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ProvoznířádLesnímateřskéškolySedmikrásek,z.s. 

dle zákona č. 258/2000Sb.,oochraněveřejnéhozdravíaozměněněkterýchsouvisejících
zákonůvaktuálněplatnémznění(dálejenzákon). 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou dle§7odst.2zákonapovinnaupravitrežimdne
zohledňujícívěkovéafyzickézvláštnostidětíamladistvých,podmínkyjejichpohybovévýchovya
otužování, režim stravování včetně pitného režimu v provozním řádu. Orgán ochrany veřejného
zdravímůženaříditúpravuprovozníhořádu,pokudpodmínkyv němuvedenénevedouk ochraně
zdravídle§84odst.1písm.j)zákona. 
Provozní řád se dále řídí Standardy kvality lesních mateřských škol Asociace lesních
mateřskýchškol(w
 ww.lesnims.cz). 
Platnosttohotoprovozníhořádujeod1.9.2021.Aktuální,případněinavrhovanýprovozní
řádjeumístěnvzázemíLMŠanainternetovýchstránkáchwww.sedmikrasek.cz. 


I.Základníúdaje 

Ozařízení: 
LesnímateřskáškolaSedmikrásek,z.s.(dálepouzeLMŠ) 
Sídlospolku:BabicenadSvitavou162,66401(rodinnýdům,zdeneprobíháprovozLMŠ) 
IČO:04226585 
Tel:+420737339983-Mgr.VeronikaObrdlíková,koordinátorka,zástupkyněředitelkyLMŠ 
Tel:+420737336660-Bc.MarkétaSléhová,ředitelkaLMŠ 
Tel:+420734136339-Ing.PavelObrdlík,členRady 
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 

Zázemí LMŠ se nachází na obecní louce u lesa za fotbalovým hřištěm (49.2820692N,
16.7001817E). Zázemí LMŠ je vzdálené od autobusové zastávky Babice nad Svitavou, horní
zastávka, přibližně 400 m směrem na Křtiny. Na pozemek LMŠ se rodiče dostanou pěšky od
parkovištěufotbalovéhohřiště.Vodůvodněnýchpřípadech(např.přepravamateriálučinářadí)je
možné až k jurtě dojet autem, vyžaduje to však předchozí dohodu se zástupcem spolku či
pedagogickéhotýmu. 

Kapacitaapočetdospělých: 
Kapacita LMŠ je max. 16 dětí, které vzdělávají a vedou dvě/dva členky/členové pedagogického
týmu(dáletéžprůvodkyně,případnýprůvodcepromine). 
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Provoznídoba: 
Vednechškolnídocházkyod8:00do16:30.OprázdnináchdledohodymezirodičiaLMŠ. 
Vyzvedávánídětín
 ejpozdějiv16:30. 


II.Popiszařízení 

Typzařízení: 
LMŠscelotýdenníma
 celodennímprovozem. 

Způsobzabezpečenípitnouvodou: 
Veřejnývodovod. 

Hygienickézařízeníavybavení: 
LMŠ je vybavena komerčně vyráběným separačním kompostovacím záchodem. Mytí rukou v
tekoucí teplé istudenépitnévodězvodovodníhořádujezajištěnovumyvadleuvnitřjurty,stejně
taktekutémýdloajednorázovépapírovéručníky.Promytírukouazahradějezajištěnapřiměřeně
teplá voda ve várnici s výpustí. Voda v ní je každý den čerstvá. Jednou týdně je várnice
dezinfikovánasdůrazemnavýpustníventil. 

Způsobuloženíosobníchvěcíamateriálníhovybavení: 
Svršky jsou uloženy na označeném osobním místě v šatně. Náhradní oblečení je uloženo v
označené poličce v šatně. Matrace jsou uloženy v dřevěném stojanu umožňujícím provětrávání.
Osobnídekyaspacákyjsoupoodpočinkuprovětrány.Povlečenínamatraceperourodičejednou
měsíčně.Povlečeníkaždéhodítětejeoznačenojménem. 

Popis zázemí LMŠ: 
Zázemí LMŠ tvoří jurta na louce za fotbalovým hřištěm v obci Babice nad Svitavou. Jurta má
izolovanoudřevěnoupodlahuskoberci.Dostateksvětlazajišťujestřešníoknonadstředemjurtya
velkáoknapostranách.Zjurtyvedoudveřena kompostovacítoaletu. 
Kdispozicijetakéčástlouky,kterádětemnabízíprostorprovolnouhrupodširýmnebemaslouží
kpozorovánízvířat(brouků,motýlů,slepýšů,ještěrekatd.).Spolusdětmizdezakládámepřírodní
zahrádku a místa, která umožňují rozvoj hrubé motoriky a používání všech smyslů (bosý
chodníček,pískoviště,zvukovod,“domečky”apod.).Kdispozicijsoutakéokolnílesysrespektem
kPřírodnírezervaciČihadlo. 

