Provozní řád

Lesní školka vMaliní

Úvod
Provozní řád LŠ vMaliní stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech
zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o organizaci
školky. Zřizovatelem LŠ vMaliní je vÚžasu z.ú., Zahradní 627, Velké Losiny IČ: 05706076,
statutární zástupce Bc. Renata Čechová.
Provozní řád je platný od roku 1.7. 2017 a je každým rokem upravován a doplňován. Je umístěn
na stránkách www.vuzasu.cz a rodiče dětí s ním byli seznámeni na první rodičovské schůzce dne
20.9.2021
Kontakt:
vÚžasu z.ú.
Zahradní 627, 788 15 Velké Losiny
IČ: 05706076
Bankovní spojení: 2601184844/2010 Fio Banka
Mobil: 606758410
www.vuzasu.cz
email: vuzasu@gmail.com
Místo LŠ vMaliní:
Poldry Nový Malín GPS: 49.9374275N, 17.0270792E
1. Obecné informace
1.1. Provozní podmínky
Začátek školního roku je od 1. září 2021 a konec 30. června 2022.
Provoz LŠ vMaliní neprobíhá během státních svátků a letních prázdnin. Za svátky nevzniká
nárok na vrácení školkovného.
V době letních prázdnin - měsíci červenci, bude školkový provoz probíhat v týdenních
odlehčených programech a v týdnu od 11.7. - 15. 7.2022 bude pro děti přichystán tábor s
příběhem.
1.2. Provozní doba je celodenní od 7:30 hod. do 16:30 hod. pondělí - pátek.
1.3. Kapacita skupiny je max. 16 dětí. Se skupinou dětí pracují dva průvodci, v případě
nepřítomnosti jednoho z nich zaškolený asistent.
1.4. Zázemí
Zázemím školky je jurta, která je vybavena dřevěnou zateplenou podlahou, kamny, kompletním
zateplením celého stanu a matracemi pro odpočinek dětí. Na pozemku se nachází technické
stavby – sklad na nářadí a pomůcky, pilinová kompostovací toaleta, přístřešek na dřevo a stan s
konstrukcí „Ropucha 2“. Pozemek má ohniště, místo na modelování z písku, vyvýšené záhony,
broukoviště, hadoviště, čmelník, kamenné místo pro ještěrky a komposty.
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Vybavení jurty umožňuje pohodlné sezení dětí na zemi, uložení pomůcek a náhradního oblečení.
V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. V chladném počasí zde
probíhá odpočinek po obědě.
Kompostovací pilinové toalety se nachází 10 metrů od jurty. Jedna je opatřena dětským
prkénkem a schodkem. Dohled nad správným užíváním toalety.. V pátek probíhá desinfekce a
čištění odpadových nádob. Desinfekce toalet probíhá i dle potřeby během týdne
Voda je zajištěna každodenně přivezenými kanystry s čerstvou vodou plněnými z veřejného
vodovodu v domácnostech rodin. V chladném období průvodci připraví teplou vodu před
příchodem dětí ohřevem na plynovém vařiči nebo kamnech, přelitím do várnice s kohoutkem.
Pod várnicí je umístěno umyvadlo na odpadní vodu, která se vylévá dle potřeby. Tím je zajištěna
teplá tekoucí voda na mytí rukou.
Úklid zázemí zajišťují každodenně průvodci po předání dětí rodičům. Úklidy a údržba pozemku
většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na víkendových brigádách.
1.5. Zápis dítěte do školky
Probíhá průběžně zejména podle zájmu rodičů o docházku a případně volných kapacit LŠ
vMaliní, a to přes elektronickou přihlášku na www.vuzasu.cz
Před nástupem do LŠ vMaliní doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem
včetně platebních podmínek a se Vzdělávacím plánem LŠ vMaliní – Rok vMaliní na webu.
1.6. Přijetí dítěte do školky
V případě, že není kapacita plná, lze přijmout dítě, které má zájem do školky chodit, je starší věku
tří let, je samoobslužné v oblékání, svlékání a stravování.
Po zkušebním týdnu a domluvě je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.vuzasu.cz a
okamžitě zaplatit částku za měsíc, ve kterém dítě nastupuje.
1.7. Zkušební týden
Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt ve školce, nabízíme zkušební týden, kdy se
může dítě i s rodičem (po domluvě) účastnit programů, vycházek a společného stravování.
Předem je potřeba domluvit termín a zaplatit poplatek 1500,- Kč za 5 dní. V případě, že během
týdne zjistíte, že školka nevyhovuje požadavkům dítěte, je tato částka nevratná.
2. Finance
Školkovné ve škol. roce 2021/22: 5500,-Kč /měsíc /dítě
sourozence

nebo 4500,- Kč/za každého

Termíny plateb: měsíc předem vždy do 25. v měsíci – platby probíhají na účet
2601184844/2010, do poznámky napište jméno dítěte
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Školkovné nezahrnuje stravné.
Školkovné nezahrnuje úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče
dětí, které se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí průvodce rodičům předem (ústně, SMS zprávou
i emailem) a rodiče finanční obnos zaplatí hotově po uskutečněné výpravě.

