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1. Identifikační údaje 

Platnost provozního řádu Lesního klubu Pecka: od 17. 10. 2022 (schváleno statutárním orgánem zřizovatele) 

Zřizovatel: Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka z.s. (dále jen Pecka), Sídlo: Trojanovice 894, působení 

LK na adrese: Lubina č. ev. 31, IČO: 17430348, 

Kontaktní osoba: Radana Bittnerová, email: info@peckazbeskyd.cz, Tel.č.: 737 712 334 

 

 

2. Obecná ustanovení 

2.1. Působnost a zásady směrnice 

Provozní řád Lesního klubu Pecka (dále jen LK Pecka) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence 

všech zainteresovaných (dětí, rodičů, průvodců a dalších pracovníků) a podává rámcový přehled a 

informace o fungování LK, který je v souladu s platnými hygienickými předpisy a normami.  Je důležitou 

součástí Smlouvy o péči mezi rodiči a zřizovatelem. Aktuálně platný provozní řád je umístěn na webových 

stránkách LK Pecka, www.peckazbeskyd.cz 

Zařízení typu lesní klub (dále jen LK) vychází z pedagogického konceptu lesní mateřské školy, který 

představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení, kde probíhá výchova a 

vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa.  

 

 Zásady směrnice:  

- musí být vydána písemně,  

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,  

- nesmí být vydána se zpětnou účinností,  

-  vzniká na dobu neurčitou,  

- je závazná pro všechny zaměstnance organizace,  

-  směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.  

- předseda spolku je povinen seznámit zaměstnance s vydáním, změnou, či zrušením tohoto vnitřního 

předpisu nejpozději do 15 dnů.  

 

2.2. Popis zařízení 

Lesní klub Pecka je zařízení pro předškolní děti ve věku 3-6 let s denní kapacitou 16 dětí. Na skupinu 8 

dětí připadá vždy 1 průvodce. Provozní doba je 7:30 – 15:00. Je zde jedna třída. Začátek a konec 

školního roku je shodný s běžným školním rokem. Po dobu letních prázdnin plánujeme příměstské 

tábory. Přerušení provozu LK Pecka bude umístěno na webových stránkách www.peckazbeskyd.cz 

(prázdniny a státní svátky).  

2.3. Filosofie Pecky a  Peckovní tým 

Respektující přístup – definovaný celistvým konceptem vydaným v knize Respektovat a být respektován 

autorů P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová a T. Kopřivová. Rozlišuje efektivní a neefektivní formy 

komunikace, objasňuje rizika trestů, odměn a pochval s ohledem na udržení vnitřní motivace a vlastní 

sebehodnocení.  Definuje autoritářský a partnerský vztah mezi dětmi a dospělými a mluví také o důsledcích 

takových vztahů. Učí, jak pracovat s emocemi. Důraz klade na přirozené důsledky chování dětí a převzetí 
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odpovědnosti za vlastní činy. Respektující přístup pěstuje sebeúctu a zároveň dbá na respekt k potřebám 

ostatních. 

Svobodná hra – popsaná v knize Svobodná hra manželů Danišových, je nejpřirozenější forma učení. Rozvíjí 

strukturu našeho mozku. Dává dlouhodobou spokojenost. Vede k radosti a štěstí. Je jiskrou života, opakem 

nudy. Svobodná hra uvolňuje přetlaky. Vypouští napětí i zlost. Svobodná hra je sestrou umění. Podporuje 

tvořivost a kreativitu. Když si hraje dospělý, říkáme mu umělec. Svobodná hra je brána k přátelství. Spojuje 

nás s druhými. Rozvíjí naše sociální dovednosti. Svobodná hra podporuje u dětí plánování vlastních cílů, 

odhad co opravdu dokážou i chuť překonávat překážky. 

Pobyt v přírodě - Přírodu považujeme za zdravé a inspirativní prostředí pro tělesný i duševní rozvoj dětí. 

