
Provozní řád lesní mateřské školky Šemíček

Platnost k 1. září 2015

Provozovatel: Šemík – Sdružení při Dětské jezdecké škole
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1 ÚVOD

Vydal: Lesní mateřská školka Šemíček 

Projednáno dne: 15. 5. 2015

Schváleno dne: 20. 5. 2015

Závaznost: Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance školky a pro zákonné zástupce dětí.

Účinnost od: 1. 9. 2015

Lesní mateřská školka Šemíček (dále LMŠ Šemíček) vznikla pod záštitou Občanského sdružení
Šemík.  Sdružení funguje  již  od  roku  2000  a  zabývá  se  volnočasovými  aktivitami  pro  děti  a
hiporehabilitací. LMŠ Šemíček rozvíjí svou činnost pro všechny děti, které mají rády pohyb, pobyt
v  přírodě a poznávání všeho nového. 

Od 1.9. 2015 je součástí lesní mateřské školky česká skupina a vícejazyčná skupina zaměřená na
český a francouzský jazyk. 

2 KONTAKTNÍ INFORMACE

Lesní mateřská školka Šemíček

Zřizovatel: Šemík – Sdružení při Dětské jezdecké škole

Sídlo sdružení: Tyršovo návrší 119, Řícmanice, 664 00, Brno-venkov

Pracoviště: Bílovice nad Svitavou 30, 66401, Brno-venkov

Webová stránka: www.skolkasemicek.cz

2.1 Lesní školka Šemíček – česká skupina

Odpovědná osoba: Ing. Lenka Lišková

Telefon: +420737850446

E-mail: djsricmanice@centrum.cz

2.2 Lesní školka Šemíček – česko-francouzská skupina

Odpovědná osoba: Mgr. Martina Strnadlová, DiS.

Telefon: +420777346248

E-mail: martina.strnadlova  @gmail.com
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3 PROVOZNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA POBYTU V LMŠŠ

3.2 Zázemí

LMŠŠ se nachází v samostatně vyhrazeném prostoru, který je součástí areálu Dětské jezdecké školy
Šemík.  Děti  mají  k  dispozici  pravou mongolskou jurtu a  klubovnu.  Díky obci  Řícmanice  mají
možnost využití i obecní tělocvičny. 

Sociální zařízení (záchodky a umývárna) je umístěno kousek od jurty oddělené malým lesíkem.
Záchodky jsou kompostovací, k umytí rukou slouží umývárna.

Součástí  LMŠ je  také  malé  dětské  hřiště,  pískoviště  a  školková zahrádka,  která  je  pojata  jako
ekologická ukázková zahrada. V letních měsících je v provozu menší bazén s pískovým filtrem.

V zimních  měsících  využíváme  svah  v bezprostřední  blízkosti  školky  k sáňkování,  popř.  výuce
základů lyžování.

Další zázemí je v areálu jezdeckých stájí, kde je k dispozici vytápěná klubovna – jídelna, šatna, WC
a sprcha.

3.3 Stravování

Obědy jsou dováženy z Restaurace U Lajcmanů v obci Řícmanice. Svačiny jsou připravovány ve
školce.  Při přípravě jídel postupuje smluvená organizace a personál školky podle vyhlášky MŠMT
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé
výživy. 

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. 

V případě zájmu o vegetariánskou/veganskou stravu či speciální výživu, je možné jídlo objednat u
firmy Lakšmanna, s.r.o., ul. Nové Chocholky 222, 66401, Kanice, IČ: 269 67 057.

Stravné je zahrnuto v ceně školného (2krát svačinka a oběd). Pokud se rodiče rozhodnou pro dovoz
jídla z firmy Lakšmanna, doplácejí rozdíl ceny dle ceníku firmy Lakšmanna.

Aktuální  jídelníček  je  vždy uveřejněn na  webové stránce  lesní  školky Šemíček a  přístupný  ke
stažení.

3.4 Provoz LMŠ Šemíček

LMŠŠ nabízí celodenní/celotýdenní program pro děti během školního roku (září – červen) v době
od pondělí do pátku od 7h 30 do 17h 00. Rodiče mají možnost využít i půldenní docházky nebo
vybraných dnů.

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8h 30, jinak po dohodě s pedagogem podle aktuální
potřeby  rodičů.  Po  dobu  od  7h  30  do  8h  30  je  péče  o  děti  zajištěna  jedním  pedagogickým
asistentem, v 8h 30 začíná školkový program se dvěma pedagogy.

