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Provozní řád Lesního klubu Vlčí máky (dále jen LK Vlčí máky) stanovuje formu organizace, 
upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový 
přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a 
zřizovatelem, zapsaným spolkem Z města do lesa z.s. Rodiče dětí registrovaných k docházce 
jsou povinni se s Provozním řádem LK Vlčí máky seznámit nejpozději při podpisu „Smlouvy o 
péči o dítě“ .  

Dítě, jeho rodiče, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se svobodně rozhodli vybrat si 
předškolní vzdělávání takové, které odpovídá jejich svobodné vůli. Z toho plyne, že každý ze 
zúčastněných se svobodně rozhodl dodržovat dohodnutá pravidla a povinnosti. Hrubé nebo 
opakované porušování provozního řádu může být důvodem k ukončení docházky či pracovní 
smlouvy. 
 

1. Popis činnosti LK Vlčí máky 
 
LK Vlčí máky je alternativou běžné mateřské školy pro děti od 3 do 7 let. Cílem je vytvořit 
bezpečné a podnětné prostředí pro děti v přírodě a místo pro setkávání rodičů s dětmi za 
účelem vytvoření inspirativního rodinného prostředí pro všechny zúčastněné. 
 
Děti se schází v místě zázemí LK Vlčí máky, pokud není s rodiči dohodnuto jinak. V případě 
výletů je možný sraz na jiném místě (o kterém budou rodiče včas informování e-mailem). 
 
Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. 

 

LK Vlčí máky nezajišťuje péči v době státních svátků ,omezeně pak v době letních prázdnin. 

 

LK Vlčí máky si vyhrazuje právo uzavřít provoz v případě extrémně nepříznivého počasí 
(povodně, mráz, smog apod.), a to až na 10 pracovních dnů. 

 

Docházka dítěte do LK Vlčí máky začíná po domluvě rodičů s koordinátorkou a po podpisu 
Smlouvy o péči o dítě v LK Vlčí máky a podpisu Přihlášky dítěte k docházce. 

 
Provoz LK Vlčí máky je celodenní od 8:00 do16:00 hodin. 

 

Kapacita skupiny na den je 15 dětí, které doprovázejí 2 průvodci.  

 

LK Vlčí máky při shromažďování osobních údajů a dalším zpracování takových údajů, včetně 
obsahu, postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 
101/2000 Sb. LK Vlčí máky neposkytuje osobní údaje zákonných zástupců ani údaje o svých 
zaměstnancích a dobrovolnících třetí straně. Zákonní zástupci poskytnou LK Vlčí máky 
Informovaný souhlas – písemné vyjádření se souhlasem/nesouhlasem pořizování fotografií 
své osoby a svého dítěte. Toto vyjádření je samostatným dokumentem. Svůj 
souhlas/nesouhlas mohou zákonní zástupci kdykoliv změnit. O změně je nutné informovat 
koordinátorku a podepsat nový Informovaný souhlas. 

 



2. Zázemí 
 
Místo 

- Zahrada na území Slezské Ostravy, p.č. 260 
 

Budova 
- Repasovaný kontejner (instalovace v průběhu školního roku 2020/2021) 
- Přístřešek u kontejneru – šatna (instalace v průběhu školního roku 2020/2021) 
- Separační toaleta 
- Hygienické zázemí 
- Zahradní domek 
- Plynové topení 

 
 
WC 

- Separační WC 
 

Les 
- Pobyt  zejména v okolí zázemí a přilehlém okolí. 

 
Zahrada 

- Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 850 m2. 
- Na zahradě je ohniště a jednoduché posezení, blátoviště, permakulturní záhony, 

bylinný záhon, místo pro pozorování volné přírody, stezka pro bosé nohy a jiné 
přírodní prvky. 

 

3. Hygienické požadavky 
 

3.1  Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
 
Ručníky máme látkové na jedno použití – každé dítě bere jeden ručník z čistě hromady, 
použitý ručník vloží do nádoby pro použité ručníky. 
 
Pereme v automatické pračce u služby týdne/dne. 
 
Spací pytle a karimatky jsou ukládány v zázemí. Údržbu zajišťují sami rodiče dětí minimálně 
1x měsíčně, případně dle potřeby ihned. 
 

3.2 Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 
 
Způsob a četnost úklidu a čištění: běžný úklid denně, desinfekce denně, větší úklid týdně a 
měsíčně. 
 



Snažíme se být maximálně bezodpadoví. Likvidace odpadů: Neroztříditelný komunální 
odpad je ukládán do jednorázových plastových pytlů. Třídíme papír, sklo, kovy a plasty. Bio 
odpad dáváme na školkový kompost.  
 

3.3  Zajištění vody 
 
Vodu odebíráme každý den čerstvou z jednoho řádu. Odběr zajišťuje služba dne/týdne.  
 

3.4  Režimové podmínky 
 
Didakticky řízené činnosti, volná hra a pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne 
formou individuální, skupinové či kolektivní práce průvodců s dětmi ve vyváženém poměru a 
se zřetelem na individuální potřeby dětí. Pohybové aktivity se odehrávají především v 
přírodě. Díky nerovnosti terénu a překonávání překážek přirozeně pomáhají správnému 
vývoji motoriky, rovnováhy, koordinaci pohybu a orientaci v prostoru. 
 
