PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍ ŠKOLKY LIŠÁKOVO
DOUPĚ
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1. ÚVOD
Platnost provozního řádu je ode dne 1. 1. 2020 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální
provozní řád bude umístěn v zázemí lesní školky a na internetových stránkách klubu
www.lisakovodoupe.com.
Od 1. 9. 2015 zahájila lesní školka Lišákovo doupě (LŠLD) jednodenní provoz v pondělí od 7:00 do
16:00 hodin s denní kapacitou max. 15 dětí. Celý den tráví děti a jejich průvodci venku, a to za
každého počasí. Příroda je moudrá učitelka, která vytrvale nabízí nepřeberné množství podnětů dětem
i dospělým. Od 1. 9. 2017 předpokládáme rozšíření provozu na tři dny v týdnu. Tento třídenní provoz
platí ke dni 1.1.2020.

1.1 Kontaktní informace
Zřizovatel:
VeseLESem, z.s.
IČ: 04394054
adresa: Mánesova 2005, 50801 Hořice
www.lisakovodoupe.com
email: katerina@lisakovodoupe.com

Provozovatel:
LESNÍ ŠKOLKA LIŠÁKOVO DOUPĚ
adresa: Mánesova 2005, 50801 Hořice
www.lisakovodoupe.com
Odpovědná osoba: Mgr. Nováková Kašparová Kateřina
tel.: + 420 605 485 373

2. PROVOZNÍ INFORMACE
2.1 Provozní podmínky
Lesní školka Lišákovo doupě působí v Hořicích v Královéhradeckém kraji na zahradě o výměře 2839
2
m . Na zahradě je k dispozici domek, který slouží dětem a průvodcům jako úložiště potřebných věcí
(např. výtvarné potřeby, nádobí, lékárna, náhradní oblečení, apod.) a jurta, která slouží dětem jako
zázemí v případě nepříznivého počasí. Zahrada je osázena ovocnými stromy, o které společnými
silami pečujeme. Na zahradě není přívod vody. Voda je do LŠLD dovážena čerstvá ve velkých
kanystrech tak, aby byly vždy dodrženy hygienické podmínky přiměřené tomuto typu zařízení. Toaleta
je na pozemku zajištěna formou suchého záchodu.

Harmonogram LŠLD je totožný s harmonogramem školního roku, jenž stanovuje MŠMT. V období
letních prázdnin předpokládá zřizovatel poskytovat péči o děti formou příměstských letních táborů.
LŠLD nezajišťuje péči o děti v době státních svátků a jarních prázdnin.
Účastí dítěte v Lesní školce Lišákovo dopupě rodič neztrácí nárok na rodičovský příspěvek.
Provoz lesní školky je každé pondělí, úterý a čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin.
2.2 Jak se přihlásit:
1. Přihláška
Vyplnění předběžné přihlášky na našich webových stránkách, případně při nástupu do LŠLD.
2. Platba
Při zápisu dítěte do školky zaplatí rodiče tzv. rezervační poplatek ve výši poloviny měsíčního
členského příspěvku. Při nástupu do školky pak pouze doplatí členský příspěvek do aktuální výše.
Na společném setkání rodičů a pedagogů bude oznámena výše měsíčního příspěvku dle vybraného
modelu docházky (1/ 2 / 3 dny v týdnu). Příspěvek je nutné uhradit nejpozději do 25. dne předchozího
měsíce. Pokud nebudou peníze na našem účtu v den nástupu dítěte do klubu, bude požadována
částka 800,-Kč/den za docházku hotově.
3. Nástup
V den nástupu musí být uhrazen členský příspěvek dle vybraného typu docházky. Rodič přinese
vyplněnou a podepsanou přihlášku a informace o dítěti.

3. FINANCE

Provoz od 8:00 do 16:00 hodin:
1 den v týdnu………..2.000,- Kč/za měsíc/
2 dny v týdnu………..2.500,- Kč/za měsíc/
3 dny v týdnu……… 3.500,-/za měsíc/
1 den nepravidelně………………......................800,- Kč
Účast dítěte v programu s doprovodem……300,- Kč/den (doporučujeme pouze v ojedinělých
případech)
Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši platby za docházku dítěte do LŠLD, které je
povinen nejméně dva měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit
na webových stránkách www.lisakovodoupe.cz.

