
PROVOZNÍ ŘÁD
přírodní školy NA VĚTVI

1. ÚVOD
Provozní řád NA VĚTVI – přírodní škola, z.s. (dále už jen „ŠKOLA“) nabízí přehled a informace o
provozu  sdružené  školy,  v  přiměřené  míře  o  výukových  programech  a  kroužcích.  Upravuje
kompetence pracovníků, zákonných zástupců dětí a je součástí smlouvy mezi zákonným zástupcem
dítěte a ŠKOLA.

1.1 Kontaktní informace
Zřizovatelem je zapsaný spolek NA VĚTVI - přírodní škola, z.s., Vinohrady 391/94, Brno, 639 00,
IČ: 088 40 814. Kontaktní osobou a statutárním zástupcem je Ing. Veronika Srbecká, 
mobil: +420 605 236 868, email: skolanavetvi@gmail.com, web: https://skolanavetvi.webnode.cz/.

2. PROVOZNÍ INFORMACE 

2.1. Provozní doba
Pravidelná provozní doba ŠKOLY je pondělí 8:00 – 16:30 hod, úterý 8:00 – 16:30, středa 8:00 –
13:00, čtvrtek 8:00 – 15:00 (zpravidla, jde o expediční  den, může být  upraveno),  pátek 8:00 –
13:30. Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. ŠKOLA nezajišťuje péči
v době státních svátků a školních prázdnin. 

2.2. Zázemí
• Zázemí ŠKOLY se nachází  na pronajatém pozemku ve slepé části  ulice Vinohrady,  p.č.

1363, k.ú. (a na souvisejících drobných parcelách) zapsaných v katastrálním území Pisárky,
Brno-střed. V sekci Kontakty na webu ŠKOLY se lze podívat na mapu přístupu k pozemku.

• Děti přebírají průvodci ŠKOLY mezi 8:00 – 8:15 hod na smluveném místě v OC Campus.
Na  stejném  místě  si  je  zákonní  zástupci  nebo  pověřené  osoby  přebírají  po  skončení
programu, viz  pravidelná provozní doba ŠKOLY.  Není-li  dohodnuto jinak.  Ve středu si
rodiče děti přebírají na SVČ Linka, Kosmonautů 4, Brno v individuálních časech.  Vození
dětí autem do školy není preferováno. Na příjezdové cestě ke ŠKOLE platí zákaz vjezdu
mimo dopravní  obsluhu  a  kvalita  přístupové  cesty by pravidelným dovozem všech  dětí
klesala. Je možné dítě  autem přivést nebo odvézt  v ojedinělých případech (zaspání, lékař,
jiný důvod) a vždy po dohodě s Veronikou Srbeckou (abychom se v daný čas ve ŠKOLE
nacházeli).

• Zázemí  ŠKOLY tvoří  jurta,  obytná  maringotka,  hygienické  zázemí  a  oplocená  zahrada.
Maringotka i jurta jsou vybaveny elekřinou. V maringotce je elektrické topení, trouba, varná
deska, lednička. V jurtě jsou elektrická topení.  Jurta i  maringotka slouží  k celodennímu
programu, stravování, uložení věcí dětí, pomůcek a k případnému odpočinku. V jurtě i v
maringotce jsou na viditelných místech umístěny hasící přístroje a lékárničky. Na pozemku
jsou dále dřevěný domeček sloužící jako sklad, zvěřinec, komposty, záhony, drobná zákoutí
pro sezení i pro hru. 

• Sociální zařízení je v podobě suchého pilinového kompostovatelného záchodu a separační
kompostovatelné toalety, které jsou umístěný v dřevěných domcích. Čištění toalet probíhá



bez  asistence  dětí  jen  dospělými  (průvodci,  rodiči  či  dobrovolníky).  Součástí  domku je
umyvadlo s tekoucí studenou a teplou vodou, mýdlem a ručníky. 

• Na pozemku jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
• Na úklidu, údržbě i rozvoji zázemí se podílí děti, průvodci, rodiče, popř. dobrovolníci.
• Voda je každý den dovážena průvodci a dětmi z nedalekého veřejného vodovodu.