Většina programu probíhá venku za každého počasí (důležité je dobré oblečení)  od 8:00 do 
12:00 hodin po celý rok v lese či na zahradě klubu. Odpoledne po odpočinku si děti hrají na 
zahradě klubu. V silných mrazech či při jiných extrémech počasí slouží k zajištění tepla a 
sucha vyhřívané zázemí. 
 
Nápoje si děti nosí ve svých lahvích/termoskách připravené od rodičů. Děti během celého 
dne aktivně pobízí průvodci k tomu, aby pily. V případě, že vypijí svůj nápoj, průvodci jim v 
zázemí další pití připraví. Nápoje střídáme podle venkovní teploty (pitná voda, voda s 
citronem a čerstvými bylinkami, bylinné a ovocné čaje). 
 
Všechny děti odpočívají v časovém rozmezí od 13:00 do 15:00 hodin v zázemí lesního klubu, 
v letních měsících případně i na zahradě klubu. Každé dítě využívá k odpočinku vlastní 
označenou karimatku a spací pytel. Spací pytle ukládáme v zázemí. Údržbu zajišťují rodiče 
minimálně 1x měsíčně, podle potřeby ihned. Děti usínají, příp. odpočívají při čtení pohádky. 
Děti, které neusnou, odcházejí v letních měsících ven, v zimních si potichu hrají nebo se 
věnují řízené činnosti. 
 

3.5 Vybavení dítěte 
 
Děti tráví většinu času na čerstvém vzduchu. Venku pobýváme za každého počasí po celý 
rok. Děti mají outdoorové vybavení, které jim umožňuje zůstat v suchu a teple. 
Doporučujeme vrstvené oblékání (tzv. cibulový systém). Podle aktuálního počasí a 
pohybových aktivit dětí vrstvy odebíráme či přidáváme tak, aby dítě mělo optimální teplotní 
komfort. Starší děti učíme regulovat si množství oblečených vrstev, aby dosáhly teplotního 
komfortu. Rodičům doporučujeme, aby dětem oblékaly oblečení zejména z přírodních 
prodyšných materiálů (bavlna, merino/vlna, bambus, len...) či moderních outdoorových 
materiálů.  
 
Veškeré oblečení je nutné mít podepsané. Zajistíte tím rychlejší oblékání dítěte, což je 
nesmírně důležité v zimě a při mokru. 
 



Venkovní vybavení dítěte 
 
Celoroční: 

- Batoh s nastavitelnou délkou ramenních popruhů, s hrudním pásem, s dostatečným 
úložným prostorem (děti nosí v batohu svačinu, pití, kapesníky, náhradní oblečení, 
karimatku na sezení, pytlík na poklady z lesa,…) 

- Gumáky (ideální je mít i jedny náhradní v zázemí) 
- Pokrývka hlavy (kšiltovka, čepice) 
- Dostatek náhradního oblečení jak v batohu (stačí po 1ks), tak v zázemí (ve více 

kusech) – na pobytu v přírodě je nejdůležitější se udržovat v teple a suchu.  
 

Podzim: 
- Čepice 
- Teplé oblečení ve více vrstvách 
- Nepromokavé kalhoty a bunda 
- Rukavice podle počasí  
- Nepromokavá obuv a gumáky 

 
Zima: 

- Čepice (kukla) 
- Rukavice (vrchní nepromokavé, spodní pětiprsté, náhradní v batohu i v zázemí) 
- Funkční spodní vrstva (nejblíže tělu – tílka, trika, punčochy, ponožky z funkčních 

materiálů) 
- Střední zateplovací vrstva (vytváří vzduchový prostor mezi spodní a vrchní vrstvou – 

např. mikiny, svetry) 
- Vnější izolační vrstva (nepromokavé a prodyšné materiály – bunda, kalhoty) 

 
Jaro: 

- Nepromokavá obuv, gumáky 
- Nepromokavá bunda, kalhoty 
- Čepice 
- Teplé oblečení ve více vrstvách 
- Spoustu náhradního oblečení v zázemí a jedno náhradní oblečení v batohu 

 
Léto: 

- Kšiltovka 
- Trika podle počasí (s krátkým i dlouhým rukávem) 
- Mikina, větrovka 
- Tepláky, kraťasy 
- Prodyšné, ale pevné boty do terénu s uzavřenou patou a špičkou, ne typ huarache 
 

Vybavení do zázemí 

- Přezůvky typu CROCS – omyvatelné, osušitelné 
- Spacák a karimatka (obojí podepsané), případně polštář na spaní či nezvuková hračka 

na spaní 



- V boxu v zázemí – náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tepláky, trička, mikiny, 
kapesníky, obuv) 

- Hrnek (podepsaný) 

 

5.  ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK Vlčí máky 
 

5.1  Zápis dítěte 
 
Pokud má rodič zájem o zápis dítěte do školky, je vhodné si domluvit návštěvu v klubu, kde 
bude mít možnost podrobně se seznámit s naším programem, přístupem i průvodci. 
Dostane dostatek prostoru pro rozhodnutí, zda své dítě přihlásit. Zároveň s rodiči hledáme 
nejlepší cestu pro dítě, aby tuto zásadní změnu v životě co nejlépe přijalo. 
 
