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1. ÚVOD  
 
Provozní řád je důležitý dokument, který objasňuje mnohé 
z Vašich otázek. Snaží se zprůhlednit fungování lesní školky. 
Tento řád platí od 1. 1. 2022 do jeho náhrady novým řádem. 
 
Zázemí 
 
Lesní klub Jungle se nachází v ovocných sadech v Úvalech na 
pozemku o rozloze necelých 1200 metrů čtverečných. Zahrada 
je vybavena srubovou chatou a dílnou (obojí bez elektriky), 
studnou s užitkovou vodou a suchým separovaným záchodem. 
 
Kontakt 
 
TEL: Marcela Bradová 602495327, Jakub Tomeš 774844048 
MAIL: info@junglesniklub.cz, WEB: www.junglesniklub.cz 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:  
Lesní klub Jungle, z. s. 
Rokycanova 2015, Úvaly 25082 
IČO:14198932 
BÚ: 6700881002/5500  

ADRESA: Parcela č. 3855/3, Úvaly 25082 (katastrální mapa) 

KORESPONDENČNÍ ADRESA: Rokycanova 2015, Úvaly 25082 

NAVIGACE: Jungli nejlépe najdeme od zahradnictví v Úvalech 
(Dobročovická 1835), odkud přes silnici spatříme rozcestí. 
Cesta vlevo vede do pole, cesta vpravo do ulice, půjdeme však 
vprostřed (nejméně nápadná cesta). Stoupáme podél zahrad a 
nových domků až na konec cesty. 
Ten, kdo cestu krátí autem, odbočí na rozcestí vpravo do ulice, 
drží se vlevo, stoupá dál až k nejvyššímu sloupu elektrického 
vedení, kde zastaví a vystoupí, aby našel naproti mezi domky 
útlou uličku, prošel jí, odbočil vpravo a došel na konec cesty. 

 

 



2. PROVOZ  
 
Školní rok je shodný s běžným školním rokem (září – červen). 

Školní týden probíhá od pondělí do pátku při částečné docházce 
(8:00 – 13:00), nebo plné docházce (8:00 – 15:00). 

Nezajišťujeme péči v době jarních, podzimních a Vánočních. 

V době velkých letních prázdnin předpokládáme péči o děti 
formou příměstských táborů, na které se tento řád nevztahuje. 

Lesní školka nezajišťuje péči dětí v době státních svátků. 
 
Pravidla 
 
Vědomě nepíšeme konkrétní pravidla chování (co je dobré pro 
mě, nemusí být dobré pro Tebe, co je dobré teď, nemusí být 
dobré jindy). Nicméně vnímáme základní životní hodnoty, ve 
kterých chceme s dětmi pobývat.  

Toto jsou poetizované zákony Jungle (naší školky): 

PŘÍRODA 
Příroda je síla, člověk je příroda, 

Nebýt s ní propojen je nebýt sám se sebou, 
Proto zde pobýváme, 

Je to prostor původních energií a úžasných dobrodružství, 
Vychovává zcela přirozenou cestou, 

Samotnou chutí života. 

SVOBODA 
Svoboda je přirozenost, rodíme se jako čisté nebe, 

Ale postupně nás druzí zakrývají svými mraky a obláčky, 
Proto dáváme věcem volný průběh, 

Plujeme na aktuálních zájmech a potřebách dětí, 
Necháváme je v jejich autentickém prostoru, 

Bez zbytečných hranic. 

LÁSKA 
Láska je oheň, přicházíme jako plamínek lásky, 

Ale v nepříznivém ovzduší snadno zhasneme, začneme doutnat, 
Proto udržujeme teplo, 

Pečujeme o děti s citem a kamarádstvím, 
Ať srdéčka mohou hřát, 

Dál vesele plápolat. 

 



PŘÍTOMNOST 
Přítomnost je naplnění, živoucí teď, 

Pro dítě nic neobvyklého, pro dospělého spíše vzácnost, 
Proto s dětmi splýváme, 

Dýcháme, vnímáme, hrajeme si, 
Ale zároveň co nejvědoměji dohlížíme na jejich zdraví, 

Bezpečný přítomný okamžik. 

 
Rodiče 
 
Rodiče jsou nedílnou součástí chodu lesní školky, kam dochází 
jejich děti. Fungování školky zakládáme na lidské 
sounáležitosti, kde si vzájemně pomáháme, doplňujeme se, 
komunikujeme a vytváříme podmínky pro společný život a růst. 
RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 
Příležitostné informativní setkání, kde spolu s rodiči 
diskutujeme o aktuálních tématech chodu školky. Témata 
vnášíme společně, účast je ovšem dobrovolná. Včasnou 
pozvánku rozesíláme rodičům mailem (též na webu). 
AKCE 
V průběhu roku pořádáme i jiná příležitostná setkání 
(především společenská), kde se mohou rodiče s dětmi plně 
zapojit při přípravách programu (zahradní slavnost, dětský den, 
spaní ve školce, výlet po okolí, kulturní vystoupení apod.). 
Včasnou pozvánku rozesíláme rodičům mailem (též na webu).  
 
