LESNÍ DĚTSKÝ KLUB LOŠOV

Provozní řád – Lesní dětský klub Pojďte ven
Provozní řád Lesního dětského klubu (dále zkratka LDK) Pojďte ven informuje o organizaci a provozu
LDK Pojďte ven a je nezbytnou součásH smlouvy mezi rodiči a zřizovatelem, zapsaným spolkem Pojďte
ven, IČ: 01466291, se sídlem Lošov č. ev. 99, 779 00 (dále jen „zřizovatel“). Rodiče děH registrovaných
k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LDK Pojďte ven seznámit nejpozději při podpisu
smlouvy o docházce dítěte do LDK Pojďte ven a jsou zavázáni se jeho ustanoveními řídit.
V době prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád
může vztahovat v omezené míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů jsou zveřejněny
v dostatečném předs\hu před jejich zahájením. Platnost od 1. 9. 2020.

1. LESNÍ DĚTSKÝ KLUB – ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1.

HLAVNÍ HODNOTY A PRINCIPY FUNGOVÁNÍ LESNÍHO DĚTSKÉHO KLUBU

Náš LDK Pojďte ven je úzce spjat s pobytem v přírodě. Přírodu vnímáme jako nekončící zdroj podnětů
a možnosH. Sama o sobě je příroda velkou učitelkou, která může naučit dě\ lépe vnímat sebe sama a
koloběh života. Dle myšlenkové koncepce lesních školek jsou učitelé průvodci, kteří pomáhají dětem
objevovat a poznávat svět kolem sebe prostřednictvím vlastních jedinečných zkušenosH. Dě\ jim
tykají a oslovují je křestními jmény. Práce s dětmi reﬂektuje změny v přírodě, počasí a střídání ročních
období a aktuální naladění děH, jejich zájmy, kvality, inicia\vu a potřeby.
Přirozený pohyb a poznávání světa skrze zákonitos\ přírody: Celoroční pobyt v přírodě je cestou
zdravého utváření osobnos\ a celkovému zdraví a odolnos\ děH. Dě\ se často inspirují ke hře různými
přírodními materiály nebo jevy, které v přírodě pozorují, Hm se zároveň učí přirozeným zákonitostem
přírody, planety Země. Péčí o přírodu dochází k rozvíjení pocitu zodpovědnos\ a sounáležitos\.
Otevřený prostor vybízí k pohybu, dě\ se učí orientovat v prostoru, odhadnout své síly a přizpůsobit
se členitos\ terénu, čímž zcela přirozeně procvičují hrubou i jemnou motoriku. Dě\ jsou v kontaktu
také se zvířátky (pes, kočky, na pastvinách koně a ovce).
Individuální přístup, rozvoj osobnos\ a vzájemný respekt: Menší skupina děH umožňuje dvěma
průvodcům uplatňovat zásadu individuálního přístupu, pracovat s dětmi na základě jejich zájmu,
mo\vace a jedinečných kvalit. Skupina má heterogenní charakter a funguje na principu dodržování
pravidel, která si stanovili její členové na základě předchozích zkušenosH a domluvách na tom, co je
podstatné. Pravidla se vztahují na slušné chování, pobyt v lese, ve městě i v zázemí klubu. Dě\ jsou
také vedeny k tomu, že v rámci skupiny je kromě rozvoje individuality potřeba hledat i společná
řešení, projevit pochopení pro ostatní, přizpůsobit se většinovému rozhodnuH, a respektovat
autoritu, která má v zájmu také bezpečí a pohodu celé skupiny.
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Vzájemná spolupráce s rodinami v rámci spolku Pojďte ven, z. s. i LDK: Komunitní způsob fungování
lesního dětského klubu je nedílnou součásH jeho udržitelnos\ a zároveň spolupráce a dobré vztahy s
rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu děH. Rodiče se stávají členy spolku podpisem Smlouvy o
docházce, podle svého zájmu se také mohou podílet na tvorbě koncepce, rozpočtu a dalším
rozhodování jako členové Rady spolku. Spoluúčast rodičů na chodu klubu je nezbytná - jelikož LDK
není rejstříkovou školkou, celoroční provoz klubu je hrazen především ze členských příspěvků rodičů,
v malé čás\ z dotací. Rodiče mají možnost vyjadřovat se k činnos\ spolku a jsou vázáni podílet se na
chodu věcí v LDK a potřebných ak\vitách (členské schůze, akce, brigády, materiální výpomoc…).
S rodiči je konzultován zdravotní i emoční stav děH (při řešení složitějších situací možnost setkání tzv.
tripar\ty – rodiče, dítě, zástupce školky). Plynulému chodu LDK napomáhá vzájemný respekt a
dodržování dohod. Podrobnější informace – Stanovy Spolku Pojďte ven.
Rodičovská schůzka: Program setkání připravuje LDK Pojďte ven spolu s rodiči, každý může přinést svá
témata. Pozvánku rozesílá LDK Pojďte ven nejpozději týden předem emailem. Pro oboustrannou
spokojenost a informovanost je dobré se zúčastnit – koná se 2x ročně (podzim, jaro).
Slavnost: Několikrát do roka se koná společná slavnost, jejíž program připravují dě\ společně s
průvodci. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.
Rodič má právo projevit připomínky k chodu, přispět svými náměty a nápady. Po domluvě mohou
rodiče přijít do klubu na den jako dobrovolní průvodci. Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné
problémy svého dítěte. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v LDK emailem, sms, na webových
stránkách nebo formou rodičovské schůzky. Záležitos\ spadající do kompetence průvodce řeší rodič
s průvodcem (průběh dne, chování dítěte,…). V případě, že jde o závažnou záležitost, nebo záležitost
organizačního, formálního či prezentačního charakteru, obrací se rodič na kontaktní osobu zřizovatele
– koordinátora (ﬁnance, náhrady, úrazy, sHžnos\, zdravotní speciﬁka dítěte apod.).