Věříme, že je nejlepším hřištěm, učebnou a zároveň i učitelem. Dění lesního klubu se odvíjí od koloběhu 

roku, děti tráví velkou část dne venku a pracují převážně s přírodními materiály. V přírodě mohou objevit 

svou jemnou stránku a mohou se i fyzicky tužit. Důležitá je pro nás ekologie a udržitelnost, těmito 

zásadami se řídíme, co to jde. Zároveň se neschováváme v houští před moderním světem. 

V Pecce vlastním kladným příkladem vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, dbáme na environmentální 

výchovu. Učíme děti lásce a porozumění druhým, ke vzájemnému respektu, ale i k lásce k sobě samým. 

Pomáháme dětem porozumět vlastním emocím a učíme je, že i negativní emoce jsou důležité a přirozené. 

Tým Pecky budujeme se srdcem na dlani, snažíme se o pestrý a vyvážený kolektiv. Každý z nás umí něco 

jiného. Průvodce je osoba, která je denně s dětmi v LK Pecka, tráví s nimi ráda čas a snaží se jim být 

inspirací. Zřizovatel je statutární orgán spolku Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka z.s., 

koordinátor je Radana Bittnerová.  

Pro komunitní charakter Pecky vnímáme jako důležitou součást týmu i zákonné zástupce přihlášených dětí 

(dále jen „rodič“). Jejich aktivní zapojení a zpětná vazba je rozhodně vítaná.  

3. Přihlášení do LK a platby 

Přihlašovat se do LK Pecka je možno kdykoliv v průběhu roku, na webových stránkách 

www.peckazbeskyd.cz je přihláška. Platný ceník, tedy „členský příspěvek “ pro dvoudenní, třídenní a 

pětidenní docházku a „úplatu za stravování“je také uvedený na webu. 

 

  Paušální měsíční platba 

Třídenní docházka  pondělí - úterý - středa 4400 Kč 

Dvoudenní docházka čtvrtek - pátek 3000 Kč 

Pětidenní docházka pondělí - úterý - středa - čtvrtek - pátek 5700 Kč 

Denní stravné zahrnující oběd, odpolední svačinu a pitný režim je 78 Kč. 

 

 

 O přijetí dítěte rozhoduje zřizovatel na základě přihlášky, ohled bude brán na následující: 

sourozenecký vztah, zralost a připravenost dítěte k nástupu do předškolního zařízení, soulad s filosofií 

Pecky, počet přihlášených dětí v pořadníku (tedy termín podání přihlášky).  Přihlášení je platné až s 

podepsanou „Smlouvou o poskytování výchovně – vzdělávacího programu“, kde je definováno i 

ukončení docházky, smlouva je k nahlédnutí na webových stránkách www.peckazbeskyd.cz. 

Výpovědní lhůta je dvouměsíční a je platná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, 

kdy je rodičům odhlášení emailem potvrzeno ze strany zřizovatele, který tak činí neodkladně. Po dobu 

výpovědní lhůty se platí stále členský příspěvek. Změna docházky se řeší individuálně se zřizovatelem. 

Navýšení docházky je možné ihned v případě volné kapacity. Snížení docházky se řídí výpovědní 

lhůtou, která je dvouměsíční a je platná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy 

je rodičům snížení docházky e-mailem potvrzeno ze strany zřizovatele, který tak činí neodkladně. Po 
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dobu výpovědní lhůty se platí stále původní členský příspěvek. 

 

Plánované dny přerušeného provozu (státní svátky, prázdniny) jsou zveřejněny na webu Pecky. Za 

dny přerušeného provozu nelze požadovat náhradu. LK Pecka může omezit nebo přerušit svůj provoz 

ze závažných důvodů i v jiném období. O takovém opatření informuje zákonné zástupce bezodkladně. 

 

Měsíční platby „členského příspěvku“ a „úplatu za stravování“ se provádí předem, na účet: 

252710121/0600 (např. za březen se platí nejpozději do 1. února). Variabilní symbol je datum 

narození dítěte ve formátu RRRRMMDD. Výše příspěvku se nemění v závislosti na skutečné docházce 

dítěte, zameškané dny nelze bezplatně nahrazovat ani za ně nelze žádat slevu či vrácení příspěvku. 

