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PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBU VRABČÍ HNÍZDO 

 

 

1. Popis činnosti DLK Vrabčí Hnízdo 

Lesní klub Vrabčí hnízdo je alternativou mateřské školy pro děti ve věku 3-6/7 let. Naší filozofií je dětství 
v pomalém tempu v blízkém kontaktu s přírodou. Život ve školce propojujeme s rodinou.  
 

2. Zázemí 

Zázemím DLK Vrabčí Hnízdo tvoří jurta, přístřešek, sociální zařízení a oplocená zahrada. 

Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí zaměstnanci DLK Vrabčí hnízdo, děti, rodiče a dobrovolníci. 

2.1 Zázemí sloužící k odpočinku, hygieně a stravování. 

a) Jurta slouží k odpočinku dětí, uložení náhradního oblečení dětí a také k uložení metodického materiálu. 
Jurta o průměru 7m je izolovaná ovčím rounem, postavená na dřevěné podlaze umístěné na betonových 
pilotech, které nejsou pevně spojeny se zemí. Vnitřní krytina je plovoucí podlaha. Jurta je v chladných 
dnech vytápěna kamny, které jsou zabezpečeny proti úrazu. K jurtě náleží komín s lapačem jisker. Jurta  
je vybavena kuchyňskou linkou se sporákem a troubou na propan butan. Je zde umístěn na viditelném 
místě hasicí přístroj a lékárnička. Prostor je možné větrat dveřmi, střešní kopulí a dvěma francouzskými 
okny.  

Jurta je vybavena dětským nábytkem -  stoly a židličkami s oporou zad sloužícím ke stravování, tvorbě či 
jiné činnosti.    

V policích jsou umístěny krabice opatřené značkou dítěte, které slouží k uložení náhradního oblečení a 
spacáku.     

Děti při odpočinku leží na matraci. Každé dítě má vlastní spacák. Údržbu spacáků zajištují rodiče praním 
dle potřeby, nejméně však jednou ročně. 

b) Kuchyň se nachází v jurtě. Slouží k přípravě svačinek, mytí nádobí a uložení kuchyňského nádobí. 

c) Kompostovatelná WC jsou umístěna v přístřešku, kde jsou chráněna před deštěm a povětrnostními vlivy. 
Toalety jsou opatřeny schůdky a dětským prkénkem. K dispozici je také nočník.  

d) Voda. Pitná voda je každodenně přivážena čerstvá v certifikovaných barelech. Voda je doplňována ze 
zdroje napojeného na vodovodní řád. 

2.2 Zázemí sloužící ke slavnostem – lesní areál 

DLK Vrabčí hnízdo využívá pro pořádání akcí lesní areál u myslivecké chaty Ostříž v Ludgeřovicích na 
Vrablovci. Příležitostně využívá také kuchyň, která je v myslivecké chatě. Myslivecká chata patří 
Mysliveckému spolku Ostříž, se kterým DLK Vrabčí hnízdo spolupracuje. Okolní les je ve správě Farnosti 
Ludgeřovice, s jejímiž představiteli DLK vrabčí hnízdo rovněž dobře komunikuje. Lesní areál slouží dětem ke 
hraní a učení.  
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3. Bezpečnost a zdraví 

3.1 Pravidla pobytu v DLK Vrabčí Hnízdo 

Pravidla pobytu v DLK jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu. 
Provozní pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v zázemí DLK Vrabčí hnízdo i v terénu, kde DLK 
Vrabčí hnízdo zajišťuje program. Pravidla jsou dětem sdělována na začátku a také v průběhu školního roku.  

a) Pravidla při pobytu v zázemí klubu  

 Do klubu děti nepřinášejí hračky a sladkosti.  

 Neničíme jurtu ani její vybavení včetně zázemí. 

 Nelezeme na stůl ani nestojíme na židli. 

 Jíme pouze u stolu.  

b) Pravidla při pobytu venku a v terénu 

 Scházíme se po zaznění domluveného signálu. 

 Musím vidět průvodce a on mne. 

 Stále jsem na dohled skupiny. 

 Čekám na setkávacích místech. 

 Když slyším své jméno, otočím se na průvodce, odpovím a zjistím o co jde. 

 Neběhám s ostrými předměty (nářadí, nože, klacky), nešermuji s ostrými předměty v blízkosti 
kamarádů. 

 Klacky nezvedám nad hlavu. 

 Nelezu na ploty, nedotýkám se ohradníků. 

 Nelezu na posedy. 

 Na strom lezu pouze po dohodě s pedagogem, který je u toho přítomen. 

 Od skupiny s nikým neodcházím, ani kdyby to byl mě známý člověk. 

 Jím pouze to, co bezpečně znám. Pokud si nejsem jist zeptám se pedagoga. 

 Hub a mrtvých zvířat se dotýkám pouze klacíkem. 

 Nenechávám v lese odpadky. 

c) Pravidla pro použití pracovního nářadí 

 Nářadí používám po dohodě s pedagogem. 