3. Strava
Děti si přinášejí do školky dopolední svačinku a pití ve vlastních nádobách – v chladném počasí –
termosky. Všechny nádoby jsou řádně podepsány.
Vše připravit samozřejmě tak, aby dítě bylo schopno obsloužit se samo. Obaly od potravin si děti
odnášejí v krabičce zpět.

Teplý oběd školka neposkytuje. Vždy je na rodičích, kdo z nich oběd zajistí. Jedenkrát v týdnu si
děti oběd připravují s průvodci samy (středy).
Školka zajišťuje pitný režim v souladu s počasím a odpolední svačinku (vybíráme 100,-Kč/týden).
4. Předávání dětí do školky, vyzvedávání a omlouvání dětí
4.1.

Předávání dítěte

Provozní doba školky je od 7:30 do 16:30 hod.
Rodiče nebo jimi zvolení zástupce předávají dítě od 7:30 do 8:30 hod. v zázemí školky
vMaliní. Rodič předává dítě dostatečně vybaveno s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.
Taktéž informuje o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (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 ve školce.
V případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí školky, může být
způsob předání dětí předem dohodnutý jiným způsobem. Tento způsob je oznámen rodičům vždy
předem SMS i emailem.
Průvodce předává odpovědnost za dítě rodiči nebo jeho zástupci ve chvíli, kdy rodič
kontaktuje dítě na pozemku školky.
4.2. Vyzvedávání dítěte
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je po obědě od 13.00 13:15 hod. nebo po odpoledním odpočinku od 15:00 – 15:15 hod. nebo po odpolední
činnosti od 16:00 – 16:30 hod.
Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebného pro další dny programu a případně doplňuje
náhradní oblečení, které je uloženo v zázemí školky. Rodiče jsou informováni o závažných
událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, konflikty) týkajících se jejich dítěte.
4.3. Omlouvání dítěte

email: vuzasu@gmail.com www.vuzasu.cz

Omlouvání dítěte z docházky lze emailem vuzasu@gmail.com či SMS zprávou na telefony
průvodců:
Lenka Krahulcová 792 318 072 nebo Marcel Minář 605 347 433

5. Bezpečnostní pravidla ve školce
Pravidla jsou dětem pravidelně připomínána, tak, aby se stala přirozenou součástí společného
fungování skupiny.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6.

Každá věc má své místo, po zapůjčení je vracíme zpátky.
Dáváme pozor na horká kamna.
V jurtě pouze chodíme.
Při jídle vždy sedíme.
Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření,
řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
Při výpravách čekáme na domluvených místech.
Bez dovolení průvodce nejíme nic nalezeného v lese.
Potřebu vykonáváme na místě určeném průvodcem.
Obaly od svačinek si dáváme zpátky do batohů a odnášíme.
Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny.
K přírodě se chováme s respektem a vědomím toho, že je domovem zvířat, stromů a
rostlin.
V zázemí školky jsou k dispozici hračky z přírodních materiálů, jenž rozvíjí dětskou
tvořivost. Les a louka poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a rozvoji všech
kompetencí a proto nemusí nosit hračky z domova.
Rytmus dne, týdne, měsíce a roku vMaliní

Pravidelný rytmus a řád je přirozenou potřebou dítěte, která mu přináší pocit bezpečí. Jde nejen o
pravidelné střídání spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i o opakování pohybu, zvuku, pohádky a
činností. Pracujeme s rytmem dne, týdne i roku.
Denní rytmus
● 7.30 – 8.30
příchod dětí
● 7.30 – 9.00
volná hra a činnosti dle vlastní volby
● 9.00 – 9.30
společná svačina a ranní čaj
● 10.00 – 10.30 ranní kruh společné přivítání, probouzení sluníčka,
průpověď dle ročního období, písničky, říkanky, tanečky, rytmické hry,
zalévání na záhonech, sypání ptáčkům - dle ročního období
● 10.30 - 10.45 příprava na výpravu – sbalení batohů, pláštěnek, kontrola oblečení dětí
● 10.45 – 12.00 objevná a zážitková výprava na louku, pole, k rybníku či do lesa,
vzdělávací činnost (sledování životních cyklů zvířat, rostlin, péče o přírodu) ,
volná hra (např. prolézačky z klád, stavění domečků z přírodnin, tvoření a práce se dřevem,)
● 12.15 - 12.30 návrat, hygiena, příprava na oběd
● 12.30 - 12.45 rituál před jídlem, společný oběd
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●
●
●
●