Během  letních  prázdnin  nabízí  LMŠŠ  prázdninový  program,  který  je  závislý  na  naplněnosti
kapacity (min 8 dětí). Účast dítěte na letních programech je ošetřena zvláštní smlouvou. 

LMŠŠ je zavřena ve dnech českých státních svátků a školních prázdninách. Harmonogram školního
roku je volně přístupný ke stažení na webové stránce LMŠŠ. 
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3.5 Dětské skupiny a Denní harmonogram LMŠŠ

3.5.1 Česká skupina

1. skupina – děti ve věku od 2,5 do 4 let (max. počet dětí 6)
2. skupina – děti ve věku od 4 do 7 let (max počet dětí 8)

3.5.2 Česko-francouzská skupina

1. skupina – děti ve věku od 2,5 do 4 let (max. počet dětí 6)
2. skupina – děti ve věku od 4 do 7 let (max počet dětí 8)

Rámcový denní harmonogram

7h 30 – 8h 30 Příchod dětí (volná hra)

8h 30– 9h 15 Ranní kruh (francouzský lektor)

9h 15 –  9h 30 Volná hra

9h 30 – 10h 00 Svačinka

10h 00 – 10h 45 Ranní kruh (český lektor)

10h45 – 12h 00 Pracovní a kreativní činnost (Francouzský a český lektor)

12h 00 – 12h 45 Oběd

12h45 – 14h00 Pohádka a Odpolední klid

14h 00 – 15h 30 Procházka/Aktivity (francouzský a český lektor)

 - jízda na koni/ekovýchova/sportovní aktivity a kroužky

15h 30 – 16h 00 Svačinka

16h 00 – 17h 00 Pohádka, film pro děti, volná hra
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3.6  Zdravotní péče a bezpečnost dětí v LMŠŠ

Pedagogický  pracovník  zodpovídá  za  bezpečnost  dětí  LMŠŠ  od  okamžiku,  kdy  mu  zákonný
zástupce  nebo  osoba  zmocněná  osobně  předá  dítě  a  to  až  do  doby,  kdy  si  opět  dítě  osobně
vyzvedne.

Lesní školku navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek  akutního
onemocnění. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí
zřizovatelce nebo pedagogovi lesní školky. 

Rodič  je  dále  povinen informovat  pedagoga o důležitých okolnostech  spojených se  zdravotním
stavem dítěte, např. alergie, užívané léky, stravovací návyky, akutní výskyt infekčního onemocnění
v rodině.  Rodič také pedagoga informuje o závažných skutečnostech v rodině,  které  by mohly
ovlivnit psychickou a fyzickou pohodu dítěte. 

Pedagog  při  práci  s  dítětem vychází  z  informací  o  zdravotním stavu  dítěte,  jeho stravovacích
návycích a dalších omezeních. Tyto informace rodiče poskytli při zápisu dítěte do LMŠŠ v  tzv.
Evidenčním listu a  jsou povinni  neprodleně  informovat  LMŠŠ, pokud dojde ke změnám těchto
údajů.

Při zajištování akcí školy a sportovních činnostech (např. jízda na koni, výlety do přírody, návštěvy
kulturních a sportovních akcí) zajistí zřizovatelka školky odpovídající počet pracovníků tak, aby
byla zajištěna  bezpečnost dětí, kvalitní vzdělávací program a celková pohoda dítěte.

Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě
nutnosti  i  následné  lékařské  vyšetření  či  ošetření.  Dále  je  povinna  bezprostředně  ohlásit  úraz
zákonnému zástupci dítěte a nadále postupuje podle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí. 

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi
přímo souvisejí.

Pojištění: 

Na děti se vztahuje pojištění Sdružení Šemík, ale LMŠŠ doporučuje uzavřít i úrazové pojištění pro
dítě.

3.7  Spolupráce a komunikace s rodiči

Rodiče jsou srdečně vítáni a mají možnost vstupovat do dění v LMŠŠ, účastnit se akcí pořádaných
školkou. Rodiče mají právo spolurozhodovat při změně a doplnění školkového programu a jsou
dostatečně informováni o tom, co se v LMŠ děje (dětské deníky, webová stránka pro rodiče, osobní
kontakt  s  pedagogy).  Individuálně  mohou  konzultovat  se  zřizovatelkou  nebo  s  pedagogickou
pracovnicí prospívání a vývoj svého dítěte. 