2.3. Zápis, přijetí, ukončení, změna docházky 

2.3.1. Zápis dítěte
• Zápis dětí do ŠKOLY na další školní rok probíhá v měsících březnu, dubnu a květnu. Od

prosince do března je možné se do ŠKOLY přijít podívat. Přihlášení do pořadníku je možné
provádět kdykoliv v průběhu roku.

• Pro přihlášení dítěte je potřeba zaslat email na skolanavetvi@gmail.com s uvedením jména
příjmení, roku narození a kontaktních údajů (adresa bydliště, email a telefon na rodiče).

• Přihlášení do kroužků, na výukové programy a tábory se řídí individuálními pokyny pro
každou akci. Propagační materiály jsou vždy umístěny na webu ŠKOLY.

2.3.2. Přijetí dítěte
Na přijetí dítěte do ŠKOLY |(kroužku, na výukový program či tábor) není nárok. 
O přijetí do ŠKOLY rozhoduje statutární zástupce spolku s přihlédnutím k:

– sourozeneckým vazbám
– kapacitě a modelu docházky
– seznamu čekatelů v pořadníku
– dobrovolnictví rodičů 

Poté, co zřizovatel potvrdí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do ŠKOLY, rodiče vyplní
Smlouvu o péči  o dítě a Přihlášku ke členství ve spolku NA VĚTVI – přírodní škola,  z.s. Obě
přihlášky podepíší  a  předají  v  originále  nebo  zašlou  emailem naskenované  kopie  do  7  dní  od
potvrzení přijetí.
Ve Smlouvě o péči o dítě sdělí ŠKOLA rodičům přesnou výši členských příspěvků/školného, číslo
účtu a  VS.  Rodič do 7 dnů po odeslání  přihlašovacích dokumentů provede platbu na 1.  měsíc
docházky.  Tím  je  jeho  přihlášení  závazné.  V  případě  nenastoupení  do  ŠKOLY je  tento  první
příspěvek nevratný. Platby členských příspěvků za další měsíce jsou splatné vždy k 15-tému dni
předchozího měsíce docházky.

2.3.3.   Ukončení docházky, změna
V případě, že chce rodič ukončit  docházku svého dítěte,  oznámí tuto skutečnost  zřizovateli  na
email:  skolanavetvi@gmail.com a  zřizovatel  bez  delšího  odkladu  potvrdí  příjem  této  žádosti.
Výpovědní lhůta je 2 měsíční a je platná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni,
kdy je rodičům odhlášení emailem potvrzeno ze strany zřizovatele. Po dobu výpovědní lhůty je
třeba stále hradit členské příspěvky.
V případě, že chce rodič změnit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost zřizovateli na email:
skolanavetvi@gmail.com a  zřizovatel  bez  delšího  odkladu  potrdí  příjem této  žádosti.  Navýšení
docházky je možné ihned v případě volné kapacity. Snížení docházky se řídí  výpovědní lhůtou,
která je 2 měsíční a je platná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy je
rodičům snížení docházky emailem potvrzeno ze strany zřizovatele. Po dobu výpovědní lhůty je
třeba stále hradit členské příspěvky.

2.3.4. Předávání, vyzvedávání dítěte, parkování

Předávání dítěte
Provozní doba školy zahrnuje i čas pro předání dětí.



Rodiče nebo pověřené osoby předávají své dítě v ideálním případě od 8:00 – 8:15 na smluveném
místě v OC Campus (pod jezdícím pásem před papírnictvím a vstupem na toalety). Prosíme rodiče o
dochvilnost.
V ojedinělých případech (zaspání, lékař, jiný důvod) je možné dítě přivést  přímo do zázemí školy,
ale vždy po dohodě s Veronikou Srbeckou, abychom se v daný čas ve ŠKOLE nacházeli.
Zřizovatel  přebírá  odpovědnost  za  dítě  okamžikem  předání  dítěte  rodiči  či  pověřenou  osobou
průvodci ŠKOLY. Předání probíhá slovním oznámením, že je dítě předáváno.
Rodič nebo pověřená osoba informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (dítě
je po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).
Rodič  nebo  pověřená  osoba  předává  dítě  dostatečně  oblečené  s  ohledem na  aktuální  počasí  a
potřeby dítěte.

