
Provozní řád
dětského lesního klubu Školička snů
1.Úvod
Provozní řád Dětského lesního klubu Školička snů (dále jen Školička 
snů )stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech
zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a
informace o fungování klubu. Je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči 
azřizovatelem, Pavlínou Štěpánkovou, IČ:01098781, se sídlem 
Slavětínská173,Praha 9,Klánovice, 190 14 (dále jen „zřizovatelka“).
Provozní řád je platný od 1.9.2018 do nahrazení novým provozním řádem.
S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách
Školičky snů. Rodiče dětí přihlášených k docházce jsou povinni se
s Provozním řádem Školičky snů seznámit nejpozději při podpisu smlouvy o 
docházce dítěte do Školičky snů.

2.PROVOZNÍ INFORMACE

2.1.Provozní podmínky
Zázemím Školičky snů je stvební buňka o rozměrech 3,5 x 5,5 m, jejíž
součástí je předsíňka, hlavní místnost a kumbál. Dále pak přilehlý
přístřešek a pozemek o rozloze 1.500m2.Na pozemku je k dispozici též 
indiánské teepee o průměru 6m, dvě kompostovací latríny a domečky pro 
děti na hraní.
Děti mají na mytí rukou k dispozici kanystr s pitnou vodou, kterou v
chladných dnech lektorka ohřívá. Na toaletu chodí děti na kompostovací 
latrínu.
Začátek školního roku se shoduje s běžným školním rokem. Konec 
školního roku se shoduje s běžným školním rokem.
Docházka dítěte do Školičky snů začíná dle dohody zřizovatelky a rodičů.
Občasně mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na
jiném místě. O výletech budou rodiče informováni s dostatečným
předstihem. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče
dětí, kteří se akcí účastní.
V době hlavních školních prázdnin mohou být organizovány příměstské
tábory, na jejichž provoz se tento provozní řád vztahuje pouze v omezené 
míře. Konkrétní podmínky provozu příměstských táborů budou zveřejněny v 



dostatečném předstihu před jeho zahájením.
Provoz Školičky snů je v pondělí a úterý od 8:00 do 17:00.
Kapacita skupiny na den je max. 12 dětí. Se skupinou do 7 dětí pracuje
pedagog, nad 7 dětí s asistentkou. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity 
klubu, vede zřizovatelka čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle 
volných kapacit.

2.2 Zápis dětí do Školičky snů
Zápis dětí do Školičky snů probíhá průběžně během celého školního roku
po dohodě se zřizovatelkou přes e-mail lesniskolkasnu@gmail.com či
tel.:776 551 766 a to formou osobního rozhovoru,případně po zkušebním
dnu ve Školičce snů.
Na osobní rozhovor rodiče donesou potřebné dokumenty, které jim
zřizovatelka zašle formou e-mailu, tyto tokumenty jsou k dispozici na
webových stránkách Školičky snů www.skolkasnu.cz.
Bodovaná kritéria pro přijetí jsou:
• oba rodiče dítěte mají trvalý pobyt v obci Jenštejn/ a nebo jeden
rodič samoživitel = 4 body
• dítě má trvalý pobyt v obci Jenštejn = 2 body
• všechny ostatní žádosti rodiče nebo rodičů a dětí, kteří nemají
trvalý pobyt v obci Jenštejn = 1 bod
• Rozhodnutí pedagoga, který vede přijímací pohovor, kde posuzuje –
zralost dítěte(jak fyzická, tak psychosociální), rozsah
docházky, možnost zapojit se do komunitního života Školičky
snů(viz:http://www.skolkasnu.cz/informace-pro-rodice/jak-funguje-nasekomunita/
) = 1 až 10 bodů
• sourozenci dětí již do Školičky snů docházejících = 4 body
• rozsah požadované docházky = 1-5 bodů
Do 5 pracovních dnů od přijímacího rozhovoru je rodičům zasláno
rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání spolu s návrhem smlouvy o
poskytnutí předškolního vzdělávání.
2.3 modely docházky do Školičky snů
A)dvoudenní celodenní docházka
B)jednodenní celodenní docházka
C)dvoudenní docházka na dopoledne

V případě přihlášení 4 a více dětí bude otevřen provoz i na další den.



