce k docházce dítěte do klubu.
Rodiče jsou povinni si dítě osobně vyzvednout a o odchodu informovat průvodce.
Čas určený pro vyzvedávání dětí je při dopoledním programu v čase od 12:15 do 12:30 hodin, v odpoledním
programu od 14:30 do 16:00 hodin. Jiný čas je možný předem domluvit s průvodcem-pedagogem.
Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je vítaná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve
školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.
V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo v případně nenadálých situací, které nelze řešit vlastními
silami pedagogů-průvodců, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.

3.7 Omlouvání dítěte a náhrady za omluvenou absenci
Z důvodu kontinuální práce s dětmi je důležité poskytnutí včasné informace o jejich případné nepřítomnosti.
V případě akutní absence dítěte je třeba dítě omluvit nejpozději do 8:00 hodin dne, kdy nemůže dítě přijít,
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telefonicky nebo pomocí SMS u průvodce-pedagoga na čísle +420 602 570 284, v případně delší absence
informovat i koordinátora.
V případě předchozí omluvy dítěte je dle situace možné čerpat náhradní docházku dítěte. Náhradní docházku je
nutné domluvit s průvodcem/pedagogem či koordinátorem a bude umožněna s ohledem na denní kapacitu
školky. Náhradu lze čerpat v aktuálním měsíci, nejdéle však v měsíci následujícím. Delší čerpání náhrad není
možné. Nevyužité náhrady propadají. Děkujeme za pochopení.

4 LESNÍ KLUB A FINANCE
Lesní klub je zřizován spolkem Dětský lesní klub Letokruh z.s., který je nestátní neziskovou organizací. Provoz
lesního klubu je hrazen především z příspěvků na provoz (školkovného), z členských příspěvků, případných
darů, dotací a grantů.
Platby příspěvků i další platby se provádí na bankovní účet lesního klubu.
Lesní klub nezajišťuje pravidelný program o státních svátcích. Absence za tyto dny lze vybrat formou náhrad,
školkovné se o tyto dny nesnižuje.

4.1 Měsíční příspěvky na provoz
Příspěvky na provoz lesního klubu se platí na 1 měsíc dopředu, a to vždy do 20. dne v měsíci před počátkem
daného období (např. příspěvek na docházku v listopadu je splatný nejdéle 20. října).
Na docházku dětí se předem připravujeme, plánujeme program a zajišťujeme pracovní materiál a pomůcky.
Počítáme s přítomností dětí ve školce dle dohodnutého rozpisu. V případě běžné nepřítomnosti dítěte se
platba školkovného nevrací. V závažných případech absence trvající déle než 14 dní se lze na vrácení části
školkovného dohodnout (vrací se maximálně 50 % odpovídající části platby, v měsíci červnu se vrací
maximálně 20 % odpovídající části platby).
V případě ukončení docházky dítěte je rodič povinen písemně informovat koordinátora, nejpozději jeden
měsíc před jejím ukončením. Koordinátor potvrdí přijetí oznámení o odhlášení dítěte. V případě nedodržení
termínu bude lesní klub požadovat zaplacení měsíčního příspěvku na provoz v plné výši.
Rada spolku je oprávněna stanovit novou výši příspěvků v souvislosti s docházkou dítěte do lesního klubu
a nové modely docházky. Je povinna je v dostatečném předstihu zveřejnit a informovat členy spolku.
Příspěvky na provoz lesního klubu – Měsíční školkovné
Počet dní
5 dní v týdnu

Celodenní 7:30 – 16:00 Půldenní 7:30 – 12:30
5550 Kč měsíčně
4450 Kč měsíčně

4 dny v týdnu

4650 Kč měsíčně

3750 Kč měsíčně

3 dny v týdnu

3750 Kč měsíčně

3050 Kč měsíčně

2 dny v týdnu

2850 Kč měsíčně

2350 Kč měsíčně

1 den v týdnu

2050 Kč měsíčně

1750 Kč měsíčně

Na každého dalšího sourozence poskytujeme slevu 15 % z ceny měsíčního školkovného (z nižší sazby příspěvku).
Příspěvek za mimořádnou jednorázovou docházku činí 350 Kč za dítě na dopolední a 300 Kč na celodenní
program (platí zejména pro návštěvy).