 S nářadím neběhám ani se o něj nepřetahuji s kamarádem. 

 Za svěřené nářadí ručím a nikoho jim neohrožuji. 

 Nezvedám nářadí nad hlavu. 
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 Pracuji pouze s materiálem, na který je nářadí určeno. 

 Nářadí po ukončení činnosti očistím a vrátím zpět na místo. 

d) Pravidla u ohniště 

 Oheň je zakládán pouze pod dohledem pedagoga. 

 Hoří-li oheň v ohništi neběhám kolem něj a ani si v jeho blízkosti nehraji s míčem. 

 Nechodím s hořícími ani žhavými klacíky. 

 Za uhašení ohně zodpovídá pedagog. 

e) Etická pravidla 

 Ke všem se chovám tak jak chci, aby se oni chovali ke mně. 

 Respektuji hranice druhého a hlídám si své hranice. Používám slovíčko DOST, pokud se děje 
něco, co už nezvládám a nechci. Respektuji, když stejné slovíčko použije kamarád. 

 Jestliže potřebuji pomoc, řeknu si o ni. 

 Pokud je potřeba a je to v mých silách, pomohu. 

 Co umím, dělám samostatně. 

 Když mluví jeden, ostatní poslouchají. 

 Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu si o pomoc. 

 Respektuji soukromí (batůžky) ostatních dětí. Neberu ostatním jídlo. 

3.2 Vybavení pedagogického týmu týkající se bezpečnosti 

 Pedagogové absolvovali Kurz první pomoci se zaměřením na děti a pobyt v lese. 

 Pedagogové mají vždy při sobě lékárničku a pohotovostní plán, včetně telefonních čísel na 
rodiče a bezpečnostní a záchranné složky. 

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

 Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu dítěte v DLK Vrabčí hnízdo (teplota, 
zvracení bolesti břicha apod.) budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí 
dítěte. 

 V akutních případech je neprodleně zavolána rychlá záchranná služba a jsou telefonicky 
informováni rodiče ihned. 

 V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je 
zavolána rychlá záchranná služba. Rodiče jsou informováni v obou případech. 

3.3 Práce s bezpečným rizikem 

Práce s bezpečným rizikem je nedílnou součástí rozvoje dětí v Lesním klubu. Pohyb v náročném 
terénu, překonávání překážek, lezení na stromy, práce se skutečnými nástroji a nářadím, využívání 
ohně atd., dětem umožňuje vytváření a upevňování důvěry v sebe sama a ve své schopnosti. Při práci 
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v rámci bezpečného rizika se děti pod dohledem průvodce učí reálně odhadovat hranice svých 
možností. 

3.4 Klíšťata 

 V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález 
zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte. 

 Děti jsou před pobytem v lese ošetřovány repelenty proti klíšťatům. 

 Rodiče dbají na řádné prohlédnutí dítěte po pobytu ve školce. 

 Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení hygienických 
podmínek v zařízeních typu Lesní mateřské školy, metodický materiál projednaný na 
Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a 
Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé oblečení (ponožky přes 
kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty, repelenty před odchodem do 
přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3 hodiny, pak opakovat). Po příchodu 
vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část. 

3.5 Zdraví dětí a rodiče 

 Dítě musí být ráno před příchodem do školky dostatečně vyspané a nasnídané tak, aby 
zvládlo dopolední program v terénu. 

 Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte 
(dítě po nemoci, závažné události v rodině apod.). 

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

 Rodiče jsou povinní informovat DLK Vrabčí hnízdo o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či 
jiných alergiích. 

 Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky. 

 Dítě je nutné nechat doma v případě, že u něj pozorujete některý z těchto symptomů:  

o Zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň dva dny po vymizení symptomů) 

o Kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě 

o Zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň dva dny po vymizení symptomů) 

o Průjem (je třeba nechat dítě alespoň 1 den po vymizení symptomů) 

o Bolest v uchu 

o Bolest břicha 

o Bolest při močení 

o Vši (o nálezu vši informujte koordinátorku pro rodiče) 

o V rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.) 

 Pedagog může odmítnout převzetí dítěte do DLK Vrabčí hnízdo, pokud na dítěti pozoruje 
nějaký z výše uvedených symptomů. 
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3.6 Krizový plán 

DLK Vrabčí Hnízdo má vypracovaný Krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních 
čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dětí). Krizový plán je uložen 
na výpravě v zavazadle pedagoga a ve školce ve skříňce na terase. 

 

4. Rytmus v DLK Vrabčí Hnízdo 

4.1 Přibližný průběh dne 

8:00 - 8:45 Příchod dětí. 

9:00 Ranní kruh. Děti se přivítají se a povídají si co je nového a co je čeká. 

Následuje dopolední program, který začíná odchodem do lesa. Děti mají pár oblíbených míst, která 
v lese navštěvují. Děti se věnují volné hře, nebo připraveným zpívaným nebo výtvarným činnostem. 

11:30 Návrat zpět do zázemí, následuje převlékání, mytí rukou a příprava na oběd. 