Zápis dětí na další školní rok probíhá zpravidla v jarních měsících. Aktuální informace 
uvádíme na webu vlcimakyostrava.cz, kde je také k dispozici přihláška. Pokud to kapacita 
klubu umožní, je možné přijímat děti v průběhu celého roku. V klubu vedeme pořadník 
zájemců o docházku. 
 

5.2  Přijetí dítěte 
 
Na přijetí dítěte do LK Vlčí máky není nárok. O přijetí dětí rozhoduje koordinátorka LK a 
průvodci na základě osobní schůzky. Sourozence přijímáme přednostně. 
 
Dalším kritériem je dosažení věkové hranice věku k datu nástupu (přednostně jsou přijímány 
děti starší) a délka docházky (přednostně jsou přijímány děti rodičů, kteří mají zájem o delší 
docházku). 
 
Poté, co zřizovatel oznámí rodičům rozhodnutí o přijetí, rodiče vytisknou, vyplní a podepíší 
Přihlášku ke členství ve spolku ve dvou originálech a předají je koordinátorce. Koordinátorka 
sdělí rodičům přesnou výši členského poplatku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. 
Rodič uhradí členský příspěvek na 1 měsíc docházky a to do 7 dnů po přihlášení se ke 
členství. Doplatek za druhý měsíc docházky uhradí rodič nejpozději do 15. dne měsíce, který 
je dva měsíce před měsícem docházky (např. školné za leden je nutno uhradit do 15. 
listopadu). 
 
Jistina - Na začátku školního roku (případně v průběhu, je-li dítě přijato), je třeba uhradit 
jistinu ve výši jednoho školného. Ukončí-li dítě docházku předčasně nebo sníží-li se četnost 
docházky na méně dní v týdnu, bude jistina použita k uhrazení rozdílu. Tedy pokud dítě 
ukončí docházku v průběhu roku, jistina v plné výši zůstává školce. Předčasný odchod či 
snížení dnů docházky v týdnu je přesto nutné hlásit dva měsíce předem. Tzn. v případě 
změny je nutné zaplatit původní výši školného. Jistinu vnímáme jako jasný závazek rodiče 
posílat dítě do školky po celý rok. Jistina propadnutá klubu je použita k vyrovnání schodku v 
rozpočtu vzniklého předčasným ukončením docházky. Jistinu prosím posílejte na číslo účtu 
1033253797/6100. Do předmětu k platbě uveďte jméno dítěte/jistina. Variabilní 
symbol: rodné číslo dítěte 



 

5.3  Adaptační den 
 
Adaptační den je den, kdy může do školky dítě přijít s rodičem a zúčastnit se dopoledního 
programu s dětmi a průvodci. Na adaptační den je nutné se předem přihlásit koordinátorce, 
tj. dohodnout přesný termín. Během adaptačního dne zodpovídá za své dítě sám rodič a 
plně respektuje pravidla provozu a denní program LK Vlčí máky. Průvodce v tomto případě 
nenese za dítě odpovědnost. 
 

5.4   Ukončení docházky, změna docházky 
 
V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost 
koordinátorce emailem na adresu vendula.micunkova@gmail.com. Odhlášení je platné ode 
dne následujícího po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu rodiče platí 
stále členský příspěvek. 
 
V případě, že chce rodič změnit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost 
koordinátorce emailem na adresu vendula.micunkova@gmail.com. Změna je platná ode dne 
následujícího po posledním dni dalšího kalendářního měsíce. Po tuto dobu rodiče platí stále 
členský příspěvek. 
 

6. Finance 
 

6.1 Výše členského příspěvku 
 
LK Vlčí máky je pouze pro členy spolku Z města do lesa z.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše 
členského příspěvku se odvíjí od počtu dnů v měsíci, kdy dítě navštěvuje LK Vlčí máky. 
 
Počet dní v týdnu                                   Cena za měsíc  
2 dny v týdnu                                           2 900 Kč 
3 dny v týdnu                                           3 900 Kč 
4 dny v týdnu     5 200 Kč 
5 dní v týdnu                                            5 900Kč 
 
 
V případě, že školné není uhrazeno včas, platí se poplatek z prodlení 5% z měsíční platby za 
každý týden prodlení. Upozorňujeme, že pokud není uhrazeno školné za jeden měsíc bez 
předchozí domluvy s koordinátorkou, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude 
dluh splacen. 
 
Platby v případě absence: 

- Absence kratší než 3 týdny: 100% měsíční sazby 
- Absence 3 týdny a déle na dohodě s koordinátorkou klubu 



Správní rok je rokem, pro který je určena částka členských příspěvků. Začíná 1. září a končí 
30. června. Rodiče platí stejnou částku po dobu celého správního roku (bez ohledu na 
svátky, prázdniny). 

Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku za docházku dítěte do LK Vlčí 
máky na základě vlivu vnějších okolností, například prodloužení dne apod. Povinností 
zřizovatele je oznámit změnu nejméně 2 měsíce předem zasláním e-mailu na adresu rodiče 
dítěte a oznámit ji na webových stránkách. 