Děkujeme, že si uvědomujete finanční potřeby spojené s provozem lesní školky, respektujete výše
uvedená pravidla a nežádáte o vracení školkovného nad rámec našich možností.
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4.2 Roční členský příspěvek
Roční členský příspěvek ve výši 1000 Kč se hradí 1x za kalendářní rok. Je splatný nejdéle s 1. platbou
školkovného.

4.3 Stravování
Lesní klub podporuje zdravé stravovací návyky dětí. Stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a
odpolední svačiny.
Dopolední svačinu (jídlo a pití) připravují dětem do batůžku rodiče (v krabičkách, aby v lese nezůstal žádný
odpad). V zimě je doporučována termoska s teplým čajem. Sladkosti jako cukrovinky, čokolády, limonády a
bublinkové pití se do lesního klubu nenosí, sladkou svačinku lze nahradit moučníkem či ovocem (sladkosti mimo
jiné vábí hmyz a to nechceme).
Lesní klub nabízí dětem zajištění obědů a odpolední svačiny z jídelny Oázy zdraví. Jídlo se dováží čerstvé a
teplé, není potřeba jej ohřívat. Cena oběda (poloviční polévka a hlavní jídlo) je 50 Kč. Cena odpolední svačiny
dle platného ceníku Oázy zdraví. Dojde-li dětem pití, nabízíme jim vodu/dětský čaj/ ovocné šťávy.
Jídlo se objednává hromadně na konci týdne na týden nadcházející, objednávku zajišťuje koordinátor. Děti mají
automaticky objednané jídlo na dny, kdy jsou nahlášené k docházce.
Odhlašování jídla si zajišťují rodiče sami. Odhlášení je možné nejpozději v den dovozu jídla do 10:00 hodin na
telefonním čísle +420 737 601 261.
Jídlo se hradí samostatně, a jde mimo účet lesního klubu. Vyúčtování probíhá po dosažení určité částky
(většinou 1000,- Kč), kdy Oáza zdraví vystaví rodičům fakturu a zašle ji na email. Úhrada stravného je splatná
převodem z účtu dle údajů na faktuře.
Dítě si s sebou nosí na každý den čistý příbor.
V případě, že rodič nevyužije možnost zajištění obědů ze strany lesního klubu z Oázy zdraví, je zabezpečení
oběda a odpolední svačiny pro dítě plně v kompetenci rodičů (včetně zajištění ohřevu jídla).

4.4 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce
Součástí programu lesního klubu jsou výlety a další akce, které mohou znamenat sraz na jiném místě. Úhrady
jízdného a vstupného na akce hradí lesní školka případně rodiče dětí, které se akcí účastní. Podporujeme
rodičovskou spolujízdu a účast rodičů na výletech.

4.5 Dary
Pokud vás oslovil program, myšlenka a naše filozofie, lesní klub přijímá finanční či věcné dary. Dary budou
použity pro zajištění chodu, vybavení lesního klubu, pomůcek pro výtvarnou/pracovní činnost a další aktivity
spojené s provozem klubu. Za projevenou podporu děkujeme, vážíme si toho.

