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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

Provozní řád je sestaven dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů a dle Vyhlášky č. 465/2016 o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí 
a mladistvých. Provozní řád se řídí Standardy kvality lesních mateřských škol od 
Asociace lesních mateřských škol (www.lesnims.cz). 
 

2. PROVOZNÍ INFORMACE  

Provozní řád Lesního klubu Skřítkozem (dále jen LK Skřítkozem) stanovuje formu 
organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a 
podává přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi 
rodiči a zřizovatelem, spolkem Skřítkozem z.s.  
 

3. POVOLENÍ K PROVOZU 

Veškerá povolení, smlouvy, pojistky, které Skřítkozem z.s. získalo pro provoz LK 
Skřítkozem, jsou k nahlédnutí u pedagogů v místě provozovny, případně na vyžádání u 
koordinátorky.  
Jsou jimi: 

- nájemní smlouva s majitelem pozemku; 
- pojištění dětí u Allianz; 
- pojištění majetku u Allianz; 
- dokumentace BOZP a PO – zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

požární ochrana; 
- kurz první pomoci. 

4. POPIS ZAŘÍZENÍ 

Typ docházky: provoz LK Skřítkozem je celodenní s pravidelným provozem 
Kapacita skupiny na den: 16 dětí, děti doprovází vždy dvě osoby. 
Počet skupin: 1 
Věkové rozložení skupiny: zpravidla od 3 do 6 let 
Provozní doba: od pondělí do pátku 8:00- 16:00 

Zázemí a zahrada 

Zázemí LK Skřítkozem je dřevěný zateplený kruhový domek, který je vytápěn kamny. 
Nachází se zde kuchyňská linka, jídelní stůl, pomůcky a místo pro náhradní oblečení. V 
případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Děti při 
odpočinku leží na matracích. Prostor je možné větrat okny a dveřmi. 
Lékárnička je umístěna v hlavní místnosti, v kuchyňské lince, místo označeno nálepkou. 

http://www.lesnims.cz/


 

 

Přilehlá zastřešená terasa zvětšuje pobytový prostor a je vybavena stoly a lavicemi. Na 
pozemku se dále nachází zahradní chatka sloužící k uskladnění pomůcek a dalších 
potřebností. 
Zahrada sousedí s pastvinami pro ovce, výběhem pro drůbež, loukami a se zahradou 
rodinného domu. Pozemek je travnatý, mírně svažitý. Dětem jsou k dispozici herní 
prvky jako: klouzačka, pískoviště, blátivá kuchyňka, domeček/obchůdek.  
Kompostovací toaleta  s možností teplé tekoucí vody je přístupná z předsíně. Je 
opatřena dětským prkénkem a schůdky. Dohled nad správným užíváním toalety a 
čistotou toalety zajišťuje pedagog a provozní pracovník. 
Vodu máme k dispozici z veřejného řadu. Používáme ekologické mycí a čisticí 
prostředky. Třídíme odpad a pravidelně jej odvážíme. Biologický odpad je ukládán na 
pozemku LK.  
Rodiče mohou parkovat u plotu J. Kotase 32/24 nebo na parkovišti u hospody U 
Kolorze. Do zázemí LK Skřítkozem se přichází kolem plotu, nikoliv přes zahradu 
rodinného domu. 

Péče o zázemí 

Úklid zázemí zajišťují každodenně pedagogové po předání dětí rodičům, dále 1x týdně 
zaměstnanci LK Skřítkozem, jejichž náplní práce je údržba a péče o zázemí. Úklidy 
většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských víkendových brigádách 1x 
za 3 měsíce. K dispozici jsou ekologické čistící a dezinfekční prostředky uložené v 
místnosti sociálního zařízení. 
Třídíme odpad. Na pozemku LK Skřítkozem se nachází kompost na biologický odpad.  
Osobní věci dětí – spacák, náhradní oblečení jsou uloženy v boxu v zázemí, boty v 
botníku. Rodiče pravidelně vyměňují a kontrolují dětem náhradní oblečení a obuv, 
spacáky odnáší k vyprání či provětrání. Spotřebiče a kamna na dřevo – bezpečnost je 
zajištěna bezpečnostním školením pracovníků a pravidelnou revizí komínu kominickou 
firmou. Je instalován detektor CO2. K dispozici je hasicí přístroj s pravidelnou revizí.  