12:00 Oběd. Po obědě děti pomáhají s úklidem. Následně se mladší děti chystají na odpolední 
spánek, ostatní se věnují klidové činnosti, poslouchají čtení příběhů, malují, nebo tvoří.  

13:00 – 13:15 Vyzvedávání dětí, které se účastnily pouze dopoledního programu. 

15:00 - 16:00 Hry na zahradě, vyzvedávání dětí rodiči.  

4.2 Přibližný průběh roku 

O organizaci školního roku budete informováni nejpozději v průběhu září 2018. Během vánočních a 
velikonočních prázdnin je školka zavřená. Během letních prázdnin bude provoz v DLK Vrabčí hnízdo částečně 
probíhat na principu příměstských táborů. Více informací vám poskytneme v průběhu školního roku.  
 

5. Vybavení dětí 

„Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.“ 

VEŠKERÉ OBLEČENÍ JE NUTNO PODEPSAT!!!!! 

5.1 Vybavení do terénu dle ročního období 

Celoročně  

o batůžek – s nastavitelnou délkou ramenních popruhů a s hrudním pásem (nutno aby dítěti 
při pohybu v terénu nepadal) s úložným prostorem cca 6-7 litrů. V batůžku nosí děti 
dopolední svačinku, pití, kapesníčky, pláštěnku a náhradní prádlo. Prosím dejte dětem do 
batůžku pytlík (nejlépe látkový) na poklady. 

o gumáky  

o pokrývka hlavy 
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Jaro  

o gumáky 

o nepromokavá bunda, kalhoty 

o čepice či kšiltovka 

o teplé oblečení ve více vrstvách 

o náhradní boty na přezutí 

Léto 

o Pevná prodyšná obuv, ne sandály 

o Triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, větrovka 

o Klobouček či kšiltovka 

Podzim 

o Teplé oblečení ve více vrstvách 

o Náhradní obuv 

o Nepromokavé kalhoty, bundu, čepici 

o Gumáky 

Zima 

o Funkční spodní vrstva - ideální jsou přírodní materiály jako merinovlna a hedvábí, popř. 
termoprádlo. Uplatňují se skvěle jako vnitřní vrstva nejbližší tělu. Klíčovou úlohou této vrstvy 
je odvádět vlhkost pryč od pokožky. I když se dítě zpotí, vlněné prádlo hřeje dál. Vlna má také 
samočistící schopnost a nepáchne. Místo punčocháčů raději vlněné spodky (v případě 
mokrých bot si dítě vymění jen mokré ponožky a nemusí se svlékat celé) 

o Triko s dlouhým rukávem – dostatečně dlouhé, aby se dalo pohodlně zastrčit do kalhot a při 
předklonění či dřepnutí dítěte se nevytáhlo z kalhot 

o Střední, zateplovací vrstva - jejím úkolem je vytvořit vzduchový prostor mezi pokožkou a 
izolační vrstvou. Pomůže vašemu dítěti udržet optimální tělesnou teplotu. Vděčnými kusy 
oblečení jsou vlněné svetry a fleecové mikiny. Při velkém chladnu je vhodné vrstvit více 
slabších zateplujících vrstev. 

o Vnější, izolační vrstva - nepromokavé a prodyšné kalhoty s laclem, k tomu teplá prodyšná 
bunda. Za deště se sněhem taktéž nepromokavá. Prosíme kontrolujte, zda dobře fungují 
zipy!  Overaly prosím ne. 

o Kalhoty s laclem zapínáme přes bundu, dítě si lépe může dojít na záchod. 
o Na hlavu nejlépe kuklu, popř. vlněnou čepici a nákrčník. Na rozdíl od šály se nikam neplete 

a tak nehrozí nebezpečí zachycení za větve apod.  
o Dostatečné množství rukavic, nejméně troje, z toho aspoň jedny nepromokavé. Je vhodné 

mít prstové rukavice (vlna), ve kterých se dětem dobře hraje, ale je nutné mít i palčáky, 
které mnohem lépe zahřejí. Prosíme, vybírejte rukavice tak, aby si je dítě dokázalo alespoň 
částečně nasadit samo, anebo aby šly dobře oblékat. Pokud se špatně oblékají už doma, 
tak se nám je v terénu s promrzlými prsty nepodaří správně obléknout. Palčáky jsou 
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vhodné se zipem nebo širokým návlekem přes rukáv. Ideální jsou alespoň jedny rukavice 
dlouhé od zápěstí až téměř po loket. 

o Boty – dalo by se říct nejdůležitější část výbavy. Vhodné jsou goretexové (nepromokavé), 
vysoké. Musí mít dostatečný nadměrek jak do délky tak i do šířky, aby byla noha dobře 
prokrvená a nemrzla. Do bot by mělo jít dát dvoje ponožky, jedny tenké a druhé vlněné. 
Dbejte na správnou velikost bot, z důvodu tepelného komfortu je vhodnější bota o číslo 
větší a dostatečně široká! 

