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Provozní řád LMŠ Na dvorečku 
 
 

I. Údaje o zařízení 
 
Název: LMŠ Na dvorečku 
Adresa: Střední 367, Černošice, 252 28 
Telefon: 777 258 450, jedenstrom@volny.cz 
www.jedenstrom.cz 
 
Provozovna LMŠ: Lety pod lesem p.č. 1885, nejbližší ulice Kejnská 
IČO: 06 159 401 
 
Zřizovatel: Jeden strom z.ú. 
Typ zařízení: celodenní s pravidelným provozem 
Kapacita LMŠ: 2 třídy 
                           Každá třída pro skupinu 16 dětí ve věku 2 a ¾ až   6 let 
 
Provozní doba LMŠ: 8,00 – 15,00 
 

II. Režimové požadavky 
 

Nástup na výchovně-vzdělávací aktivity je v časovém rozmezí 8,00-  9.00. Po dohodě s rodiči mohou 
však děti přicházet i odcházet v průběhu 
dne (po předchozí domluvě, z důvodu plynulosti a kontinuity při práci však doporučujeme jen v 
omezené míře a výjimečných případech). 
 Odvody: Zákonný zástupce může využít odvodu svého dítěte od nádraží v Řevnicích v 8.25 bez 
předchozího ohlášení (případně převozu dítěte vlakem ze stanic Praha-Radotín až Dobřichovice). 
Převoz dítěte vlakem je nutné nahlásit vedoucímu pedagogovi do 19,00 předchozího dne sms 
zprávou. 
Zákonný zástupce je povinen dítě na cestu obléct tak, aby oblečení odpovídalo momentálnímu 
počasí. Při předání dětí k odvodu do LMŠ Na dvorečku je zákonný zástupce povinen sdělit 
pedagogovi jméno osoby odpovědné za vyzvednutí dítěte z klubu v daný den. 
V případě, že osoba odpovědná za vyzvednutí dítěte, není uvedena v evidenčním listu dítěte, je 
zákonný zástupce povinen nahlásit tuto změnu písemně (dokument, sms, e-mail). 
Předávání dětí a adaptace: Rodiče jsou povinni dovést dítě do prostor LMŠ či k nádraží a vlaku a 
osobně ho předat pověřené osobě (učitel/učitelka). Při vyzvedávání dítěte je rodič povinen oznámit 
pověřené osobě (učitel/ učitelka), že si dítě přebírá. Při vstupu dítěte do LMŠ je uplatňován 
individuálně přizpůsobený adaptační režim, který je možno domluvit s pedagogy (přítomnost rodičů 
v době adaptační fáze je vítána a žádoucí, stejně jako pomoc rodičů v průběhu školního roku. Vždy je 
však nutné dbát pokynů pedagogů). 
Řízené činnosti, spontánní hra, pohybové aktivity: 
Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, 
vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována 
předškolním dětem (zhruba 3-4 x týdně v rámci skupinové práce předškoláků a v průběhu týdne v 
rámci individuálních intervencí). 
Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. 
V LMŠ je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do 
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klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. 
Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru zázemí Na dvorečku a v jeho okolí (les, farma, hřiště, 
louky). Jedná se hlavně o volně pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, jógu, zdravotně zaměřená 
cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační), pohybové hry, průběžně 
pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti. 
 
