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ŠkolnířádLesnímateřskéškolySedmikrásek,z.s. 


dle zákona č. 561/2004 Sb. opředškolním,základním,středním,vyššímodbornémajiném
vzdělávánívaktuálnímznění(dálejenškolskýzákon). 

V§30školskéhozákonajevevztahukmateřskýmškolámuvedeno,žeředitelškolyvydá
školnířád,kterýupravuje: 
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a
podrobnostiopravidlechvzájemnýchvztahůsezaměstnanciveškole, 
b) provozavnitřnírežimškoly, 
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickýmijevyapředprojevydiskriminace,nepřátelstvínebonásilí, 
d) podmínkyzacházenísmajetkemškolyneboškolskéhozařízenízestranydětí. 
Dále § 30 stanoví, že ředitel zveřejní školní řád na přístupném místě ve škole, prokazatelným
způsobem s ním seznámí zaměstnance školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné
zástupcedětí. 
Školní řád se dále řídí Standardy kvality lesních mateřských škol Asociace lesních
mateřskýchškol(w
 ww.lesnims.cz). 
Platnosttohotoškolníhořádujeod28.8.2020.Aktuální,případněinavrhovanýškolnířád
jeumístěnvzázemíLMŠanainternetovýchstránkáchškolky. 

1.ZÁKLADNÍÚDAJE 


Název:LesnímateřskáškolaSedmikrásek,z.s.(téžpouzeLMŠčiškolka) 
Zázemísenacházínaobecnímpozemkup.č.970ulesazafotbalovýmhřištěm. 
GPS:49.2820692N,16.7001817E 
Sídlospolku:BabicenadSvitavou162,66401(rodinnýdům,zdeneprobíháprovozLMŠ) 
IČO:04226585 
Tel:+
 420737336660-Bc.MarkétaSléhová,ředitelkaLMŠ

Tel:+420737339983-Mgr.VeronikaObrdlíková,koordinátorka,zástupkyněředitelkyLMŠ 
Tel:+420774854447-Ing.PavelObrdlík,členRadyspolku 
Tel: +420 702 883 704 - telefon pedagogického týmu, slouží například pro ranní omluvy náhlé
absence (ideálně formou SMS) a pro kontakt se členy ped. týmu či dětmiběhemprovozuLMŠ,
mimoprovoznídobuLMŠnenídostupný. 
E-mail:7
 krasek@gmail.com 
www.sedmikrasek.cz 
https://www.facebook.com/Sedmikrasek 

LMŠorganizujevzděláváníprodětivevěkuzpravidlaod3do6let,nejdřívevšakprodětiod2let
(viz čl. 2.6). LMŠ umožňuje plnění povinné předškolní docházky (viz čl. 2.7), a to i formou
individuálníhovzdělávání(vizčl.2.8). 





2.ORGANIZACEVZDĚLÁVÁNÍ 

2.1Provozníinformace 
Začátek a konec školního roku LMŠ je shodný s běžným školním rokem. Během letních
prázdnin(červenecasrpen)pořádáLMŠpřívesnickétáborypodobu,kterouředitelkaLMŠ1 s
dostatečnýmpředstihemstanoví.ProvozLMŠvdobějinýchškolníchprázdninbuderealizován
v případě dostatečného zájmu rodičů (resp. zákonných zástupců dítěte, dále též jen rodič či
rodiče) po dohodě s ředitelkou LMŠ, rodiče budou s předstihem informováni prostřednictvím
emailu.L
 MŠnezajišťujepéčiodětiběhemstátníchsvátků. 

ProvoznídobaLMŠjeodpondělídopátkuod8:00do16:30.Tutoprovoznídobujemožnépo
dohodě rodičů a LMŠ přechodně či jednorázověupravitjinak.Rodiče(čijimipověřenéosoby)
předávají dítě průvodkyním v zázemí LMŠ. Po dohodě s rodiči mohou být v programuvýlety,
kterémohouznamenatsraznajinémmístěnežvzázemíLMŠ.Přivýletechmimovesmohoubýt
rodičevyzvánikpomocispřepravoudětí.Úhradyjízdnéhoavstupnéhonakulturníaostatníakce
hradírodičedětí,kteréseakcíúčastní. 

KapacitaskupinyvLMŠnadenje16dětí.PokudzájempřevyšujekapacituLMŠ,vedeředitelka
LMŠčekacílistinunáhradníků,kteříjsoupřijímánipodlevolnýchkapacitakritériípřijetí. 