Jiný typ obuvi zvolíte do plískanic. Vhodné jsou zateplené gumáky či sněhule do mokra a 
břečky. Všechny druhy bot musí mít teplou výstelku a musí být nepromokavé. Ideálně 
protiskluzová podrážky.  

Na zimu a do deště velmi doporučujeme celoroční odlehčené gumáky Demar Mammut. Mají 
uvnitř kožíšek z beránka, který se dá v teplém období vyndat.  

Prosím průběžně boty kontrolujte zda do nich nezatéká a kontrolujte zda už děti z bot 
nevyrostly. 

o Ponožky – nezapomeňte na dostatek tlustých ponožek. Výborný materiál na ponožky je vlna, 
která hřeje i když je mokrá. Vhodné jsou i funkční materiály.  

5.2 Vybavení do jurty  

děti mají v jurtě svou krabici uloženou v polici, do které si uloží následující věci: 

 Přezůvky do jurty typu CROCS 

 Spacák (podepsaný) a polštářek, které využijí během odpočinku 

 Náhradní oblečení či jako oblečení na spaní: 2 ks spodní prádlo, 2 ks ponožky, 2 ks tepláky, 2 
ks tričko s dlouhým rukávem, mikina. Podle potřeby plíny. 

Každý týden na konci docházky (ve středu a v pátek) si rodič odnese krabici domů. Co je potřeba 
vymění a doplní.  

5.3 Ostatní 

o REPELENT proti klíšťatům 

Nastříkejte dítě repelentem dle svého uvážení, než vyrazíte do školky a pořiďte ještě jeden 
náhradní do krabice do jurty. Je možné taky dítěti dávat náramky proti klíšťatům. 

o OPALOVACÍ KRÉM 

Doporučujeme namazat dítě doma opalovacím krémem s faktorem 30.  

 

6. Stravování 

 Náklady na stravu činí 60 Kč na dítě za den.  

 Stravné se platí vždy k prvnímu dni v měsíci.  

 DLK Vrabčí hnízdo zajišťuje oběd a odpolední svačinu. Od oběda do odpolední svačiny také pitný 
režim. 

 Rodič zajišťuje dopolední svačinu a pití na dopoledne. 
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o svačinu a pití si dítě přináší do školky sbalené v batůžku.  
o Prosíme dávejte dětem na svačinu jídlo, které splňuje požadavky na zdravou stravu.  
o Prosíme, abyste dětem na svačinu nedávali sladkosti a jemné kupované pečivo. 
o Dále prosíme, aby součástí svačiny nebyly sušenky, chipsy a sladké pití.  
o Volte svačinu, která se dobře jí venku v terénu, z tohoto důvodu prosíme nedávejte na 

svačinu jogurty, pudingy ani přesnídávky, které je nutné jíst lžičkou. Přesnídávku můžete dát 
dítěti do plnitelných kapsiček.  

o Svačinu prosím balte dětem do svačinového boxu nebo nepromokavého látkového sáčku. 
o Svačinu prosím nebalte do alobalu, ani do mikrotenových a igelitových sáčků. Nechceme, aby 

po nás zůstával odpad. 
o Svačina nemusí být příliš velká, velikost volte podle zvyklostí vašeho dítěte. 
o Ke svačině přibalte dítěti podepsaný látkový ubrousek.  
o Pití dítěti dávejte do lahve nebo termosky, které je schopno samo otevřít.  
o V zimě dávejte dítěti teplý čaj  do termosky nebo lahve v termoobalu tak, aby vydržel do 

svačiny teplý.  

 Oběd je do školky přivážen firmou Zdravá vařečka. Oběd obsahuje polévku a hlavní jídlo. Podrobnosti 
o firmě je možné vyhledat na www.zdrava-varecka.cz 

o Oběd je dětem vydáván průvodci.  
o Jídelní lístek je ve školce k nahlédnutí. 
o Děti jedí oběd v chladném počasí v jurtě, v teplejších měsících venku u stolu.  

 V případě stravovacích omezení a alergií dítěte a je důležité informovat průvodce či koordinátorku.  

 U odpolední svačiny je pro nás základem kvalitní tmavý kváskový chléb. K chlebu se podává sezónní 
zelenina, máslo, med, zavařeniny a pomazánky. Chléb může někdy k svačině nahradit kaše, zdravý 
domácí koláč, domácí přesnídávka nebo ovoce. Ovoce se v létě se podává čerstvé, v zimě sušené, 
nebo zavařené. 

 K pití dáváme dětem vodu nebo neslazený čaj. 

 V případě, že má vaše dítě narozeniny, přineste do školky koláč bez cukru a bílé mouky.  