1.2.

PRAVIDLA NAŠEHO KLUBU (PŘÍKLADY):

Předpokládáme, že rodiče jsou s těmito pravidly v souladu a doma na ně navazují. Společné soužiH a
pravidla řešíme s dětmi přibližně 1 x za 14 dní na tzv. Indiánské radě.
Když někdo mluví, nasloucháme. Neskáčeme si do řeči. – Když mi něco vadí, řeknu to. – Škaredá slova
bolí. – Ranní kroužek je pro všechny. Můžu jej sledovat, pokud se nechci účastnit. – Houby, bobule a
rostliny, které neznáme, sledujeme pouze pohledem. – S kameny a klacky si hrajeme, ne však pro\
sobě. – K vodě chodíme s dospělým. – Když slyšíme své jméno, odpovíme. – Nůžky a nože používáme
v sedě a s vědomím dospělého. – Co si do lesa doneseme, to si také z lesa odneseme. – V lese se
chováme \še. – Živočichy, kteří nás neohrožují, necháváme naživu. – Vlastní hračky zůstávají doma.
Hračky ve školce uklízíme na své místo. – Pohybujeme se na dohled a na doslech od naší skupiny. –
Když jede auto, stojíme všichni na jedné straně a na trávě. - Zdravíme obyvatele Lošova. – Třídíme
odpad (máme na to barevné kontejnery). – Zastavujeme po sobě vodu a zhasínáme. – Klacky na hraní
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jsou tak dlouhé jako naše paže. – Když někdo spadne, pomůžeme mu vstát. – Do kaluží jen v
gumákách a s ohledem na ty, co jsou blízko mě. – U ohně jsme opatrní. Oheň pálí. – Říkáme „prosím“
a „děkuji“. – Přírodu máme rádi a chováme se k ní hezky. – V divadle jsme \še.

1.3.

PROSTORY A ZÁZEMÍ

Vnitřní prostory LDK: Prostory LDK jsou v přízemí domu v Lošově 99. Jedná se o šatnu, místnost pro
stravování či práci u stolečku a hernu/odpočinkovou místnost. Vytápění elektrickým kotlem, lze tedy
zde vysušit promočené oblečení či boty. V umyvárně je splachovací WC a pitná voda. V šatně dě\ mají
své háčky se značkou a jménem na umístění svrchního oblečení. V „námořnických“ bednách jsou
podepsané látkové sáčky s papučkami. Náhradní oblečení (taktéž podepsané!) je umístěno ve
skříňkách v prostorách školky. Kuchyně: LDK má k dispozici samostatnou kuchyň, kde se připravují
obědy a svačinky pro dě\.
Vnější prostory LDK: Před klubem je zbudován zastřešený přístavek se stolečkem a lavičkami, lanové
houpačky a dětské pískoviště, dě\ mají k dispozici také kola a odrážedla. Na břehu lošovské přehrady
má klub vybudovanou zahradu, tzv. pláž s teepee a ohništěm, záhony pro pěstování s dětmi,
bylinkovou spirálou, ovocnými keři a stromy.

1.4.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ LDK

Statutární zástupce (předseda spolku) – zaš\ťuje hospodaření Spolku, akce, přijímá zaměstnance.
Koordinátor – zajišťuje chod a provoz LDK, akce, komunikuje s rodiči, řeší náhrady a volnou kapacitu
LDK, přijímá dě\ do LDK, přijímá a zaškoluje zaměstnance, vede je po stránce pedagogické a
metodické, pracuje s dětmi jako průvodce.
Průvodci – zajištují svozy, věnují se dětem, připravují pro ně ak\vity, program akcí, domlouvají výlety,
akce.
Asisten\ průvodce – pomáhají průvodcům s ak\vitami a svozy, pečují o dě\.
Pracovníci kuchyně, úklidu – zajištují hygienické a krásné prostředí LDK (v této roli se většinou střídají
všichni výše uvedení pracovníci).