Způsobvytápění: 
Jurtajevytápěnakamnynadřevo.Kouřovodjepravidelněodborněkontrolován. 

Vybaveníprostředkyproposkytnutíprvnípomoci: 
V jurtě je uložena lékárnička umožňující poskytnutí první pomoci. Lékárničku s sebou nosí
průvodkyně vždy, když jdou s dětmi do lesa/na výlety. Lékárnička je pravidelně doplňována a
obnovována. Průvodkynějsouproškolenyvposkytnutíprvnípomocidětem. 

III.Stravováníapitnýrežim 

Stravování 
Stravování v naší LMŠ se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Dopolední i
odpolednísvačinudětempřipravujírodičeabalíjidodostatečněpevnéhoatěsnéhoobalu. 
Dopolednísvačinyprobíhajívětšinouvjurtě,případněvenkunaloucenebovlese. 
Oběd je vydáván v jurtě, děti jsou vedeny k samostatnému a kulturnímu stolování a k uklízení
nádobízestolu. 
Odpolední svačina probíhá v zázemí po odpoledním odpočinku. Děti jsou podporovány v jejich
samostatnémvybalení. 
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Protransportjídlanepoužívámejednorázovéobaly,kterébysestávalyzbytečnýmiodpady. 
LMŠ Sedmikrásek má uzavřenusmlouvus poskytovatelemškolnístravy,kterýjeschopenzajistit
kompletní školní stravování formou cateringu. Vzhledem k ceně této služby však rodiče na
společnéschůzcejednotněškolnístravováníhraditodmítliadohodlisenazajištěnídomácístravy
prosvédětivčetněvýdejeobědů.V případě,žebyněkterýz rodičůprojevilzájemoškolnístravu
(vjakémkolirozsahu),ješkolapřipravenamujibezodkladnězajistit. 
Výdejobědů 
Před 12:30 dorazí do zázemí LMŠ osoba pověřená výdejem obědů jejich dodavatelem a
disponujícízdravotnímprůkazem.S sebounese polévkus hlavnímchodem,tepléčástijídlamají
před výdejem min. 60 °C. Umyje si ruce, navlékne sičistýbílýplášťačepici,zkontrolujeteplotu
jídla. Průvodkyně (průvodkyní/průvodcem je učitel(ka) či nepedagogická pracovnice/pracovník s
odbornou způsobilostí, jde o souhrnné a tradiční označení dospělého pověřeného péči o děti v
LMŠ)nachystajínastolyubrusyurčenékestolování. Dětisisamostatněnachystajísvémističky,
talířkyapříbory.Začneobědovýrituál–zazpívámesipísničkuaosobapověřenávýdejemobědů
začne servírovat jídlo. Jakmile dojíme, děti uklidí svénádobínaurčenémístoaosobapověřená
výdejemobědůhoodvezek umytíspolusezbytky. 
Dohlednadbezpečnostíaochranouzdravídětípřistravováníprovádípřítomnéprůvodkyně,které
dbajímimojinéinavytvářenínebododržovánívhodnýchhygienickýchastravovacíchnávykůdětí. 
Pitnýrežim 
Rodič dítěti ráno nachystá do batohu připravenou láhev s přiměřeně teplým nápojem (dle roční
doby). Pedagožky v průběhu dne připomínají a motivují děti k pití. Kontrolujístavlahviček,popř.
doplnívodou,nebočajem.Dítěmácelýdenpřístupk pitnévodě. 
VpřípadězájmukteréhokolizrodičůozabezpečeníškolníhostravováníjeLMŠpřipravenazajistit
zaúplatupitnýrežimvrámciškolníhostravovánídledohodysdanýmrodičem. 


IV. Organizacezařízení 

Denníprogram 
8:00-08:45-příchoddětídoškolky-rozvojsamoobsluhy,sociálníchdovednostídítěte 
9:00-09:45–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,volnáhra,pobytnazahraděLMŠ 
14:00-16:30-vyzvedávánídětí 
16:30k onecp
 rovozuLMŠ 

Spoluúčastrodičů 
Rodičejsoupovinniseúčastnitalespoňjednébrigádyzapololetí.Vpřípaděneúčastijsoupovinni
uhraditpříspěvek1000,-Kč. 
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V.Požadavkynahygienicko-protiepidemickýrežim 

Dokladoproočkovanostidítěte: 
V rámci přijímacího řízení je vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře, že se dítě podrobilo
stanovenýmpravidelnýmočkováním,nebomádoklad,žejeprotinákazeimunní,nebosenemůže
očkovat pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení není vyžadováno u dětí spovinnoupředškolní
docházkou.  