2.2KritériapřijetídítětedoLMŠ 
Na přijetí dítěte do LMŠ není právní nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka LMŠ na základě
podanépřihlášky,přičemžopřijetírozhodnenazákladěnásledujícíchkritérií: 

● věkdítěte-3bodyzazavršenýrokvěkudítěte(vpřípaděřádnéhozápisuvkvětnu
věkdítětek1.9.následujícíhoškolníhoroku,vněmždítěnastoupí) 
● vLMŠsevzdělávásourozenecdítěte-5bodů 
● dítěčlenůspolkuLMŠ-10bodů 

2.3ZápisdítětedoLMŠ 
Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili se Smlouvou o péči o dítě, Provozním
řádem LMŠ a Školním řádem LMŠ. Doporučujeme také navštívit LMŠ osobně a seznámit se s
prostředím,zázemímapedagogickýmtýmem. 
ZápisdětídoLMŠprobíhájednouročněod2.do16.května,případněprůběžnědlevolných
kapacit. 
Všechny dokumenty potřebné k zápisu dítěte do LMŠ jsou k dispozici nawebovýchstránkách
www.sedmikrasek.cz. 
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Terminologickévysvětlení-vdokumentujeobecněprozaměstnanceLMŠčastopoužívánoženskéhorodu(ředitelka,
učitelka,nepedagogickápracovnicesodbornouzpůsobilostí,průvodkyně).Prosímečtenáře,abytotobraljakovýraz
úctyktěmtoženám.PokudvLMŠbudevbudoucnuzaměstnánmuž,prosímehooshovívavost,kterouženymusí
projevovatmnohemčastěji.Dálejevhodnénatomtomístědefinovattermínprůvodkyně-vtomtodokumentujejsoujím
souhrnněoznačoványučitelkyinepedagogicképracovnicesodbornouzpůsobilostí. 



Jaksepřihlásit 

 A.Přihláška 
Rodič vyplní a podepíše příslušný typ přihlášky (na www.sedmikrasek.cz/ke-stazeni/ jsou
zveřejněny přihlášky pro běžnou docházku a pro povinné předškolní vzdělávání), kterou poté
přinesedoschránkyLMŠumístěnévzázemí(ujurty),zašlenaadresuspolkuvlistinnépodoběči
předáosobněředitelcečizástupkyniředitelkyLMŠ. 

 B.Vyhodnocenípřihlášky 
Přihláškabudevyhodnocenanazákladěvýšeuvedenýchkritériíanejpozdějido30dnůodjejího
doručení obdrží rodiče informaci o přijetí dítěte, neboojehozařazenínačekacílistinu.Udítěte,
které se v LMŠ dosud nevzdělávalo, rozhodne ředitelka o stanovení zkušebního pobytu dítěte
(dáleuváděnjakoadaptačníobdobíčiadaptace),jehoždélkanesmípřesáhnout3měsíce. 

 C.Dalšípostup 
Pokud bylo dítě přijato, rodiče vyplní a podepíší Smlouvu o péči o dítě, kterou doručí LMŠ
(poštou, datovou schránkou či e-mailem s příslušným kvalifikovaným certifikátem) nebo předají
ředitelceLMŠ. 
RodičsemůžetéžstátvedlejšímčihlavnímčlenemLesnímateřskéškolySedmikrásek,z.s.Tomu
umožní podílet se efektivněji na činnosti LMŠ - spoluvytvářetvevětšíimenšímířeprostředípro
předškolní výchovu a vzdělávání v LMŠ, pro setkávání dětí, zaměstnanců, rodičů a dalších lidí
propojenýchdíkyLMŠačerpatvýhodyčlenůLMŠ. 

 D.Platba 
Spolusinformacíopřijetíjerodičůmoznámenavýšeměsíčníhopříspěvkudlevybranéhomodelu
docházky.Dozprávykplatběuvederodičceléjménodítěte,zaněžplatí. 

2.4Zahájenídocházkydítěte,kterésevLMŠzatímnevzdělávalo 
Před zahájením docházky dítěte, které se v LMŠ zatím nevzdělávalo,proběhneschůzkarodičů,
dítěte a ředitelky LMŠ či jiné průvodkyně pro vzájemné seznámení a zodpovězení případných
dotazů. 
Zahájení docházky probíhá obvykle v rámci adaptačního období, které trvá zpravidla dva týdny,
přesnýpostupjekonzultovánanavrženspolusrodiči.Poadaptačnímobdobíjezestranyředitelky
LMŠrozhodnutoodalšídocházcedítětedoLMŠ.Pokudadaptaceneproběhneúspěšně,ředitelka
LMŠdoporučírodičůmvzdělávacíaktivityastanovídalšítermínadaptace.Pokudneníaniprůběh
opakovanéadaptacepříznivý,dohodneseředitelkaLMŠsrodičinaukončenídocházkydítětedo
LMŠnebosivyžádástanoviskolékařečiporadenskéhoškolskéhozařízení.
Informace o doporučeném vybavení je k dispozici na našich webových stránkách
www.sedmikrasek.cz. 

2.5Ukončenídocházkyazměnamodeludocházky 
ŘeditelkaLMŠmůžepopředchozímpísemnémupozorněnírodičedítěterozhodnoutoukončení 
předškolníhovzdělávání,podle§35školskéhozákona,jestliže: 
● se dítě bez omluvy rodiče dítěte nepřetržitě nezúčastní předškolníhovzdělávánípodobu
delšínež4týdny. 
● rodič dítěte závažným způsobem narušuje provoz LMŠ a jeho chování je v rozporu s
dobrýmimravy 



●
●

ukončení doporučí lékař v průběhu adaptačního období, nebo je doporučí poradenské
školskézařízení 
rodič dítěte neuhradíúplatuzapředškolnívzděláváníčistravnévestanovenémtermínua
nedohodneshospodářemLMŠnáhradnítermínplatby. 