1.5.

ŽIVOTOSPRÁVA A PÉČE O ZDRAVÍ DĚTÍ

Stravování: Stravování probíhá v LDK formou dvou svačin a oběda. Dopolední svačina probíhá cca v 10
hod. a dě\ si ji nosí z domova. Rodiče jsou žádáni, aby svačinka byla zdravějšího rázu (bonbony do
školky nepatří), ideálně v omyvatelných obalech, abychom zamezili tvorbě zbytečného odpadu. V cca
12:30–13:00 následuje oběd připravovaný na místě pracovníkem kuchyně, který připravuje také
drobnou odpolední svačinu. Stravování je vegetariánské povahy. Oběd se skládá z polévky a hlavního
chodu. Po domluvě je možné přizpůsobit stravu dětem s bezlepkovou dietou či jiným speciﬁckým
omezením.
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Jídelníček je velmi pestrý, není však předem stanoven – důvodem je nakupování čerstvých surovin
v den vaření a také volba stravy dle počasí v daný den (osvěžující, zahřívající). Strava je však
zapisována. Dě\ mají možnost vybrat si z jídla, co mají rády – je jim prezentováno jako „bufet“,
z něhož si volí kombinaci, která jim vyhovuje. Jsou vedeny k tomu, aby jedly vždy alespoň trochu
polévky a poté druhý chod, ale porce si určují samy, učí se tak odhadnout, kolik snědí a nevyhazovat
jídlo (v případě, že nedojí zvolenou porci, dě\ jsou mo\vovány sníst ještě tolik lžiček, kolik je jim let).
Mají možnost neznámé jídlo předem ochutnat a rozhodnout se, zda jej chtějí.
Dě\ vždy pronesou před obědem básničku poděkování a průvodci dohlížejí na to, aby dodržovaly
správnou hygienu (umýt ruce) a také pravidla slušného stolování. V klubu také probíhá společné
vaření obědů na ohni či pečení perníčků, pizzy apod. Dě\ mají ke krájení připravené speciální nožíky a
škrabky. Vždy je kladen důraz na bezpečnost děH a hygienu. Dě\ samy odnášejí a oplachují použité
nádobí. Předpokládáme, že rodiče jsou s Hmto v souladu a doma na tyto postupy navazují.
V LDK probíhají také oslavy narozenin děH. Rodiče dítěte většinou připraví speciální pokrm (dort,
buchtu apod.) a fotograﬁe z předchozích let dítěte. Mají možnost účastnit se po domluvě společně
s dítětem odpolední oslavy cca od 14:45 do 15:15.
Pitný režim: Dě\ si nosí do klubu vlastní láhev s piHm. V zimním období je doporučována termoska,
která udrží nápoj teplý. Průvodci LDK dohlížejí na pitný režim děH a případné doplnění láhve. Klub
disponuje zdrojem pitné vody přímo v zázemí.
Odpočinek: Průvodci mají při ruce vždy karimatky, dě\ mohou odpočívat i během výpravy na
jednotlivých zastávkách. Po obědě mají dě\ možnost využít odpoledního odpočinku či spánku při
pohádce. K dispozici mají matraci, spací pytle a polštáře. Dě\, které již nespí, odpočívají u stolečku
s pohádkou, případně s kreslením. Možnost jít spát je konzultována s rodiči.
Otužování a čas v přírodě: Dě\ celoročně tráví nejméně 2/3 času venku, samozřejmě ve vhodném
oblečení. Zvyšuje se tak jejich fyzická kondice a posiluje se tak imunitní systém. Dě\ mají jedinečnou
možnost zaměřit se na vnímání potřeb vlastního těla a také se přirozeně otužovat při měnícím se
počasí. Výjimkou je velmi chladné počasí či horko, trvalý déšť či vítr, kdy se ak\vity dočasně přemisťují
dovnitř.

1.6.