Průvodci 
 
Být průvodcem druhých je veliká zodpovědnost. Potřebujeme 
nemalé uvědomění, jak moc můžeme svými slovy a skutky 
ovlivnit životy ostatních (zvláště pak těch nejmenších a 
nejzranitelnějších). K druhým se chováme tak, jak se chováme 
sami k sobě. Dát můžeme jenom to, co sami máme. 
Vzděláváme se, rozšiřujeme obzory ohledně výchovy dětí 
(psychologie, pedagogika apod.), přesto víme, že životní 
moudrost nelze vyčíst z knih. 

Razíme individuální přístup, kde skupinu maximálně 12 dětí 
doplňují 2 průvodci (lze měnit dle situace). 
 
 

 



Předškolák 
 
Naše školka není státní, ale předškolák (poslední rok ve školce 
před nástupem do školy) musí být ze zákonu státu do státní 
školky přihlášen, aby podstoupil povinné předškolní vzdělávání, 
což lze ovšem též v naší školce! Stačí k tomu následující kroky: 

PŘIHLÁŠENÍ do MŠ – OHLÁŠENÍ vzdělávání mimo MŠ – 
OVĚŘENÍ v MŠ 

PŘIHLÁŠENÍ do MŠ 
Pokud dítě oslaví do konce srpna páté narozeniny, běžte již 
v květnu na zápis do domovské státní školky (MŠ ze školského 
obvodu, kde máte trvalý pobyt, má povinnost dítě přijmout). 

OHLÁŠENÍ vzdělávání mimo MŠ 
Nejlépe již při zápisu (lze po celý rok) oznamte individuální 
vzdělávání dítěte, což je MŠ povinna schválit. V ten okamžik je 
na Vás, jak budete své dítě „povinně předškolně vzdělávat“. 

OVĚŘENÍ v MŠ  
V průběhu školního roku jděte na vyzvání MŠ k povinnému 
přezkoušení dítěte (při neúčasti ředitel MŠ zruší individuální 
vzdělávání). Zní to poněkud upnutě, ale můžeme se uvolnit. 
V prvé řadě výsledek nijak neovlivňuje možnost nástupu dítěte 
do školy (ať vyšvihne abecedu, nebo studem nehlesne). Je to 
spíše zpětná vazba pedagogů, která může i nemusí pomoci 
k rozvoji dítěte. A za druhé jsme v Jungli dobře připraveni, dítě 
(nejen předškolní) se zde vzdělává ve všech oblastech člověka. 
 
Vzdělávání 
 
Dříve, než s tím začneme, pojďme si hned zkraje uvědomit, že 
dítě je již od narození nesmírně inteligentní. Nemluvíme teď o 
všelijakých vědomostech a dovednostech, které získá. Mluvíme 
o jeho přirozené vnímavosti, otevřenosti, schopnosti a zájmu se 
každým dnem učit a sžívat s okolím (jako mláďata v přírodě). 
V ten okamžik nám ze všech těch rámcových vzdělávacích 
programů odpadne milión věcí, protože se dějí samovolně, 
můžeme zvolna plynout (v ledasčem se s dětmi rozpomenout). 
Tedy ano, vychováváme, ale ze všeho nejvíc vytváříme prostor, 
kde se tak děje přirozeně, kdy se dítě spontánně ptá a dozvídá, 
pozoruje a napodobuje, vnímá a cítí, dýchá a radostně dovádí. 
Život je pak školou, škola je pak hrou. 

 

 



Rozvoj dítěte ve školce lze rozepsat do 3 oblastí člověka:  

TĚLO 
Smysly (vnímání, objevování, instinkt) 
Pohyb (propojení s tělem, obratnost, hravost) 
Zručnost (kreslení, tvoření, manuální práce)   
Péče (hygiena, životospráva, obezřetnost) 

SRDCE 
Emoce (cítění, vyjádření, hudebnost) 
Pochopení (umoudření, empatie, intuice) 
Komunikace (sdílení, spolupráce, vztah k okolí) 
Samostatnost (spoleh na sebe sama, osobitost, spontánnost)  

MYSL 
Rozum (zamyšlení, soustředění, logická úvaha) 
Paměť (učenlivost, znalost, vzpomínání) 
Fantazie (snění, obrazotvornost, nápaditost) 
Řeč (povídání, slovní zásoba, srozumitelnost) 

Tato člověčí mapa je prostinká, ale věřte, že dokáže zavést 
kamkoliv jen chcete, nejlépe do lidské přirozenosti. 
 