ŘeditelkaLMŠrozhodneoukončenípředškolníhovzdělávánípokudotopožádásámrodičdítěte
a uzavře se školou dohodu o ukončení předškolního vzdělávání a vzájemném vyrovnání
pohledávek (nedoplatky, vrácení přeplatků). Výpovědní lhůta pro ukončení docházky ze strany
rodiče jsou dva měsíce, aby bylo možné zajistit náhradníka. V případě dohody mezi rodiči a
ředitelkouLMŠjemožnéstanovitkratšívýpovědnílhůtu.Lhůtazačínáběžetkprvnímudniměsíce
následujícího po měsíci, v němž bylo ukončení docházky oznámeno. V případě nedodržení
výpovědnílhůtypropadájižzaplacenéškolkovnéveprospěchLMŠ.Požadaveknazměnumodelu
docházky (změna počtu dní, které dítě do LMŠ dochází) je třeba vznést alespoň dva měsíce
předem.VpřípadědohodymezirodičiaředitelkouLMŠjemožnéstanovitkratšílhůty. 
Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní
vzdělávánípovinné. 

2.6Povinnépředškolnívzdělávání(§34odst.1větadruháa§34aškolskéhozákona) 
Odpočátkuškolníhoroku,kterýnásledujepodni,kdydítědosáhnepátéhorokuvěku,dozahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li ve školském zákoně
stanovenojinak. 
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro kteréje
předškolnívzdělávánípovinné,sevzdělávávmateřskéškolezřízenéobcínebosvazkemobcíse
sídlemveškolskémobvodu,vněmžmádítěmístotrvaléhopobytu,vpřípaděcizincemístopobytu
(tzv. „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou
školu nebo jiný způsob povinnéhopředškolníhovzdělávánípodle§34aodst.5školského
zákona. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitelka této školy tuto
skutečnostbezzbytečnéhoodkladuředitelcespádovémateřskéškoly. 
Povinnépředškolnívzdělávánímáformupravidelnédennídocházkyvpracovníchdnech,a
to v rozsahu nepřetržitých 4 hodin. Začátek této doby je stanovenna8:45,konectedyna
12:45.Povinnostpředškolníhovzdělávánínenídánavednech,kterépřipadajínaobdobíškolních
prázdnin v souladusorganizacíškolníhorokuvzákladníchastředníchškolách;proúčelytohoto
ustanovení se termínjarníchprázdninurčujepodlesídlamateřskéškolyvsouladusvyhláškouo
organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v
němžjevzděláváno,nenívětouprvníadruhoudotčeno. 
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání jsou
stanovenyvčl.4.4. 

2.7Individuálnívzdělávánídítěte(§34bškolskéhozákona) 
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání v LMŠ povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně
vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonnýzástupcedítětepovinentotooznámitLMŠ
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost
individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním
vzdělávánídítětedoručenoředitelceLMŠ. 





Oznámenízákonnéhozástupceo individuálnímvzdělávánídítětemusíobsahovat: 
jméno,příjmení,rodnéčísloa místotrvaléhopobytudítěte, 
uvedeníobdobí,vekterémmábýtdítěindividuálněvzděláváno, 
důvodyproindividuálnívzdělávánídítěte.

Ředitelka LMŠ doporučí před zahájením školního roku rodiči dítěte oblasti, v nichž má být dítě
individuálně vzděláváno. LMŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastechapřípadnědoporučírodičidalšípostuppřivzdělávání;způsobatermínyověření,včetně
náhradníchtermínů,stanovíředitelkaLMŠtak,abyseověřeníuskutečnilovlistopadučiprosinci.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u
ověření. 
Ředitelka LMŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokudrodičnezajistilúčastdítěteuověření
podle předchozího odstavce, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky
LMŠ o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení
individuálníhovzdělávánídítětepodletohotoodstavcenelzedítěopětovněindividuálněvzdělávat. 
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou
speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2písm.d)školskéhozákonaavýdajůna
činnost LMŠ. Pokud by ukončení individuálního vzdělávání mělo významně negativní dopad na
ekonomiku provozu LMŠ, je LMŠ oprávněna požadovat po zákonných zástupcích dítěte
kompenzacitohotonegativníhodopadu. 

2.8Vzdělávánídvouletýchdětí 
Z ekonomických důvodů nepřijímá ředitelka LMŠ ke vzdělávání dvouleté děti. Vyhláška č.
319/2020 Sb. upravuje zařazení dvouletých dětí do MŠ tak, že za každé ve třídě zařazenédítě
mladší3letsedodobydovršení3letvěkudítětenejvyššípočetdětívetříděsnižujeo2děti.Toto
sníženípočtudětí,kteréznamenáztrátuškolného,siLMŠnemůžedovolit. 


3.FINANCE 

3.1Provoz 
Výšeplatbyzadocházkudítěte(školkovné)jsounásledující: 

2dennídocházka-2500Kč/měsíc 
3dennídocházka-3150Kč/měsíc 
5dennídocházka-4300Kč/měsíc 

Sourozenecká sleva: 30 % ze školkovného druhého dítěte z jedné rodiny, 50 % sleva ze
školkovnéhotřetíhodítětezjednérodiny. 