5 CHOD LESNÍHO KLUBU
5.1 Pravidla zázemí lesního klubu
Pravidla lesního klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu. Pravidla budou
zpřesňována během činnosti lesního klubu. Rodiče o nich budou informováni na společných schůzkách a
prostřednictvím aktualizace tohoto Provozního řádu, děti se s nimi seznámí na začátku docházky.
Na základě používání pravidel si děti osvojují návyky, které umožní bezpečné fungování skupiny dětí během
programu:
▪

je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví,
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▪

do lesního klubu si děti nenosí hračky z domu, máme k dispozici vlastní hračky a pomůcky, které
rozvíjí dětskou tvořivost a fantazii, les sám poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji
všech smyslů,

▪

ke svolávání dětí používáme smluvené znamení, např. písničku, zvuk kytary, tamburínu,

▪

respektujeme se navzájem, dodržujeme pokyny průvodce-pedagoga,

▪

dotýkáme se druhého tak, aby to bylo příjemné pro oba,

▪

v chaloupce chodíme pomalu,

▪

hračky a výukové pomůcky z chaloupky slouží k užívání uvnitř chaloupky,

▪

venkovní hračky a pomůcky slouží k venkovnímu užívání,

▪

každá věc má své místo, po dokončení činnosti či před společnou aktivitou se používané věci uklidí
zpět na místo,

▪

pokud dítě cíleně ničí pomůcky a vybavení lesního klubu, jsou zákonní zástupci dítěte povinni nahradit
škodu (dodáním nové pomůcky či vybavení, uhrazením její hodnoty),

▪

děti jsou vítány při společných pracích, za dodržení pravidel bezpečnosti (př. vaření, štípání či řezání
dřeva, topení v kamnech…), před započetím práce se průvodce-pedagog ujistí, že je dítě schopno
dodržet bezpečné zásady práce pro konkrétní činnost, kterou zamýšlí vykonávat,

▪

při nesení nářadí chodíme pomalu a nosíme ho v bezpečném uchopení,

▪

pro odpolední odpočinek má každé dítě svůj spacák, případně polštářek a deku, plyšáka,

▪

při společném odpoledním odpočinku ležíme na lehátcích a nerušíme ostatní, odpočíváme alespoň 30
minut (děti do spánku nenutíme, formu relaxace na lehátku necháváme na dětech),

▪

rodiče se mohou po domluvě s průvodcem-pedagogem či koordinátorem podílet na aktivitách,

▪

návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodce-pedagoga a chodu klubu jsou vítány na
společných setkáních.

5.2 Pravidla pobytu v lese
Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, které pomáhají pedagogům-průvodcům a dětem se společně pohybovat a
fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem připomínána tak, aby se stala přirozenou součástí
společného fungování skupiny:
▪ při odchodu na procházku na sebe čekáme a vycházíme společně,
▪

když jede auto, jdeme společně na okraj, na kterém stojí průvodce-pedagog,

▪

v silničním provozu se pohybujeme vpravo u kraje silnice ve dvojicích za sebou,

▪

při volné hře v lese se řídíme pravidly dohodnutými na místě,

▪

na stromy lezeme v pevných botách,

▪

chováme se ohleduplně k lesnímu prostředí,

▪

dodržujeme „kukátkové“ pravidlo, to znamená být neustále na dohled a doslech průvodce-pedagoga,

▪

čekáme na sebe na smluvených místech,

▪

lesní plody konzumujeme jen se souhlasem průvodce-pedagoga, houby se zkoumají jen pohledem,

▪

nesaháme na lesní zvířata,

▪

nelezeme na hromady klád,

▪

při manipulaci s předměty v lese (např. klacky, kameny, šišky) dodržujeme bezpečnostní pravidla a
pokyny průvodce-pedagoga, chodíme pomalu, klacky míří špičkou směrem k zemi, udržujeme od sebe
bezpečné rozestupy, nešermujeme se, neohrožujeme svým chováním ostatní,

▪

své odpadky si z lesa odnášíme,

▪

odpadky nalezené v lese lze sbírat jen po domluvě s průvodcem-pedagogem, používáme ochranné
pomůcky – rukavice,