VYBAVENÍ DĚTÍ A DOPLŇKY

Jelikož dě\ se většinu času pohybují venku, vhodné oblečení a doplňky jsou základem pro jejich
tělesný komfort a prevencí pro\ nachlazení či přehřáH. Rodiče berou na vědomí, že pobyt venku
obnáší ušpinění a zátěž pro oblečení (hry s blátem, vodou, lezení na stromy…).
Dě\ mají své oblečení na háčku v šatně (bundy), v podepsaném sáčku (papučky) a ve skříňce
(náhradní oblečení, nepromokavé oblečení, náhradní spodní prádlo a punčochy, pláštěnku). V LDK je
třeba mít za všech okolnosH pro dě\ k dispozici gumáky a funkční pláštěnku. Veškeré oblečení je třeba
mít označené nebo podepsané včetně bot a gumáků! Pokud v nich dě\ odejdou z LDK, je třeba je do
dalšího dne opět vrá\t, aby byly k dispozici pro případ vlhkého počasí. Dě\ s sebou do LDK nenosí
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sladkos\, hračky (kromě výslovně určeného dne, kdy mohou přijít s hračkami) a nebezpečné
předměty (nože, ostré předměty, sklo...).
PO CELÝ ROK – je třeba, aby dítě mělo batůžek s upravitelnou délkou popruhů, prsním popruhem a
reﬂexními prvky, náhradní oblečení, ponožky či punčochy v igelitovém sáčku, kapesníky, láhev na piH,
v zimě menší termoska, oblečení nejlépe voděodolné a prodyšné, funkční spodní vrstvy (vlna,
termoprádlo).
DO SUCHA A TEPLA – kotníčkové plné boty, prodyšné oblečení s dlouhým rukávem (ideálně z
přírodních materiálů), kšiltovka, klobouk nebo čepice pro\ větru/sluníčku, repelent, opalovací krém, v
teplých dnech sandálky na pobyt před školkou, vhodná je i obuv barefoot
DO ZIMY A MOKRA – více prodyšných vrstev (vlna/termoprádlo – ﬂeecová mikina, zateplené
nepromokavé kalhoty, nepromokavá prodyšná bunda), nepromokavé zateplené boty, dva páry rukavic
(jedny nepromokavé), náhradní teplé oblečení (rukavice, vlněné ponožky, čepice, nákrčník, kukla),
návleky
Zdravotní stav děH: Rodiče přivádí do LDK dě\ zdravé a mají povinnost informovat průvodce o
doporučeních pediatra (alergie, léky apod.). Všichni průvodci jsou vyškoleni pro poskytnuH základní
první pomoci a při úrazu ji bezodkladně poskytnou. Průvodci mají u sebe po celou dobu pobytu ve
školce i v terénu lékárničku. V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, vždy ihned informormují
koordinátorku LDK a zákonné zástupce dítěte. V LDK je vedena kniha úrazů, do které se všechna
zranění zapisují. Průvodci mají v mobilu uložena telefonní čísla na všechny rodiče. Dě\ mají vždy u
sebe v nepromokavém obalu kopii kar\čky zdravotní pojišťovny pro případ nutnos\ volat RZS.
Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu rodiče poskytli.
Rodič je povinen informovat o důležitých okolnostech spojených s dlouhodobým i aktuálním stavem
dítěte (dítě po nemoci, závažné okolnos\ v rodině – neshody mezi rodiči, nepřítomnost rodiče apod.,
uží léků). 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 oblas\ břicha, bolest při močení, vši, svrab či jiná infekční kožní
nemoc, v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.).
Rodiče jsou vždy povinni informovat o výskytu jakékoliv přenosné a infekční nemoci u dítěte, výskytu
vší apod., aby LDK mohl informovat ostatní rodiče o zaujeH opatření (jméno infekčního dítěte
ostatníim rodičům nebude sděleno). Průvodce může odmítnout dítě ráno do LDK Pojďte ven
přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (viz příznaky výše).
Pokud se projeví onemocnění během pobytu v LDK Pojďte ven (zvýšená teplota, zvracení, boles\
břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednuH dítěte. V akutních
případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. V
případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno. Průvodci nález oznamují při vyzvedávání
dítěte, místo je označeno lihovým ﬁxem.
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Infekční nemoci a očkování děH: Všichni rodiče jsou si vědomi, že v LDK za rozhodnuH očkovat
zodpovídají rodiče jednotlivých děH. V případě, že dojde v LDK k výskytu infekční nemoci, zejména
takové, na niž se vztahuje tzv. povinné očkování, bude LDK v zájmu zdraví děH a bezpečnos\
postupovat v souladu s doporučeními KHS (případně analogicky s pokyny pro MŠ) – tj. může dojít
k tomu, že ohrožené dě\ budou po dobu karantény muset zůstat mimo kolek\v nebo může zůstat
LDK zavřeno. LDK může vyžadovat od všech děH, které došly do styku s nakaženým dítětem, potvrzení
o bezinfekčnos\ od pediatra. S Hmto rizikem je třeba počítat, po dobu čekání na výsledky nebo
nucené karantény není možné vracet členské příspěvky.

1.7.

HARMONOGRAM ROKU A DNE V LDK

Provoz LDK je celodenní od 7:30 do 16:00 (v zázemí jsme od 8:00 do 15:15), celotýdenní, po celý
školní rok s výjimkou jarních a vánočních prázdnin a státních svátků. V červenci tradičně bývají
příměstské tábory, v srpnu je zavřeno.