Upozornění:uvedenécenynezahrnujístravné.Školkovnéjemožnéodečístodzákladudaně
dle aktuálně platných předpisů. Pokud rodiče požádají o potvrzení o zaplaceném
školkovném,LMŠjimhodo15dnůvydá. 

Aktuální ceny školkovného jsou zveřejněny i na webových stránkách www.sedmikrasek.cz. V
případěrozporuplatícenyuvedenéveŠkolnímřádu. 




PlatbajezestranyrodičůhrazenanaúčetLMŠ2200827693/2010.Platbujenutnéuhraditnaúčet
LMŠ nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci, v němž má dítě
docházet do školky (platbu za září tedy uhradit do 15. června atd.) V případě nedodržení
výpovědnílhůtypropadájižzaplacenéškolkovnéveprospěchLMŠ. 

Vezprávěpropříjemcerodičeuvedoujménoapříjmenídítěte. 

Náhradyaslevyvpřípadědéletrvajícínepřítomnostijsouupravenyvčl.4.5. 


Úhradajízdnéhoavstupnéhonakulturníakce 
Úhradyjízdnéhoavstupnéhonakulturníakceajinémimořádnévýdajehradírodičedětí,kterése
akcí účastní. Výši platby sdělí rodičům ředitelka LMŠ předem a rodiče finanční obnos předají
zaměstnanciLMŠpřipředánídítěte.Viztéžčl.2.1.

3.2V
 yššímoc 
V případě omezení poskytování vzdělávání ze strany LMŠzdůvoduvyššímoci2 nejsouzákonní
zástupci zproštěni povinnosti hradit školné nebo oprávněni požadovat slevu ze školného čijeho
vrácení. V případě přerušení poskytování vzdělávání ze strany LMŠ nebo jeho omezení z větší
části z důvodu vyšší moci jsou zákonní zástupci oprávněnipožadovatslevuzeškolnéhovevýši
20%.LMŠmůženabídnoutivětšíslevu,nežjeuvedenovtomtoodstavci. 
PokudbudepřerušeníneboomezenívzdělávánízestranyLMŠzdůvoduvyššímocipokračovati
po uplynutí dvou měsíců, dohodnou se LMŠ a zákonní zástupci na dalším spravedlivém
uspořádánívztahůspřihlédnutímkvyššímocipísemnýmdodatkemktétosmlouvě. 

DaryLMŠSedmikrásek 

Možnostidarování: 
1. vkladem na účet spolku, a to buď pravidelným příspěvkem ve formě navýšení školkovného,
nebojednorázově; 
2.věcnýmdarem 

PoobdrženídaruvystavíLMŠpotvrzeníopřijatémdaručisdárcemuzavředarovacísmlouvu.Dar
sidárcimohouodečístodzákladudanězpříjmuvsouladusplatnoulegislativou. 
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Překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti,

jestliže nelze nebo není možné rozumněpředpokládat,žebypovinnástranatutopřekážkunebo
její následky mohla odvrátit nebo překonat. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují
zejménapřírodníkatastrofy,epidemie,občanskénepokojeapodobnémimořádnéudálostiasnimi
souvisejícíjednáníorgánůveřejnémoci,včetněnařízeníčidoporučeníorgánůvzdělávánípřerušit. 



4.PŘEDÁVÁNÍ,VYZVEDÁNÍAOMLOUVÁNÍDÍTĚTE,POVĚŘENÍKVYZVEDÁVÁNÍDÍTĚTE 

4.1Předávánídítěte: 
Rodičepředávajídítě(děti)od8:00do8:45. 

Při ranním předávání dítěte rodič vhodným způsobem informuje průvodkyni o důležitých
okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině,
mimořádnéstavy).Jednásepředevšímookolnosti,kterébymohlynarušitfyzickoučipsychickou
pohodudítěteadalšíchdětíběhempobytuveškolce.Rodičpředávádítědostatečněvybavenés
ohledemnaaktuálnípočasíapotřebydítěte. 
Průvodkyně má právo dítě ke vzdělávání při předávání nepřijmout v případě nedostatečného
vybavení,infekčníhoonemocněníčišpatnéhofyzickéhonebopsychickéhostavu. 

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytnáprozajištěníprogramuaprovozuLMŠ.Protojevelmi
důležitérespektovatčasvymezenýpropředávánídítěte. 

4.2Vyzvedávánídítěte 
Časurčenýprovyzvedávánídětírodičinebopověřenýmiosobamijevrozmezíod14:00do16:30.
DochvilnostpřivyzvedávánídítětejenutnásohledemnazaměstnankyněLMŠ.. 
Rodičpravidelněkontrolujestavvybavenídítěteapřípadnědoplňujenáhradnívybavenívpoličcev
šatněavbatohudítěte.Rodičejsoupovinnioznačitvšechnovybavenídítětejehojménem. 
Rodiče jsou informováni o závažnýchudálostechzprůběhudneveškolce(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 zaměstnankyň LMŠ
musíbýtpopředchozímoznámenírodičůmdítěrodičembezodkladněvyzvednuto. 
Dítěmusíbýtpopředchozímoznámenírodičůmalespoňjednímzrodičůbezodkladněvyzvednuto
i v případě, že dítě opakovaně závažně porušuje pravidla stanovená v čl. 5.1 až 5.4, zejména
pokud opakovaně fyzicky napadá ostatní děti či průvodkyně, chová se vůči nimnerespektujícím
způsobemčijinakodmítárespektovatpotřebyživýchbytostíokolosebe. 