12.45 - 13.00 volná hra a činnosti dle vlastní volby, příprava na odpočinek
13.15 - 15.00 odpolední odpočinek, pohádka k danému období, předškolní příprava
15.15 - 15.30 odpolední svačina
15.30 - 16.00 dílnička v týdenního rytmu (práce se dřevem, hudebně-dramatická,
modelování, výtvarné a rukodělné činnosti, sportování s nářadím)

Týdenní rytmus
Děti zažívají střídání jednotlivých dnů v týdnu prostřednictvím pravidelných odpoledních činností
– dílniček.
●
●
●
●
●

Pondělí - práce se dřevem (základy opracování dřeva, výroba ze dřeva a pilin)
Úterý - výtvarné tvoření (malování, kreslení, plstění, tvoření z papíru a přírodnin)
Středa - modelování, tj. práce s hlínou, voskem, pískem a těstem (keramika, pečení,
na jaře a v létě zahradničení a hrátky s blátem)
Čtvrtek - hudebně pohybové hrátky (muzicírování, hry se zpěvem a tancem,
výroba hudebních nástrojů)
Pátek - sportování s nářadím, hry v přírodě, na přírodu, s přírodou

Měsíční rytmus
Děti vnímají proměny přírody v jednotlivém měsíci, náladu roční doby a navazují na lidové a
kulturní tradice konkrétního období. Z výprav si přinášejí přírodniny do zázemí školky. Každý
měsíc vyprávíme příběh nebo pohádku, která nese obraz roční doby a vystihuje rozpoložení
člověka v rytmu přírody. Každý měsíc se koná slavnost pro děti a rodiče vycházející tematicky z
procesů v přírodě i lidových tradic (blíže v rytmu roku).
Rytmus roku
Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu
pracujeme se čtyřmi obdobími a navazujeme na lidové a kulturní tradice spojené s děním a
koloběhem v přírodě. Začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy. Každé
období obsahuje tematicky sestavený celek her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a
aktivit zaměřených na poznání a hlubší prožitek dění v člověku i jeho okolí.
Podrobný popis je uveřejněný ve Vzdělávacím programu školky vMaliní na www.vuzasu.cz.
●

Období dozrávání – září, říjen
(Svatováclavská a Michaelská slavnost, Jablíčková slavnost, Slavnost stromů, Den
seniorů)
●

Období světel – listopad, prosinec, leden
(Martinská slavnost, Mikulášská slavnost, Adventní spirála, Stromeček pro zvířátka,
Slavnost mudrců, Hromnice)

●

Období probouzení – únor, březen, duben
(Masopust, Vynášení Moreny, Semínková slavnost, Velikonoce, Žabí a ptačí námluvy)

●

Období slunce – květen, červen, (červenec)
(Den matek a Den otců, Den Země, Otvírání studánek, Růžová slavnost – letnice,
senoseč, Svatojánská slavnost, Letní slavnost pro školáky)
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Průvodci školky
Se skupinou max. 16 dětí pracují dva pedagogové. Pedagogové mají zkušenosti v oblasti
předškolního a volnočasového vzdělávání a sdílí nadšení pro práci v lesní MŠ. Nejméně jeden
z nich má vysokoškolské vzdělání a má kompetence a vzdělání pro předškolní výchovu.
V nepřítomnosti jedno z průvodců se programu budou účastnit i dobrovolníci převážně z řad
rodičů, prarodičů nebo studentů.
Průvodci v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci pro zotavovací akce dětí a
mládeže a mají zdravotní průkaz pro manipulaci s potravinami. Při práci s dětmi se inspirují
waldorfskou pedagogikou, environmentální výchovou, zážitkovou pedagogikou a intuitivní
pedagogikou.
7. Spolupráce a komunikace s rodiči
Komunitní způsob fungování školky je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce.
Dobré vztahy s rodiči vytvářejí bezpečné prostředí pro výchovu dětí.
Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti
společných prožitků (rodičovské schůzky, měsíční slavnosti, brigády atd.)
Rodiče se mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace
atd.). Nabídka možné výpomoci je rodičům průběžně sdělována.
Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodič má právo svými podněty a
nápady přispívat k obohacení výchovného programu.
Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.
Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde o
záležitosti týkající se organizace, formálních záležitostí či jiných skutečností obrací se na
ředitelku vÚžasu buď osobně, emailem či telefonicky.
Rodičovská schůzka: Program setkání připravují průvodci společně se zřizovatelem. Každý
rodič může doplnit svá témata. Pozvánka je posílána 14 dní před termínem a rodiče jsou povinni
se pravidelných setkání zúčastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti.
Rodičovská schůzka se odehrává přibližně 2x za rok, dle potřeby.