1.7.1. DEN V LDK
7:25 sraz na první svoz, 8:05 sraz na druhý svoz
8:00–9:30 volná hra, práce u stolečku (pracovní listy, volná kresba), logopedie
9:30–10:00 ranní kruh (rozcvička, přivítání, mo\vace na celodenní projekt)
10:00 svačinka, 10:00–12:30 výprava do okolí
12:30–13:45 příprava na oběd (převlékání, hygiena) a oběd
13:45–14:15 odpočinek či spánek, čtení pohádky, klidné tvoření, pracovní listy
14:15–14:45 volná hra, tvoření (pískoviště, kola a odrážedla, tvorba z papíru, navlékání korálků či
přírodnin, výroba masek, dárků, taš\ček, apod.)
14:45–15:15 příprava na svačinu, svačina, případně oslava narozenin
do 15:15 vyzvedávání děH, odchod na autobus, 16:05 předávání děH na Hlavním nádraží.
Akce a ak\vity: 1 x měsíčně docházíme na představení pro dě\ v Divadle hudby v Olomouci. Dě\
chodí na výlety, do ZOO, do Muzea. Realizujeme také akce pro dě\ v rámci kola roku a přípravy na
významné svátky (Tříkrálové divadlo, Masopustní karneval, velikonoční přípravy, zdobení vánočního
stromku apod.), cca 1 x za 2 měsíce pořádáme Slavnost, které se účastní také rodiče děH (Svatý
Michal, vynášení Moreny apod.).

1.7.2. DŮLEŽITÉ MOMENTY DNE A JAK PŘI NICH POSTUPUJEME
Svozy s průvodci: Pro dopravu děH lze využít tzv. svozů s průvodci z hlavního nádraží. Je třeba dítě na
svoz mít předem písemně nahlášeno, jinak v případě neplánovaného překročení kapacity svozu nad 8
děH na 1 průvodce, nebo v případě komplikací při předávání, mohou být rodiče dítěte požádáni, aby
jej doprovodili osobně. Dě\ mohou nastupovat nebo vystupovat také na zastávkách na trase
autobusu – opět je třeba nahlásit se písemně předem. Ačkoliv LDK dělá maximum pro zajištění svozu
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pro všechny zájemce, není tato služba nárokovatelná a je možné nabídnout např. volné místo na
jiném svozu.
Předávání dítěte (ráno): Dítě předávají rodiče osobně nebo předem písemně informují průvodce,
pokud přijde místo nich zástupce.
Jede-li dítě svozem autobusem s průvodci: sraz je na hlavním nádraží v Olomouci před odjezdem
autobusu číslo 11 na stanoviš\ D, nejpozději 5 minut před odjezdem autobusu (tedy v 7:25 nebo
8:05). Dojde-li ke zpoždění některého z autobusů, informuje průvodce tel. či sms rodiče, kteří se
chystají někde přistoupit.
Zajištují-li rodiče vlastní dopravu děH: Rodiče kvůli bezpečnos\ parkují své auto před přehradou,
nikoliv před budovou školky, kde se mohou pohybovat dě\. Předávání dítěte probíhá od 8:00 do 9:00
v zázemí LDK Pojďte ven. Je možné se dohodnout s průvodci na jiném místě a čase předání dítěte,
avšak není možné, aby dítě čekalo samo (autobus s průvodcem může mít zpoždění). Po 9:00 již dítě
nemusí být přijato na denní program bez náhrady za oběd, není-li to předem domluveno. Je třeba,
aby dě\ před ranním kroužkem měly dostatek času se aklima\zovat.
V přítomnos\ rodiče za dítě zodpovídá rodič, dítě je předáno tak, že průvodce potvrdí předání
slovním potvrzením „Ano, beru si, přebírám si…“, nebo pokud rodiče čekají s dětmi u autobusu celou
dobu, pak přebírá průvodce zodpovědnost ve chvíi, kdy dítě nastoupí do autobusu.
Rodič při předávání dítěte sdělí průvodci důležité okolnos\ spojené se stavem dítěte (např. dítě po
nemoci, závažné okolnos\ v rodině apod.). Jedná se o okolnos\, které by mohly narušit fyzickou či
psychickou pohodu dítěte a dalších děH během pobytu v LDK Pojďte ven. Tyto informace lze
reﬂektovat tehdy, jestliže je také stručně sepíše formou sms (informace dlouhodobějšího charakteru
předává koordinátorovi, který informuje tým, záležitos\ konkrétního dne průvodci, který dítě přebírá).
Rodič předává dítě zdravé a dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte, jinak
jej průvodce nemusí přijmout! Jakékoliv informace o tom, co rodiče ze školky potřebují, kdo dítě
vyzvedne, kde má vystoupit, omluvenky apod. je třeba sdělit nejen ústně, ale poslat i přebírající
průvodci jako sms zprávu nebo papírek se vzkazem, případně koordinátorovi. Průvodce není povinen
si ústní sdělení při předání všechna pamatovat! Prosíme také, abyste nezatěžovali průvodce taškami
s věcmi děH, je povinnosH rodičů tyto věci do skříněk dopravit sami, s průvodcem je to třeba předem
dohodnout.
Vyzvedávání dítěte (odpoledne): Vyzvednout dě\ je možné v zázemí LDK v čase 14:15–15:15 hod, u
autobusu na hlavním nádraží v 16:02. Dřívejší vyzvednuH prosíme hlásit dopředu průvodci, který ráno
dítě přebírá, nutná i forma sms. LDK může vyzvat rodiče k předčasnému vyzvednuH děH v případě
nemoci, úrazu, zvýšené plač\vos\.
Při předávání děH plaH to, že rodič či jím autorizovaný zástupce si přebere dítě – slovy „Přebírám si…“.
Tato osoba nadále za dítě zodpovídá i ve skupině ostatních děH. Rodiče jsou informováni o závažných
událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmuH klíštěte, atp.) týkajících se jejich dítěte.
Důležité informace sdělujeme pouze stručně – jsme-li v zázemí, pak průvodci s ostatními dětmi
odcházejí na autobus a musí je ještě připravit, na nádraží již sami cestují domů.
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Je žádoucí, aby rodiče nejméně jednou týdně dítě vyzvedli osobně v zázemí LDK a při této příležitos\
zkontrolovali stav vybavení dítěte (skříňka) a případně doplnili náhradní oblečení v zázemí LDK.
Případně je na rodičích, aby si vedli evidenci toho, co dítě ve školce má a průběžně to doplňovali –
průvodci nemají prostor tyto věci sledovat a zároveň potřebují mít jistotu, že před výpravou budou
mít dě\ potřebnou výbavu snadno v dosahu.
Rodiče děH, které nejedou svozem, umožní průvodcům a dětem, které se na svoz chystají, hladký
odchod (pobíhající a křičící ostatní dě\ lákají ty, kteří právě odcházejí, k dalším hrám, a ne k přípravě).
Vstup rodičů do LDK a návštěvy: Pravidla v zázemí lesního dětského klubu jsou potřebná k zajištění
bezpečnos\ děH a k bezproblémovému chodu. Jelikož zázemí LDK není oploceno a je otevřené
rodičům, jejichž dítě školku navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se
skupina pod vedením průvodce mohla nerušeně věnovat společným ak\vitám.
•