4.3.Osobypověřenékpřevzetídítěte
Pokudchcerodič,abydítěmohlapřevzíttřetíosoba,předápředemředitelceLMŠjímpodepsaný
seznamosobpověřenýchkvyzvedávánídítěte. 
Seznam osob pověřených k vyzvedávání dítěte identifikuje tyto osoby pomocíjménaapříjmení,
data narození a vztahu k dítěti/rodině. Tento dokument rodiče naleznou ke stažení na
www.sedmikrasek.cz. Je vhodné, aby rodič na vyzvednutí dítěte pověřenou osobou průvodkyni
předemupozornil. 

4.4Omlouvánídítěte 
V případě nepředpokládané absence dítěte v LMŠ, např. z důvodu náhlého onemocnění či
obdobných vážných důvodů, je třeba dítě co nejdříveomluvit,atonejpozdějido8:15natelefon
pedagogického týmu: 702 883 704 pomocí SMS (mimo provozní dobu LMŠ není telefon v
provozu). 
V případě plánované čidéletrvajícíabsencejenutnonanianajejípředpokládanoudobutrvání
bezodkladněupozornite-mailemna7
 krasek@gmail.com. 
Výše uvedené platí i pro povinně vzdělávané předškoláky, v jejichž případě je rodič povinen
omluvit a odůvodnit každou nepřítomnost dítěte. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti
dítětejepísemnévyjádřenízákonnýchzástupců-e-mailemna7krasek@gmail.com,SMSzprávou



na telefon pedagogického týmu: 702 883 704, nebo natelefonředitelky:737336660.Ředitelka
LMŠjeoprávněnapožadovatdoloženídůvodůnepřítomnostidítěte;zákonnýzástupcejepovinen
doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Na dlouhotrvajícím
plánovaném zkrácení docházky se rodiče předem dohodnou s ředitelkou LMŠ a před začátkem
docházky jí předají, nebozašlounae-mailLMŠpodepsanouomluvenkusodůvodněním.Uznání
tétoomluvyjevkompetenciředitelky. 

4.5Náhrady 
S ohledem na plnou kapacitu LMŠ není možné nahrazovat zameškané dny.Nastane-liabsence
dítěte z vážných důvodů a přesáhne-li dva týdny, mohou rodiče požadovat od třetího týdne
souvislé nepřítomnosti dítěte v LMŠ slevu 50% ze školkovného. Absence delší než dva měsíce
budeřešenaindividuálněsohledemnamožnostiLMŠarodičů. 

5.CHODLMŠ 

NížeuvedenápravidlapomáhajídospělýmidětemtvořícímLMŠsespolečněbezpečněpohybovat
a učit v lesním prostředí a zázemí školky a vytvářet příjemnou atmosféru. Pravidla jsou dětem
pravidelněpřipomínánatak,abysestalapřirozenousoučástíspolečnéhofungovánískupiny. 
Rodiče jsou vítanými pomocníky při dodržování, přijímání a úpravě těchto pravidel, a to formou
respektujícízpětnévazbydětem,průvodcinebočlenůmspolku.Velkoupomocíjepakuplatňování
těchtopravidelimimoLMŠ. 

5.1Sedmikrásnápravidlapromaléivelké 
1. Srdíčkové pravidlo - POMÁHÁME SI A NEUBLIŽUJEME SI – vytváříme přátelské
vztahy,učímeseřešitkonfliktybezfyzickéagreseanadávek.Hrajedobrájenomtehdy,
když s ní souhlasíme oba a když je férová (nesmí být přesila víc na jednoho,
neškrábeme,n
 ekoušeme,n
 ebouchámes ed
 oh
 lavy). 
2. Klackovépravidlo-KLACEK,SEKTERÝMSIHRAJI,JESTEJNĚVELKÝJAKOJÁ,
NEBOM
 ENŠÍA
 M
 ÍŘÍK
 Z
 EMI.V
 ždyv ím,k dejejehok oneca
 k dejehoz ačátek. 
3. Jurtičkové pravidlo - V JURTĚ NEBĚHÁME A NEKŘIČÍME, NIC NENIČÍME A
UKLÍZÍME PO SOBĚ.Pokudchcemeběhatakřičet,domluvímesesprůvodkyní,jestli
můžeme jít ven. V průběhu dne a předodchodemzeškolkyposoběuklidímehračky,
pastelky,n
 ůžky,p
 apírya
 s vév ěci. 
4. Skupinkové pravidlo - V LESE SE DRŽÍME JAKO SKUPINA POHROMADĚ A
ČEKÁME NA SEBE NA STANOVIŠTÍCH. Stanoviště v lese jsou označena stuhou
přivázanou zpravidla na větvi. PŘI HŘE V LESE SE POHYBUJEME JENOM TAK
DALEKO, KDE VIDÍME A SLYŠÍME PRŮVODKYNĚ, NA PROSTORU, KTERÝ JE
PŘEDEMD
 ANÝ. 
5. Lesní/stromečkové/kytičkovépravidlo-VLESENEJÍMEŽÁDNÉPLODY,ROSTLINY
ANI JEJICH ČÁSTI BEZ VĚDOMÍ PRŮVODKYNĚ, NENIČÍME LES – STROMY,
KVĚTINYA
 V
 ŠEŽ
 IVÉ,C
 OV
 N
 ĚMJ E. 
6. Flétničkové pravidlo - FLÉTNA NÁS VOLÁ K SOBĚ, JDEME VŽDY ZA JEJÍM
ZVUKEM. Písnička na flétnu nás svolává k odchodu do lesa, nebovolánazatoulané
děti,a
 bys ec on
 ejrychlejiv rátilyk ez bytkus kupiny. 
7. Kruhové pravidlo - KDYŽ PROBÍHÁ SPOLEČNÝ PROGRAM,NERUŠÍME–ranního
kruhu, poslouchání pohádky a odpočinku na vlastní matraci po obědě se účastníme
všichni. Dalšími společnými činnostmi je dopolednípohádka,tvořivádílnička,učeníse
novýmv ěcem.T
 ěchtoa
 ktivits eú
 častnitn
 emusím,a
 len
 erušímp
 řitomo
 statní. 