Úhrady jízdného a vstupné na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Výši platby sdělí
pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají příslušnému pedagogovi při předání dítěte.
3.1 Dary pro lesní školku
VeseLESem, z.s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LŠLD.
Možnosti darování:
1. vkladem na účet spolku, a to buď pravidelným příspěvkem, nebo jednorázově;
2. věcným darem
Potvrzení o daru:
Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci doklad a následně zašleme či předáme dárci darovací
smlouvu, která poslouží jako účetní doklad. Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická
osoba a 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od
základu daně z příjmu.

4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO LESNÍ ŠKOLKY

4.1 Předávání dítěte
Provozní doba lesního klubu je od 8:00 do 16:00 hod. V případě potřeby lze provozní dobu upravit dle
zájmu rodičů a možností provozovatele.
Rodiče předávají dítě od 8:00 do 9:00 hod (viz. Rytmus dne) Předávání probíhá v prostorách LŠLD,
pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (v případě společných výletů, slavností, návštěv
kulturních akcí apod.).
LŠLD přebírá odpovědnost za dítě okamžikem podání ruky dítěte s pedagogem. Pokud dítě
nenavštěvuje odpolední program, předává pedagog dítě rodiči (či zmocněné osobě) v době od 12:30
do 13:00 hodin. Okamžikem podáním ruky dítěte a pedagoga končí odpovědnost LŠLD za dítě.
Při ranním předávání dítěte rodič informuje příslušného pedagoga o důležitých okolnostech spojených
se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o
okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu ve
školce. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz
dále v textu).
Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění plynulého běhu programu a provozu
LŠLD. Pokud rodiče bez omluvy nedodrží začátek programu, dítě nemusí být pro daný den
přijato. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí
programu.

4.2 Vyzvedávání dítěte
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo zmocněnými osobami je od 12.30 do 13:00 hod., resp.
od 14:30 do 15:45 hodin. po odpoledním programu. (viz. Rytmus dne)
Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte pro další dny programu LŠLD. Dochvilnost při vyzvedávání
dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy,
nedorozumění, potyčky, vyjmutí klíštěte, apod.) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení
zdravotního stavu dítěte nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit
vlastními silami pedagogů lesní školky, musí být - po předchozím oznámení rodičům - dítě vyzvednuto
dříve.
4.3. Osoby zmocněné k převzetí dítěte
Rodič nebo jeho zákonný zástupce předá pedagogům před zahájením docházky písemný seznam
osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Tento seznam je možné aktualizovat průběžně tak, aby byla
zajištěna bezpečnost dítěte.
4.4 Omlouvání dítěte
V případě nepředpokládané absence dítěte v LŠLD, např. z důvodů onemocnění či z obdobných
vážných důvodů, je třeba dítě co nejdříve omluvit. V případě déletrvající absence je nutno na ni a
předpokládanou dobu trvání pedagogy telefonicky upozornit.
4.5 Náhrada docházky
Náhrady za dny, kdy dítě nemůže LŠLD navštívit, budou poskytnuty následující měsíc tak, že rodiče
po domluvě s pedagogem vyberou náhradní dny návštěvy dítěte v LŠLD. Pokud je dítě dlouhodobě
nemocné (déle než měsíc), taková situace se bude řešit individuálně s provozovatelem a následně
může být nabídnuta náhrada (snížení členského příspěvku v měsíci následujícím).