 Na slavnostech bude pohoštění zajištěno rodiči ve formě švédského stolu nebo pikniku. Každý 
donese podle své chuti to, co bude v jeho momentálních možnostech (například sladký či slaný koláč, 
domácí sušenky, pomazánku a pečivo, nakrájené ovoce, zeleninu, hummus)  
 

7. Zápis, přijetí a ukončení docházky dítěte do DLK Vrabčí Hnízdo 

7.1 Zápis dítěte 

 zápis do LK Vrabčí hnízdo probíhá na každý následující školní rok během dubna a května. O 
aktuálních termínech informujeme na webových stránkách a Facebooku.  

 dítě lze přihlásit i během školního roku 

 postup při přihlášení dítěte: rodič kontaktuje koordinátorku DLK Vrabčí hnízdo na e-mailové adrese, 
uvede jméno dítěte, rok narození, model docházky a kontaktních údaje (tel., e-mail) a eventuálně 
specifické nároky dítěte.  

7.2 Přijetí dítěte 

 Na přijetí dítěte do DLK Vrabčí hnízdo není nárok.  

 Přijetí dětí rozhoduje koordinátorka DLK, s přihlédnutím na:  

http://www.zdrava-varecka.cz/
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o Zralost dítěte pro předškolní docházku  

o Sourozenci – mají přednost  

o Kapacita DLK Vrabčí hnízdo a model docházky  

o Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině  

o Seznam čekatelů – tzv. náhradníci mají přednost  

 Oznámení o přijetí dětí probíhá v měsíci květnu. (Poznámka: Momentálně budeme oznámení o přijetí 
vyjadřovat v červnu a v červenci) 

 Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do DLK Vrabčí hnízdo, rodiče 
vyplní Smlouvu o péči (dále Smlouva), Přihlášku k členství ve spolku Spolu venku,z.s. (dále Přihláška), 
vše podepíšou a pošlou oskenovanou kopii elektronicky na email nebo doručí v originále osobně či 
poštou koordinátorce. Dále rodiče vyplní dokumenty, sloužící k uchování záznamu o dítěti v jeho 
portfoliu v DLK Vrabčí hnízdo – Evidenční list. 

 Koordinátorka sdělí rodičům přesnou výši členského poplatku, číslo účtu a variabilní symbol pro 
platbu. Rodič do 7. dnů po přihlášení se ke členství, uhradí členský příspěvek na 1 měsíc docházky. 

7.3 Ukončení docházky, změna docházky 

 V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorce 
emailem. Odhlášení je platné ode dne následujícím po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. 
Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek. Ode dne odhlášení již není možné si vybírat náhrady.  

 V případě, že chce rodič změnit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorce 
emailem. Změna je možná v případě volné kapacity. Změna je platná ode dne následujícím po 
posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu se platí stále členský příspěvek. 

 DLK Vrabčí hnízdo si vyhrazuje ukončit docházku dítěte při opětovném porušování Provozního řádu a 
Smlouvy.  

7.4 Adaptační den 

Přihlášení nových dětí v průběhu roku probíhá na základě individuální domluvy s koordinátorkou. Mimo 
akce, které DLK Vrabčí hnízdo pořádá pro veřejnost, je školka otevřena pouze přihlášeným dětem.  
Je možné si domluvit tzv. Adaptační den. Dítě přijde do školky s rodičem/rodiči do 8:45 a společně se 
zúčastní ranního kruhu a dopoledních aktivit. Před obědem oba odcházejí. Zodpovědnost za dítě zůstává 
po celou dobu na rodiči/zástupci dítěte. 
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8. Provozní příspěvek pro děti, přijaté do DLK Vrabčí Hnízdo 

Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku za docházku dítěte do DLK Vrabčí Hnízdo. 
Zřizovatel toto oznámí nejméně 2 měsíce před změnou zasláním emailem na adresu rodiče dítěte a 
oznámením na webových stránkách. 

8.1 Výše členského příspěvku – školkovné pro školní rok 2018/2019 

Výše členského příspěvku se počítá dle modelu docházky: 

5denní provoz (pondělí – pátek) 5600,- Kč/měsíc 

3denní provoz (pondělí – středa) 3900,- Kč/měsíc 

2denní provoz (čtvrtek – pátek) 3100,- Kč/měsíc 

Příspěvek se hradí 1 měsíc předem. Platbu je třeba uhradit bankovním převodem na účet 
2901414410/2010 nejpozději do 15tého dne předchozího měsíce. Např. do 15tého září je nutno 
uhradit příspěvek na říjen.  

8.2 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce 

 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní. 

 Cena je oznámena rodičům minimálně 1 týden předem prostřednictvím emailu. 

 Platba se hradí hotově před zahájením programu pedagogovi/koordinátorce. 

8.3 Dary 

Spolek Lesní klub Vrabčí hnízdo, jako nezisková organizace přijímá finanční nebo věcné dary, určené 
na podporu provozu DLK Vrabčí hnízdo 

možnosti darování 

 Bezhotovostním převodem na účet Spolku: 2901414410/2010 

 Finanční dar v hotovosti.  