Sanitační opatření 

Hlavním úkolem sanitačních opatření v zázemí je zamezit možnému množení 
mikroorganismů, výskytu hmyzu a hlodavců, které by mohlo zapříčinit zdravotní 
závadnost potravin a pokrmů.  
Sanitační opatření zahrnují úklid, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Sanitární den 
(generální úklid) se provádí 2 x ročně.  
Dezinsekce (ničení škodlivého a obtěžujícího hmyzu, roztočů). Podle potřeby provádí 
vždy odborná firma.  
Deratizace (ničení hlodavců) provádí podle potřeby specializovaná firma.  
Mycí a dezinfekční prostředky se používají výhradně v souladu s návodem k použití 
uvedeným na obalu na jednotlivých přípravcích, případně na příbalovém letáku. Musí 
být umístěny mimo dosah dětí.  
K mytí rukou používáme tekutá mýdla a k osušení rukou ručníky denně obměňované.  



 

 

 

Zabezpečení pitnou vodou 
Pitná voda je přivedena do zázemí z domovního řádu.  
 

5. REŽIMOVÉ POŽADAVKY 

Režim dne, v souladu s § 7 Zákona č. 258/2000 Sb, odstavec 2, zohledňuje věkové a 
fyzické potřeby dětí, zejména potřebu rytmu, spánku, pohybu, klidného stolování, 
láskyplného zacházení a vlídné komunikace, potřebu svobodného pohybu a hry. 
Podmínky pro pohybovou výchovu a otužování jsou zajištěny celodenním vzděláváním 
v kontaktu s přírodou (les, zahrada). Režim stravování včetně pitného režimu odpovídá 
zásadám zdravého životního stylu. 

Předávání dětí 

 Rodiče předávají dítě od 8:00 do 8:45. Předávání probíhá na pozemku LK 
Skřítkozem, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (v případě 
společných, výletů, slavností, návštěv kulturních akcí apod.).  

 Zřizovatel v provozních dnech a hodinách LK Skřítkozem přebírá zodpovědnost 
za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi LK Skřítkozem, tj. rodič řekne 
„předávám dítě“, pedagog řekne „přebírám dítě“, a v průběhu denního provozu 
LK Skřítkozem předáním dítěte zpět rodiči stejným způsobem odpovědnost 
zřizovatele za dítě končí.  

 Při slavnostech a společných akcích, jako jsou zejména výlety s rodiči či brigády, 
a také při pobytu rodiče s dítětem v základně LK Skřítkozem, zodpovídá za dítě 
jeho rodič. Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých 
okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, nevyspání, 
závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit 
fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK 
Skřítkozem.  

 Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a 
potřeby dítěte.  

 Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LK 
Skřítkozem. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi 
důležitou součástí programu.  

 Vyzvedávání dítěte 

• Čas určený pro vyzvedávání dětí je po dopoledním programu 12.30 – 12:45 hod. 
• Po odpoledním programu je nutno děti vyzvednout 15:30 - 15:55 hod.  



 

 

• Vyzvedávání dítěte z LK Skřítkozem je zajištěno osobně jeho rodiči, případně 
pověřenými osobami uvedenými v příloze č. 1 přihlášky k členství ve spolku 
Skřítkozem z.s..  

• Pokud by z jakýchkoliv důvodů nemohl pravidelně vyzvedávat dítě z LK 
Skřítkozem osobně jeho rodič nebo předem oznámená pověřená osoba, zašle 
zřizovateli rodič písemné oznámení s uvedením jména, příjmení a data 
narození, statusu v rodině a kontaktů na tuto osobu pověřenou k vyzvedávání 
dítěte. Pokud by jednorázově nemohl rodič nebo jím pověřené osoby 
vyzvednout dítě, rodič vyzvednutí třetí osobou telefonicky oznámí pedagogům 
LK Skřítkozem s uvedením jména, příjmení, statusu v rodině a kontaktů. 
Pedagog LK Skřítkozem má právo ověřit totožnost takové třetí osoby a v 
případě jakýchkoliv pochybností v zájmu zdraví a bezpečnosti dítěte všemi 
legitimními prostředky ověřit oprávnění této třetí osoby vyzvednout dítě, její 
totožnost a vztah k dítěti.  

• Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu LK 
Skřítkozem a případně doplňuje vybavení v boxu, jenž je uložen v zázemí klubu.  

• Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná.  
• Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce 

(úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení 
zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez 
možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů LK Skřítkozem, musí být po 
předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto dříve.  

 Omlouvání dítěte 

 V případě nepředpokládané absence dítěte v LK Skřítkozem, např. z důvodů 
onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit den předem tj. do 
17 hodiny. V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání 
pedagogy emailem či telefonicky upozornit. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 
týdny uvědomit kontaktní osobu pro rodiče. Náhrady: V případě, že dítě omluvíte den 
předem, máte nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte. Náhrada není 
možná v případě, kdy to kapacita LK Skřítkozem neumožňuje. 

Stravování a pitný režim 

Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a Vyhláškou č. 
465/2016 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Skřítkozem z. s. má zpracovaný Manuál 
vytyčení kritických bodů HACCP, který je k dispozici v LK Skřítkozem.  
Stravování dětí LK Skřítkozem probíhá formou dovozu obědů.  
Stravování se skládá z oběda a odpolední svačiny.  
Rozhodování o dovozci obědů probíhá na rodičovských schůzkách rodiči.  



 

 

• Dopolední svačinku připravují dětem rodiče. Do batůžku je potřeba sbalit láhev 
s pitím a jídlo do krabičky. Vše je nutno připravit tak, aby se dítě bylo schopno 
obsloužit samo.  

• Teplý oběd s možností ohřevu na místě je dovážen externím dovozcem nebo 
rodiči ve várnicích. Je vždy také připravena várnice s čajem. Na dobrý pitný 
režim dohlíží pedagog. Oběd je možné v domku ohřát. Výdej stravy zajišťují 
zaměstnanci LK Skřítkozem za dodržování zásad osobní hygieny, s platným 
potravinářským průkazem a proškolením v hygienickém minimu. Obědy 
objednává určený pracovník LK Skřítkozem vždy na příslušný týden dle 
nabízeného jídelníčku dovozce.  
Výdejní doba oběda 12:00 – 12:30.  
Výdejní doba odpolední svačiny 14:30-15:00.  
Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví dětí při stravování provádí přítomní 
pedagogové, kteří dbají na vytváření a dodržování hygienických a stravovacích 
návyků dětí. 

 Nápoje připravují rodiče svým dětem do nerezových termosek v dostatečném 
množství. Termosky si děti nesou do lesa v batůžcích, po návratu do zázemí si je 
vyndají do přepravky, odkud jsou při obědě rozdány. Nápoje jsou tak dětem 
přístupné neomezeně během celého dne. Obsah termosky je minimálně 0,5 
litru. Každé dítě využívá k napití víčko z vlastní termosky. Termosky jsou jasně 
odlišitelné tak, aby nedošlo k jejich záměně mezi dětmi. V zázemí školky je k 
dispozici dostatek pitné vody k doplnění. 

Úhrada stravného 

Cena stravného je před začátkem školního roku rodičům sdělena na rodičovské 
schůzce. Závisí od ceníku dovozce. 
Cena oběda je poté vyvěšena na nástěnce klubu a na webových stránkách LK 
Skřítkozem.  
Rodič zaplatí stravné vždy za 1 měsíc do 15. dne daného měsíce, kdy se stravování 
uskutečňuje, v hotovosti. Výše stravného se odvíjí od zvoleného modelu docházky 
dítěte.  
 