▪

jakékoliv zranění, nevolnost, slabost, štípnutí hmyzem či přisáté klíště ihned hlásíme pedagogoviprůvodci.
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5.3 Krizový plán
Úraz dítěte
Průvodce vyhodnotí úraz a na základě tohoto hodnocení postupuje. V případě ohrožení života volá jeden z
průvodců okamžitě záchrannou službu na číslo 155. Dítěti je poskytnuta první pomoc. Po stabilizaci situace je o
události vyrozuměn koordinátor klubu. Druhý pedagog zajišťuje v průběhu poskytování první pomoci
bezpečnost zbylých dětí a volá zákonnému zástupci dítěte. Telefonní kontakt na rodiče mají průvodci vždy u
sebe, uložené v průvodcovském batohu. V případě, že dítě není v ohrožení života, volá pedagog zákonnému
zástupci dítěte a konzultuje s ním další postup. Dítě je podle domluveného postupu ošetřeno. Nikdy
nepodáváme dětem léky, pokud o tom není dopředu informovaný zákonný zástupce dítěte.
Ztráta dítěte
V momentě zjištění ztráty dítěte je zajištěn dozor dětí jedním z průvodců. Druhý průvodce prohledává
systematicky zázemí, okolí školky a nejbližší okolí. Pokud není dítě do 10 minut objeveno, volá průvodce policii
na tel. 158. Následně je informován koordinátor lesního klubu a zákonný zástupce dítěte.
Šíření infekce, parazitů
Průvodce informuje koordinátora, který neodkladně informuje všechny zákonné zástupce dětí o povaze šířené
nemoci nebo výskytu parazitů. Podle druhu výskytu parazitů nebo šíření infekce se zavádí následující opatření:
zákonný zástupce dítěte, které je původcem a přenašečem infekce nebo parazitů, je vyrozuměn o min. 48
hodinové lhůtě, ve které není dítěti umožněn vstup do školky. Je vypráno veškeré ložní prádlo a zajištěna vyšší
frekvence výměny ručníků, je zavedeno užívání antibakteriálních mýdel, je zajištěna vyšší frekvence úklidu
sociálních zařízení, je zvýšena kontrola při dodržování hygienických návyků u dětí. V případě šíření nakažlivé
nemoci spolupracuje koordinátor s lékařem dítěte a dbá doporučení zdravotnických zařízení.
Požár, živelné pohromy
V případě živelné pohromy (silný vítr, přívalový déšť apod.) je vždy nutno zajistit bezpečnost dětí odvedením
pryč z chaloupky a z lesa (pád stromů a větví). V případě požáru jsou děti jedním pedagogem odvedeny pryč z
areálu a zajistí se jejich bezpečnost. Druhý pedagog volá hasičský záchranný systém na tel. 150 a snaží se hasit
tak, aby neohrozil svůj ani jiný lidský život. Okamžitě je telefonicky vyrozuměn koordinátor. Průvodci zajistí
vyrozumění rodičů a předání dětí. Náhradní zázemí je řešeno podle rozsahu problému, to se týká i jakékoliv jiné
pohromy.

5.4 Hygiena
Děti jsou vedeny k získání základních hygienických návyků. Po celou dobu provozu je k dispozici čistá voda,
mýdlo a ručník.
Vodu na mytí rukou dovážíme v kanystrech, je pitná, ale zacházíme s ní jako s užitkovou (nepoužíváme jí k pití).
Kanystry pravidelně vymýváme (s každým plněním) a čistíme slabým roztokem kyseliny citronové nebo octa (1x
měsíčně, nebo dle potřeby).
Používáme ekologickou kompostovací toaletu, po použití toalety dohlížíme na mytí rukou.
Čištění zubů je prováděno pouze na žádost rodičů v případě, že si dítě donese do školky svůj kartáček, pastu a
kelímek.
Dodržujeme doporučení hygienické směrnice pro Lesní mateřské školy.

5.5 Otužování
Dbáme na zdravý životní styl a postupné otužování organizmu. Při pobytu uvnitř chaloupky pravidelně větráme,
sledujeme vytápění na přiměřenou teplotu, užíváme si dostatečný pobyt venku ve vhodném oblečení.

