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1. MIMOŘÁDNÉ SITUACE V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vzhledem k charakteru výuky v lesní mateřské škole, která se z převážné části
uskutečňuje v proměnlivém venkovním prostředí, může v průběhu programu dojít k mimořádným
situacím, které je potřeba vyřešit či na ni adekvátně zareagovat. Mimořádnou situací se rozumí
taková situace, která je odlišná od běžně se vyskytujících situací v průběhu pravidelné celoroční výuky
a vyžaduje mimořádné, neobvyklé či dokonce krizové řešení. Tento dokument stanovuje
pravděpodobné mimořádné situace a nabízí řešení, kterými by se pedagogové či další osoby pečující
o děti jako účastníci takových situací měli řídit. Zmíněná doporučení mají za cíl zejména zjednodušit
rozhodovací proces účastníkům mimořádných situací za účelem minimalizace eventuálních následků
či dopadů (ať už zdravotních, majetkových nebo jiných) na zdraví osob vyskytujících se v takových
situacích.
2. OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE
2.1 Každý účastník provozu v LMŠ 4 LÍSTEK dělá za každých okolností naprosté maximum pro
zajištění bezpečnosti dětí (potažmo dospělých účastníků) při akcích a výuce v LMŠ.
2.2 Rodiče se při zajištění bezpečnosti dětí řídí tímto dokumentem a dokumentem Základní
doporučení pro vybavení dítěte v lesní mateřské škole Čtyřlístek, které jsou přílohou Smlouvy o poskytování
výchovně vzdělávací činnosti.
2.3 Průvodci a vedoucí lesní mateřské školy se při zajištění bezpečnosti řídí tímto dokumentem a
dalšími interními předpisy organizace, zejména pak Provozním řádem, Etickým kodexem pedagoga lmš.
2.4 Děti se při zajištění bezpečnosti řídí pravidly obsaženými v tomto dokumentu. Průvodci, ale také
rodiče, jsou povinni děti při nástupu k docházce s těmito základními pravidly seznámit.
2.5 Rodiče svým souhlasem s tímto dokumentem a Smlouvou berou na vědomí, že vzhledem
ke skutečnosti, že se program pro děti uskutečňuje ve venkovní přírodě, hrozí reálné riziko
nákazy nemocemi přenášenými polétavým hmyzem a zejména klíšťaty.
Rodič svým podpisem potvrzuje, že je výhradně na jeho odpovědnosti poradit se s pediatrem o vhodnosti
očkování nebo jiné ochrany před klíšťaty. Zástupci školky jako minimální možnou prevenci doporučují
rodičům dávat dětem i v letních měsících oblečení s dlouhými rukávy, nohavicemi, uzavřené boty,
čepice či jiné pokrývky hlavy a používat před nástupem do školky odpudivé prostředky proti
klíšťatům na oblečení či přímo aplikované na kůži. Vyndávání případných klíšťat je výhradně
v kompetenci rodiče. Pokud bylo dítě v minulosti diagnostikováno na alergickou reakci např. na
vosí a včelí štípnutí či jiné druhy alergií, je povinností rodiče uvést tuto skutečnost do přihlášky a společně
před nástupem dítěte k docházce prodiskutovat závažnost
situace se statutárním zástupcem školky.
2.6 Rodič bere na vědomí, že zástupci školky a průvodci nejsou oprávněni podávat dětem během
výuky léky, pokud nejde o situaci bezprostředního ohrožení života dítěte.

3. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO RODIČE DĚTÍ Z LESNÍ ŠKOLKY
3.1 Rodič se pro zajištění bezpečnosti dětí zavazuje opatřit je pro pobyt v LŠ odpovídajícím materiální
vybavením, které jim zaručí komfort při pohybu venku a to za jakéhokoliv počasí. Rodič postupuje
dle dokumentu Základní doporučení pro vybavení dítěte v lesní mateřské škole Čtyřlístek.
Rodič může dítě zaopatřit vybavením nad rámec tohoto zmíněného doporučení.
3.2 Při předávání dětí průvodcům rodič vždy postupuje v souladu s Provozním řádem a Smlouvou. Při ranním
předávání dětí průvodcům je rodič až do odchodu skupiny plně zodpovědný za své dítě.
3.3 Při pobytu rodičů ve školce společně s dětmi např. při aklimatizaci dětí v prvních dnech
docházky jsou rodiče povinni řídit se tímto dokumentem, Provozním
řádem a dalšími dokumenty souvisejícími s docházkou do LMŠ a vždy uposlechnout
instrukcí průvodce. Průvodce je při výuce plně odpovědný za bezpečnost svěřených dětí a rodič
jeho pokyny musí respektovat. Stejně tak dítě s doprovázejícím rodičem poslouchá pokyny
průvodce.
3.4 Rodič se zavazuje být po dobu docházky dítěte do lesní mateřské školy v hodinách dle Provozního
řádu k dispozici na telefonu, který uvedl do přihlášky při přihlášení dítěte k docházce. Průvodce s ním bude
konzultovat VŽDY jako s PRVNÍM veškeré změny zdravotního stavu dítěte či jeho aktuální psychický stav.
Společně se pak dohodnou na dalším postupu. Rodič souhlasí s tím, že v případě bezprostředního ohrožení
života dítěte, zavolá průvodce nejdříve první pomoc záchranného zdravotního systému a až následně
informuje rodiče. V mimořádných situacích zůstane průvodce s dítětem bez výjimky vždy po celou dobu až
do převzetí dítěte rodičem.
3.5 Rodič informuje průvodce a vedoucí LMš o veškerých aspektech zdravotního stavu
dítěte (omezení ve stravování, alergie, atd.) a to při přihlášení dítěte k docházce a vždy, když se
změní předmětné skutečnosti.
3.6 Rodič informuje průvodce a vedoucí LMŠ o veškerých změnách v životě dítěte,
které by mohly mít vliv na jeho fyzický či psychický stav.
3.7 Rodič dává podpisem tohoto dokumentu informovaný souhlas s tím, že v případě výjimečné
události, pokud nebude schopen dítě ve školce vyzvednout sám nebo jím oprávněná osoba,
souhlasí s transportem dítěte zaměstnancem školky osobním automobilem za použití dětské
autosedačky nebo jiným dopravním či veřejným dopravním prostředkem.
4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO DĚTI V LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE čtyřlístek
Děti v lesní mateřské škole se řídí minimálně pravidly pro bezpečnost v LMŠ. Kromě
toho aplikují obecně platné normy společenského chování týkající se např. chování v dopravních
prostředcích, v lese a přírodě nebo při sociálních interakcích s vrstevníky či jinými osobami účastnými
ve výuce.













Do lesní školky se nepřinášejí hračky z domu. Lze si přinést „mazlíka“ na spaní plyšového
charakteru, který děti doprovodí při odpočinku. Prosíme rodiče, aby mazlíky umísťovali
sami do pytlů se spacími věcmi ráno při příchodu.
Do klubu děti nepřinášejí, ani zde nekonzumují přinesené sladkosti a žvýkačky.
K jídlu (svačina, oběd) se vždy scházíme na jedno místo. U jídla sedíme.
V zázemí (škola) nekřičíme a neběháme.
Při pobytu v okolí zázemí si děti stále hlídají svého průvodce – nesmí se vzdálit z dohledu
Respektujeme slovní spojení „to se mi nelíbí“ jako označení situace, která je někomu
nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.
Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření,
řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
Manipulujeme s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat. Klacky se nesmí
dávat do výšky obličeje.
Neběháme s nářadím.
Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
Nelezeme na hromadu dříví.
Dbáme na své věci, batůžky, oblečení a dáváme je na svůj věšák.






Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných
pedagogem.
Voda v terénu: děti mohou nabírat vodu a chodit k potoku jen po dohodě s pedagogy.
Ohniště:okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U ohně je vždy s
dětmi přítomen pedagog, případně rodič.
Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem (přikládání do ohně,
opékání, zapalování a hašení ohniště.)

5.1 Osoba, která bude opakovaně činit kroky v rozporu s těmito Pravidly a zásadami bezpečnosti
v lesní mateřské škole DOMA V LESE, bude z chodu školky bezprostředně vyloučena bez nároku
na vrácení uhrazených finančních příspěvků.
V Mar. Lázních
dne
………………………………………………
provozovatel

zákonný zástupce dítěte