Věková skladba a počet dětí: 

1. Třída Habroví pro děti ve věku 2 ¾-6 let roku (max. počet dětí ve skupině 16) 
2. Třída Stodola ve věku 2 ¾-6 let (max. počet dětí ve skupině 16) 

Pobyt dětí venku: Celodenní. Pobyt venku se reguluje pouze při výrazně nepříznivém počasí-silném 
větru, silném mrazu či intenzivním dešti. 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte: Odhlašování dětí je možné z rezervačního docházkového systému 
do 16,00 předchozího dne. Vstupní data do rezervačního systému získává zákonný zástupce dítěte 
při nástupu do LMŠ. Při včasném odhlášení je možnost zapsat dítě do rezervačního systému na 
náhradu. Tuto však nelze nárokovat. Její výběr je možný vždy pouze po dobu 3 následujících měsíců. 
V případě docházky předškoláků je následně nutné, aby zákonný zástupce dítěte nejpozději do 3 dnů 
od ukončení absence omluvil dítě písemnou formou do omluvného listu, který má každí dítě 
založeno ve své příslušné třídě v LMŠ. 
Podmínky vrácení stravného za řádně odhlášené dny vymezuje smlouva mezi Jeden strom/ LMŠ Na 
dvorečku a zákonnými zástupci dítěte. 
Z důvodu kontinuální práce s dětmi je důležité poskytnutí informace o jejich případné nepřítomnosti 
učitelům. Zákonný zástupce tak může učinit telefonicky či zasláním sms na tel. 777 258 450 nebo 
mailem: jedenstrom@volny.cz do 7,45 daného dne. 
Hygiena: Děti jsou vedeny k získání základních hygienických návyků 
Separační wc-provoz wc se řídí pravidly uvedenými na dveřích wc. Údržba WC se řídí sanitárním 
řádem. 
Odpočinek, spánek: Odpočinek předškoláků probíhá formou klidových činností v časovém rozmezí 
13,00-14,00 (četba, prohlížení knížek, relaxace, kreslení). Odpočinek menších dětí probíhá v zázemí 
(jurta) Na dvorečku ve vlastních spacácích na karimatkách v časovém rozmezí 13,00-14,00. Děti 
nejsou nuceny ke spánku, ale učí se odpočívat při poslechu četby a vyprávění příběhů. Děti si berou 
vlastní spacáky z větratelných úložných prostor označených vlastní značkou, do kterých je po 
odpočinku a jejich proklepání a vyvětrání opět uklízí pod dozorem pedagog nebo rodič tak, aby byly 
zachovány všechny požadované hygienické normy. Spacáky si zákonný zástupce dítěte odnáší 1x 
měsíčně k vyčištění domů. 
 Zázemí-obě třídy mají v areálu LMŠ Na dvorečku vytápěné 2 jurty které slouží jako zázemí v případě 
nepřízně počasí a kde probíhá výdej obědů.  Jurta o průměru 6 m slouží jako šatna, kde má každé 
dítě svůj úložný prostor a věšák označený individuální značkou určený pro náhradní oblečení, 
holínky, přezůvky. V jurtě o průměru 9 metrů se nachází kamna, úložné prostory pro herní a 
didaktické vybavení, úložný prostor na spacáky dětí, stoly, židle a lavice pro stravování a řízenou 
činnost., umyvadlo se zásobníkem na vodu, lékárna, a jiné potřebné vybavení. 
Všechny 4 jurty mají zajištěn přívod elektřiny, která zajišťuje možnost dostatečného osvětlení 
především v zimních měsících 
Součástí areálu jsou 4 separační wc (pro každou třídu 2 wc), 2x umyvadlo s přívodem vody 
− ve venkovním zázemí se nachází pískoviště, ohniště, herní prvky pro děti, kompost, venkovní 

herní kuchyňka pro děti, dřevník, králíkárna, oplocené políčko a garáž sloužící jako sklad 
zahradního náčiní a dalších potřebných věcí 

− topen-topení v jurtách zajišťují každý den pedagogové. Dřevo zajišťuje správce pozemku. Sekání 
a řezání dřeva probíhá na pravidelných brigádách pro rodiče 

− údržba zázemí a pozemku je v kompetenci správce pozemku, který má na starosti organizaci 
brigád pro rodiče v součinnosti s pedagogy 

− dodržujeme pravidla společného soužití (viz bod 6.) 
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Vybavení dítěte do školky: 

- na ven: kvalitní outdoorové oblečení  (vrstvené, tzv. cibulové) a kotníkovou turistickou obuv 
(oblečení i obuv odolávající dešti, větru, dle aktuálního ročního období a počasí), batoh se 
přezkou na prsou, podsedák, picí láhev, min. 0,75 litru obsah, pláštěnka, kapesníky, náhradní 
rukavice a ponožky, malý ručník. 