5.6 Odpočinek
V patře chaloupky je pro každé dítě připraveno povlečené lehátko na odpočinek. Místnost je pravidelně
větraná. Na lehátku mají děti své vlastní lůžkoviny (spacák/deka, polštář). Po odpočinku se lůžkoviny rozhrnou,
proklepou a provětrají, aby byly zachovány všechny požadované hygienické normy.
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5.7 Způsob nakládání s prádlem
Výměna ručníku probíhá dle potřeby, pravidelně však 1x denně. Výměna povlečení lehátek 1x měsíčně,
případně podle potřeby. Čisté ručníky jsou skladovány v uzavřené skříňce kuchyňské linky, v přízemí chaloupky.
Čisté lůžkoviny jsou skladovány taktéž. Použité ručníky/ prádlo je uloženo v přepravní tašce a odvezeno
k vyprání.

5.8 Rytmus dne a roku
V našem programu je pravidelnost a rytmičnost s jakou se střídají jednotlivé činnosti. Řád a rytmické
uspořádání dne, týdne a roku přináší dětem pocit bezpečí a důvěry, opakování činností zase napomáhá
prohlubování a fixování zkušeností.
V náplni dne mají své místo společné aktivity, které jsou vedeny průvodcem-pedagogem, děti se do nich
přirozeně zapojují a učí se nápodobou (hudebně-pohybové aktivity, umělecké a rukodělné činnosti, vyprávěné
a čtené pohádky, říkadla…) a volné spontánní hry, které jsou důležitým prvkem ve výchově malých dětí. Při
volné hře se děti učí vlastním prožitkem, svobodně rozvíjejí fantazii, motoriku, učí se sociálním vztahům a
projevují se nenásilnou, naprosto přirozenou cestou.
Rytmus dne
7:30 – 9:00

příchod dětí do lesního klubu, předávání dětí pedagogům-průvodcům, hry a činnosti dle
vlastní volby (dřívější příchod je možný po předchozí domluvě)

9:00 – 9:30

svačinka a ranní kruh, součástí jsou každodenní aktivity (písnička), přivítání se, uvědomění si
dne (počasí, den v týdnu, měsíc), cvičení a protažení, logopedické chvilky, tématické říkanky,
seznámení a dohoda na programu dne

9:30 – 11:30

společné aktivity, pobyt v přírodě

11:30 – 12:30

oběd, provozní pauza

12:00 – 12:30

vyzvedávání dětí po obědě

12:30 – 14:30

odpočinek, klidový režim (délka dle individuální potřeby dětí)

14:00 – 16:00

svačinka, odpolední aktivity, volná hra

14:30 – 16:00

vyzvedávání a předávání dětí

Rytmus roku vychází z přirozeného dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na
lidové tradice a zvyky. Program se skládá z tematicky sestavený celků, her, písniček, říkadel, pohybových aktivit,
tvoření a aktivit zaměřených na poznání.
Život v lesním klubu nám obohacují společně prožívané slavnosti roku – Svatováclavská/Michaelská,
Svatomartinská, Adventní, Masopustní, Velikonoční a Svatojánská. Tyto svátky pomáhají orientovat se v čase a
souvislostech v přírodě a přispívají k prohlubování vztahů.
Podrobný popis je v našem Školním vzdělávacím programu.