Vyzvedávání dítěte
Rodiče nebo pověřené osoby vyzvedávají dítě v příslušný čas na smluveném místě v OC Campus
(pod jezdícím pásem před papírnictvím a vstupem na toalety), pokud není dohodnuto jinak. Prosíme
rodiče o dochvilnost. V ojedinělých případech (kroužek, lékař, jiný důvod) je možné dítě odvést
přímo ze zázemí školy a to do 16 hod. Vždy po dohodě s Veronikou Srbeckou, abychom se v daný
čas ve ŠKOLE nacházeli.
Rodič  přebírá  odpovědnost  za dítě  okamžikem předání  dítěte  průvodcem ŠKOLY rodiči či  jiné
pověřené osobě. Předání probíhá slovním oznámením, že je dítě předáváno.
Rodiče či pověřené osoby jsou při vyzvedávání informování o závažných událostech ve ŠKOLE
(úraz, vyjmutí klíštěte, jiné) týkající se jejich dítěte. 
Pokud se v průběhu dne zhorší zdravotní stav dítěte tak, že průvodci nemohou řešit situaci vlastními
silami, informují telefonicky zákonného zástupce dítěte. Ten je povinen si dítě vyzvednout dříve.
Dítě  může  vyzvedávat  i  osoba  pověřená  zákonnými  zástupci.  Seznam pověřených  osob  rodiče
uvedou ve smlouvě při nástupu dítěte k docházce do ŠKOLY.

Omlouvání dítěte z docházky
Zřizovatel vede evidenci docházky v písemné a elektronické podobě.
V případě plánované absence dávají rodiče vědět o neúčasti dítěte do 11 hod předchozího dne na
email: skolanavetvi@gmail.com. V tomto čase lze ještě odhlásit oběd.
Pokud  večer  před  nebo  v  den  docházky  rodič  zjistí,  že  je  dítě  nemocné,  pošle  email  na
skolanavetvi@gmail.com. V tomto pozdějším čase už ale nelze oběd odhlásit. V případě zájmu je
oběd k vyzvednutí ve škole ve 12 hod.
Na náhradní docházku není nárok.  Výjimky z tohoto pravidla mohou být řešeny individuálně s
Veronikou Srbeckou v případě, že je to organizačních důvodů jednoduše možné.

3. ŠKOLA A FINANCE

3.1. Zřizovatelem ŠKOLY je nezisková organizace, která nedostává jakékoli pravidelné příspěvky
ze státního rozpočtu na dítě, nejsme v rejstříku MŠMT. Veškerý provoz ŠKOLY, který je tvořen
platy  průvodců,  provozními  výdaji  a  výdaji  na  pedagogický  materiál,  je  hrazen  z  členských
příspěvků  rodičů  a  z  příspěvků na  činnost,  jejichž  výše  závisí  na  docházce  dítěte  do  ŠKOLY.
Úhrady plateb spojené s docházkou dítěte do ŠKOLY se snažíme držet v přijatelné výši, a proto je
rozpočet napnutý. Důležitou roli hrají finanční i nefinanční dary,  ze kterých mohou být provozní
potřeby a investiční záměry. Neméně potřebné je i dobrovolnictví rodičů a blízkých osob.

3.2. Členské příspěvky spolku NA VĚTVI – přírodní škola, z.s.
Rodiče dětí přihlášených k pravidelné docházce do ŠKOLY se stávají členy spolku NA VĚTVI –
přírodní  škola,  z.s. se  všemi  právy a  povinnostmi  tak,  jak vyplývá  ze stanov sdružení.  Rodiče
zapsaných dětí podepíší přihlášku ke členství a stávají se členy platbou pravidelných poplatků za
docházku, neplatí již žádný další příspěvek. Ukončením docházky do ŠKOLY zaniká také členství



ve spolku.

3.3. Platby
Úhradu za docházku stanovenou ve Smlouvě o péči o dítě je třeba uhradit vždy do 15-tého dni v
měsíci předcházejícím měsíci docházky na provozní účet ŠKOLY 2201764057/2010 vedený u Fio
banka, a.  s.  K platbě je  třeba do poznámky uvést  jméno dítěte  a  měsíc,  ke kterému se úhrada
vztahuje.

3.4. Pobytové akce, letní příměstský tábor, expediční dny.
Cena včetně ostatních podmínek je stanovena samostatně pro každou akci a vše je s dostatečným
předstihem prezentováno na webu ŠKOLY a zasíláno na email rodičům.