5. CHOD LŠLD

5.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu
Pravidla v zázemí školky jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu
školky. Do školky děti nepřinášejí hračky z domova. K dispozici jsou hračky z přírodních materiálů,
které rozvíjí dětskou tvořivost a fantazii. Les rovněž poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a
rozvoji všech kompetencí. Do LŠLD se nepřinášejí sladkosti a cukrovinky.
Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagogů jsou vítány v době, kdy se pedagog nevěnuje
dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách. Na začátku školního roku si děti
společně s pedagogem vytvoří pravidla, kterými se budou celý rok řídit. Nově přijaté dítě s nimi bude
1. den seznámeno. Pravidla jsou dále tvořena a zpřesňována během činnosti LŠLD. Jejich aktuální

verze je k nahlédnutí na nástěnce v LŠLD. Rodiče jsou vítanými pomocníky při tvoření těchto pravidel,
a to formou zpětné vazby pedagogovi nebo zřizovateli. Informace o změně pravidel či pravidlech
nových budou podávány na společných schůzkách, prostřednictvím nástěnky a na našich
internetových stránkách.
5.2 Lišákova lesní pravidla
Pravidla lesa jsou pilířem bezpečnosti, jež pomáhají pedagogům i dětem společně se pohybovat a
fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínána tak, aby se stala
přirozenou součástí společného fungování skupiny.
• Nasloucháme si.
• Chovám se ohleduplně ke všemu živému v lese - stromům, mechovým porostům, květinám,
broukům, apod.
• Odpadky si odnáším s sebou.
• Zůstávám na dohled průvodce. Vždy na průvodce vidím.
• Pokud mě někdo volá, vždy odpovím.
• Oslovujeme se jménem.
• Při cestě lesem čekám na předem domluvených místech.
• Při práci s nožem či pilou nechodím ani neběhám.
• Při hře s klackem dávám pozor, abych neohrozil/a ostatní.
• Při vzájemné zkoušce sil (boji) musí souhlasit obě strany. Naslouchám druhému, abych si
byl/a jistý/á, že se mu hra stále líbí.
• Větve nosím v úrovni pasu, abych neohrozil/a ostatní.
• Pokácené hromady stromů obcházím.
• Pokud mám chuť sníst nějaké lesní plody, poradím se nejdříve s průvodcem.
• Z lesa odcházím pouze s průvodcem, NE s jinými lidmi (ani se známými!).

5.3 Rytmus lesní školky
Rytmus dne
Denní program vychází z aktuálních dějů v přírodě a ve skupině dětí.
8:00 – 9:00 hod. Příchod dětí, volná hra, zatápění v kamnech či rozdělávání ohně
9:00– 9:15 hod. Ranní kruh – společné přivítání, zpívání písniček, říkadla, sdílení
9:15 – 11:30 hod. Pobyt v přírodě/vzdělávací činnost, svačina
11:30 – 12:00 hod. Návrat, osobní hygiena, převlékání (v zimě v tuto chvíli půjdou děti do
jurty)
12:00 – 12:30 hod. Oběd
12:30 – 13:00 hod. Úklid po obědě, vyzvedávání dětí, které jdou po obědě a příprava na
odpočinek
13:00 – 14:00 hod. Odpočinek/relaxace
14:00 – 16:00 hod. Odpolední program – jóga pro děti, výtvarné činnosti, péče o zvěř,…
14:30 - 15:45 hod. Vyzvedávání dětí
Do LŠLD může po předchozí domluvě přijít rodič s dítětem, které LŠLD pravidelně nenavštěvuje.

Rytmus roku
Rytmus roku v lesní školce vychází z přirozeného koloběhu v přírodě. Ve vzdělávacím programu
navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. 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.
5.4 Pedagogičtí pracovníci
Se skupinou max. 15. dětí na jeden den pracují 2 pedagogové. Na skupinku max. 8 dětí připadne 1
pedagog.
Po domluvě a souhlasu pedagoga se mohou programu účastnit další dobrovolníci (např. studenti
pedagogických a environmentálních oborů) nebo rodiče.
Pedagogové mají zkušenosti z prací s dětmi a zajímají se o aktuální stav a vývoj „lesních mateřských
škol“. Při práci s dětmi uplatňují zásady výchovného principu Respektovat a být respektován, prvky
environmentální výchovy a navazují na RVP PV. Pedagogové mají také kurz První pomoci.
Pedagogové se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. Další informace o našem týmu
najdete na našich webových stránkách.
5.5 Spolupráce a komunikace s rodiči
Chod LŠLD by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování školky je nedílnou
součástí její udržitelnosti. Spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí vhodné klima pro výchovu dětí.
Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě spolupráce a možnosti společných
prožitků (společné budování a zvelebování zázemí, rodičovské schůzky, slavnosti atd.).
Konkrétní nabídku možné výpomoci Vám sdělí osobně příslušný pedagog, nebo bude vyvěšena na
našich webových stránkách www.lisakovodoupe.com.
Rodiče se také mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných pro děti ze školky (příprava na slavnosti,
narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.). Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu
školky, rodič je vítán svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovně vzdělávacího programu.
Rodič může konzultovat cokoliv, co se týká jeho dítěte s pedagogem, a to formou krátkých konzultací
v určeném čase denního rytmu, nebo po osobní domluvě.
5.6 Stravování a pitný režim
Stravování se skládá ze 2 svačin a oběda.
Dopolední svačina
Dopolední svačinu zajišťují rodiče dětí. Do batůžku na dopolední program v lese je třeba sbalit láhev s
pitím, jak je dítě zvyklé. Do školky nenosíme cukrovinky.
Oběd