8. Pravidlo jména - KDYŽNAMĚPRŮVODKYNĚVOLÁJMÉNEM,VŽDYJÍODPOVÍM
ČIN
 AVÁŽIO
 ČNÍK
 ONTAKT 


5.2Obecnápravidla 
●
●
●

●
●
●
●

ke všem bytostem a neživým věcem se chováme s úctou a pokorou s vědomím
jejichvnitřníhodnoty 
doškolkynenosímesladkostiacukrovinky(např.bonbony,žvýkačkyapod.) 
do školky nenosíme hračky, výjimku tvoří hračky pomáhajícínejmenšímdětemse
uklidnit a usnout po obědě (plyšák) nebo knížka, případně úkoly pro předškoláky
pro nespící děti po polední pohádce. Všechny tyto věci však necháváme během
dopoledníhoprogramuvjurtě. 
vpřípaděpozdníhopříchodupřivyzvedávánídětí,zpožděníneprodleněhlásímena
průvodcovskýtelefon.Tétosituacisevšaksnažímevyvarovat. 
rodiče se mohou po domluvě s průvodkyní/průvodcem podílet na aktivitách
organizovanýchvrámciprovozuLMŠ 
návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti průvodce jsou vítány v době, kdy se
průvodcenevěnujedětem,popředchozídomluvě 
pokud vezou rodiče dítě do LMŠautem,nechajívůzzaparkovanýnaparkovištiu
fotbalovéhohřištěnebousilnice.Ponezpevněnécestějdoupaksdítětempěšky. 



5.3Pravidlavlese 
●

●
●

hlavníčástřízenéčinnostiprobíhávjurtě,nebovlese,dolesachodímezakaždého
počasí s výjimkou velmi silného mrazu nebo silného deště. Do lesa nechodíme v
případěsilnéhovětru-nebezpečípáduvětvíčistromů. 
nastromylezemejenzapřítomnostiprůvodceadovýškyjehoramen 
průvodce nosí vždy do lesa lékárničku a nabitý telefon, skupina se pohybuje v
dosahutel.signálu 


5.4Pravidlavjurtěanazahradě 
●
●
●
●

●
●

v jurtě se zouváme, boty necháváme v šatně. Ostatní oblečení (bunda aj.)
zavěšujemenaháčkyoznačenéosobníznačkounebojeskládámedopoličky. 
společnéjídlozačínáobědovýmrituálem–píseňakruh 
pooběděsisamiumývámemiskuautírámeauklízímeprostírání 
po obědě čteme pohádky, děti poslouchají v leže na matracích. Po přečtení
pohádky následuje ještě několik minut klidu. Tato doba slouží jako prostor pro
usnutí těch, kteří potřebují. Po této době se ti, kteří nespí, věnují klidovým
činnostem,tvořeníapod. 
pokud chtějí rodiče vyzvedávat děti mimo dobu k tomu určenou (14:00–16:30),
domluvísesprůvodkynípředem 
Rodiče dbají na to, aby po skončení denního programu z jurty odnesli všechny
denně používané věci (výjimku tvoří náhradní oblečení umístěné v šatně a
spacák/deka/polštářek, pantofle/holinky), a aby měly děti v šatně dostatek
náhradníhooblečení 



●
●

●

pokud rodičům a dětem cokoliv schází, zkontrolují nejdříve krabici se ztrátami a
nálezy,potéoznámíztrátuněkterézprůvodkyň 
pískoviště zakrýváme plachtou a hračky na písek (a jiné venkovní pomůcky)
uklízíme před odchodem domů (nebo při změně činnosti)douzamykatelnébedny
umístěnévedlemaringotky 
pro volnou hru před jurtou využíváme bezprostřední okolí zázemí, které je
vymezenoplotem,půlkruhempředjurtoutvořenýmdřevinamiabylinkovouspirálou
tak,abybylonadětiodvchodudojurtybezpečněvidět 


5.5RytmusLMŠ 

A)Rytmusdne 
Rytmusdnejedándennímprogramem.Můžesezměnitzejménasohledemnapočasíčikondici
jednotlivých dětí. Obecný denní program je k dispozici také na webových stránkách
www.sedmikrasek.cz. 