3.5. Úhrada jízdného a vstupného na občasné kulturní, vzdělávací či sportovní akce
Úhrady jízdného a vstupného hradí rodiče dětí, které se akcí účastní.  Kolik kulturní či sportovní
akce stojí, sdělí pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání
dítěte.

3.6. Učebnice a učební pomůcky
ŠKOLA se snaží větší část učebních materiálů, pomůcek a učebnic zajistit z dotačních či vlastních
zdrojů. Pokud to není finančně únosné, poradí se s rodiči o pořízení potřebných pomůcek a učebnic
s jejich finační pomocí.

3.7. Stravné
Stravné ve výši 70,- za oběd je hrazeno samostatně, a to zálohovou měsíční platbou na provozní
účet spolku. Vyúčtování probíhá pololetně, případně při ukončení docházky dítěte.

Rada spolku je oprávněna stanovit novou výši příspěvků v souvislosti s docházkou dítěte do
ŠKOLY a nové modely docházky. Je povinna je nejméně 14 dní před jejich účinností zaslat e-
mailem na adresu rodiče dítěte a oznámit na webových stránkách.

3.8. Dary
ŠKOLA přijímá finanční či věcné dary určené pro zabezpečení činnosti školy či rozvoje a budování
školního zázemí.

Možnosti darování:
1. Vkladem na účet spolku číslo.
2. Předáním peněz v hotovosti předsedkyni spolku.
3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která
byla rodiči darována.
Potvrzení o daru:
Po obdržení daru bude dárci vystaven příjmový pokladní doklad a následně zasláno či předáno
potvrzení o přijatém daru pro účely daňového odpočtu.

4. PRAVIDLA POBYTU V ZÁZEMÍ ŠKOLY

• Pravidla v zázemí ŠKOLY jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému
chodu ŠKOLY. Pravidla pobytu v zázemí klubu jsou rodičům sdělována na rodičovských
schůzkách dětem na začátku školního roku.

• Pravidla budou zpřesňována během činnosti ŠKOLY. Rodiče o nich budou informováni na
společných schůzkách a prostřednictvím aktualizace tohoto Provozního řádu.

• Na základě používání pravidel si děti osvojují návyky, které umožňují společné bezpečné



fungování skupiny dětí během programu v různých prostředích.
• Do  ŠKOLY nepřinášejí  děti  cenné  věci,  které  nejsou  na  seznamu  doporučené  výbavy

(hračky, telefony, jiná elektronika, apod.). Pokud je však pro dítě nějaká konkrétní přijatelná
věc natolik důležitá, že ji s sebou přesto vezme (dárek k narozeninám, nějaká věc, kterou
potřebuje  sdílet  s  kamarády)  budeme  to  ojediněle  respektovat.  ŠKOLA  ale  nenese
odpovědnost za tyto ztracené věci.

• Věci  z  tvořivých  koutků,  knihy,  nářadí  a  další  vybavení  mají  své  místo.  Po  dokončení
činnosti či před společnou aktivitou používané věci na jejich místo opět vracíme.

• Děti  jsou  zapojovány do  společných  prací  při  zachování  pravidel  bezpečnosti  (umývání
nádobí,  uklízení  zázemí,  rozdělávání  a  udržování  ohně,  sekání  a  řezání  dříví,  udržování
zahrady, péče o zvířata atd.). Před započetím práce se dospělý průvodce ujistí, zda je dítě
schopno dodržet bezpečné zásady práce pro konkrétní činnost, kterou zamýšlí vykonávat.

• Při nesení nářadí chodíme pomalu a nosíme ho v bezpečném uchopení.
• Nevstupujeme na střechu skladu.
• Na stromy lezeme v pevných botách a vždy se ujistíme, že nás větev udrží.
• Používáme kompostovací toaletu a slaměný pisoár. Po použití toalety a vykonání potřeby

si umýváme ruce vodou a mýdlem. Učíme se šetřit vodou.
• Dřžíme se doporučení hygienické směrnice pro lesní školky.
• Třídíme odpadky.
• Používáme ekologické čistící prostředky a přírodní repelenty.
• Děti mají také podíl na uklidových a provozních činnostech ve ŠKOLE. Děti jsou vedeny k

samostatnosti,  při  pomocných  či  objevných  činnostech  jsou  instruováni,  jak  nejlépe  a
bezpečně dosáhnout cíle  (sekání dříví,  topení,  umývání  nádobí,  vození  vody,  zahradní  a
úklidové práce apod.). 