Veškeré návštěvy v LDK musí být předem domluveny s koordinátorem. Všichni, včetně
pracovníka kuchyně, mají během dne svou práci a není možné předpokládat, že se budou
moci věnovat neohlášeným příchozím.

•

Rodiče v zázemí LDK respektují činnost skupiny pod vedením průvodce. Je žádoucí, aby se
přítomní rodiče po domluvě s průvodcem zapojili do ak\vit organizovaných průvodcem (ranní
kroužek, hra, tvoření…), je třeba, aby ak\vity nerušili například hlasitým rozhovorem,
telefonáty apod.

•

Pokud rodiče do školky něco přinesou, je to též domluveno předem.

•

Pokud rodič dobrovolně nabídne svou pomoc jako průvodce (např. 1 x měsíčně), řídí se
pokyny průvodců LDK a domlouvá se s nimi na ak\vitách. Za tuto pomoc děkujeme!

•

Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnos\ průvodců a případné řešení nedorozumění jsou
vítány v době, kdy se průvodci nevěnuje dětem (případně po předání děH) nebo na
společných schůzkách.

1.8.

VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O PŘEDŠKOLÁKY

1.8.1. ŠVP „CESTA PŘÍRODOU“
Přestože LDK Pojďte ven není rejstříkovou mateřskou školou, a zodpovědnost za vzdělávání tak nesou
především rodiče, má ucelenou poznávací koncepci. V pedagogickém programu navazujeme na lidové
tradice spojené s děním a koloběhem roku v přírodě. Též začleňujeme téma\cké celky vycházející z
environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání zaměřené
na rozvoj klíčových kompetencí. Každý měsíc tedy dě\ prožijí tema\cky sestavený celek z her,
písniček, říkadel, pohybových ak\vit, tvoření, výletů a poznávacích činnosH. Celé znění pedagogické
koncepce LDK je k dispozici jako Školní vzdělávací program „Cesta přírodou“. Program je inspirován
waldofskou i montessori pedagogikou nebo intui\vní pedagogikou.

1.8.2. PŘEDŠKOLÁCI
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Předškoláci jsou u nás vítáni. Setkávají se jedenkrát týdně ve skupince jim vyhrazené, kde rozvíjejí své
znalos\ a dovednos\, nejčastěji pomocí pracovních listů a jiných speciﬁckých výukových materiálů
(pexetria, knihy s úkoly, kar\čky s čísly a písmeny apod.). Dbáme na rozvoj grafomotoriky, sluchového
rozlišování i předmatema\ckých dovednosH, a to i při hrách během výpravy, vedeme dě\ ke
správnému špetkovému úchopu psacích potřeb apod. Jelikož však nejsme rejstříkovou MŠ,
nezajišťujeme výuku odpovídající běžné MŠ. Rodiče také musí své dítě přihlásit k individuálnímu
vzdělávání na některé z běžných MŠ (viz materiály Pojďte ven pro rodiče předškoláků).