Obzvláště důležitá a žádaná je spolupráce s rodičí dětí, kteří navštěvují vícejazyčnou skupinu.

Informačním prostředníkem mezi školkou a rodinou je kromě osobního kontaktu Deník žáka, který
obsahuje všechny důležité organizační informace, slouží také jako zpětná vazba pro rodiče. Deník
žáka je součástí žákova vybavení.

3.8 Pedagogičtí pracovnící

Všichni pedagogičtí pracovnící jsou kvalifikováni v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. Ve
své  práci  uplatňují  principy  environementální  výchovy,  pravidla  klubu  lesní  moudrosti,  prvky
Waldorfské školy, Montessori metody a pedagogiky Freinet. V prvé řadě respektují individuální
potřeby dítěte, jeho vývoj a osobnost.

Se skupinou max. 14 dětí pracují vždy dva pedagogové. V případě česko-francouzské skupiny, s
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dětmi pracuje vždy jeden francouzský lektor a český lektor. 

Po  domluvě  se  zřizovatelkou  se  mohou  programu  LMŠŠ  účastnit  dobrovolníci,  studenti
pedagogické fakulty nebo rodiče. 

3.9 Vybavení dětí

Pro bezpečný a komfortní pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly dobré vybavení
odpovídající aktuálnímu počasí. Oblečení je lépe volit „vrstevnaté“, zvláště v zimních měsících je
důležité aby děti měly kvalitní funkční spodní vrstvy oblečení. Dobré, nepromokavé boty, v létě
spíše turistickou obuv než sandálky. 

V zázemí školky mají děti uloženy náhradní oblečení, spací pytel a karimatku (v létě na sezení a
odpočívání venku), přezůvky do jurty.

Součásti  každodenního  vybavení  dítěte  je  batůžek,  který  obsahuje:  láhev  na  pití,  papírové
kapesníky, náhradní ponožky a spodní prádlo, v létě pláštěnka.

Všechny věci by měly být podepsané.

O  speciálním  vybavení  na  některé  programy  budou  rodiče  předem  informováni.  Informačním
prostředníkem mezi  školkou a rodinou je  kromě osobního kontaktu  Deník žáka,  který obsahuje
všechny důležité organizační informace, slouží také jako zpětná vazba pro rodiče.  Deník žáka je
součástí žákova vybavení.

4 DOCHÁZKA DĚTÍ

4.1 Zápis a přijetí dítěte

Do Lesní mateřské školky Šemíček se přijímají děti od 3 do 6 let. Od 2,5 let přijímá na základě
posouzení zřizovatelkou v závislosti na aktualní situaci a zralosti dítěte.

Zápis dětí do LMŠŠ na následující školní rok probíhá v únoru a březnu předcházejícího školního
roku a pak individuálně podle volných míst. Dítě může být přijato i v průběhu školního roku, pokud
nebude porušena kapacita školy a hygienická kritéria. Dítě do LMŠŠ přijímá na základě přihlášky a
osobního  setkání  s  rodiči  a  dítětem  zřizovatelka  LMŠŠ.  O  přijetí  dítěte  do  česko-francouzské
skupiny rozhoduje odpovědná osoba po osobní konzultaci s rodiči a podrobné analýze jazykového
plánu rodiny. Zřizovatelka LMŠŠ taktéž rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu détěte,  jehož
délka nepřesáhne 3 měsíce.

LMŠŠ může  přijmout  pouze  dítě,  které  se  podrobilo  stanoveným pravidelným očkováním,  má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Před  nástupem  dítěte  jsou  zákonní  zástupci  povinni  vyplnit  závazné  přihlašovací  dokumenty
(evidenční list, potvrzení o bezinfekčnosti  od lékaře,  zmocnění osoby k převzetí dítěte) a předat je
zřizovatelce LMŠŠ. Informace a dokumenty k přijetí dítěte do LMŠŠ si rodiče mohou vyzvednout
ve školce, stáhnout na webových stránkách, nebo zažádat elektronicky.

Po ukončení zápisu (vyplněním závazných přihlašovacích dokumentů) sepíší rodiče přijatých dětí s
LMŠŠ smlouvu o poskytnutí služby péče o dítě v lesní mateřské školce. 

4.2 Předávání dítěte

Provozní doba LMŠ Šemíček v rámci dopoledního programu je od 7h 30 do 13h 00.