Úklid: 
Čistící a desinfekční prostředky jsou uloženy v jurtě mimo dosah dětí. Úklid je prováděn dle
potřeby,nejméněvšakjednoutýdně.Vpřípaděkompostovacítoaletydenně. 

Způsobudržovánízázemívsuchuavestavuneohrožujícímzdravídětí: 
Jurtajekonstrukčněkoncipovánatak,žejeuvnitřzajištěnodostatečněsuchéprostředíazároveň
je zajištěno dostatečné větrání. Zázemí je vytápěno tak, aby nebylo ohroženo zdraví dětí a
zejménavchladnémobdobíbylozajištěnojejichdostatečnéprohřátípozocelujícímpobytuvenku. 

Popis preventivních postupů, které vedou k zamezení vzniku a šíření infekčních
onemocnění: 
Rodič je povinen informovat ředitelku LMŠ o důležitých okolnostech spojených se zdravotním
stavem dítěte, např. jeho alergiích, užívaných lécích apod. Rodič také průvodce informuje o
závažných skutečnostech v rodině, které by mohly ovlivnit psychickou a fyzickou pohodudítěte.
Pedagogický tým při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, jeho
stravovacích návycích a dalších omezeních. Tyto informace rodiče poskytují přizápisudítětedo
LMŠ.RodičejsoupovinnineprodleněinformovatředitelkuLMŠozměnáchtěchtoinformací. 

DítěsenemůžeúčastnitvzdělávánívLMŠ,pokudjeunějpatrnýněkterýztěchtosymptomů: 
■ zvýšenáteplota 
■ infekčníkašelarýma 
■ zvracení(jetřebanechatdítědomaalespoň1denpovymizenísymptomů) 
■ průjem(jetřebanechatdítědomaalespoň1denpovymizenísymptomů) 
■ bolestvuchu 
■ bolestvoblastibřicha 
■ bolestpřimočení 
■ vši,roupy(rodičjepovineninformovatotétoskutečnostiředitelkuLMŠzdůvoduinformování
ostatníchrodičůonutnostipreventivníchopatření) 
■ vrodiněsevyskytlonějakévážnéinfekčníonemocnění(salmonelosa,žloutenkaatd.) 

Průvodkyně může odmítnout dítě do LMŠ ráno přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé
(teplota,silnýkašelčizánětlivárýmaapod.)čivdostatečnékondiciprozvládnutíprogramu. 

Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LMŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha
apod.), rodiče budou telefonicky informováni a vyzváni k bezodkladnému vyzvednutí dítěte. V
akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba arodičebudouokamžitětelefonicky
informováni. 

Vobdobívýskytuklíšťatprohlédnouprůvodkynědětipooběděavpřípaděnálezuklíštětehobez
zbytečného odkladu odstraní. Průvodkyně zapíše nález klíštěte do zdravotní karty dítěte, kde
zaznamená místo a datum nálezu. Tuto skutečnost také oznámírodičůmpřivyzvedávánídítěte.
Totéž činí při bodnutí hmyzem (vosa, včela apod.) nebo jiném poranění. Rodiče jsou povinni
informovat LMŠ o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem v přihlášce. V obdobívýskytuklíšťatjsou
rodiče povinni zajistit bezprostředně před předáním dítěte aplikaci vhodnéhorepelentu,abybylo
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riziko nálezu klíštěte minimalizováno. Průvodkyně po obědě u dětí, které opustí jurtu, aplikují
repelent,abyobnovilyjehoúčinnost. 

Specifikace způsobu řešení mimořádných situací, které souvisísextrémnímiklimatickými
podmínkamitak,abynedošlokohroženízdravídětí: 
Při nepříznivých hydrometeorologických podmínkách (velký mráz, silný vítr, prudký déšť) je
programpřesunutdobezpečíateplajurty,případnělzevyužítiprostoryškolnítělocvičnyčiKlubu
dobrépohody. 

Manipulacealikvidaceexkrementůztoalety: 
Exkrementyzkompostovacítoaletyjsoukompostoványvsouladusezákonemč.185/2001Sb.,o
odpadechtak,abynedošlokohroženíveřejnéhozdraví. 



VBabicíchnadSvitavoudne1.6.2021schválilaředitelkaaRadaLMŠ: 





Bc.MarkétaSléhová 
ředitelka 



Mgr.VeronikaObrdlíková
koordinátorka,zástupkyně
ředitelky 







Ing.PavelObrdlík 
členRady 
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