 

6.2 Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce 
 
Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akce účastní. Ceny 
akcí sdělí průvodce rodičům s předstihem a to nejdéle jeden týden před konáním akce. 
Platba se hradí hotově před zahájením programu průvodci/koordinátorce.  
 

6.3 Dary 
 
Z města do lesa z.s. jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Vlčí máky. 
 
Možnosti darování: 
1. Vkladem na účet spolku. Číslo účtu: 1033253797/6100 
2. Finanční dar v hotovosti. 
3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle přesné nebo obvyklé ceny. 
 
Po obdržení daru zřizovatel vydá dárci potvrzení přijetí o daru. 
 

6.4 Brigády 
 
Práce na zvelebování společného prostoru (brigády) či podílení se na slavnosti. Rodiče jsou 
nedílnou součástí spolku LK Vlčí máky, proto je jejich zapojení se v podobě práce na 
zvelebování prostoru či podpora některé ze slavností nutná a povinná. Chceme vytvářet a 
kultivovat prostory lesního klubu společně. 
 

6.5 Školné a sleva na dani 
 
Nejsme organizace, která má ze zákona právo nárokovat si slevu na dani za školné. Není 
možné uplatňovat slevu na dani za umístění dítěte, tj. tzv. školné, vzhledem k tomu, že 
nejsme umístěni v rejstříku MŠ. 

7 Předávání dětí, vyzvedávání, omlouvání z docházky, náhradní docházka 
 

7.1 Předávání dítěte 
 
Provozní doba LK Vlčí máky je od 8:00 do 16:00 hodin. Rodiče předávají průvodci své dítě od 
8:00 do 8:30 hodin nejpozději. Předávání dítěte probíhá v místě LK Vlčí máky, pokud nejsou 
rodiče informováni jinak (např. výlety, slavnosti, návštěvy kulturních akcí apod.). Zřizovatel 



přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou průvodci 
LK Vlčí máky, tj. rodič a dítě se pozdraví s průvodci, rodič předá dítě a svým rozloučením 
dává najevo svůj odchod a "dokončené" předání dítěte. Je-li průvodce zaneprázdněn péčí o 
další dítě, rodič s předáním počká. 
 
Předání dítěte zpět rodiči či pověřené osobě probíhá stejným způsobem. Pokud rodič 
zůstává při příchodu na pozemku LK Vlčí máky, již nese sám za své dítě odpovědnost. 
 
Rodič při předávání dítěte informuje průvodce 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 ve školce. 
Rodič předává dítě dostatečně vybavené (oblečené) s ohledem na aktuální počasí a potřeby 
dítěte. 
 
Spolek rodičů Vlčí máky umožňuje služby komunitního hlídání dětí jako vstřícný krok 
zejména pro pracující rodiče. Pro tyto účely je zázemí (zahrada + WC + zahradní domek) 
zpřístupněna od 7:00 do 17:00 hodin. V tuto dobu (7:00 – 8:00 a 16:00 – 17:00) zodpovídá 
za děti osoba doprovázející. Ta je povinna se zapsat do docházky "Komunitní hlídání", kde 
zapíše své jméno, jména svěřených dětí a čas jejich příchodu/odchodu. Časy zpřístupnění 
zázemí lze v případě zájmu po dohodě upravit/prodloužit. Komunitní hlídání zajišťuje spolek 
rodičů Vlčí máky, tzn. pokud je někdo z rodičů ochoten mít dozor při komunitním hlídání a je 
zájem ze strany rodičů o komunitní hlídání, jde celá platba za komunitní hlídání rodiči, který 
komunitní hlídání zajišťuje. Platba za komunitní hlídání je nastavena za 150 Kč za ranní 
hlídání a 150 Kč za odpolední hlídání. Nezáleží na délce pobytu. 
 

7.2 Vyzvedávání dítěte 
 
Rodiče vyzvedávají své dítě mezi 15:00 a 16:00 hodinou. Pakliže dítě zůstává v zázemí školky 
po 16. hodině, platí pravidla viz komunitní hlídání (zápis do knihy "komunitní hlídání" a 
platba za komunitní hlídání). 
 
Rodič průběžně kontroluje stav vybavení a doplňuje jej dle potřeb tak, aby dítě mělo vždy 
dostatek oblečení na následující den. 
 
Rodiče jsou vždy informováni průvodcem o závažných událostech z průběhu dne ve školce 
(úrazy, vyjmutí klíštěte atd.) týkajících se jejich dítěte. 
 
V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte je rodič informován telefonicky a je vyzván k 
rychlému vyzvednutí dítěte. 
 

7.3 Omlouvání dítěte z docházky 
 
V případě nepředpokládané absence dítěte, např. z důvodů onemocnění či z obdobných 
vážných důvodů, je třeba dítě omluvit a to do 8:00 hodin formou SMS na číslo 720 759 844 
či emailem (vendula.micunkova@gmail.com) den předem do 18. hodiny. 
 
Plánovanou absenci hlásí rodič minimálně dva dny dopředu (např. lékař). 

mailto:vendula.micunkova@gmail.com


 
Na náhradu dne, kdy dítě chybělo, nevzniká nárok. V případě volné kapacity je možné si 
náhradu domluvit po dohodě s průvodcem. 
 