Celodenní docházka probíhá od 8:00 do 17:00, půldenní docházka probíháod 
8:00 do 13:00.
Vyzvedávání po dopolední docházce je od 12:30 do 13:00 a po odpolední
docházce od 16:00 do 16:45hodin.

3. FINANCE
3.1Měsíční příspěvek na provoz
Měsíční příspěvek na provoz dlk Školička snů
Jednodenní celodenní docházka 1.600 Kč
Dvoudenní celodenní docházka 2.800 Kč
Dvoudenní půldenní docházka 2.000Kč
Sourozenecká sleva je 10%.
Sleva pro děti s trvalým pobytem v obci Jenštejn(či pro děti jejichž
rodič/rodiče mají v obci Jenštejn trvalý pobyt) činí 7%.

Příspěvek je nutno uhradit za daný měsíc nejpozději do 15.kalendářního
dne předešlého měsíce a to na účet č.:7818298001/5500.
Každý z rodičů obdrží při podpisu smlouvy své variabilní číslo.
Docházkou dítěte do Školičky snů neztrácejí rodiče nárok na rodičovský
Příspěvek.
Ve školném není zahrnuta strava. Svačiny si děti nosí z domova a obědy
dováží firma Jíme lépe z Dolních Počernic(www.jimejestelepe.cz).

3.2 Finanční a hmotné dary pro Školičku snů
Zřizovatelka přijímá finanční a věcné dary pro potřeby Školičky snů.
Možnosti darování:
A)převedením na dárcovský účet dlk Školička snů č.:7818298036/5500
B)Předáním finanční částky osobně zřizovatelce
C)poskytnutím hmotného daru
Potvrzení o daru
A)Potvrzení o přijatém daru (při daru, jehož cena či cýše je do 5.000,-Kč)
B)Darovací smlouva (při daru, jehož cena či výše je nad 5.000,-Kč)
Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy
dárcem je podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst 
odzákladu daně z příjmu. Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru

http://www.jimejestelepe.cz


slouží jako účetní doklad.
4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO DLK ŠKOLIČKA SNŮ, VYZVEDÁVÁNÍ,
OMLOUVÁNÍ
4.1Předávání dítěte
Rodiče mají možnost lektorce dítě předat od 8:00 do 8:30 v rodinném
parku v Radonicích, poté do 9:00 v zázemí Školičky snů.
V případě výletu, může být způsob předání dětí dohodnut jinak.
Školička snů přebírá odpovědnost za dítě v okamžiku, kdy si lektorka,
které ten den vede hlavní program, podá s dítětem ruku.
Podáním ruky, rozloučením a předáním dítěte rodičům či jiné, k tomu
pověřené osobě, odpovědnost lektorky, potažmo Školičky snů za dítě
končí.
Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a
potřeby dítěte.
Rodiče se snaží být dochvilní, aby nenarušovaly program pozdním
příchodem.
4.2Vyzvedávání dítěte
Rodiče či jiné, k tomu pověřené osoby mohou dítě ze Školičky snů
vyzvednut po dopoledním programu v časovém rozmezí od 12:30 do 13:00,
po odpoledním programu od 16:00 do 16:45 s tím, že v 17:00 Školička snů 
svůj provoz končí.
Lektorka je povinna podat rodičům stručné iformace o průběhu dnu a
informovat je o případných zraněních dítěte, o konfliktních s ituacích,
které prožilo, o jejích postřezích, atp.
V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte je rodič, či jiná k
tomu pověřená osoba, povinen jej po telefonickém upozornění lektorkou
dítě co nejdříve vyzvednout.
4.3 Omlouvání dítěte
V případě absence dítěte ve Školičce snů z důvodu onemocnění či z
obdobných důvodů je třeba absenci nahlásit co nejdříve formou sms na 
tel.č.:776 551 766 a to nejpozději do 7:00 daného dne.
V případě plánované absence(dovolená atp.) rodiče oznámí absenci
lektorce osobně s předstihem.
Náhrady za absenci
V případě, že rodič omluví dítě nejpozději do 17:00 předešlého dne, je
možné domluvit náhradu absence v jiné dny, než dítě dochází. V případě