 Věcný dar. Výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny.  

 zřizovatel vydá dárci potvrzení o přijetí o daru ve formě:   

o potvrzení o přijatém daru (dar do 5 000,- Kč)  

o darovací smlouvy (dary nad 5 000,- Kč)  

 dar v minimální výši 1000 Kč za rok, kdy dárcem je fyzická osoba nebo 2000 Kč za rok kdy dárcem 
je právnická osoba, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu.  

 darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad. 
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9. Docházka 

9.1 Omlouvání dítěte z docházky 

 Pokud rodič plánuje absenci dítěte, je potřeba toto oznámit nejpozději do 22. hodiny před dnem 
absence.  

 V případě nemoci dítěte, je potřeba jej omluvit nejpozději do 7.30 v den absence pomocí sms na 
telefon koordinátorky pro rodiče. 

 V případě dlouhodobé absence je nutno o ní informovat koordinátorku pro rodiče emailem. 

9.2 Náhrada docházky 

Náhrada omluvené docházky je možná po dohodě s koordinátorkou pro rodiče a to nejpozději do 90 
dnů ode dne nepřítomnosti dítěte. 

 

10.  Předávání a vyzvedávání dětí 

10.1  Předávání dítěte 

 Rodiče nebo jimi určení zástupci (iniciály zástupců musí být uvedeny v dokumentu Osoby zmocněné 
rodičem, který je přílohou Smlouvy) předávají dítě v době od 8.00 do 8.45 hodin v prostorách LK 
Vrabčí hnízdo pedagogovi či asistentovi pedagoga. V případě výletů či exkurzí bude předání probíhat 
na smluveném místě, o kterém budou rodiče informováni emailem či informací na nástěnce.  

 Dochvilnost při předávání dětí je žádoucí pro zajištění programu a provozu DLK Vrabčí hnízdo. Účast 
dítěte na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je důležitou součástí pedagogické práce 
s dětmi. 

 Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou 
pedagogovi DLK Vrabčí hnízdo. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním 
oznámením: „Předávám dítě“ a „Přebírám dítě“.  

 Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. 
dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.) Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit 
fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v DLK Vrabčí hnízdo.  

 Rodič či jím pověřená osoba předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a 
potřeby dítěte. 

 Pedagog může odmítnout převzetí dítěte do LK Vrabčí hnízdo, pokud na dítěti pozoruje nějaký ze 
symptomů uvedených v kapitole 3.5 

10.2  Vyzvedávání dítěte 

 Dítě vyzvedávají pouze rodiče nebo jimi určení zástupci, jejich iniciály jsou uvedeny v dokumentu 
Osoby zmocněné rodičem. 

 Pokud by jednorázově nemohl rodič nebo jím zmocněné osoby osobně vyzvednout dítě, rodič 
vyzvednutí třetí osobou telefonicky oznámí pedagogům DLK Vrabčí hnízdo s uvedením jména, 
příjmení, statusu v rodině a kontaktů.  Pedagog DLK Vrabčí hnízdo má právo ověřit totožnost  takové  



 

Stránka 14 z 17 

 

třetí  osoby a v případě jakýchkoliv pochybností v zájmu zdraví a bezpečnosti dítěte všemi legitimními 
prostředky ověřit oprávnění této třetí osoby vyzvednout dítě, její totožnost a vztah k dítěti. 

 Rodiče si vyzvedávají dítě v případě dopolední docházky od 13:00 do 13:15 nebo podle aktuální 
individuální domluvy,. V případě celodenního programu od 15.00 do 16:00. Zde také prosíme o 
dochvilnost. 

 Rodiče jsou informování ihned o zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo úrazu. V tomto případě by 
mělo být dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu.  

 Rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení) a dbá na kompletní stav 
oblečení v krabici, která je uložena v zázemí klubu.  

 Rodiče jsou při vyzvedávání informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, 
neshody) týkajících se jejich dítěte. Stejně tak jsou předány pozitivní informace o pokrocích dítěte. 

 Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené 
osobě. Po dobu přítomnosti rodiče v zázemí klubu zodpovídá za dítě rodič, nebo osoba zmocněná 
rodičem.  

 Během slavností a akcí, pořádaných v zázemí klubu nebo v lesním areálu, či jinde, také během akcí pro 
veřejnost nese za dítě zodpovědnost rodič, nebo osoba jím pověřená.  

 

11.  Spolupráce s rodiči 

 DLK Vrabčí hnízdo si klade za cíl maximálně podporovat spolupráci s rodiči a vytvářet aktivity, které 
podporují vzájemné vztahy mezi pedagogy a rodinami dětí a mezi rodinami navzájem. Komunitní 
způsob provozu je základem udržitelnosti klubu a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči mají 
pozitivní vliv na děti. 

 DLK Vrabčí hnízdo nabízí rodičům zapojení do provozu při práci s dětmi, pokud je jejich nabídka 
v souladu s myšlenkou lesních školek a umožňuje to momentální program a kapacita školky. 

 Rodiče se mohou podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, slavnostech, materiální 
výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.) 

 Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve školce emailem vždy 1x za týden v neděli večer. 

11.1 Rodičovské schůzky 

 Rodičovské schůzky se konají minimálně 2x ročně.  

 Termín bude oznámen 14 dní předem emailem. 