 

4. Denní režim 

4.1. Harmonogram dne, předávání dětí, parkování 

Každý den se skládá z několika pevných, pravidelných bodů programu (ranní kruh, svačiny, apod.) a 

také z dostatečného časového prostoru pro svobodnou hru, plánovaný program průvodců a 

operativní činnosti. Pokud se děti řízené činnosti nechtějí účastnit a zároveň neruší její průběh 

s ohledem na ostatní, mohou se věnovat vlastní aktivitě.  

Harmonogram dne: 

7:30-8:30 příchod do lesního klubu, volná hra, povídání s průvodci 

do 9:00 proběhne ranní kruh, přivítání, seznámení s programem dne 

9:00-11:00 výprava po okolí včetně dopolední svačiny, svobodná hra, popřípadě řízené 

aktivity 

11:30 společný oběd a následuje odpočinek 

12:00-12:15 vyzvedávání dětí po obědě 

do 15:00 hodin pedagogická práce s předškoláky, volnější program, rozloučení se a těšení na 

další den 

Předání dětí průvodci probíhá venku v čase 7:30 – 8:30, prosíme rodiče o dochvilnost. Předání dítěte je 

potvrzeno podáním ruky mezi průvodcem a rodičem, případně i dítěte. Při předání rodič informuje 

průvodce o důležitých okolnostech týkajících se dítěte (zdravotní stav, psychické rozpoložení). Rodič 

předává dítě dostatečně oblečené dle aktuálního počasí a ročního období (do zimy teplé boty a raději více 

tenkých vrstev oblečení přírodního materiálu, v létě pokrývka hlavy, v mokrém počasí voděodolné 

oblečení,…). Rodič odpovídá za to, že má dítě v zázemí LK dostatek náhradního oblečení.Dopolední 

svačinu včetně pitného režimu zajišťuje rodič.  

Při nástupu dítěte do LK Pecka dbáme na individuálně přizpůsobený adaptační program, který je možno 

domluvit s průvodci. 

Vyzvedávat dítě po obědě je možno v čase 12:00 – 12:15 nebo odpoledne nejpozději do 15 hodin. Prosíme 

rodiče o dochvilnost. Dítě může vyzvedávat i jiná osoba, musí být ale uvedena dokumentu „Pověření 

předávání a vyzvedávání dítěte z LK Pecka jinou osobou“ jako pověřená osoba, která je oprávněna 

vyzvedávat dítě z LK Pecka. 

Parkovat lze na ploše hned před Peckou, před torzem mostu. Při příchodu do Pecky, nebo odchodu, dbejte 

prosím na to, aby byla západka na brance zajištěná, tak, aby si děti samy neotevřely.  
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4.2. Odpočinek a spánek 

Po obědě následuje společný odpočinek zpravidla doprovázený čtením průvodců. Děti, které 

neusnou, mohou jen ležet a nebo se po čtení věnovat klidné činnosti tak, aby nerušily odpočívající 

děti. Děti k odpočinku mohou využít vnitřní prostory chaty, kde jsou matrace určené pro mateřské 

školy. Dítě má vlastní, svým jménem označený spacák, za jehož údržbu a praní (doporučujeme 1x 

měsíčně) odpovídá rodič. Děti ke spánku nenutíme, respektujeme jejich biologické potřeby. 

 

4.3. Vybavení dětí 

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly děti dobré vybavení,  

odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí 

školky prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.  