8 Provoz LK Vlčí máky 
 

8.1   Pravidla pobytu v zázemí klubu 
 
Pravidla v zázemí LK Vlčí máky jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k 
bezproblémovému chodu lesního klubu. 
 
Pravidla jsou dětem vysvětlována formou domluvy na začátku školního roku (nově příchozím 
v průběhu roku). Děti se na tvorbě pravidel spolupodílejí. Pravidla jsou dětem průběžně 
připomínána, tak aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny.  
 
Jsou to zejména: 

- Samostatnost při udržování hygieny (používání WC, mytí rukou, používání kapesníku) 
- Po dokončení činnosti uklidit prostor nebo hračku (nářadí) zpět na své místo. 
- Opouštět zázemí lesního klubu jen s vědomím průvodce. 
- Neničit práci druhých. 
- Respektovat ostatní (děti, průvodce) a neubližovat jim. Pokud se stane situace, která 

druhá straně není příjemná, omluvit se a příště se situaci vyhnout. 
- Respektovat společně vytvořené dohody. 
- Děti nenosí do školky vlastní hračky či jiné nevyžádané předměty  

(s výjimkou nezvukových hraček, které dětem umožňuje klidnější odpočinek – např. 
plyšová hračka, kdy tato hračka je uložena v krabici dítěte a slouží pouze pro 
odpočinek). Les i zázemí klubu poskytuje dostatečné množství materiálu k hraní a 
rozvoji všech kompetencí.  

- Děti nenosí do školky sladkosti (bonbony, lízátka, žvýkačky, apod.), ani když se chtějí 
podělit s kamarády (např. narozeniny). Upřednostňujeme sušené ovoce, ořechy, 
domácí sušenky, apod. 

- Děti mají možnost (pokud projeví zájem) v lesním klubu chodit bez bot, a to jak v 
zázemí, tak při pobytu v přírodě. Průvodci nedovolí chodit dětem naboso, klesne-li 
teplota pod 10 stupňů Celsia. 

- Respektujeme slovní spojení "to se mi nelíbí" nebo „dost“ jako označení situace, 
která je někomu nepříjemná, a tímto žádá o její ukončení. 

- V zázemí (budovy a přilehlé části budovy) chodíme pomalu a potichu (nekřičíme). 
- K jídlu se scházíme na jedno místo. U jídla sedíme. 
- Manipulujeme s klacky a větvemi bezpečně (nezvedáme je do výšky hlavy), klacky a 

větve donesené z lesa nebereme do zázemí (necháváme je před brankou v tzv. 
"klackovně"). 

- S nářadím pracujeme v místě k tomu určeném (s nářadím pracujeme pouze, ví-li o 
tom průvodce). 

- Každá věc má své místo. Uklízím si po sobě. 
- Starám se o své oblečení a věci. 



- Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s průvodcem 
(přikládání, hašení atd.) 

- Hoří-li oheň v ohništi, v blízkosti ohniště nikdo neběhá a nehraje si s míčem. 
- Pokud něco zničím, oznámím to průvodci. Společně se domluvíme na nápravě a 

případné náhradě škody. 
 
Pravidla průběžně doplňujeme podle potřeb ve spolupráci s dětmi. 
 
Návrhy a impulsy od rodičů k činnosti průvodce vítáme v době, kdy se průvodce aktivně 
nevěnuje dětem, popř. Je možné je sdělit emailem či na schůzkách. 

 

8.2 Pravidla pobytu v lese 
 
Pravidla pobytu v lese jsou zásadní pro bezpečnost. Pomáhají průvodcům i dětem se 
společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. 

- Jsem-li volán/a jménem, vždy odpovím. 
- Když uslyším domluvený signál, přiběhnu. 
- Mimo areál lesního klubu vždy vidím a slyším kamaráda 
- Neodcházím s lidmi, které v lese potkám (ani se známými). 
- Držím se v bezpečné vzdálenosti od skupiny, kterou zpočátku vymezuje průvodce 

(tzn. Vždy vidím průvodce a průvodce vždy vidí mě). 
- Při cestě lesem čekáme na domluvených místech. 
- Při svačině v lese sedíme. 
- Jíme pouze jídlo přinesené v batůžku. 
- Potřebu vykonáváme na místě určeném průvodcem. 
- Na hromadu dříví se pouze díváme (nelezeme na hromady klád). 
- Odpadky vkládáme do pytle k tomu určenému. 
- Klacky nosíme bezpečně (klacek nesmí být větší než jsem sám, nezvedám nad 

ramena) 
- Zvířata pouze pozorujeme, dotýkáme se pouze, je-li přítomen průvodce. 

8.3   Etická pravidla LK Vlčí máky 

- Chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali ke mně, respektuji hranice druhého. 
- Jsem maximálně samostatný. 
- Řeknu, když potřebuji pomoc. 
- Konflikty řeším sám, ale pokud potřebuji, řeknu o pomoc. Cílem je nalézt vlastní 

řešení. 
- "Dost, to stačí." - můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat. Když to 

vysloví můj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu. 

8.4   Etický kodex průvodců 

- Chováme se k dítěti jako k sobě rovnému. 
- Nevedeme děti k soutěživosti, ale ke spolupráci. 