pozdější omluvy již není možné den nahradit.
Náhrada zameškaných dnů je možná, po předchozí dohodě s hlavní
lektorkou a to nejpozději do 2 kalendářních měsíců. V případě absence
dítěte s plnou možnou docházkou se školné převádí do dalšího měsíce,(na
konci školního roku vrací) a to v maximální výši 50%, případně lze po
domluvě s hlavní lektorkou uplatnit v této výši slevu na víkendové aktivity,
kroužky či letní tábory.

5. CHOD DLK šKOLIČKA SNŮ

5.1 Pravidla pobytu v zázemí Školičky snů
Pravidla v zázemí Školičky snů jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí
a k bezproblémovému chodu klubu. Pravidla pobytu v zázemí budou k
dispozici na dveřích do zázemí klubu.
Jelikož zázemí klubu je otevřené rodičům, jejichž dítě klub navštěvuje, je
nutné respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod
vedením pedagoga mohla nerušeně věnovat společným aktivitám.
• Děti si vlastní hračky do Školičky snů nosí pouze po dohodě s
lektorkou
• pokud je ve Školičce snů při aktivitách přítomen rodič, nese hlavní
odpovědnost za dítě, avšak respektuje bezpečnostní pokyny
lektorky
• dítě bez vyzvání neopouští prostor Školičky snů (loučku před
školičkou a lesík – nechodí na pole, na starou kamennou cestu a na
hlavní přístupovou cestu)
• děti nenosí do Školičky snů nezdravé sladkosti jako je např.Brumík,
bonbóny atp.
• Na pozemku Školičky snů se nekouří
• Rodiče respektují program vedený lektorkou a nenarušují jej
• v prostoru Školičky snů i v okolí udržujeme pořádek a pečujeme o
něj
• dodržujeme základní hygienická pravidla
Pravidla se formují během činnosti Školičky snů a rodiče o nich budou
informováni prostřednictvím nástěnky pro rodiče či ústně.



5.2 Rytmus Školičky snů
Denní režim:
Režim dne:
8:00 –9:00 – do 8:30 příchod dětí do Radonického rodinného parku,
přesun do Školičky, volná hra
9:00 – 9:20 – komunitní kruh, odchod do lesa(práce na zahradě)
9:20 – 11:30 – svačina, hlavní dopolední program
11:30 – 12:30– oběd, úklid
12:30 – 13:00 – vyzvedávání dětí po obědě
13:00 – 15:00 – odpolední odpočinek
15:00– odpolední svačina
15:00 – 17:00 – odpolední program, volná hra, od 16:00 vyzvedávání 
dětí
Rozvrh týdne:
Pondělí 8:00 – 17:00 Školička snů
Úterý 8:00 – 17:00 Školička snů
8:00 – 12:00 PředŠkolička
Roční rytmus:
Ve školičce snů jsou témata sdružována do měsíčních integrovaných bloků,
jejichž témata jsou uvedena ve školním vzdělávacím plánu a konkrétní
návrhy činností na daný měsíc vždy na nástěnce pro rodiče.