2. PROCESY PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, ADAPTACE DĚTÍ, ZÁPIS
2.1.

ZÁPIS DĚTÍ DO LDK POJĎTE VEN

Kapacita skupiny na den je maximálně 16 děH (výjimka může nastat při současném přijímání
sourozenců). Se skupinou děH pracují vždy 2 průvodci.
Zápis děH do LDK Pojďte ven probíhá průběžně během školkového roku podle zájmu rodičů o
docházku a případných volných kapacit LDK Pojďte ven, a to u kontaktní osoby zřizovatele
(koordinátora). V případě, že aktuálně není volná kapacita, budou zájemci zapsáni do Pořadníku,
jakmile se kapacita uvolní, budou informováni.
Postup při zápisu – jednání se zájemci o docházku:
1. Rodiče zkontaktují koordinátora prostřednictvím e-mailu pojdteven@gmail.com, telefonicky,
případně si domluví schůzku v zázemí LDK Pojďte ven, Lošov č. ev. 99.
2. Rodiče vyplní Dotazník pro zájemce (může být zaslán e-mailem), v němž také informují o
požadovaném termínu zahájení docházky a jejím modelu, sdělí základní údaje o dítě\ a jeho
dopravě do LDK a s jakou mo\vací vstupují do LDK Pojďte ven.
3. Koordinátor rodičům domluví první bezplatnou návštěvu LDK spolu s dítětem – ideálně se
společně zúčastní alespoň čás\ výpravy se skupinou děH, seznámí se se zázemím LDK a
zodpoví potřebné dotazy. Tato návštěva slouží především k tomu, aby si rodič udělal
představu o chodu LDK a mohl se tak nejlépe rozhodnout, zda je klub pro jeho dítě vhodný či
nikoli. Tato návštěva může proběhnout v rámci Dne otevřených dveří. Dětem do 3 let je
doporučen Adaptační kurz.
4. PřijeH dítěte vyhodnoH tým LDK a koordinátor, v případě kladné dohody s rodiči dále již o
pořadí přijeH děH rozhoduje zaplacená kauce ve výši 4600, –, která slouží jako záruka zájmu o
místo v LDK a následuje podpis Smlouvy o docházce.
Orientační kritéria rozhodování o přijeH dítěte jsou: Připravenost dítěte na vstup do LDK (nutné
odplenkování, schopnost zvládnout pobyt bez přítomnos\ rodičů, zvládání pobytu venku v přírodě),
preferován je zájem o pě\denní či celoroční docházku, přijeH sourozence, vyrovnané složení skupiny,
soulad hodnot rodiny s hodnotami LDK.
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Před zápisem je žádoucí, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem, členskými příspěvky za docházku
dítěte do LDK Pojďte ven podle jednotlivých modelů docházky a se Stanovami zapsaného spolku
Pojďte ven, jelikož tyto dokumenty budou nadále pro obě strany závazné. Informace o vzdělávání děH
jsou sepsány ve Školním vzdělávacím programu „Cesta přírodou“.
2.2.

ADAPTACE DÍTĚTE NA POBYT V LDK

Příprava před nástupem: Rodiče jsou na nástup do školky předem připraveni – jsou informováni, že je
třeba počítat s adaptací děH nejen na nepřítomnost rodiče, společnost jiných děH a dospělých, ale
také na pobyt venku, mimo „4 stěny“, v měnícím se počasí, která chce svůj čas, zvláště u děH, které
nejsou na pravidelný pobyt venku mimo zázemí zvyklé. Záleží však vždy na konkrétním dítě\. Rodičům
děH do 3 let a tříletých děH je doporučeno absolvovat nejprve Adaptační kurz. Je vhodné, aby rodiče
již s předs\hem znali pravidla a postupy LDK, tak, aby jejich dodržování nebylo pro dítě zcela nové. Je
také potřeba, aby dítě bylo zvyklé na ranní vstávání, případně bylo připraveno na to, že ve školce mu
prospěje odpolední spánek, i když doma, při menší zátěži, již není nutný. Je vhodné se s ním postupně
učit postarat se o své věci, nosit batůžek, uvědomovat si své potřeby a komunikovat o nich. Rodiče si
musejí být jis\ svojí mo\vací a mít důvěru v tým průvodců.
Průběh nástupu: V prvních týdnech, nejdéle však po dobu 1 měsíce, je možné, aby se rodič
příležitostně účastnil programu společně s dítětem. Rodič musí respektovat pokyny průvodce a
pravidla skupiny a nesmí narušovat program. V případě, že se programu účastní rodič společně
s dítětem, nese odpovědnost za dítě rodič. V případě, že rodiče mají z reakcí dítěte dojem, že začátky
jsou pro ně velmi náročné, mohou požádat průvodce o sms informaci o průběhu dne, pokud nejsou
přítomni. Je však třeba brát v potaz, že průvodci jsou připraveni postarat se o dítě, které to potřebuje,
a vždy informují, pokud nastane během dne nějaká situace k řešení (dítě je plač\vé, vůbec se
nezapojovalo, došlo ke konﬂiktu mezi dětmi,…).
Nezpůsobilost k docházce do LDK: Ve výjimečném případě, že se dítě z důvodů nezralos\ nebo
výrazné míry problémového chování nedokáže ani po dodržení všech předpokladů výše (adaptační
kurz, podpora a spolupráce rodiče…) do skupiny zapojit, může nastat situace, kdy zaplaH rodiče pouze
měsíc, kdy dítě do školky docházelo. V takovém případě může být vrácena kauce nebo domluven
pozdější nástup.