- Podporujeme vnitřní motivaci dítěte, tj. netrestáme děti a podporujeme dobré 
konání. 

- Emoce dětí necháme vyplavat napovrch, nepotlačujeme je. 
- Podporujeme děti v rozvoji jejich tvořivosti. 
- Děti vedeme k ohleduplnému vztahu k přírodě a k sobě navzájem. 
- Žijeme v respektu a souladu s ročním obdobím. 
- Chováme se k sobě laskavě. 
- Děti nepodceňujeme, vedeme je k tomu, aby danou činnost zvládly samy. 
- Společnými rituály směřujeme k větší sounáležitosti a pospolitosti. 
- Neděláme věci, které nechceme, aby po nás děti opakovaly. 
- Učíme se z chyb. 
- Neodsuzujeme, nemáme předsudky vůči neznámému, ale snažíme se porozumět a 

vcítit se. 
- Děti se spolupodílí na rozhodování o programu. 

8.5   Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) 
Každý rodič má právo 

- Být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (minimálně 1x za pololetí). 
- Být informován o záměrech a koncepci lesního klubu. 
- Být součástí tvorby záměrů a koncepcí lesního klubu. 
- Účastnit se akcí pořádaných lesním klubem. 
- Vyjadřovat se k veškeré práci lesního klubu. 
- Promluvit si s průvodcem při předávání či přebíraní dětí, avšak primárně s repektem 

k tomu, že průvodce zajišťuje zájem a bezpečnost i ostatních svěřených dětí. Tedy 
není možné vždy tohoto práva vyžadovat. Pokud rodič ví předem, že by si rád 
promluvil s průvodcem (či jiným pracovníkem lesního klubu), prosíme o domluvení 
schůzky. Tímto můžeme společně zajistit, že se bude průvodce (či pracovník) moci 
věnovat plně pouze rodiči (zákonným zástupcům). 

Dále má rodič povinnost 
- Respektovat a dodržovat provozní řád, smlouvu a další dokumenty týkající se 

provozu lesního klubu. 
- Respektovat pravidla slušného chování při pobytu v areálu lesního klubu. 
- Do lesního klubu přivádět pouze zdravé dítě. 
- Dle aktuálního počasí přivádět dítě vhodně oblečené pro pobyt venku a zajistit 

dostatek náhradního oblečení pro případ např. silného znečištění, zmoknutí, atd. 
- Předávat dítě osobně průvodci. 
- Upozornit průvodce na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a 

fyzického stavu dítěte (např. dítě po nemoci, závažná situace v rodině, atd.) 
- Informovat a spolupracovat s pracovníky lesního klubu tak, aby byla zajištěna vhodná 

péče o dítě v součinnosti s rodinou. 
- Na vyzvání pracovníka lesního klubu se osobně zúčastnit projednávání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 
- Seznamovat se s informacemi lesního klubu zveřejněnými zejména na nástěnce, 

v emailových zprávách a webových stránkách lesního klubu. 
- Sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas, sledovat pravidelně 

zasílané zprávy. 



- Neprodleně oznamovat průvodcům změny v osobních datech dítěte – změna adresy, 
telefonního spojení, zdravotní pojišťovny atd. 

- Zajistit řádnou docházku dítěte do lesního klubu a omlouvat dítě v době jeho 
nepřítomnosti buď elektronicky (den předem v případě neočekávané situace, dva 
dny předem v případě známé absence předem – např. návštěva lékaře), nebo 
formou sms do 8 hodiny ranní daného dne (v případě nenadálé absence), kterého se 
omluva týká. 

- Podepsat či označit všechny věci, které jsou dítěte (oblečení, spacák, karimatka, 
hrnek,…) 

 
- LK Vlčí máky chce maximálně podporovat spolupráci s rodiči. Komunitní způsob 

provozu je základem jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči 
mají pozitivní vliv na dítě. 

- Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči budeme podporovat společnými prožitky 
(společné pobyty s rodiči v zázemí klubu, rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.) 

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

- Rodiče informujeme o provozu LK Vlčí máky a aktivitách Z města do lesa z.s. 
emailem, informacemi vyvěšenými na klubové nástěnce, prostřednictvím webových 
stránek, sociálních sítí nebo formou rodičovské schůzky a pravidelných konzultací. 

- Konzultace se konají minimálně 2x za školní rok. 
- Termín konání schůzky oznamujeme rodičům emailem minimálně 14 dnů předem. 
- Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu a také svými náměty a 

nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Nejlépe je tyto připomínky 
sdělovat ihned. 

- Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem. V případě, že 
jde o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Vlčí máky, obrací se rodič na 
koordinátorku. 

- Při komunikaci využíváme tyto cesty: email, sms, v akutním případě telefon, 
nástěnka v zázemí. 

 

9   Pedagogická vize 
 
Pedagogická koncepce LK Vlčí máky je kombinací lesní pedagogiky, zážitkové pedagogiky a 
konceptu volné hry. 
 