Dovezený oběd se skládá z polévky a druhého jídla. Cena oběda je 45,- Kč. Oběd bude dětem
podáván v zázemí školky.
Pokud dítě onemocní a má předplacený oběd, je možné si pro něj do školky přijít a odnést
v jídlonosiči.
Odpolední svačina
Odpolední svačinku zajišťují rodiče dětí, a to tak, že střídavě připravují pro celou skupinu jednotnou
svačinku.
Pitný režim
Každé dítě má vlastní láhev s pitím. Na správný pitný režim dohlíží pedagog.

5.7 Informace o zdravotním stavu dítěte
Rodič je povinen informovat pedagogy o důležitých okolnostech spojených se zdravotním stavem
dítěte, např. jeho alergiích, užívaných lécích apod (viz. Příloha A – Zdravotní stav dítěte). Rodič
informuje pedagogy také o závažných skutečnostech v rodině, které by mohly ovlivnit psychickou a
fyzickou pohodu dítěte.
Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích návycích
a dalších omezeních. Tyto informace rodiče poskytli při zápisu dítěte do lesní školky. Rodiče jsou
povinni neprodleně informovat LŠLD o změnách těchto údajů.
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto jevů:
· 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 (salmonelóza, žloutenka, neštovice, atd.)
Pedagog může odmítnout dítě do LŠLD přijmout pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný
kašel či zánětlivá rýma apod.)
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LŠLD (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.
Pedagogové jsou proškoleni v poskytování první pomoci a poskytnou v případě potřeby první pomoc
dítěti. Rodič podpisem přihlášky do LŠLD souhlasí s poskytnutím první pomoci jeho dítěti.

V případě nálezu klíštěte je klíště pedagogem vytaženo. Pedagogové nález zapisují do knihy úrazů a
oznamují jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinni informovat LŠLD o alergiích dítěte na bodnutí
hmyzem.
Očkování dítěte není podmínkou při přijetí dítěte k docházce do LŠLD.

5.8 Vybavení dětí
Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly děti dobré vybavení,
odpovídající aktuálnímu počasí.
Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí školky prostor na náhradní
oblečení, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.
Součástí vybavení dětí v lesní školce je:
dětský batůžek, doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem (dětem batoh nepadá z ramen)
batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím, kus karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, holiny, náhradní
ponožky či punčochy a kapesníčky
karimatka a teplý spacák pro odpolední odpočinek
VŠECHNY TYTO VĚCI BY MĚLY BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENY. NEBUDOU-LI OZNAČENY,
PEDAGOG NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU VĚCÍ.
Doporučení pro vybavení dětí do lesní školky:
ZIMA
Doporučujeme speciální krém na obličej do chladného počasí – například Měsíčkový ochranný balzám
Weleda, nebo Bioderma Cold Cream
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, do batůžku
větrovka nebo mikina, opalovací krém!
Při vlhkém počasí v podzimním a zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou
nepromokavé kalhoty a bunda, nebo pláštěnka. 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.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: S ohledem na častý pohyb v lese se oblečení může často zašpinit,
natrhnout apod. Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit.