DENNÍPROGRAM 
8:00-8:45-příchoddětídoškolky-rozvojsamoobsluhy,sociálníchdovednostídítěte 
9:00-9:45–ranníkruh (programovánáplňdleročního,měsíčníhoatýdenníhoplánu/ŠVP) 
9:45-12:00-svačina,pobytvlese-rozvojhrubémotoriky,volnáhra,experimentovánívpřírodě 
12:00-12:30-návratkjurtě,umývání,přípravanaoběd,pohádkapředobědem 
12:30-13:00-oběd 
13:00-13:30-úklidpoobědě,přípravanaodpočinek 
13:30-14:00-odpočinek 
14:00-14:30-odpolednísvačina 
14:30-16:30-odpoledníprogram,tvoření,volnáhra,pobytnazahraděLMŠ 
14:00-16:30-příchodrodičů,vyzvedávánídětí 
16:30k onecp
 rovozuLMŠ 


B)Rytmusroku 
Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu
navazujemenalidovétradicespojenésděnímakoloběhemvpřírodě.Téžzačleňujemetematické
celky vycházející z environmentální výchovy a ŠVP, respektive Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Integrované bloky definované v ŠVP jsou zaměřené na
poznánísebesama,svéhonejbližšíhookolíisvětaobecně. 

5.4Průvodkyně 
Je-li ve třídě přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně s pedagožkou 
nepedagogickápracovnicesodbornouzpůsobilostí.Všechnyzaměstnankyněvykonávajícípřímou
pedagogickouprácijsouoznačoványjakoprůvodkyně.Seskupinoumax.16dětítedypracujídvě
zaměstnankyně LMŠ - průvodkyně. Po domluvě s ředitelkou se mohou programu účastnit další
specialisté(např.absolventiastudentipedagogickýchaenvironmentálníchoborů)neborodiče.Při
práci s dětmi se průvodkyně, další specialisté či rodiče řídí Provozním řádem,Školnímřádema
ŠVP. Průvodkyně ovládají zásadyprvnípomociproděti.Průvodkyněsedálevzdělávajíapracují
na svém osobním rozvoji, v čemž je LMŠ prostřednictvím ředitelky v rámci svých možností
podporuje. 






5.5Spolupráceakomunikacesrodiči 
Chod LMŠ by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování je nedílnou
součástí její udržitelnosti. Spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí příjemné a podnětné
prostředíprovýchovudětí.Dobrévztahymezičlenyspolku,zaměstnankyněmispolkuarodičijsou
vystavěny na základěspolečnéspolupráceamožnostispolečnýchradostnýchprožitků(společné
zvelebováníaúdržbazázemíškolky,schůzky,slavnostiatd.) 
Rodiče se také podílejínapřípravěaktivitpořádanýchproděti(přípravanaslavnosti,organizace
spolujízd atd.) Je velmi vítáno, aby rodič respektujícím způsobemprojeviljakékolivpřipomínkyk
chodu LMŠ a svými náměty a nápady přispíval k obohacení výchovného programu. Tyto
připomínkyjevhodnésměřovatosobněnaředitelkuLMŠ,případněnae-mail7krasek@gmail.com. 

Alespoňdvakrátročně ředitelkaorganizujeindividuálnísetkánírodičůsprůvodkyněmibezpřímé
přítomnosti dětí – rodičovské schůzky, kdejsourodičeinformovániovývojidítěte,jemožnéřešit
případné výchovnéiprovozníproblémyapředatsizpětnouvazbu.Rodičejsoupovinnisetěchto
setkáníalespoňdvakrátročněúčastnit. 

RodičejsouoděnívLMŠinformovániprůběžně(zpravidlajednouměsíčně)e-mailem.Vcitlivých
záležitostechtýkajícíchsekonkrétníhodítěteosobněnapř.přivyzvedávánídítěte. 

5.6Vybavenídětí 
Probezpečnýapříjemnýpobytdětívevenkovnímprostředíjenutné,abydětimělydobrévybavení
odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavit dítě podle aktuálníhopočasíjepovinenrodič.Dítěmáv
zázemíLMŠnáhradníoblečení,kterépodlepočasíapotřebyrodičdoplňuje. 
S ohledem na častý pohyb v leseseoblečenímůžečastozašpinit,natrhnoutapod.Jetřebamít
totonavědomíaoblečenítomupřizpůsobit. 
Doporučenévybavenídětí–obsahbatohu,oblečenínavenivzázemíjekdispozicinastránkách
www.sedmikrasek.cz. 