Snažíme se o oboustranný respekt, dospělí vůči dětem, děti vůči dospělým v souladu 
s respektujícím přístupem. Zapojujeme environmentální a ekologickou výchovu, denní 
zklidnění smyslů a protažení těla nejen cvičením (např. překonáváním překážek v lese) pro 
děti. Jsme zastánci prožitkového a situačního učení. Environmentální vzdělávání v LK Vlčí 
máky bude probíhat v souladu s přírodními cykly a živly společně s tradicemi a svátky.  
 
Za nejdůležitější prvek školky považujeme kvalitní průvodce.  
Vycházíme z přirozeného rytmu roku. V pedagogickém 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. 
 

9.1   Rámcový denní program 
 
8:00 - 8:30 příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí 
8:30 - 9:00 ranní kruh - přivítání se, pohyb, jóga, tanec, zpěv, zopakování "pravidel lesa"  
9:00 - 12:00 svačina, výprava do lesa s tematicky zaměřeným programem/vzdělávání, ale 
také volnou hrou. V případě velmi nepříznivého počasí program v zázemí  
12:00 - 13:00 osobní hygiena, příprava prostírání pro společné zažívání oběda, oběd, úklid 
13:00 - 15:00 odpočinek, spánek, vyprávění příběhů a pohádek 
14:00 - 15:00 odpolední aktivity/zahrada, les, příprava předškoláků, svačina, úklid (dle 
odpočinku dětí) 
15:00 - 16:00 volná hra, odchody domů 
 

9.2   Pracovníci 
 
Se skupinou pracují vždy 2 průvodci. 
 
V LK Vlčí máky pracují pedagogové, asistenti pedagogů, chůvy a rodiče-dobrovolníci, kteří 
jsou proškolení v péči o děti a dle pracovní smlouvy oprávněni k předávání a přebírání dětí. 
 
V LK Vlčí máky je možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů. 
 

9.3   Stravování 
 
Stravování zajištěné LK Vlčí máky se skládá z odpolední svačiny a oběda. 
 
Dopolední svačiny zajišťují rodiče. Do batůžku je třeba dětem sbalit láhev s pitím (v zimních 
měsících teplý čaj v termosce) a dopolední svačinu, jak je dítě zvyklé (nejlépe již vyndané z 
komerčních obalů přímo do svačinových krabiček kvůli minimalizaci odpadků). Na dobrý 
pitný režim dohlíží průvodce, který případně dítěti dolévá z klubových zdrojů (čistá voda, 
voda s mátou a kapkou citronu, čaj). Obědy a odpolední svačiny jsou zajišťovány lesním 
klubem. Stravné účtujeme zpětně dle reálné docházky dítěte. 
 

10   ZDRAVÍ DÍTĚTE 
 

10.1   Obecné 
 
Průvodci absolvovali kurz první pomocí se zaměřením na děti, jsou proškoleni v BOZP. 
 
Průvodci mají stále (i mimo zázemí LK Vlčí máky) k dispozici plně vybavenou lékárničku, 
pohotovostní plán vč. mobilních telefonních čísel rodičů a záchranných složek a mobilní 
telefon s aplikací Záchranka. 
 



Evidenci a registraci úrazů vedeme v knize úrazů. Přítomný průvodce ošetří dítě, zaznamená 
úraz, informuje zákonné zástupce, kteří následně záznam v knize úrazů vlastnoručně 
podepíší. 
 
Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte 
(dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly narušit 
fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Vlčí máky. 
 
Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte. 
 
Rodiče jsou povinní informovat LK Vlčí máky o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či jiných 
alergiích. 
 
Alergické děti musí být individuálně vybaveny léky. 
 
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: 

- zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů) 
- kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě 
- zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů) 
- průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů) 
- bolest v uchu 
- bolest břicha 
- bolest při močení 
- vši 
- v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.) 

Průvodce může odmítnout dítě do LK Vlčí máky přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z 
výše uvedených symptomů. 
 
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Vlčí máky (teplota, zvracení, 
bolesti břicha apod.), rodiče telefonicky informujeme a vyzveme k vyzvednutí dítěte. 
 
V akutních případech zavoláme rychlou záchrannou službu a ihned telefonicky informujeme 
rodiče. 
 
V případě úrazu průvodce vyhodnotí závažnost a úraz buď ošetříme na místě, nebo voláme 
rychlou záchrannou službu. V obou případech ihned telefonicky informujeme rodiče. 
 

10.2   Klíšťata 
 
V případě nálezu klíštěte u dítěte průvodce klíště neprodleně odstraní. Průvodci nález 
zapisují do Knihy úrazů a oznamují tuto událost rodiči při vyzvedávání dítěte.  
 
Vhodné je proto 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. Po 
příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou část). 



 
Průvodci prohlédnou děti po příchodu z lesa. Ale právě rodiče sami dbají na řádné 
prohlédnutí dítěte doma po pobytu v lesním klubu. 
 
 

10.3   Vybavení lékárničky  
 
Každý zákonný zástupce dítěte má povinnost se seznámit s obsahem lékárničky a dává 
písemný souhlas s užitím léčiv, které jsou v nutných případech podány dítěti (např. v případě 
ošetření mastí či gelem při poštípání hmyzem). 
 
Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis):  

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)  
- oční voda na výplach očí (oftalmologika)  
- mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)  
- tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika)  
- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran - inertní mast nebo vazelína.  