6. ŠKOLNÍ ROK LK SKŘÍTKOZEM  

 Rytmus dne 

8:00 – 8:45 - příchod dětí do školky, hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s 
pedagogem; 
8:50 – 9:30 - ranní kruh (pozdravení, průpověď, rytmické říkanky s pohybovým 
doprovodem, písně a kruhové hry), dopolední svačina – odehrává se dle počasí buď ve 
školce, nebo mimo školku;  



 

 

10:00 – 12:00 - cesta na předem domluvené stanoviště, vyprávění a dramatizace 
pohádek a příběhů, vedená a volná činnost v lese, návrat do školky, prospěšná činnost 
ve školce; 
12:00 – 12:30 - hygiena, předobědový rituál, oběd; 
12:30 – 12:45 - vyzvedávání dětí;  
12:50 – 14:00 - odpolední odpočinek dětí (spánek malých dětí, klidová činnost starších 
dětí); 
14:00 – 16:00 - volná hra, činnosti hudební, výtvarné, pohybové, rukodělné, divadelní; 
15:00 – 15:30 - odpolední svačina dětí; 
15:30 – 16:00 – společný úklid, vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů;  
16:00 – 16:15 - úklid klubu pedagogem.  

Rytmus roku 

Rytmus roku vychází přirozeně ze sezónního dění v přírodě. V pedagogickém programu 
navazujeme na lidové tradice, koloběh v přírodě a poznávání rostlin a živočichů. Též 
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. Podrobný popis je uveřejněn ve Školním vzdělávacím 
programu Skřítkozem z.s., který je volně přístupný na našich webových stránkách 
 

7. PRACOVNÍCI LK SKŘÍTKOZEM 

LK Skřítkozem zaměstnává několik zaměstnanců na pozici pedagog. Se skupinou 
v počtu do 16 dětí pracují vždy dva průvodci. V lesním klubu není legislativně nutné, 
aby měli průvodci vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Pro výběr na tuto 
pozici je rozhodující zkušenost z oblasti předškolního vzdělávání a zájem o filozofii 
lesních mateřských škol. Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. 
Bližší informace o kvalifikaci a dosavadní praxi průvodců naleznete na internetových 
stránkách LK Skřítkozem. Průvodci absolvovali kurz první pomoci u malých dětí. Při 
práci s dětmi uplatňují průvodci zásady „Respektovat a být respektován“.  
 

8. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI 

Chod LK Skřítkozem by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob 
fungování školky je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň dobré vztahy s rodiči 
vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.  
Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě spolupráce a možnosti 
společných prožitků (společné obědy s rodiči v zázemí, rodičovské schůzky, měsíční 
slavnosti, brigády atd.).  



 

 

Rodiče se mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální 
výpomoc, dotace atd.). Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LK 
Skřítkozem (příprava na slavnosti, narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.).  
Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce e-mailem, informacemi 
vyvěšenými na webu, facebooku nebo formou rodičovské schůzky. Záležitosti spadající 
do kompetence průvodce řeší rodič s ním. V případě, že jde o záležitost, o které je 
třeba informovat vedení LK Skřítkozem, obrací se rodič na koordinátorku. Záležitosti 
týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a 
prezentačními náležitostmi LK Skřítkozem a Skřítkozem z. s. řeší rodiče s 
koordinátokou.  
Rodičovská schůzka: Je zároveň členskou schůzí Skřítkozem z.s. Koná se zpravidla 1x za 
2 měsíce. Členskou schůzi svolává koordinátorka (minimálně 14 dní předem), předloží 
program schůzky, kdy každý rodič může do předem stanovené doby doplnit svá témata 
do programu. Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění 
oboustranné informovanosti a spokojenosti. Měsíční slavnost: Jedenkrát za 1-2 měsíce 
se koná společná slavnost, kde děti seznamují rodiče s vlastní prací ve školce za dané 
období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.  

9. POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ 

REŽIM  

Způsob a četnost úklidu a čištění je popsán v Sanitačním řádu.  
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 
Směsný odpad je ukládán do uzavřených nádob a jednorázových plastových pytlů. Tyto 
jsou následně uloženy do popelnice, která je vyvážena v rámci svozu komunálního 
odpadu. Papír, sklo, kovy a plasty jsou tříděny do oddělených nádob a vynášeny do 
kontejnerů na tříděný odpad. Biologicky rozložitelný odpad vhodný ke kompostování je 
ukládán na kompost. 