• Součástí zázemí školy je zvěřinec a v rámci kroužku minifarma se děti dostanou do styku s
různými druhy zvířat, o které budou spolu s průvodci pečovat (kočka, králík, morčata, ježek,
kůň, ovce, koza, slepice a další). Školního programu se účastní pes (vycvičený, zvyklý na
děti).

• V rámci expedičních i jiných dnů je možné využít k přesunu osobní vozy řízené průvodci,
rodiči či dobrovolníky při zajištění bezpečnosti jízdy dětí (podsedáky).

4.1. Pravidla skupiny
Pravidla skupiny vymezují pohyb a chování jednotlivců v zázemí ŠKOLY. Jedná se o pravidla, která
napomáhají k harmonickému fungování a vyladění celé skupiny.

• Všichni jsme kamarádi a jsme na sebe hodní.
• Dáváme na sebe pozor, ať se nezraníme.
• Pomáháme si, nejen, když nás o to někdo požádá.
• Nikomu neubližujeme.
• Když potřebuji pomoc, požádám o ni.
• Poprosím a poděkuji.
• Neposmívám se nikomu.
• Dodržujeme hygienu a umýváme si ruce, neplýtváme vodou.
• Když někdo něco vysvětluje, poslouchám. Ptám se, až dopoví.
• Neruším ostatní, když na něčem pracují nebo se soustředí.
• Nesahám na cizí výtvory a projekty bez dovolení.
• Neopouštím zázemí ŠKOLY.

4.2. Pravidla při odchodu do terénu a pobytu v lese
Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem se společně pohybovat a
fungovat v přírodním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínána tak, aby se



stala přirozenou součástí společného fungování skupiny.
• Při  příchodu/odchodu  do/ze  zázemí  na  sebe  čekáme  před  bránou  nebo  před  brankou  a

následně na každé křižovatce.
• V silničním provozu se pohybujeme vpravo u kraje silnice ve dvojicích za sebou.
• Při volné hře v lese se řídíme pravidly dohodnutými na místě.
• Čekáme na sebe na smluvených místech.
• Lesní plody konzumujeme jen se souhlasem průvodce
• Při manipulaci s předměty v lese (např. klacky) dodržujeme bezpečnostní pravidla a
• pokyny dospělého.
• Své odpadky si z lesa odnášíme do zázemí ŠKOLY. Odpadky nalezené v lese můžeme sbírat
• jen po domluvě s dospělým, používáme ochranné pomůcky.
• Na hromady klád lezeme po domluvě s dospělým.
• Nedotýkáme se žádných lesních zvířat a hub.
• U řeky nevstupujeme do vody bez vědomí průvodce.
• Bez vědomí průvodce nelezeme na skály.

4.3. Rytmus dne (pondělí, úterý, částečně pátek)
8:00 – 8:15 sraz na smluveném místě v OC Campus (pod jezdícím pásem před papírnictvím a
vstupem na toalety).
8:15 – 9:00 přesun do školy s pohybovým a výukovým programem.
9:00 – 12:00 výukový program 
12:00 - 13:00 oběd, polední klid
13:00 – 16:00 kroužky
16:00 – 16:15 přesun na smluveném místě v OC Campus
16:15 – 16:30 předání dětí

Režim dne lze upravovat dle aktuálního počasí či výukových potřeb či potřeb dětí.  Část kroužků i
dopoledního programu může být z důvodů nepřízně počasí či organizačních důvodů přesunuta na
centrum volného času Linka, Kosmonautů 4, či do jiných dohodnutých prostor.

Detailní  rozvrh  témat  a  kroužků,  je  zasílán  rodičům na  email  vždy na 1-2 měsíce  dopředu.  V
některých dnech (přednostně ve čtvrtek a pátek) budou vyhlášeny expediční  dny.  K nim budou
zaslány na email pokyny související individuálně s každou akcí. 