2.3.

PLATBY A NÁHRADY

2.3.1. MODELY DOCHÁZKY
Podpisem Smlouvy je zároveň stanoven model docházky dítěte, jsou ustanoveny dny, kdy dítě
dochází, a jejich počet (např. 3 dny v týdnu, pondělí, středa a pátek). Výjimečně, v případě že to
umožňuje aktuální volná kapacita, může zřizovatel povolit docházku v jiných než stanovených dnech.
O změnu počtu dní (navýšení, snížení) je nutno písemně požádat s měsíčním předs\hem (např.
e-mailem) a její schválení (navýšení) závisí na volné kapacitě klubu.
Celotýdenní docházka: Dítě se účastní programu 5 dní v týdnu v době provozu LDK.
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Čtyřdenní docházka: Dítě navštěvuje LDK v předem stanovených 4 dnech v týdnu.
Třídenní docházka: Dítě navštěvuje LDK 3 x týdně v předem stanovených dnech.
Dvoudenní docházka: Dítě navštěvuje LDK 2 x týdně v předem stanovených dnech.
U všech modelů je počítáno s docházkou celodenní včetně oběda, poledního odpočinku a
odpoledního programu. Dítě není povinno účastnit se celého programu. Absence na některé čás\
programu však nezakládá nárok na slevu z členských příspěvků. Stravné je hrazeno zvlášť podle reálně
odebrané stravy za měsíc.
Výše příspěvků – viz Ceník aktuálních členských příspěvků Pojďte ven.
Příspěvky nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče děH,
které se akcí účastní. Kolik akce stojí, sdělí průvodce rodičům předem a rodiče ﬁnanční obnos předají
průvodci při předání dítěte.
Členské příspěvky se plaH na měsíc předem. Platba je splatná nejpozději k 20. dni měsíce
předcházejícímu měsíci, za který je docházka placena, na účet zřizovatele. Stravné se plaH vždy zpětně
podle počtu dnů docházky, nejpozději však do 15. dne měsíce následujícího.
V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu LDK (např. z důvodů nevhodného
oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů, atp.) nevzniká nárok na vrácení peněz.
Výjimkou jsou měsíc předem hlášené absence delší než 2 týdny, kde může být snížen příspěvek po
dohodě se zřizovatelem až na 50 % nebo dlouhodobé nemoci, kde lze přistupovat individuálně.

2.3.2. MIMOŘÁDNÉ SITUACE A UKONČENÍ DOCHÁZKY
Členské příspěvky jsou chápány jako příspěvky na celoroční chod Spolku a Lesního dětského klubu,
které jsou nutné pro jeho provoz, nikoliv jako samostatné každoměsíční platby. Odhlášení z docházky
je tudíž nutné provést nejméně 2 měsíce dopředu. V případě, že dojde k nenadálé situaci z vyšší moci,
kdy je LDK ze závažných nepředvídatelných důvodů dočasně uzavřen (nouzový stav, karanténní
opatření, povodně apod.), mohou členové spolku požadovat slevu až 50 % ceny příspěvku. Zřizovatel
může individuálně posoudit jednotlivé případy. Zřizovatel podniká veškeré potřebné kroky k obnovení
provozu LDK či zajištění náhradních služeb.

2.3.3. OMLUVY A NÁHRADY ZA ABSENCE
U omluvy provedené nejpozději jeden den předem do 17 hod je možné odhlásit stravné na další den
a zároveň je možné sjednat náhradu docházky, v případě, že to umožňuje kapacita LDK Pojďte ven, a
to nejpozději do 30 dnů. Pokud není možné vyčerpat do této doby náhradu nebo o ni rodič neprojeví
zájem, bude promlčena.
V případě náhlé nemoci nahlášené koordinátorovi do 8:00 lze téhož dne ještě odhlásit stravné. Jiné
důvody (např. jedeme k babičce, dítě\ se dnes nechce) nelze v tomto případě brát na zřetel.
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