5.3 Pedagogičtí pracovníci
Se skupinou do 7 dětí pracuje hlavní lektorka, nad 7 dětí s asistentkou.
Hlavní lektorka je v oboru lesní pedagogiky zkušená a dlouhodobě se v něm
vzdělává. 
Pedagogika Školičky snů je inspirována mnoha různými směry, kterými
jsme během naší cesty prošli, ať již je to lesní pedagogika, která je pro
nás stěžejní, ale čerpáme též ze zkušeností z ekologického působení, z
waldorfské pedagogiky, montessorri pedagogiky i z klasické pedagogiky.
Ctíme zákony Stvoření, tedy zákon přitažlivosti stejnorodého, tíže i
rovnováhy v dávání a braní a snažíme se dětem tyto zákony ukazovat v
každodenním prožívání.

5.4 Spolupráce a komunikace s rodiči
Chod Školičky snů by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní



způsob fungování je pro Školičku snů stěžejní a dobré vztahy s rodiči
napomáhají vytváření harmonického prostředí pro děti.
Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné 
spolupráce a možnosti společných prožitků (kmenové rady, slavnosti, 
brigády atd.) Rodiče se tedy mohou podílet na chodu klubu (spolupráce na 
brigádách, materiální výpomoc, dotace atd.)
Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti ze Školičky
snů i na přípravě akcí pro veřejnost (příprava na slavností atp.).
Rodiče jsou o dění ve Školičce snů informováni ústně, formou e-mailu, 
prostřednictvím uzavřené komunikační skupiny na messengeru i
prostřednictvím nástěnky k tomu určené.
Každý měsíc se koná kmenová rada, na které jsou probrána témata, jež
rodiče průběžně zapisují do sešitu k tomu určenému(na požádání jim jej
poskytne lektorka).
Záležitosti týkající se prezentace Školičky snů,personální i organizační
záležitosti řeší rodiče se zřizovatelkou klubu.

5.5 Stravování
Školička snů nezajišťuje dětem stravu během dne.
Odpolední a dopolední svačinu si děti nosí z domova. Obědy dováží firma 
Jíme lépe z Dolních Počernic a jejich obědnávání má na starosti zřizovatelka 
klubu či k tomu pověřený rodič.
Pitný režim
Každé dítě má svou lahvičku na pití(v zimě termosku) v batohu a v zázemí
je k dispozici uzavíratelná nádoba na vodu(v zimě čaj) s kohoutkem, ke
které mají děti neomezený přístup. Každé dítě má v zázemí svůj vlastní
plecháček či kelímek.
5.6 Informace o zdravotním stavu dítěte
Lektorka při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu
dítěte, které mu rodiče poskytli. Rodič je povinen informovat pedagoga o
důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (případně dítě po
nemoci, závažné okolnosti v rodině, pobírání léků). Dítě je nutno nechat
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
• v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa,
žloutenka atd.)
Lektorka může odmítnout dítě do Školičky snů přijmout, pokud usoudí, že
není dítě zdravé(teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu ve Školičce snůa
(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. Lekotrky jsou proškoleni v poskytování první pomoci.
V případě nálezu klíštěte lektorka neprodleně klíště odstraní, místo
vydezinfikuje a označí(kolečko propiskou). O nálezu bude při předání
informovat rodiče.
Rodiče jsou povinni informovat lektorku o případných alergiích atp.
Očkování není podmínkou přijetí do Školičky snů.
5.7 Vybavení dítěte
Seznam vybavení dítěte dostanou rodiče při přijímacím pohovoru. Je též
dostupný na webových stránkách Školičky snů.
6.KONTAKTY
Dětský lesní klub Školička snů
DLK Školička snů
GPS:50°08'57.8"N 14°36'15.8"E)
Telefon:776 551 766
Zřizovatelka: Pavlína Štěpánková, Slavětínská 173, Praha 9, Klánovice
Zasílací adresa: P.O.box 15 Praha 917, Vinoř, 190 17
Hlavní lektorka:Pavlína Štěpánková
Číslo účtu:7818298001/5500
Dárcovský účet: 7818298036/5500
IČO: 01098781
E-mail: lesniskolkasnu@gmail.com, preskolickasnu@gmail.com



web: www.skolkasnu.cz