Program 
 
DENNÍ DĚNÍ 
8 – 9 příchod, ranní kruh 
9 – 10 rozvojová činnost, svačina 
10 – 12 výlet po okolí, venkovní aktivity 
12 – 13 oběd, pohádka (odchod) 
13 – 15 odpočinek, volná hra, odchod 

ROČNÍ DĚNÍ 
Vycházíme z proměn přírody, aktuálních možností ročních 
období, ke kterým se vážou všelijaké lidské činnosti a zvyklosti. 
Podrobnosti průběžně zveřejňujeme v zázemí školky, na webu, 
nebo v mailu rodičům. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Předání 
 
Rodič předává dítě v prostorách lesní školky (pokud není 
domluveno jinak) od 8:00 do 8:30. 

V případě pozdního příchodu (bez omluvy) nejsme povinni dítě 
pro daný den přijmout (z důvodu organizace programu). 

Odpovědnost za dítě přebíráme okamžikem Vašeho předání. 

Při předání nás rodiče informují o důležitých okolnostech 
spojených se stavem dítěte (zdraví, nepohoda).  

Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální 
počasí a potřeby dítěte (viz dále v textu). 
 
Vyzvednutí 
 
Rodič vyzvedává dítě v prostorách lesní školky (pokud není 
domluveno jinak) od 12:30 do 13:00 při částečné docházce a 
od 14:30 do 15:00 při plné docházce. 

V případě pozdního vyzvednutí dítěte máme nárok za každou 
započatou hodinu navíc 300 korun. 

Odpovědnost za dítě přebíráte v okamžiku jeho vyzvednutí. 

Při vyzvednutí informujeme rodiče o důležitých událostech 
z průběhu dne spojených se stavem dítěte (zdraví, nepohoda). 

ZMOCNĚNÁ OSOBA 
Rodič (nebo zákonný zástupce) nám před zahájením docházky 
předá písemný seznam (evidenční list) osob oprávněných 
k vyzvednutí dítěte. Tento seznam je nutno při změně 
aktualizovat. 
 
Vybavení 
 
V prvé řadě důvěřujeme rodičům, jejich zkušenosti v péči o své 
dítě a schopnosti vybavit jej tak, jak opravdu potřebuje. 
V druhé řadě doporučujeme: 
Oblečení do aktuálního počasí, batůžek se svačinou a pitím. 

 



NÁHRADNÍ VYBAVENÍ 
Rodič přinese při nástupu dítěte do školky: 
Náhradní venkovní oblečení, pláštěnka, holiny, bačkůrky.  
Tyto věci ukládáme dítěti do jeho vlastní přihrádky (rodič 
průběžně kontroluje, doplňuje, pere). 
 
Jídlo 
 
SVAČINA 
Dopolední svačinu zajišťuje rodič dle vlastního uvážení. 

OBĚD 
Dítě má oběd buď z domova (nejlépe teplý v termosce, ale též 
případně ohřejeme), nebo ze školky (dovezený od externího 
dodavatele) za denní příplatek 75 korun (tato možnost se 
vyplňuje v přihlášce), kdy dbáme na to, aby byla strava chutná 
a zdravá (aktuální menu na našem webu). Oběd lze odhlásit 
nejdéle ráno před začátkem školního dne, na jaký byl objednán. 

PITNÝ REŽIM 
Děti si nosí pití z domu, zároveň je ve školce dostatek tekutin 
po celý den (voda, šťáva, čaj), kdy dbáme na jeho přísun. 
 
Zdraví 
 
Rodič je povinen nás informovat o zdravotním stavu svého 
dítěte, upozornit na všechny možné potíže, které mohou nastat 
(alergie, léky apod.), abychom na ně uměli případně reagovat. 
Tyto informace uvádí v evidenčním listu při zápisu dítěte do 
školky (povinnost hlásit změnu), zároveň s tím nám dodá 
vyjádření od lékaře. 

Pokud je dítě nemocné a jinak indisponované, nevodíte jej do 
školky. Ve výjimečných případech můžeme dítě do školky 
odmítnout přijmout, pokud shledáme, že k tomu není způsobilé. 

V případě závažnějšího problému dítěte v průběhu pobytu 
v lesní školce informujeme telefonicky rodiče, případně 
vyzveme k jeho vyzvednutí. 

V akutních případech voláme záchrannou službu, kdy o tom 
rodiče okamžitě informujeme.  



3. DOCHÁZKA 
 
Přihlášení 
 
Před zápisem do lesní školky doporučujeme seznámit se s jejím 
provozním řádem, způsobem vzdělávání i platby. 

Zápis dětí na nový školní rok probíhá každoročně a otevíráme 
jej ke konci školního roku (konkrétní datum včas zveřejníme).  

Zápis dětí necháváme celoročně otevřený (dle naplnění školky).  