4.4. Průvodci - pedagogičtí pracovníci
Se skupinou do 8 dětí pracuje 1 průvodce, s početnější skupinou do maximálního počtu 15-18 dětí
pracují 2 průvodci.  Po domluvě s pedagogem se mohou programu účastnit dobrovolníci, studenti
na praxi nebo rodiče.
Při práci s dětmi uplatňují průvodci obecné pedagogické zásady, prvky waldorfské a Montessori
pedagogiky,  zážitkové  pedagogiky,  environmentální  výchovy  a  jiných  směrů,  které  vedou  k
výchově a vzdělávání dětí v láskyplném, radostném, hravém a bezpečném prostředí.

Etický kodex pedagogů/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 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 jednotlivých ročních období.
• 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 kopírovaly.
• Učíme se z chyb.
• Neodsuzujeme, nemáme předsudky vůči neznámému, ale snažíme se porozumět a vcítit

se.
• Děti mají podíl na rozhodování, co budeme dělat a v čem se budeme vzdělávat.

4.5. Spolupráce a komunikace s rodiči
Chod ŠKOLY by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování ŠKOLY
je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí
kladné prostředí pro výchovu dětí.
Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti
společných prožitků (rodičovské schůzky, slavnosti, brigády, výlety, společné odpolední
programy v rámci úprav zázemí ŠKOLY atd.)
Rodiče se podílejí na vedení spolku ŠKOLY členstvím ve spolku. Rodič má právo
projevit jakékoliv připomínky k chodu ŠKOLY, rodič má právo svými náměty a nápady přispívat k
obohacení výchovného programu.
Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s průvodci.
Rodiče  jsou  pravidelně  informováni  o  dění  ve  škole  na  webových a  facebookových  stránkách
ŠKOLY.
Záležitosti spadající do kompetence konkrétního průvodce řeší rodič s průvodcem. V případě, že jde
o záležitost, o které je třeba informovat statutárního zástupce, učiní tak rodič na emailu ŠKOLY. 
Jedná se především o záležitosti o docházce nebo její změně, stravování, vrácení příspěvku v
souvislosti s docházkou dítěte do klubu.
Dle potřeby se svolává rodičovská schůzka, nejméně však 2x za rok. Zpravidla je součástí některé z
oslav,  může  být  i  on-line.  Program setkání  připravuje  ŠKOLA spolu  s  rodiči,  každý může  do
předem stanovené doby doplnit svá témata. Rodiče je doporučeno se pravidelných setkání účastnit z
důvodu zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. 

4.6. Stravování
Stravování se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.
Dopolední a odpolední trvanlivou svačinu připravují dětem rodiče - do batůžku je třeba sbalit  i
láhev s pitím (min. 1 l). V teplých obdobích láhev, v chladných obdobích termosku. Pokud dítěti
dojde jídlo, namažeme chleba, pokud pití, dolijeme vodu.
Oběd je zajištěn ŠKOLOU dovozem ze aktuální  smluvní restaurace.  Cena je 70,- Kč za oběd.
Ohřívání oběda přineseného z domu nezajišťujeme.

Objednávání a odhlašování obědů
Zajišťuje kontaktní osoba ŠKOLY pomocí kontaktního emailu. Odhlašování a přihlašování obědů je
možné nejpozději do 11 hod. předchozího dne. Obědy se platí v podobě zálohy dle plánovaného
odběru na provozní účet  ŠKOLY, VS je rodné číslo dítěte,  do poznámky prosím uveďte jméno
dítěte.  Vyúčtování proběhne pololetně nebo při ukončení docházky.
Děti si po sobě umývají nádobí. Každému je poskytnuta pomoc adekvátní jeho věku a samostatosti.

4.7. Hygiena
K zajištění hygieny se dováží na pozemek denně čerstvá pitná voda z vodovodního řádu. K umytí
rukou před jídlem i po toaletě slouží umývárna vybavena umyvadlem, kanystrem s výpustí pro
oplach rukou teplou vodou, ekologicky i dermatologicky šetrným mycím přípravkem, dezinfekčním
přípravkem a papírovými jednorázovými ručníky.
Kompostovatelná toaleta je vybavena toaletním papírem, dětským prkénkem, stoličkou a
nádobou pro uchování pilin na zasypání toalety. Při zajištění užívání kompostovatelné toalety se



řídíme pokyny portálu Ekodomov, z.s. Vnitřní prostory a vybavení WC jsou pravidelně každý den
dezinfikovány. 