Mytí rukou  
Děti si myjí ruce vždy po použití toalety a před každým jídlem pod tekoucí vodou s 
použitím tekutého biologicky odbouratelného mýdla. Tekoucí teplá voda je zajištěna 
v hygienické místnosti. Při mytí rukou v zázemí teplou tekoucí vodou pedagog 
dohlédne na správnou techniku mytí rukou (ze všech stran, mezi prsty, hřbet rukou).  
V lese jsou k dispozici kompostovatelné vlhčené ubrousky.  

Nočníky  

Malé děti před spaním chodí na nočník. Obsah nočníků je po naředění vodou 
vyprázděn do kompostovací separační toalety, stejně tak i voda použitá na oplach 
nočníků. Nočníky jsou poté dezinfikovány postřikem bezoplachovou dezinfekcí. 



 

 

Kompostovací separační tolaleta 
Kompostovací separační toaleta je umístěna v hygienické místnosti (aby si děti vžily 
návyk mytí rukou vždy po jejím použití). Děti mají k dispozici potřebné množství 
toaletního papíru. Manipulaci s nádobami se řídí Směrnicí pro nakládání se surovinou z 
kompostovacích separačních toalet a zodpovídá za ni pověřená osoba 
(školník/školnice).  
 

10.  PRAVIDLA LK SKŘÍTKOZEM 

Pravidla na pozemku klubu a v zázemí LK Skřítkozem 

Pravidla pozemku klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k 
bezproblémovému chodu klubu. Pravidla nejsou dětem vštěpována jako dogma, ale 
jsou jim vysvětlena formou domluvy na začátku školního roku a poté v průběhu celého 
roku. Často si děti tvoří svá pravidla pro své bezpečí a i jakou formou se budou pravidla 
sdělovat a dodržovat.  
Jelikož zázemí klubu bývá v některých případech otevřené rodičům s mladšími děti, 
rodičům, které chtějí integrovat dítě do dění LK Skřítkozem a rodičům, jejichž dítě 
školku již navštěvuje, je nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina 
pod vedením pedagoga mohla nerušeně věnovat společným aktivitám. 

 Do klubu nepřinášejí děti hračky z domu. Lze si přinést „mazlíka“ na spaní 
plyšového charakteru, který děti doprovodí při odpočinku.  

 Do klubu děti nepřinášejí, ani zde nekonzumují přinesené sladkosti a žvýkačky.  

 K jídlu (svačina, oběd) se vždy scházíme na jedno místo. U jídla sedíme. 

 V zázemí nekřičíme a neběháme. 

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

 Nenecháváme otevřenou branku. Neodcházíme sami bez pokynu pedagoga ze 
školky. 

 Vodu pouštíme po domluvě s pedagogem, zbytečně jí neplýtváme. 

 Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. 
vaření, řezání dřeva, topení v kamnech atd.) 

 Manipulujeme s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat. Klacky 
se nesmí dávat do výšky obličeje. Je zakázáno s klacky šermovat bez dohledu 
pedagoga. 

 Neběháme s nářadím. 

 Na strom musím vylézt vždy vlastními silami, do výšky stanovené pedagogem. 

 Čůráme pouze na záchodě anebo v krajním případě u plotu pozemku. Čůrat na 
pozemku je zakázáno. 

 Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět 
vracíme. 



 

 

 Dáváme pozor na horká kamna. 

 Nelezeme na hromadu dříví. 

 Dbáme na své věci, batůžky, oblečení a dáváme je na svůj věšák. 

 Pošťuchujeme se jen tehdy, když s tím souhlasí všichni účastníci. 

 Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách 
organizovaných pedagogem. 

 Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se 
pedagog nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných 
schůzkách. 

 Psi mohou na pozemek LK Skřítkozem na vodítku a s košíkem. V těsné blízkosti 
jsou zvířata, proto je nutno vstoupit se psem po domluvě s přítomným 
pedagogem. 

 Ohniště: okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U 
ohně je vždy s dětmi přítomen pedagog, případně rodič.  

 Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem 
(přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště). 