 

Součástí vybavení dětí v lesní školce je:  

- Podepsaný spacák, 

- Přezůvky v zázemí, gumáky, nepromokavé kalhoty, pokrývka h lavy 

- Látková taška umístěná v zázemí LK by měla obsahovat: 

o Dostatek náhradního oblečení, (od spodního prádla, přes náhradní tepláky, až po mikiny 

a čepice, rukavice,…) 

- dětský batůžek, doporučujeme upravitelné popruhy s prsním pásem (dětem batoh nepadá z 

ramen) 

- batůžek do terénu by měl obsahovat:  

o láhev s pitím (v zimě termosku) a svačinu  na dopoledne 

o kus karimatky či jiného sedáku,  

o pláštěnku,  

o kapesníčky, 

o ručníček 

Vše řádně podepsané. 

Doporučení k oblékání dětí v LK Pecka: 

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, do batůžku větrovka nebo mikina. 

 

Při vlhkém počasí v podzimním a zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé 

kalhoty a bunda, nebo pláštěnka. 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.  

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: S ohledem na častý pohyb v lese se oblečení může často zašpinit, natrhnout apod. 

Je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto faktu přizpůsobit.  
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4.4. Odhlašování dětí 

Odhlašování dětí v případě nemoci nebo z jiného důvodu provádí rodič ideálně formou SMS zprávy 

na telefon průvodkyň 737 712 450. O změně informujte průvodce co nejdříve, nejpozději SMS do 

7:45 ráno, kdy je ještě možné odhlásit stravování. 

 

5. Zázemí 

Zázemím LK Pecka je členitá, oplocená zahrada s lesíkem a chatou na adrese Frenštát pod Radhoštěm, 

Lubina č.ev. 31.  Na zahradě se nachází altán, lavičky, ohniště, houpačky, pískoviště, vyvýšený záhon a další 

prvky. Chata slouží k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek, osobních věcí dětí a náhradního 

oblečení. V případě velmi nepříznivého počasí může LK Pecka realizovat svůj program uvnitř zázemí. 

V chatě je dostatečný prostor okolo stolu pro stravování a jiné činnosti. Chata slouží i jako výdejna jídla, je 

zde tekoucí pitná voda a dřez, lednice a myčka nádobí. V chatě je splachovací wc, sprcha, vytápět je možno 

krbem, který je zabezpečen proti úrazu ochranný prvkem nebo přímotopy. Je zde hasicí přístroj a 

lékárnička. 

 

6. Stravování a pitný režim 

Rodič nachystá dítěti do batohu zdravou dopolední svačinu, takovou, která se bude dobře jíst venku v lese. 

Rodič také zajistí láhev s pitným režimem, v zimě termosku. S jídlem, které si děti do LK Pecka přinesou, je 

nakládáno v souladu se zásadami správné hygienické praxe a je uplatňován systém HACCP. Pitný režim 

dětem budou průvodci doplňovat v zázemí LK. Oběd je přivážen na 11:30 do zázemí LK Pecka ze Zdravého 

bistra Dary Země. Odpolední svačinu zajišťuje LK Pecka. Cena stravného je 78 Kč/den.  

Odhlásit stravování je možné nejpozději do 7:45 ráno daného dne.  

 

7. Hygiena 

7.1. Osobní 

Děti si pečlivě myjí ruce mýdlem a suší do vlastního ručníku vždy a bez výjimky po každém použití WC 

a před každým jídlem. 

 

7.2. Úklid 

Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílejí děti, průvodci, rodiče a ostatní zaměstnanci Pecky.  

 

V šatně zázemí má každé dítě svůj věšák označený svou osobní značkou, v rámci zachování příjemně 

uklizeného prostředí je žádoucí, aby si děti dávaly své osobní věci právě ke své značce. Je zde místo 

pro látkovou tašku s náhradním oblečením, i obuv, přezůvky, batůžek. 

V místnosti na odpočinek mají děti uloženy své spacáky. Za čistotu spacích pytlů zodpovídá rodič, 

doporučujeme prát 1x měsíčně.  

Každé dítě má v zázemí ručníček umístěný u své osobní značky hned vedle umyvadla u WC. O čistotu 

ručníčků se stará zřizovatel, perou se 1x týdně.  