6. DALŠÍ PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH
OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,
NEPŘÁTELSTVÍNEBONÁSILÍ 

6.1Péčeozdravíabezpečnostdětípřivzdělávání
Dohled nad dětmivykonávajízaměstnankyněLMŠpoceloudobujejichvzdělávání,atooddoby
převzetí dítěte od zákonného zástupce, nebo jím pověřené osoby, až do doby předání dítěte
zákonnémuzástupci,nebojímpověřenéosobě. 
Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může průvodkyně či ředitelka, pokud má při
přebírání dětí od zákonného zástupce,nebojímpověřenéosobypodezření,žedítěnenízdravé,
požádat zákonného zástupce či jím pověřenou osobu o doložení momentální zdravotní
způsobilostidítětekevzděláváníformoupředloženípotvrzeníodlékaře. 
Zákonnízástupcizodpovídajízato,žejejichdětinenosídoLMŠnebezpečnévěci(ostrépředměty,
léky,zápalkyapod.).
Všechny děti vzdělávané v LMŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v
mateřskéškoleapřiakcíchmateřskouškolouorganizovaných. 



Při náhlém onemocnění dítěte či úrazu zajistí zaměstnankyně LMŠ včasné poskytnutí první
pomociaoudálostiaprovedenýchopatřeníchneprodleněinformujezákonnéhozástupcedítětea
ředitelkuLMŠ. 

6.2Zásadybezpečnostipřiprácisdětmi 
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na
bezpečnostdětí,dodržujízaměstnankyněLMŠnásledujícízásady: 
● při přesunech dětípopozemníchkomunikacíchseřídípravidlysilničníhoprovozuamimo
přesunysevblízkostipozemníchkomunikacízbytečněnezdržují, 
● připobytuvpřírodědbají,abysežádnézdětínevystavovalonepřiměřenémurizikuaaby
prostředí,vkterémsepohybujídětinepřiměřeněneohrožovalo, 
● v areálu LMŠ, či vpřilehlémokolíkontrolují,zdajsouprostorykaktivitámdětídostatečně
připraveny, 
● dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřenévěkudětíapodletohopřizpůsobují
intenzituaobtížnosttěchtoaktivitindividuálnímschopnostemjednotlivýchdětí, 
● při pracovních a výtvarných činnostech rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při
kterýchjenezbytnépoužítnástrojejakonůžky,kladívka,nožeapod.,vykonávajídětiprácis
těmitonástrojizazvýšenéopatrnostiavýhraděpoddohledemzaměstnankyňLMŠ, 
● zajistíoblost/tuposthran,kterénejsouprofunkcinástrojenezbytné-tytonástrojemusíbýt
upravenépropoužitídětmi. 

6.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebonásilí 
Důležitýmprvkemochranypředsociálněpatologickýmijevyjeivýchovněvzdělávacípůsobenína
děti již předškolního věkuzaměřenénazdravýzpůsobživotaadobrémezilidskévztahy.Vrámci
ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem, vedeny k
pochopení a porozumění důležitosti problematiky osobního i kolektivního štěstí. Jsou jim
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu vedoucího je štěstí – způsoby, jak ho dosáhnout
apod. 
Vrámciprevencepředprojevydiskriminace,nepřátelstvíanásilípracovnícimateřskéškolypečlivě
pozorujíazaznamenávajívztahymezijednotlivýmidětmi,dbajínadodržovánípravidelazajištění
respektu mezi dětmi. Nemalý vliv má vytváření příznivého sociálního klimatu nejen mezi dětmi
navzájem,aletakémezizaměstnankyněmi,členyspolkuazákonnýmizástupcidětí. 

7.ZACHÁZENÍSMAJETKEMMATEŘSKÉŠKOLY 

7.1Chovánídětípřizacházenísmajetkemmateřskéškolyvrámcivzdělávání 
Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují zaměstnankyně LMŠ, aby děti
zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami šetrně a
nepoškozovalyostatnímajetekškolky. 
VdobědocházkydítětedoLMŠjsoudětivedenykšetrnémuzacházenísmajetkemškolytak,aby
nedocházelokublíženínazdravídětíneboznehodnocovánímajetkuLMŠ. 
VpřípaděúmyslnéhopoškozenímajetkuLMŠzestranydítětebudetatozáležitostprojednánase
zákonnými zástupci dítěte a dohodnut postup náhrady škody. Pakliže poškozený majetek bude
možnéopravit,budepředándanérodině,abytakučinila. 





7.2 Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich
pobytuvLMŠ 
ZákonnízástupcipobývajívzázemíLMŠdledohodysezaměstnankyněmiLMŠtak,abysedítěve
škole cítilo bezpečně, aby měl zákonný zástupce možnost seznámit se se vzděláváním svého
dítěte, poznat prostředí, ve kterém dítě tráví čas, a aby mohl s dítětem trávit potřebnou délku
vhodnoukjehoadaptaci. 
Po dobu pobytu v zázemí LMŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali
majetek LMŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně
zaměstnankyniLMŠčičlenovispolku. 

7.3Zabezpečenízázemíškolky 
Pakliže zaměstnankyně LMŠ s dětmi či členové spolku opouštějí zázemí školky, dbají na
uzamknutídveříjurtyadalšíchuzamykatelnýchskladovacíchprostor. 

7.4Dalšíbezpečnostníopatření 
V zázemí LMŠ platí přísný zákaz užívání alkoholu, tabáku či jiných drog v přítomnosti dětí,
používání nepovolených elektrických spotřebičů aodkládáníosobníchvěcízaměstnancůačlenů
spolkunamísta,kteráktomunejsouurčena. 
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