Vnitřní prostory maringotky a jurty jsou pravidelně větrány, povrch nábytku a drobné předměty jsou
pravidelně dezinfikovány. Pravidelné doplňování mycích a dezinfekčních prostředků, papírových
utěrek,  toaletního papíru zajišťují  průvodci,  kteří  se  v  daný den vyskytují  v zázemí ŠKOLY. S
úklidem prostor školy mohou pomáhat děti i rodiče.
V zázemí jsou v rámci provozu využívány koše na tříděný i směsný odpad, pro bioodpad
využíváme  kompost.  Zbytky  jídla  jsou  každodenně  odnášeny  ze  zázemí  školy  nebo  jsou
zužitkovány jako potrava pro školní slepice.

4.8. Krizový plán
ŠKOLA má vypracovaný Krizový plán,  jehož  součástí  je  seznam důležitých  telefonních  čísel,
postupy při řešení krizových situací (úraz dítěte, šíření infekce, parazitů, ztráta dítěte, požár, živelné
pohromy, nevyzvednutí dítěte), a který je k nahlédnutí v zázemí ŠKOLY.

4.9. Informace o zdravotním stavu dítěte
Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.
Rodič je povinen informovat průvodce 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.)
Pedagog může odmítnout dítě do ŠKOLY přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé
(teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve ŠKOLE (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. Průvodci jsou proškoleni v poskytování první pomoci.
Děti jsou před pobytem v terénu ošetřeni repelentním přípravkem. V případě nálezu klíštěte je
klíště neprodleně odstraněno průvodci. Průvodci nález zapisují do knihy úrazů a oznamují
jej při vyzvedávání dítěte. Rodiče zajistí pravidelnou prohlídku dětí po příchodu ze ŠKOLY. Rodiče
jsou povinni informovat ŠKOLU o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem.

Do ŠKOLY jsou přijímány děti očkované, v v odůvodněných případech mohou klub navštěvovat i
děti neočkované povinným očkováním dle platné legislativy ČR.

4.10. Vybavení dětí
Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré
vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Za dostatečné vybavení dítěte podle aktuálního počasí
zodpovídá rodič.
Součástí vybavení dětí je:

• papuče či tlusté ponožky do jurty a maringotky
• krabice s náhradním oblečením (zůstává v zázemí), které podle počasí a potřeby

doplňuje  rodič  –  předá  doplňované  předměty na  sraze  průvodci  nebo  během slavností.



Krabice s náhradním oblečením by měla obsahovat: mikinu, kalhoty,
ponožky, kalhotky/trenky triko s krátkým/dlouhým rukávem

• batůžek 10 – 20 l s upravitelnými popruhy, prsním a nejlépe i bederním pásem. Batůžek by
měl obsahovat:
pláštěnku, podepsanou lahvičku s pitím min. 1 l (v zimě termosku), podepsanou krabičku na 
svačinu,  podepsaný  kus  karimatky  či  jiného  sedáku,  náhradní  ponožky,  pravidelně  
doplňovaný balíček kapesníčků, pouzdro, individuální aktuálně užívané pomůcky k výuce.

Obecná pravidla oblékání do ŠKOLY:
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,
větrovka do batůžku a pláštěnka
Při deštivém počasí v zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé
kalhoty a bunda (např. Tchibo, Kik, Lidl), nepromokavou obuv vhodnou do terénu. V batůžku
náhradní rukavice, ponožky a punčochy.

S ohledem na častý pobyt v lese se oblečení může zašpinit, natrhnout apod. Proto je třeba mít toto
na  vědomí  a  oblečení  tomuto  faktu  přizpůsobit.  ŠKOLA nenese  odpovědnost  za  zašpiněné  či
poničené oblečení.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Tento provozní řád se přiměřeně použije pro další aktivity organizované ŠKOLOU (expediční
dny, kroužky, výukové programy, příměstské tábory, pobytové akce apod. 
5.2.  Provozní  řád  může  být  průběžne  měněn,  doplňován  či  úplně  nahrazen  novým provozním
řádem. 
5.3.Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 31. 1. 2022.