 

Dospělé osoby mají separátní ručník. V kuchyni jsou čisté utěrky. O praní utěrek se stará zřizovatel 1x 

týdně.  
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Čistící a desinfekční prostředky jsou bezpečně uloženy mimo dosah dětí. V co největší míře Pecka 

používá k úklidu a k mytí prostředky šetrné k životnímu prostředí. 

 

Zázemí LK Pecka udržujeme čisté, v suchu a větrané. Za základní každodenní úklid zodpovídají 

průvodci daného dne. Jedenkrát týdně se dělá velký úklid zázemí, který je delegován předem na 

nějakého zaměstnance zřizovatele.  

 

7.3. Voda 

Kvalita vody ze studny je pravidelně kontrolována zřizovatelem tak, aby vyhovovala hygienickým 

požadavkům, a vše je evidováno v Řádu studny. Pokud není  voda vyhovující, je zajištěna voda pitná 

dovozem. 

 

7.4. Nakládání s odpady 

Primárně se snažíme odpad nevytvářet, jsou tomu uzpůsobeny i aktivity s dětmi. Vzniklý odpad 

pečlivě třídíme, k čemuž vedeme i děti. Třídíme plasty a papír. Na zahradě je kompost na bio-odpad. 

Zbylý odpad jde do popelnice, která se 1x týdně vyváží.  

 

8. Bezpečnost, zdraví, hygiena 

8.1. Bezpečnost 

V zázemí je velká lékárnička vybavená dle doporučení krajské hygienické stanice. Při pobytu mimo 

zázemí mají průvodci vždy u sebe lékárničku, mobilní telefon (737 712 450) a kopie průkazů 

pojištěnce dětí.  Průvodci jsou proškoleni v poskytování první pomoci. Zdravým selským rozumem 

vyhodnocuji jednotlivá rizika během dne (šplháni na stromy, běhání v lese a pod.). Vybavení 

lékárničky pravidelně kontroluje zřizovatel.   

Děti jsou poučeny o bezpečnosti 1x měsíčně v tématech: 

- Bezpečný pohyb u ohně, u krbu, 

- Bezpečnost v lese, pobíhání s klacky, bezpečná vzdálenost od průvodce, 

- „Dost, už nechci“ končí divočení, hlavní principy „Nenásilné komunikace“ 

- Jak se chovat v blízkosti horkého hrnce, svíčky,… 

8.2. Zdraví dítěte 

Rodič přivádí dítě do LK Pecka jen v případě, že je dítě zdravé.  

Prosíme, abyste nechali dítě doma, pokud u něho zpozorujete některý z následujících symptomů: 

zvýšená teplota, kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě, zvracení (nechte prosím doma alespoň 1 

den po vymizení symptomů), průjem (nechte prosím doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), 

bolest v uchu, bolest v oblasti břicha, bolest při močení, vši, hnidy či jiné breberky, v rodině se 

vyskytlo nějaké infekční onemocnění (neštovice, salmonelosa, žloutenka atd.).  

Průvodce může dítě odmítnout převzít, pokud usoudí, že dítě není zdravé. Pokud se objeví příznaky 

onemocnění v době pobytu v LK (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky 

informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. Průvodci ovládají poskytování první pomoci, v případě 

potřeby ji poskytnou. V akutních případech je zavolána rychlá zdravotní služba. 
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8.3. Psychohygienická opatření 

Průvodci LMŠ jsou seznámeni se zdravotním stavem všech dětí na základě evidenčního listu dítěte, 

rodiče mají povinnost hlásit jakékoliv změny ve zdravotním nebo psychickém stavu dítěte (např. 

závažné změny nebo problémy v rodině apod.). Při tvorbě programu volí průvodci vhodné, věku 

přiměřené postupy, používají kladnou motivaci a respektující přístup v komunikaci s dítětem. Je brán 

ohled na věkové a fyzické zvláštnosti dětí, pobyt venku se řídí teplotním pocitovým komfortem dětí. 

Je možné rozdělení dětí na dvě poloviny (jedna polovina  

zůstává s jedním průvodcem venku, druhá jde do zázemí, venkovní skupina však zůstává v blízkosti 

zázemí).  