 Na rodičovských schůzkách seznamují pedagogové a koordinátorka rodiče o aktuálním dění, nabízí 
zapojení rodičů do chodu školky a zjišťují zpětnou vazbu rodičů na chod školky. 

 Do několika dnů po rodičovské schůzce přijde rodičům emailem zápis ze schůzky. 

 Rodiče se ve Smlouvě zavazují pravidelně navštěvovat rodičovské schůzky, nebo svou absenci řádně 
omluvit emailem, nebo pomocí sms koordinátorce pro rodiče. 
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11.2 Společné brigády 

 Rodiče se spolu s přáteli LK Vrabčí hnízdo na kultivaci a výstavbě zázemí podílejí vlastními silami 
během společných brigád. 

 Termíny brigád budou oznámeny týden dopředu 

 Ideální doba, kterou by měl rodič strávit prací na brigádách je 20 hodin za školní rok. 

 Pokud rodič nemá možnost podílet se na brigádách přispěje částkou 1000,- Kč sloužící ke kultivaci 
zázemí. 

11.3 Společné prožitky 

 Na slavnostech a jiných akcích DLK Vrabčí hnízdo chceme podpořit příjemný společný prožitek celé 
rodiny v rámci komunity. 

 Během roku s dětmi chystáme několik slavností, z nichž některé navazují na tradice našich předků, 
některé si vytváříme podle svých potřeb. Každá slavnost nám umožňuje probouzet hodnoty a ctnosti, 
které jsou v nás, jako je vděk, trpělivost, odvaha, schopnost odpouštět, střídmost a přijetí.  

 

12. Pedagogická koncepce DLK Vrabčí Hnízdo 

 12.1 Pedagogická koncepce  

 Náš pedagogický koncept vychází z myšlenek  lesních mateřských škol v severských zemích a v 
Německu. Spolupracujeme s fungujícími institucemi a patříme do stále se rozšiřující rodiny lesních 
školek v České republice.  

 Jsme aktivními členy Asociace lesních mateřských školek. Využíváme kurzů a seminářů pořádaných 
asociací. Navštěvujeme školení a kurzy v oblasti přírodní a intuitivní pedagogiky.  

 Jedním z pramenů, ze kterého vycházíme, je waldorfská pedagogika. Souzníme s nepostradatelností 
rytmu a řádu v životě dětí a také s vnímáním proměn přírody během roku. Inspiruje nás 
zpracováváním přírodních materiálů a využitím slavností, které reflektují dění v přírodě a tím se 
stávají nejen poučením, ale také prostorem pro setkání širší komunity rodičů. 

 Montessori pedagogika je nám blízká především proto, že vychází z reálných potřeb malého dítěte. 
Pedagog v tomto přístupu podporuje přirozený zájem dětí, pomáhá jim zafixovat si své návyky a řád, 
vyvářet si svůj vlastní názor. Z Montessori pedagogiky také pochází myšlenka připraveného prostředí, 
kterou se snažíme naplňovat v zázemí školky. Zaměřujeme se na rozvoj smyslového vnímání a nácvik 
praktických dovedností. Hlavní filozofií, kterou přejímáme, je vnímání sebe sama jako součást širšího 
celku.   

 Oslovuje nás také skautské hnutí a to především svou autenticitou ve výchově, ve které hraje 
důležitou roli příroda a potřeba vidět v každém dítěti dobrého člověka. Skautská výchovná metoda 
vychází z přesvědčení, že si člověk nové znalosti, dovednosti i postoje nejlépe osvojí na základě 
vlastních prožitků a zkušeností.  

 Nedílnou součástí rozvoje dětí je práce s bezpečným rizikem. Překonávání překážek, lezení na 
stromy, práce se skutečnými nástroji a využívání ohně  dětem umožňuje vytváření a upevňování 
důvěry v sebe sama a ve své schopnosti. Děti se tak učí reálně odhadovat hranice svých možností. 
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 Dáváme dětem prostor, aby si mohly volně hrát. V naší době se z dětství vytrácí volná hra a je 
nahrazována neustále organizovanou činností nebo v horším případě pasivním přijímáním zábavy. 
Volná hra učí děti sociálním dovednostem a rozvíjí jejich tvořivost a fantazii. Pobyt v přírodě a učení 
nápodobou děti také přirozeně vede k hodnotám, které naplňují lidský život.  

 Aby bylo dítě připraveno na školní docházku, musí mít především možnost pořádně se "vyhrát"! 

 V raném období života je pro člověka důležitý rozvoj fyzického těla, který je do 7 let velmi rychlý. 
Proto je v dětství tak důležitý pohyb, který souvisí s rozvojem myšlení a mluvení. Chůze vede 
k rozvoji oboustranné koordinace, která buduje most mezi pravou a levou hemisférou mozku. V lesní 
školce si děti hrají v členitém terénu lesa, denně chodí na procházky, jejich tělo tak postupně sílí a 
nabývá zdatnosti. 