Provozní doba LMŠ Šemíček v rámci celodenního programu je od 7h 30 do 17h 00.
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Rodiče nebo zmocněné osoby předávají dítě v době od 7h 30 do 8h 30. 

Předávání  probíhá na pozemku LMŠ Šemíček,  Bílovice nad Svitavou 30,  66401,  Brno-venkov,
pokud  nejsou  rodiče  předem  informováni  jinak  (v  případě  společných  výletů,  sportovních  a
kulturních  akcí).  LMŠ  Šemíček  přebírá  odpovědnost  za  dítě  okamžikem  předáním  dítěte
pedagogovi.

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

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 skutečnosti, které by
mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LMŠŠ.

4.3 Vyzvedávání dítěte

Čas  určený  pro  vyzvedávání  dětí  rodiči  nebo  jimi  zmocněnými  osobami  je  po  dopoledním
programu 12h 45 – 13h 00, po odpoledním programu 16h 30 – 17h 00. 

Během vyzvedávání dítěte jsou rodiče informováni o důležitých událostech, které se staly během
školkového dne.

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo úrazu, musí být po předchozím oznámení rodičům
dítě vyzvednuto dříve. 

Předáním dítěte rodičům nebo zmocněné osobě, odpovědnost pedagoga a za dítě končí.

4.4 Osoby zmocněné k převzetí dítěte

Rodič nebo jeho zákonný zástupce předá pedagogům před zahájením docházky písemný seznam
osob zmocněných k vyzvedávání dítěte. Tento formulář je ke stažení na webové stránce LMŠŠ
www.skolkasemicek.cz.  Pedagogický  pracovník  není  oprávněn  dítě  předat  osobě,  která  není
uvedena v tomto seznamu.

4.5 Omlouvání dítěte

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8h 30, a to telefonicky. Na následující dny se děti
omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem. 

V případě  nepřítomnosti  dítěte  a  řádné omluvě,  LMŠŠ odečte omluvené dny z  platby na  další
měsíc. 

5 PLATBY V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

5.1 Úplata za docházku do LMŠ Šemíček

Měsíční příspěvek na školné v LMŠ je pro dané období stanoveno na 5500 Kč/měsíc pro českou
třídu a 7500 Kč/měsíc pro česko-francouzskou třídu, pokud dítě dochází celodenně 5 dní v týdnu.

Pokud rodič využije nabídky půldenní docházky nebo jen ve vybranych dnech, výše úplaty činí
350 Kč/den  pro  českou  třídu  a  450  Kč/den  pro  česko-francouzskou  třídu  v  případě  celodenní
docházky.

Do zprávy pro příjemce prosíme rodiče o napsaní jména dítěte místo variabilního symbolu. 
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5.2 Aktivity zahrnuté/nezahrnuté v úplatě za docházku

Součástí školného jsou všechny aktivity, které jsou součástí denního programu kromě  Lezeckého
kroužku a Plaveckého kroužku.  U těchto dvou sportovních aktivit je nutná úhrada vstupného na
Lezeckou stěnu/Plavecký bazén, jízdenka MHD a odměna lezeckého/plaveckého instruktora. Cena
činí 250 Kč za jeden výjezd na lezeckou stěnu.

Cena plaveckého výcviku se každý rok mění, bude upřesněna dle nabídky plaveckých škol.

5.3 Platby spojené s návštěvou sportovních a kulturních akcí mimo areál LMŠŠ

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce  nejsou zahrnuty v ceně školného. O plánovaných
akcích a jejich cenách budeme rodiče včas informovat.

5.4 Dary pro LMŠ Šemíček

Sdružení Šemík jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro Lesní školku Šemíček.

Možnosti darování:

1. vkladem na  účet  sdružení,  a  to  buď pravidelným příspěvkem ve  formě navýšení
školného, nebo jednorázově

2. věcným darem, který je předchozí domluvě předán zřizovatelce LMŠ

Potvrzení o daru: 

Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci doklad a následně zašleme či předáme dárci:

a) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,-Kč)

b) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,-Kč)

Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem právnická osoba
za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém
daru slouží jako účetní doklad.

Tento Provozní řád nabývá platnosti dnem podpisu zřizovatelkami lesní mateřské škoky a je účinný 
od 1.9. 2015. 

V Bílovicích nad Svitavou 

Dne 16. 5. 2015 Ing. Lenka Lišková

 a

Mgr. Martina Strnadlová
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