8.4. Preventivní postupy k zamezení vzniku a šíření infekčního onemocnění 

 

Průvodce informuje neodkladně všechny zákonné zástupce dětí a kolegy o povaze šířené 

nemoci nebo výskytu parazitů. Podle druhu výskytu parazitů nebo šíření infekce se zavádí 

následující opatření: 

- zákonný zástupce dítěte, které je přenašečem infekce nebo parazitů je vyrozuměn o min. 48 

hodinové lhůtě, ve které není dítěti umožněn vstup do lesního klubu 

- je zajištěna vyšší frekvence úklidu sociálních zařízení  

- je zvýšena kontrola při dodržování hygienických návyků u dětí 

8.5. Evidence úrazů 

Úrazy dětí i průvodců jsou evidovány bezodkladně v Knize úrazů 

 

8.6. Pojištění Pecky 

Zřizovatel má sjednané úrazové pojištění navržené pro potřeby lesních mateřských škol od Allianz a 

majetkové pojištění.  

9. Krizový plán, mimořádné situace 

Mimořádné situace (požár, živelné pohromy) se řeší dle platné dokumentace BOZP, s kterou jsou všichni 

zaměstnanci seznámeni. V zázemí LK Pecka je Požární kniha, o jejíž vedení se stará požární preventista, dle 

platné dokumentace BOZP LK Pecka.  

 

Při mimořádné situaci je vždy nutno zajistit bezpečnost dětí odvedením z areálu. Okamžitě je telefonicky 

vyrozuměna koordinátorka LK Pecka. Průvodci vyrozumí rodiče a zajistí předání dětí. Náhradní zázemí je řešeno 

podle potřeby. V případě požáru jsou děti jedním průvodcem odvedeny z areálu a je zajištěna jejich 

bezpečnost. Pověřený průvodce volá hasičský záchranný systém a snaží se hasit tak, aby neohrozil svůj život. 

Hasicí přístroje jsou dva a jsou umístěny v chatce dle pokynů školitele BOZP.  
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10. Pravidla LK Pecka 

10.1. V zázemí 

Pravidla v zázemí LK Pecka jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu  

klubu. Do LK děti nepřinášejí hračky z domova. K dispozici jsou hračky převážně z přírodních 

materiálů, které rozvíjí dětskou tvořivost a fantazii. Les rovněž poskytuje dostatečné množství 

materiálu k hraní a  

rozvoji všech kompetencí. Děti si nepřinášejí sladkosti a cukrovinky.  

 

Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodců jsou vítány v době, kdy se průvodce nevěnuje 

dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách. Na začátku školního roku si děti  

společně s průvodci vytvoří pravidla, kterými se budou celý rok řídit. Nově přijaté dítě s nimi bude  

1. den seznámeno. Pravidla jsou dále tvořena a zpřesňována během činnosti LK. Jejich aktuální verze 

je k nahlédnutí na nástěnce v zázemí. Rodiče jsou vítanými pomocníky při tvoření těchto pravidel,  

a to formou zpětné vazby průvodci nebo zřizovateli. Informace o změně pravidel či pravidlech  

nových budou podávány na společných schůzkách, prostřednictvím nástěnky a na našich 

internetových stránkách.  

 

10.2. V lese 

Pravidla lesa jsou pilířem bezpečnosti, jež pomáhají průvodcům i dětem společně se pohybovat a  

fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem pravidelně připomínána tak, aby se stala  

přirozenou součástí společného fungování skupiny.  

- Chovám se ohleduplně ke všemu živému v lese - stromům, mechovým porostům, květinám, 

broukům, apod.  

- Odpadky si odnáším s sebou. 

-  Zůstávám na dohled průvodce. Vždy na průvodce vidím.  

-  Pokud mě někdo volá, vždy odpovím.  

-  Při cestě lesem čekám na předem domluvených místech.  

-  Při práci s nožem či pilou nechodím ani neběhám.  