 Záleží nám na tom, aby děti své první zapojení do kolektivu prožily v prostředí, ve kterém se cítí 
bezpečně. V lesní školce jim tento pocit dávají průvodci, kteří jsou trpěliví, pevní a důvěryhodní. 
Pomáhají nám v tom také rituály, které jsou našimi opěrnými body v průběhu dne a dětem umožňují 
vnímat plynutí času. Tvoříme malou skupinu vždy s minimálně dvěma průvodci a to nám umožňuje 
přistupovat k dětem individuálně. Nespěcháme, nesoutěžíme, program koncipujeme formou 
nabídky.   

 Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodinou. Rodiče ví o všem, co souvisí s chodem školky, souzní 
s jejími myšlenkami a scházejí se na společných akcích. Vzájemně se k sobě chováme s úctou a 
respektem. Toto společenství dává dětem pocit propojení rodinného života a života ve školce a 
dospělé obohacuje o nová setkání a přátelství. 

 Dětem prospívá také zdravé jídlo, které jim chystáme k obědu i svačině. 

 Důraz klademe na adekvátní odpočinek. Malé děti potřebují hodně spánku v klidném prostředí bez 
podnětů. Je běžné, že děti, které už doma odpoledne nespí, budou po programu v lesní školce opět 
vyžadovat více odpočinku.  

 Naše zázemí je skromné, ale útulné.  Děti se v něm učí ohleduplnosti k ostatním a péči o sebe a své 
okolí. Tvoříme hodnoty pro děti, které žijí ve 21. století, kdy se každý člověk musí zamyslet jak omezit 
svou spotřebu. Ve školce nenajdete plastové hračky, základ pro hru tvoří nalezený materiál, reálné 
nářadí a výtvarné potřeby. Nevytváříme zbytečný odpad. Šetříme vodu a energii. Kompostujeme a 
pěstujeme vlastní zeleninu a bylinky. 

 12.2 Pedagogičtí pracovníci 

  a) Etický kodex pedagoga Lesního klubu 

o DLK Vrabčí hnízdo má vypracovaný Etický kodex pedagoga lesní MŠ. Tento dokument je 
morálně závazný pro všechny pedagogy lesních MŠ.  

o pedagog ve vztahu k dětem  

- Pedagog zná a reflektuje potřeby dětí, respektuje jejich individuální odlišnosti a vytváří 
bezpečný prostor s jasnými hranicemi, ve kterém otevřeně a srozumitelně komunikuje.  

- Pedagog vědomě umožňuje dětem bezpečně riskovat a pracovat s chybou.  

- Pedagog vědomě směřuje k celostnímu rozvoji potenciálu dětí, je vzorem k nápodobě  

o pedagog ve vztahu k rodičům dětí  

- Pedagog si je vědom hranic profesních a osobních vztahů s rodiči a zachovává mlčenlivost o 
důvěrných informacích rodiny.  
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- Pedagog respektuje expertní roli rodiče k jeho vlastnímu dítěti a otevřeně a kompetentně s 
rodiči komunikuje. 

- Pedagog aktivně vytváří prostor pro spolupráci s rodiči. 

  b) Vzdělávání pedagogických pracovníků DLK Vrabčí Hnízdo 

Naši pedagogičtí pracovníci se vzdělávají v rámci škol, kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky LMŠ. 
Někteří pedagogové v DLK Vrabčí hnízdo vystudovali Pedagogickou fakultu, předškolní pedagogiku, nebo 
speciální pedagogiku.  

 

13. Pojištění 

DLK Vrabčí Hnízdo je pojištěn. Součástí smlouvy je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, 
pojištění majetku. 

 

14. Informace k GDPR 

 DLK Vrabčí hnízdo si je plně vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při shromažďování a 
dalším zpracování takových údajů, včetně obsahu, postupujeme v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb.  

 DLK Vrabčí hnízdo se zavazuje neposkytovat osobní údaje členů spolku Spolu venku, to znamená 
rodičů dětí přihlášených k docházce, ani údaje o svých zaměstnancích a dobrovolnících, třetí osobě.  

 Rodiče poskytnou DLK Vrabčí hnízdo Informovaný souhlas - písemné vyjádření zda 
souhlasí/nesouhlasí s pořizováním fotografií své osoby a svého dítěte. Toto vyjádření je 
samostatným dokumentem, který tvoří přílohu je Smlouvě. Rodiče mohou svůj souhlas/nesouhlas 
kdykoli změnit. O změně je nutné informovat koordinátorku emailem. 

16.  Revize provozního řádu 

 Zřizovatel si vyhrazuje právo Provozní řád LK Vrabčí hnízdo upravovat a doplňovat. 

 Rodiče jsou o změnách informováni nejméně 1 měsíc před změnou zasláním emailu na adresu rodiče 
dítěte. 

 Provozní řád je ke stažení na webových stránkách www.vrabcihnizdo.cz, nebo k nahlédnutí v zázemí 
DLK Vrabčí hnízdo. 

  

 

http://www.vrabcihnizdo.cz/

