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1. PROVOZNÍ INFORMACE 

 
Rodiče dětí zapsaných k docházce do LMŠ Jelínek jsou povinni se s tímto            
Provozním řádem seznámit a svým podpisem ve „Smlouvě o péči“ souhlasí           
s tímto Provozním řádem.  
 
1.1. Provozní podmínky 

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LMŠ Jelínek             
nezajišťuje péči v době školních prázdnin a státních svátku. 

Občas mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě.             
Při výletech mimo město rodiče organizují spolujízdy. Úhrady jízdného a          
vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.  
 

1.2. Zabezpečení pitnou vodou 

Zázemí je napojeno na veřejný vodovod. 
 
1.3. Hygienické zařízení a vybavení 
 
V chatě je sociální zařízení s umývárnou, splachovací záchod, umyvadlo s teplou         
tekoucí vodou. 
 
1.4. Způsob uložení osobních věcí a materiálního vybavení 
 
Osobní věci dětí – přikrývka, polštářek, náhradní oblečení a obuv jsou uloženy            
v zázemí. Rodiče pravidelně vyměňují a kontrolují dětem náhradní oblečení,         
obuv. Přikrývku a polštářek každodenně větráme, vyvěšením v chatě a po          
domluvě jej rodiče průběžně odnášejí na vyprání. Prostěradla pereme jednou za          
měsíc. 
 
Chata je vybavena knihovnou a skříněmi, které slouží k uskladnění výtvarných,           
hudebních a kancelářských potřeb, didaktických pomůcek a her.  
 
1.5. Zázemí a okolí 
 
Jako pevné zázemí využíváme Jelínkovu lesní chatu. Hlavní místnost nám slouží           
jako učebna (při velké nepřízni počasí) a jídelna. Je vybavena dětskými stoly a             
židlemi, kachlovými kamny, ústředním topením, klavírem, knihovnou a        
skříněmi.  
Druhá místnost slouží jako ložnička s lůžky a prostorem na uložení vlastních           
přikrývek, pod kterými děti spí. Chata je vytápěna plynem. V chatě je sociální            
zařízení s umývárnou. Chatu i přilehlé prostory udržujeme v čistotě a pořádku. 
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Areál Jelínkovy chaty je sám o sobě oplocený kousek lesa. Máme své vlastní             
ohniště, kuchyňku, pískoviště, dílu s nářadím, lanoviště s lanovými houpačkami,         
asfaltové hřiště, zahradní kompost a zahrádku, kterou s dětmi stále rozšiřujeme          
a staráme se o ni.  
Celý areál Jelínkovy lesní chaty je obklopen z velké části borovicovým lesem           
s pískovcovým podlažím, bohatým borůvčím a rozmanitým terénem. V blízkosti        
máme jezírko, studánky, lom, pole, louky a sady. Tyto přímo sousedí s přírodním             
parkem Halasovo Kunštátsko. 
 
1.6. Způsob vytápění 
 
Chata je vybavena plynovým kotlem. Probíhají pravidelné revize, které zajišťuje          
město, jako vlastník nemovitosti. 
 
1.7. Vybavení prostředky první pomoci  
 
V zázemí jsou k dispozici prostředky pro poskytnutí první pomoci a ke zdolání           
případného požáru. Část prostředků pro poskytnutí první pomoci je umístěno v           
příruční lékárničce, kterou proškolené pedagožky nosí při pobytu mimo zázemí          
u sebe a při příchodu do zázemí ji zde odkládají. 
 
 
2. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 

Stravování se skládá z dopolední přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. 

Jelikož provozovatel nedisponuje vlastní budovou, není schopen pro děti sám          
zajistit hmotné zabezpečení v podobě stravování prostřednictvím zařízení      
školního stravování dle § 2 zákona č. 107/2005 Sb., o školním stravování.           
Provozovatel tedy uzavřel rámcovou smlouvu o zajištění stravování se Základní          
školou a Mateřskou školou Kunštát, příspěvková organizace, na základě čehož je           
schopen odebírat kompletní školní stravu pro děti. Všichni zákonní zástupci dětí           
jsou o této skutečnosti informováni vždy na začátku školního roku, kdy mají            
možnost se rozhodnout, zda budou školní stravování pro své dítě požadovat.           
Všichni zákonní zástupce mají zároveň možnost vzdát se svého práva na hmotné           
zabezpečení v podobě školního stravování a mohou si zvolit v souladu s ust. § 4              
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, že stravu zajistí dětem sami           
v režimu domácího stravování. Toto své rozhodnutí mohou zákonní zástupci         
měnit také v průběhu školního roku, kdy má provozovatel lhůtu 20 dní            
na zajištění školního stravování pro dítě. 