-  Při hře s klackem dávám pozor, abych neohrozil ostatní.  

-  Při vzájemné zkoušce sil (boji) musí souhlasit obě strany. Naslouchám druhému, abych si byl jistý, 

že se mu hra stále líbí.  

-  Větve nosím v úrovni pasu, abych neohrozil ostatní.  

- Pokud mám chuť sníst nějaké lesní plody, poradím se nejdříve s průvodcem.  

-  Z lesa odcházím pouze s průvodcem, NE s jinými lidmi (ani se známými!).  

 

10.3. Mezi námi 

Rytmus roku v lesním klubu Pecka vychází z přirozeného koloběhu v přírodě. 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. 

Chod klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování lesního klubu je nedílnou  

součástí její udržitelnosti. Spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí vhodné klima pro výchovu dětí.  

Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě spolupráce a možnosti společných  



 
 

10 
 

prožitků (společné budování a zvelebování zázemí, rodičovské schůzky, slavnosti atd.).  

 

Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LK (příprava na slavnosti, narozeniny 

dětí, organizace spolujízd atd.). Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodič je vítán 

svými náměty a nápady přispívat k obohacení výchovně vzdělávacího programu. Rodič může konzultovat 

cokoliv, co se týká jeho dítěte s průvodcem nebo s koordinátorkou LK Pecka. 

 

Po domluvě a souhlasu průvodce se mohou programu účastnit další dobrovolníci (např. studenti  

pedagogických a environmentálních oborů) nebo rodiče. Průvodci mají zkušenosti s prací s dětmi a zajímají 

se o aktuální stav a vývoj „lesních mateřských škol“, v čem je nám velmi nápomocné členství v Asociaci 

lesních mateřských škol. Při práci s dětmi uplatňují zásady výchovného principu Respektovat a být 

respektován, prvky  

environmentální výchovy a navazují na RVP PV. Průvodci mají také kurz První pomoci. Průvodci se dále 

vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. Další informace o našem týmu najdete na našich webových 

stránkách.  

Společenská pravidla Pecky: 

- Oslovujeme se jménem.  

- Nasloucháme si.  

- Rodiče předávají dítě průvodci (a naopak) podáním ruky. 

- Mimo dopolední program v lese, výlet, atd., zůstáváme na pozemku LK. 

- Když pracuji s nářadím, pracuji bezpečně (neohrožuji sebe ani ostatní – soustředím se, 

neoháním se, dávám pozor na prostor, ve kterém pracuji). 

- Hudební nástroje a rizikové nářadí (sekera, kladivo) si půjčujeme po domluvě s průvodcem 

- Nářadí a hračky si po sobě uklízíme; společné uklízení probíhá před ranním kruhem a před 

odchodem domů. 

- Hračky lesního klubu určené dovnitř do zázemí zůstávají uvnitř a venkovní, zůstávají venku. A 

obojí zůstávají ve školce (nevynášíme ven). 

- Hračky dětí – zůstávají doma (do školky může jen plyšáček na poobědový odpočinek). 

- Chováme se k ostatním tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám. 

- Konflikty řešíme domluvou – hledáme společné řešení, které vyhovuje všem stranám. 

 

11. Dary pro Lesní klub Pecka 

Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka, z.s. jako zřizovatel LK Pecka přijímá finanční či věcné dary. 

Možnosti darování:  

1. vkladem na účet spolku, a to buď pravidelným příspěvkem, nebo jednorázově;  

2. věcným darem  

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

darovací smlouvu, která poslouží jako účetní doklad. Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická 

osoba a 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu 

daně z příjmu. 
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12. Závěrečná ustanovení 

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice  provádí zřizovatel Lesní mateřské školy a komunitního klubu 

Pecka z.s.. Směrnice – Provozní řád nabývá účinnosti 17.10.2022 

 

V Trojanovicích dne 17.10.2022 

 

Podpis statutárního orgánu spolku, Radana Bittnerová:.............................................................................  