 Je zakázáno napalování klacků v ohništi a manipulovat se železnými pruty na 
opékání špekáčků. 

 Kouření nebo volná manipulace s ohněm je na pozemku klubu přísně zakázána.  

 Děti by měly ctít hranici určenou plotem a nevstupovat na sousední pozemek.  

 Plody zahrady (ovoce, zeleninu, bylinky) děti trhají/upravují jen za přítomnosti 
pedagoga. 

 Průlezky je možno využívat pouze pod dohledem průvodce nebo rodiče. 

 Hra na pískovišti probíhá pouze po svolení průvodcem. 

 Je zakázáno vstupovat na terasu chatky a do chatky. Chatka není určena pro hru 
dětem. 

 Chováme se ohleduplně ke zvířatům na sousedící pastvině, dbáme na bezpečnost. Je 
zakázáno ovce jakkoli přikrmovat bez předchozí domluvy s koordinátorkou lesního 
klubu Skřítkozem.  

 Je zakázáno lézt po zábradlí na terase. 

 V prostorách zahrady se chováme tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo vybavení. 

 Jakoukoli zjištěnou závadu neprodleně hlásíme správcům zázemí lesního klubu 
Skřítkozem (Jiří Závodný - tel 735951982 nebo Kateřina Závodná tel 733583074). 

Pravidla pohybu ve volné krajině 

Pravidla jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají pedagogům i dětem se společně 
pohybovat a fungovat ve volné krajině a v lesním prostředí. Pravidla jsou dětem 
pravidelně připomínána tak, aby se stala přirozenou součástí společného fungování 
skupiny. 

 Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí. Šermování s klacíky je 
možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost. 



 

 

 Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví. 

 Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje 
pedagog. 

 Při vycházce čekáme na domluvených místech. 

 Při svačině v přírodě sedíme. 

 Bez dovolení pedagoga nejíme nic nalezeného v lese. 

 Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem. 

 Nelézt na hromady dříví. 

 Na stromy lezeme pouze po domluvě s pedagogem a do výšky pedagogem 
určené. 

 Odpadky si bereme s sebou. 
 

Pravidla při pobytu ve městě a cestování MHD 

 Při pohybu v blízkosti silnice jdu ve dvojici/trojici a v zástupu. 

 První jde pedagog, nepředbíhám ho. 

 U silnice nebo přechodu vždy zastavím a počkám na pedagoga. 

 V zástupu se pohybujeme vždy při jednom okraji chodníku. 

 Do divadla a na jiné kulturní akce chodím vhodně a čistě oblečen. 

 Při pobytu v divadle, na výukovém programu apod., odcházím na záchod v 
doprovodu pedagoga. 

 Držím se vždy pohromadě se zbytkem skupiny. 

 Jako první nastupuje a vystupuje do Městské hromadné dopravy (MHD) vždy 
jeden z pedagogů. 

 Nastupujeme a vystupujeme jedněmi dveřmi. 

 Ve vozidle MHD sedíme nebo se pevně držíme. 

 Na zastávce čekáme v bezpečné vzdálenosti od silnice. 

 Po výstupu se řadíme u vzdálenějšího obrubníku, neblokujeme dveře. 

11.  VYBAVENÍ DĚTÍ 

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly 
dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. 
Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí klubu krabici s 
náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. 
Součástí vybavení dětí v LK Skřítkozem: 
• dětský batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem. Batůžek velikostně a 
ergonomicky sedí dítěti. 
• batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku na svačinu, 
kus karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy, spodní 
prádlo a kapesníčky. 
• teplý spacák pro odpolední odpočinek. V létě stačí lehká deka. 



 

 

Obecná pravidla oblékání do LK Skřítkozem: 
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 
zateplovací funkci. 
Vnější vrstva: má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větru odolná, ale 
zároveň prodyšná. 
Při teplém počasí: bavlněné lehké tričko 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. V batůžku náhradní rukavice, ponožky a punčochy. 
Obuv: Doporučujeme o číslo větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla 
v teple. Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky. V zimě botu s možností vyjmutí 
vnitřní vložky k lepšímu usušení obuvi. 