 
Obvazový a jiný zdravotnický materiál:  

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry  
- náplast na cívce, různé rozměry  
- rychloobvaz na rány, různé rozměry  
- obinadlo elastické, různé rozměry  
- obvaz sterilní, různé rozměry  
- šátek trojcípý  
- vata obvazová a buničitá  
- teploměr lékařský  
- rouška resuscitační  
- pinzeta anatomická  
- pinzeta chirurgická rovná  
- lékařské rukavice pryžové  
 

Různé :  
- nůžky  
- zavírací špendlíky, různé velikosti  
- záznamník s tužkou  
- svítilna/baterka včetně zdroje  

 

11   PRÁVA A POVINNOSTI 
 

11.1   Práva a povinnosti dětí 
 
Děti mají právo: 

- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jejich schopností  
a dovedností 



- na poskytnutí ochrany a bezpečí 
- uspokojení potřeb (potřeba jídla, pití, odpočinku, soukromí, pohybu) 
- respektování individuality 
- výběr činností na základě vlastní volby 
- na speciální péči a výchovu v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
- užívat vlastní kulturu, jazyk a náboženství 
- na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi 
- na ochranu před prací, která ohrožuje jejich vývoj a zdraví 

11.2   Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

- pedagog/průvodce přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte 
- pedagog/průvodce má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů  

a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci 
- je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem 
- má právo nepřevzít dítě s viditelnými projevy onemocnění v zájmu zachování zdraví 

ostatních dětí 
- rozhodovat o metodách a postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů 

školy v souladu s filosofií školky 
- je povinen nahlásit nepřevzetí dítěte koordinátorce 
- má právo nevpustit do objektu LK Vlčí máky cizí osoby 

11.3   Práva a povinnosti zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci mají právo: 

- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního  
a rodinného života 

- na svobodný přístup k informacím týkající se průběhu a výsledků předškolního 
vzdělávání svých dětí 

- po dohodě s pedagogem/průvodcem být přítomni vzdělávacím činnostem ve třídě 
- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte  

s pedagogem/průvodcem 
- přispívat svými návrhy k obohacení vzdělávacího obsahu (ŠVP) 
- zapojit se svými návrhy a podněty do fungování lesního klubu 

Zákonní zástupci jsou povinni: 

- zajistit řádnou docházku dítěte do zařízení 
- předávat dítě osobně pedagogovi/průvodci 
- včas nahlásit jakékoli změny v chování dítěte 
- do školy přivádět pouze zdravé dítě 
- včas nahlásit případné změny v důležitých datech a údajích (změna bydliště, 

telefonu, zdravotní pojišťovny atd.) 
- v daných termínech platit členské příspěvky 
- včas omlouvat nepřítomnost dítěte ve školce 
- respektovat pravidla školky 



- informovat neprodleně zaměstnance školky o úrazu dítěte, který se stal po převzetí 
dítěte v objektu školky (zahrada, apod.) 

- při převzetí dítěte od zaměstnance školky zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný 
úraz, poranění dítěte - boule, modřina apod.) a neprodleně o tom informovat 
zaměstnance školky 

- jsou povinni zkontrolovat své dítě, že do zařízení nenosí žádné věci, hračky apod. 
- v případě poškození majetku školky dítětem mají rodiče povinnost projednat s 

koordinátorkou opravu či náhradu škody 
- jsou povinni aktivně účastnit se na chodu zařízení 
- jsou povinni dodat do zařízení potřebné oblečení a vybavení 

 

11.4   Pravidla společného soužití v zázemí LK Vlčí máky 

- Chováme se k sobě i k vybavení LK Vlčí máky ohleduplně. 
- Všechny věci vracíme na místo k tomu určené. 
- Při práci se zahradním a dílenským náčiním je nutné zajistit dohled nad dětmi 

pověřenou osobou (průvodce, zákonný zástupce) a dodržovat při manipulaci s ním 
pravidla bezpečného chování. 

- V areálu LK Vlčí máky třídíme odpad. 
- Do areálu LK Vlčí máky je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových látek. 
- Všichni účastníci společných akcí (slavnosti, besídky, brigády, semináře, aj.) se řídí 

tímto provozním řádem, který je k nahlédnutí v zázemí školky. 
- Odpovědnost za děti při akcích konaných v LK Vlčí máky mají zákonní zástupci nebo 

osoby zmocněné k vyzvedávání dětí. 
- Při provozu ohniště zajišťuje dozor pověřená osoba (průvodce, zákonný zástupce) a 

dbá na to, aby se do ohniště nevstupovalo, aby se okolo ohniště chodilo pomalu a 
nevyndávaly se z něj hořící předměty. 

- Při pobytu v areálu LK Vlčí máky berte ohled na sousedy (hluk po skončení akce, 
špatné parkování apod.), dobré vztahy se sousedy jsou pro nás velmi důležité. 

 

 

12  REVIZE PROVOZNÍHO ŘÁDU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Zřizovatel si vyhrazuje právo Provozní řád LK Vlčí máky upravovat a doplňovat. 
 
Seznámení se s provozním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte 
a zaměstnance LK Vlčí máky. 
 
Změny v tomto provozním řádu nabývají účinnosti 1. 10. 2020 
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