8. Doba odpočinku
Odpočinek po obědě je v čase od 13.00 do 15.00 hod. Během něj děti spí. Děti, které neusnou,
jdou s druhým průvodcem na odlehlé místo a věnují se odpočinkové činnosti. V letních měsících
mohou děti odpočívat venku. V zimě se děti na odpočinek uchylují do vnitřních prostor zázemí.
Děti jsou z domova vybavené vlastním spacákem a polštářkem. Tuto výbavu používají během
odpočinku a nechávají v odpočinkové místnosti.
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V čase odpočinku probíhá některé dny pro děti od 5 let předškolní příprava.
9. Zdravotní stav dítěte
Rodič je povinen informovat o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě
po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj
zpozorujete některý z těchto symptomů:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

zvýšená teplota
kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
bolest v uchu
bolest v oblasti břicha
bolest při močení
vši
v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)
Průvodce může odmítnout dítě, pokud usoudí, že dítě má výše uvedené symptomy.
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve školce (teplota, zvracení, bolesti břicha
apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech
bude zavolána rychlá záchranná služba a rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodcem. Průvodci oznamují o úrazu
či odstranění klíštěte při vyzvedávání dítěte.
Lékárnička je umístěna v jurtě vpravo od vchodu a každý z průvodců je vybaven malou
lékárničkou první pomoci.
10. Vybavení a oblečení dítěte pro pobyt ve školce
10.1. vybavení na dobu odpočinku: spacák, polštářek, plyšák(nemusí být), povlak na velký
polštář
10.2. vybavení v síťovce v jurtě – náhradní oblečení přízpůsobené ročnímu období, ideál
komplet oblečení – ponožky, spodní prádlo, tričko, tepláky, mikina, vrchní bunda, pletené silné
ponožky místo papučí
10.3. Vybavení na každý den s sebou - batůžek s nastavitelnými popruhy a prsním pásem a v
něm: dopolední svačinku v podepsané krabičce, pití v neskleněné lahvi nebo termosce (případně
v termoobalu), pláštěnku, kapesníky, mladší děti spodní prádlo

10.4. Oblečení

Základem oblékání je cibulovité vrstvení (lépe více vrstev než jedna tlustá).
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Prosím počítejte s tím, že děti si budou chtít pobyt venku užít a my jim v tom nebudeme bránit.
Vybavte je tedy takovým oblečením, u kterého nevadí ušpinění či případné poškození.
Všechno oblečení je nutné mít podepsané pro lepší orientaci průvodců.
Podzimní a jarní varianta
V tomto přechodném období se počasí a teplota během dne může velmi lišit. Základem jsou
dobré nepromokavé boty – trekového, pohorkového typu. Při hodně deštivém počasí se děti
přezouvají do holínek. V teplejších dnech obvykle stačí tričko (thermo nebo bavlněné), tepláky
nebo plátěné kalhoty a mikina. V chladnějších a deštivých dnech je vhodné přes tepláky obléct
nepromokavé pogumované kalhoty (lacláče typu Kik, Tchibo apod.) oblečené přes nepromokavou
bundu (kvůli usnadnění vysvlékání při potřebě).

Zimní varianta:
V zimním období je důležitá teplá pevná a hlavně voděodolná obuv, nepromokavá bunda
popřípadě pláštěnka, nepromokavé kalhoty, čepice a rukavice (v batůžku náhradní rukavice a
ponožky). Nahoře i dole by měly děti mít systém nejméně tří vrstev – tzv. cibulové vrstvení. První
vrstva funkční prádlo, druhá vrstva fleece nebo vlna nebo oboje (ve vlně se děti tolik nepotí a lépe
větrá), třetí vrstva nepromokavá izolující. Bavlna není pro toto počasí vhodným materiál, když se
dítě zpotí, zůstane prádlo mokré a na tělíčku studí.
Letní varianta
V teplejším počasí, kdy teploměr ukazuje 15 a více stupňů doporučujeme pokrývku hlavy –
kšiltovka, čepeček atd. Oblečení do lesa může mít dlouhý rukáv i nohavice z důvodu ochrany
před klíšťaty a případnými odřeninami. Doporučujeme lehké a vzdušné materiály. V lese je i při
vysokých teplotách chládek a tak dlouhé rukávy a nohavice z lehkého materiálu poslouží jako
izolace. Obuv by měla být pevná a uzavřená. Při chladnějším počasí je dobrá ještě fleecová
mikina, šusťáková bunda a šusťáky nebo tepláky.

Platnost dokumentu od 1. září 2021

Sepsala: Renata Čechová, ředitelka
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