Školní stravování: 

Využije-li zákonný zástupce svého práva na hmotné zabezpečení dítěte v podobě           
školního stravování, bude uzavřena konkrétní smlouva se Základní školou         
a Mateřskou školou Kunštát. Současně bude uzavřena dohoda mezi        
provozovatelem a zákonným zástupcem, ve které bude specifikováno, jaká je          
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aktuální cena školního stravování, jakým způsobem a v jaké lhůtě ji           
bude zákonný zástupce hradit, jaká bude cena za dovoz a manipulaci s jídlem             
(bude se odvíjet od počtu dětí, které školní stravu využijí) apod. Školní strava            
přitom bude splňovat tzv. spotřební koš. 

Domácí stravování: 
Provozovatel nedisponuje takovými prostory, aby bylo možné řádně uskladnit         
krabičky se svačinkami a obědy pro děti, jejichž zákonní zástupci se rozhodnou           
využít režimu domácího stravování. Zákonní zástupci proto nachystají dětem         
dopolední přesnídávku každý sám přímo do batůžku včetně lahve s vodou nebo            
čajem. Jelikož děti svačí venku, mají pedagožky k dispozici podsedáky, aby           
mohly děti při jídle sedět a vodu na umytí rukou před jídlem. Pedagožky             
současně dětem pomohou s vybalením jídla, všechny zaměstnankyně pracující s         
dětmi mají proto potravinářský průkaz. Tento postup navazuje na několika leté          
zkušenosti s fungováním rodinného klubu Jelínek. 

Oběd a odpolední svačinu mohou zákonní zástupci zajišťovat sami, tj. přinést ji            
ve stanovený čas dětem. Případně mohou využít nabídku vegetariánské jídelny         
Lotos paní Olgy Králové (Klemov 290, Doubravice nad Svitavou), se kterou          
mohou uzavřít smlouvu a jídlo si nechat pro děti dovážet.  

Provozovatel pravidelně informuje zákonné zástupce o důležitosti pestré        
a vyvážené stravy pro řádný vývoj dětí (např. při individuálních schůzkách,          
rodičovských schůzkách, v dohodě o náhradním stravování). Pokud by zákonní          
zástupci porušovali své povinnosti (např. nedodali dítěti žádné jídlo, dávali mu           
opakovaně ve větším množství průmyslově vyrobené cukrovinky apod.),        
je provozovatel oprávněn od dohody o náhradním stravování odstoupit a zajistit         
dětem školní stravování za podmínek stanovených výše. 

Výjimku z výše uvedeného tvoří pouze situace, kdy si děti připravují samy            
odpolední svačinu v rámci pedagogické činnosti pod vedením pedagožek. Ty         
v daný den přinesou do LMŠ Jelínek potřebné suroviny a nádoby, se kterými            
následně pracují. V případě, že je potřeba využít elektrickou troubu, pedagožky          
ji sundají z kamen, kde je uskladněna, a po vychladnutí ji opět vrátí na bezpečné              
místo. Manipulace s troubou probíhá vždy pod dohledem alespoň jedné         
z pedagožek. Nádoby posléze myjí děti s pedagožkami v prostoru k tomu           
určeném v umývárně. Následně veškeré nádoby i zbylé suroviny pedagožky         
odnáší. 