5.9 Průvodce-pedagog
Průvodce-pedagog je zde pro dítě. Ukazuje možnosti a cestu, je pevnou oporou, má otevřenou náruč pro
každého, dodává odvahu a chrání. Dělá vše pro to, aby byl tím nejlepším inspirujícím vzorem, s dítětem
spolupracuje a zároveň se jím inspiruje.
Se skupinou maximálně 16 dětí pracují dva průvodci-pedagogové. Po domluvě se mohou programu účastnit
rodiče, dobrovolníci nebo studenti na praxi.
Průvodci-pedagogové mají zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají se o problematiku „lesních
mateřských škol“, o alternativní způsoby vzdělávání a výchovy předškolních dětí.
Při práci s dětmi uplatňuje průvodce-pedagog zásady respektujícího přístupu, prvky Waldorfské a Montessori
pedagogiky, lesní a intuitivní pedagogiky. Směrů je více, z každého se snažíme citlivě a rozumně vybírat to
nejlepší, čemu sami věříme.
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5.10 Spolupráce a komunikace s rodiči
Chod lesního klubu by se neobešel bez vzájemné spolupráce s rodiči. Spolu s rodiči se snažíme vytvořit pro dítě
prostředí, které vede ke vzájemné spokojenosti a naplněnosti. Společně stráveným časem, činnostmi a
dodržováním domluvených pravidel upevňujeme svoje dobré vztahy. O všech aktivitách rodiče pravidelně
informujeme.
Vztahy s rodiči jsou postaveny na společné spolupráci a možnosti společných prožitků (rodičovská setkání,
oslavy během roku, spoluúčast na přípravě programu, výlety a organizace spolujízdy…).
Rodič má možnost se průběžně informovat o pokrocích svého dítěte a konzultovat výchovné či jiné problémy
s pedagogem-průvodce.
Má možnost projevit připomínky a svými náměty a nápady přispívat k obohacení programu a chodu lesního
klubu.
Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s průvodcem-pedagogem. Všechny ostatní záležitosti a
formality řeší rodič s koordinátorem (jedná se především o záležitosti spojené s docházkou nebo její změna,
vybírání náhrad za omluvenou absenci, platby, stravování, vrácení příspěvku v souvislosti s docházkou dítěte,
náměty, připomínky, stížnosti,…).
Rodičovská setkání
Rodičovské setkání se odehrává dle potřeby, nejméně 2 x za rok. Program setkání připravuje lesní klub spolu s
rodiči, každý může do předem stanovené doby doplnit téma k diskuzi. Je důležité, aby se rodiče pravidelných
setkání účastniti, z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti.

5.11 Informace o zdravotním stavu dítěte
Průvodce-pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, který je součástí Přihlášky
k docházce do lesního klubu.
Rodič je povinen informovat průvodce-pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (změna
zdravotního stavu dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dále je rodič povinen informovat
koordinátora, pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění či jiná přenosná nemoc, viz níže.
Dítě je nutno nechat doma v případě, že má:
▪

zvýšenou teplotu či kašel a rýmu, které dítě evidentně oslabují,

▪

zvrací (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 či jiné parazity,

▪

v rodině se vyskytlo infekční onemocnění či jiná přenosná nemoc (salmonelóza, žloutenka, neštovice,
příušnice, spalničky, zarděnky, 5., 6., 7. dětská nemoc), nebo dítě přišlo do kontaktu s nakaženou
osobou.

Průvodce-pedagog je oprávněn při ranním předávání odmítnout přijmout dítě k docházce, pokud usoudí, že
dítě není zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma…). Nemocné či silně nachlazené dítě si den ve školce
neužije, je oslabené, aktivní pobyt venku jej vyčerpává, může nakazit ostatní děti.
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v lesním klubu, budou rodiče telefonicky informování a
vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou
okamžitě telefonicky informováni. Průvodci-pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno. Průvodci-pedagogové nález zapisují do
Docházkového listu a oznamují jej při vyzvedávání dítěte.
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6 ZÁVĚR
Informace, které v tomto Provozním řádu uvádíme, podávají rámcový přehled o lesním klubu.
Upřednostňujeme osobní komunikaci. Rádi bychom vás a vaše dítě dobře poznali a usnadnili tak vzájemnou
adaptaci, zohlednili vaše potřeby, náměty a vytvořili fungující společenství.
Jsme otevřeni k diskuzi a k řešení otázek nad rámec tohoto Provozního řádu.
Přihláška zájemce o členství a Přihláška k docházce dítěte do lesního klubu je dostupná na našich webových
stránkách, kde jsou i další informace o lesním klubu, včetně aktuálního dění.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Tým Letokruhu.
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