PŘIHLÁŠKA (ke stažení na webu školky)  
Stačí vyplnit, podepsat a zaslat na uvedený mail (dle domluvy 
lze též zaslat na korespondenční adresu, nebo osobně přinést). 
Na základě podané přihlášky Vám zašleme informativní mail, 
kde odtajníme další postup pro přijetí do školky. 
 
Přijetí 
 
Rozhodují tato kritéria: 
Věk, vyspělost dítěte (od 3 do 6 let, šikovné i mladší) 
Datum přijetí přihlášky 
Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině 
Kapacita lesní školky (12 dětí/den) 
Počet dní docházky 
Zájem o vzdělávání v lesní školce 
Sourozenci mají přednost 

Pokud zájem rodičů převyšuje kapacitu školky, vypisujeme (dle 
výše zmíněných kritérií) seznam náhradníků, které v případě 
uvolněné kapacity informujeme o možném přijetí. 
 
Nástup 
 
Před nástupem dítěte do lesní školky vítáme osobní setkání pro 
vzájemné seznámení a zodpovězení Vašich případných dotazů. 

Docházka dítěte začíná první den daného měsíce (není-li 
domluveno jinak). 
 

Omluvení  
 
Absenci dítěte v lesní školce je třeba co nejdříve omluvit, 
nejpozději do začátku školního dne, kdy bude chybět (z důvodu 
zrušení obědu, organizace programu, možnosti náhrady).  



Náhrada 
 
V případě modelu jednodenní až čtyřdenní docházky mají rodiče 
nárok na náhradní docházku dítěte (s ohledem na kapacitu 
školky a včasné omluvení). Náhradu může rodič zvolit pouze 
v následujících 30 dnech (od návratu do školky). 
 
Zrušení 
 
Pokud lesní školka z náhlých důvodů zruší svůj provoz (živelná 
pohroma, nařízení vlády apod.), vracíme rodičům úměr měsíční 
platby za školku z počtu zrušených dnů v daném měsíci.   
 
Snížení 
 
Snížení docházky je nutné hlásit dva měsíce dopředu, během 
nichž rodiče platí původní sazbu. Tato dvouměsíční lhůta běží 
od prvního dne následujícího měsíce po obdržení Vašeho 
požadavku. Ve zvláštních případech lze sjednat výjimku.  
 
Ukončení 
 
Ukončení docházky je nutné hlásit dva měsíce dopředu (pro 
zajištění náhradníka). Tato dvouměsíční lhůta běží od prvního 
dne následujícího měsíce po obdržení Vaší výpovědi. Ve 
zvláštních případech lze sjednat výjimku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PENÍZE 
 
Rodič účastí dítěte v lesní školce Jungle neztrácí nárok na 
rodičovský příspěvek. 

Rodičům, kteří umístí dítě do lesní školky Jungle, nevzniká za 
platbu docházky nárok uplatnit slevu na dani.  
 
Ceník 
 
Modely docházky:  8:00 – 13:00 částečná  8:00 – 15:00 plná 

5 dní/týden  5000 korun/měsíc  7000 korun/měsíc 
4 dny/týden  4500 korun/měsíc  6000 korun/měsíc 
3 dny/týden  4000 korun/měsíc  5000 korun/měsíc 
Hodinový vstup 300 korun 

Výše cen se může dle okolností měnit, zároveň jsme povinni o 
tom včas rodiče informovat (nejméně 2 měsíce dopředu). 

Upozornění: Obědy se platí zvlášť (55 korun/den) mimo platbu 
docházky. Stejně tak se hradí zvlášť jízdné a vstupné při 
výletech na kulturní a jiné akce, kdy finanční obnos hlásíme 
rodičům dopředu a vybíráme při předání dítěte do školky. 
 
Platba 
 
Platba za školku je měsíční (od prvního do posledního dne 
daného měsíce) a hradí se do 15. dne v měsíci za následující 
měsíc dopředu, kdy jsou docházka a obědy (pokud odebíráte) 
placeny společně na jeden účet (viz Kontakt). 

Rodiče včas v mailu informujeme o přesné výši platby za daný 
měsíc dle modelu docházky a počtu přihlášených obědů. 

Platba za daný měsíc je fixní, rodiče tak nemají nárok na 
vrácení peněz, pokud se jejich dítě z určitých důvodů 
nezúčastní zaplacené docházky (nemoc, rodinné důvody apod.). 
Ve zvláštních případech lze sjednat výjimku. Při včasné omluvě 
dítěte je možná kompenzace programu (viz Náhrada). 

Vrácení platby je možné pouze v případě zrušení programu ze 
strany lesní školky (viz Zrušení). 
 

Dary 
 
Přijímáme peněžní i věcné dary určené pro chod naší školky. 
Po obdržení zašleme dárci účetní doklad. 