Pitný režim: 
Děti mají celý den k dispozici pitnou vodu. Zázemí LMŠ Jelínek je napojeno             
na městský vodovodní řad. Dopoledne mají děti v batůžku lahev s pitím.           
Pedagožky mají taktéž k dispozici pitnou vodu a po celý den dohlíží na pitný              
režim dětí. Vedou děti k pití a v chladném počasí vaří k obědu a odpolední               
svačině teplý čaj. Čaj je uchováván v nerezových termoskách a každé dítě má svůj             
hrníček. 
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3. DENNÍ RYTMUS 

7:30 – 8:45 příchod dětí do LMŠ Jelínek, tvořivé seznámení se s  
tématem dne 

9:00 – 9:15 ranní kruh s říkankou, zpěv, pohyb, tanec, opakování  
„pravidel lesa“  

9:15 – 9:30 cesta na předem domluvené stanoviště, hygiena a svačina v 
terénu,  

10:30 – 11:30 řízená a spontánní činnost v terénu  
11:30 – 11:45 uzavření dopoledne v terénu a přesun do zázemí  
11:45 – 12:00 hygiena  
12:00 – 12:45 oběd  
12:45 – 14:30 odpočinek a relaxace při poslechu hudby a pohádek, řízená 

a spontánní činnost dětí. 
14:30 – 15:00 hygiena a svačina 
15:00 – 15:15 odpolední kruh – rituál na závěr dne 
15:15 – 15:30 vyzvedávání dětí 
 

4. CHOD LMŠ JELÍNEK 

4.1. Pravidla pobytu v zázemí  

Jelikož zázemí školky bývá v některých případech (slavnosti, zkušební dny          
apod.) otevřené rodičům s mladšími děti, rodičům, které chtějí integrovat dítě do           
dění LMŠ Jelínek a rodičům, jejichž dítě školku již navštěvuje, je nutné            
respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením         
pedagožky mohla nerušeně věnovat společným aktivitám. Pokud je rodič         
přítomen, přebírá vždy plnou zodpovědnost za dítě. 
 

• „To se mi nelíbí“ znamená „Přestaň! Už dost! To nechci!“ 
• Starám se o vlastní věci (batoh, oblečení…) 
• S ohněm mohu manipulovat a pečovat o něj jen po domluvě s pedagožkou 

a v její přítomnosti (přikládání do ohně, opékání, zapalování a hašení 
ohniště…).  

• Sladkosti a žvýkačky se mohou jíst doma. 
• S nářadím chodíme pomalu. 
• Vracíme věci na jejich místa. 

 

4.2. Pravidla lesa   

Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají pedagožkám i dětem se 
společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem 
pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného 
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fungování skupiny.  

Co nás pravidla naucí? 
1. Mít zodpovědnost za sebe, rozlišovat rizika a učit se rozpoznávat své hranice. 
2. Nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme 
připojit). 
3. Vzájemně si nic nebrat. 
4. Respektovat přání druhých. 
5. Konflikty řešit nenásilně: vyjadřovat své emoce, učit se přátelsky říkat 
druhým, co nám vadí a co nechceme, aby dělali.  

Pravidla budeme dětem vysvětlovat průběžně a vždy v konkrétní situaci.   

• Držíme se na dohled pedagožky. 
• Odcházím-li v terénu od skupiny, řeknu o tom pedagožce. 
• Manipulujeme jen s větvemi na délku své ruky a nezvedáme je do 

výšky očí. 
• Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví. 
• Při cestě lesem čekáme na domluvených místech. 
• Při svačině v lese sedíme. 
• Plody lesa smím jíst pouze po domluvě a se svolením pedagožky, která 

mne ten den provází. 
• Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagožkou. 
• Na hromady dříví lezeme jen v přítomnosti pedagožky. 
• Odpadky si po sobě z lesa odnášíme do zázemí. 
• Na stromy lezeme pouze po domluvě s pedagožkou, do výšky,  

kterou společně určíme. 
• Ve školce si hrajeme s tím, co najdeme v lese či okolí nebo s tím,  

co si sami vyrobíme. Hračky zůstávají doma. 
 

 
Pedagožky:  
Jdou příkladem svým konáním a pomáhají dětem řešit vzájemná nedorozumění. 
Respektují individualitu každé lidské bytosti a upozorňují na překračování 
hranic. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímají jejich rozdílnost a pestrost. Chválí 
děti adekvátně, srozumitelně a také je povzbuzují. 

 
4.3. 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. 
 
Součástí vybavení dětí v LMŠ Jelínek je: 

• dětský batoh s upravitelnými popruhy a prsním pásem 
• batoh by měl obsahovat lahev s pitím (v zimě termosku), krabičku na           

svačinu, pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy a kapesníky 
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• teplou přikrývku pro odpolední odpočinek, polštářek 
• plátěný pytel s náhradním oblečením a náhradní obuv (holínky) 
• hrnek a misku na jídlo (z keramiky, nerezu, smaltu) tak aby si je dítě              

poznalo  
 
Obecná pravidla oblékání do LMŠ Jelínek: 
 
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 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. 
 
 
 
5. POŽADAVKY NA  HYGIENICKÝ REŽIM 
 
5.1. Proočkovanost 
 
LMŠ Jelínek přijímá primárně dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným          
očkováním, u nějž rodiče poskytnou doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo             
se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. 
 
Ale Ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, stanoví             
mateřské škole povinnost přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným         
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže            
očkování podrobit pro kontraindikaci, to však s výjimkou zařízení, do nichž je            
docházka povinná.   
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Pedagožka při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu 
dítěte uvedených v Přihlášce do LMŠ Jelínek, či v evidenčním listu dítěte.  
 
Rodič při nástupu dítěte do školky podepisuje Smlouvu o péči a Smlouvu o 
docházce dítěte.  
 
 
5.2. Péče o zázemí 
 
Úklid zázemí zajišťují každodenně pedagožky po předání dětí rodičům, dále 1x           
týdně probíhá větší úklid školy. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí           
rodičů na rodičovských víkendových brigádách. 
K dispozici jsou ekologické čistící a dezinfekční prostředky uložené nad         
umývárnou pro děti.  
 
Třídíme odpad a odvážíme jej do sběrného dvora. Na pozemku LMŠ Jelínek se             
nachází zahradní kompost. 
 
Sanitace  
Hlavním úkolem sanitačních opatření je zamezit vzniku možného množení         
mikroorganismů. 
 
Sanitační opatření zahrnují úklid, dezinfekci. Sanitární den (generální úklid) se          
provádí 2 x ročně.  
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. 

 
5.3. Zdravotní stav dítěte a preventivní postupy 
 
Rodič je povinen informovat pedagožku o důležitých okolnostech spojených se          
stavem dítěte (případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině).  
 
Rodič je povinen nechat dítě 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 
• dítě se v předchozích 14 dnech setkalo s osobou nakaženou infekčním           

onemocněním (covid 19, salmonela, žloutenka atd.) nebo s osobou v          
karanténě. 
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Pedagožka může odmítnout přijmout do LMŠ Jelínek dítě pokud usoudí, že           
není dítě zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.), a pokud není             
vhodně oblečené. 
 
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LMŠ Jelínek (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.  
 
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagožkami.         
Pedagožky nález zapisují do Knihy úrazů a oznamují jej při vyzvedávání dítěte.            
Stejně tak pedagožky při zranění dítěte poskytnou dítěti odbornou zdravotní          
péči přímo na místě (dezinfekce rány, ošetření rány či zranění). Zranění popíší            
do Knihy úrazů a informují rodiče při předávání dítěte.  
 
Rodiče jsou povinni informovat LMŠ Jelínek o alergiích dítěte. Má-li alergie           
projevy podobné projevům infekčního onemocnění (např. covid 19), je rodič          
povinen doložit potvrzení od lékaře. 
 
Pedagožky mají povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky         
akutního onemocnění, od ostatních dětí, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické           
osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost zákonnému zástupci dítěte. 

Pedagožky v rámci výchovného působení seznamují děti s možnými riziky,        
ohrožením zdraví a bezpečnosti při všech činnostech. Zároveň seznamují děti          
s konkrétními bezpečnostními pokyny se zásadami bezpečného chování v LMŠ i         
mimo školku (školní výlety, expedice apod.). 

 
5.4. Řešení mimořádných situací 
 
V případě extrémních klimatických podmínek (vichřice, dlouhotrvající mráz pod        
– 10°C, apod.) zůstáváme s dětmi v zázemí anebo organizujeme náhradní         
program (př.: návštěva výstavy, muzea, apod.). 
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