- do jurty: přezůvky, do šatní krabice náhradní spodní prádlo, termoprádlo, případně 
punčochy, ponožky a rukavice 

              holínky, spacák, může být spací polštářek 
 
 

III. Stravování 
 

Děti se stravují v zázemí LMŠ Na dvorečku. Svačiny si přinášejí děti  z domova na základě žádosti o 
individuální stravování v obalech, které nejsou na jedno použití. Obědy jsou dováženy cateringovou 
společností Bionea. V LMŠ Na dvorečku jsou pouze vydávány. Špinavé nádobí je pověřeným 
pracovníkem odváženo k mytí mimo areál a čisté přiváženo každý den společně s obědem. 
Svačiny: 
Dopolední svačina probíhá v době od 9.30 do 10.00 v přírodě nebo zázemí LMŠ Na dvorečku. 
Obědy: Obědy se vydávají v době od 12.15 do 13,00. 
 Pitný režim: Děti mají celý den k dispozici vlastní picí láhev plněnou z domova. V zázemí LMŠ Na 
dvorečku je zajištěn rezervní zdroj pitné vody. 
Děti jsou vedeny k dodržování pitného režimu. Picí láhve zajišťují dostatečný přehled 
učitelek o množství vypité vody u každého dítěte za daný den. 
 
 

IV. Otužování 
 

Zajištěno především celodenním pobytem venku, kontrolou vhodného oblečení. 
 

V. Způsob nakládání s prádlem 
 
Děti si přinášejí vlastní ručníky z domova, které vždy na konci týdne odnášejí k vyprání domů. 
Na místě jsou ve školce k dispozici papírové ručníky. 
Spací pytle odnáší zákonný zástupce 1x měsíčně k vyčištění domů. Spací pytle doporučujeme doplnit 
prací vložkou. 
 

VI. Krizový plán-upravuje školní řád 
 

VII. VII. Pravidla pro vyřizování stížností-upravuje školní řád 
 

VIII.  VIII. Pravidla společného soužití v zázemí LMŠ Na dvorečku 
 
       -    Chováme se k sobě i vybavení ohleduplně 
       -    Hračky, nářadí a jiné předměty je vždy nutné vracet na místo k tomu určené. 

- Věci   určené k vnitřnímu použití se vynáší na pozemek jedině po dohodě s pověřenou 
osobou a užívají se kontrolovaně pod dohledem. 
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- Při práci se zahradním a dílenským nářadím je nutné zajistit dohled nad dětmi pověřenou 
osobou (pedagog, rodič) a dodržet pravidla bezpečného chování při manipulaci s ním.  Děti i 
dospělí jsou vždy poučeni o pravidlech bezpečného chování. 

- Všem návštěvníkům je k dispozici rychlovarná konev. Dbejte na bezpečné chování při 
manipulaci s horkými nápoji. Po použití konve ji postavte mimo zdroj el. energie 

- V areálu třídíme odpad (pleny si odnášejte domů) 
- V jurtách nenecháváme zbytky jídel 
- Zhasínáme 
- Pohyb psů na pozemku LMŠ je umožněn pouze na vodítku. 
- Do separačních wc patří pouze moč a exkrementy. Toaletní papíry vhazujte do odpadních 

pytlů na wc 
- Na oplocení areálu, branky a stromy za wc se neleze 
- Do areálu LMŠ Na dvorečku nemají povolen vstup osoby, které jsou pod vlivem návykových 

látek či ve stavu, který by ohrožoval bezpečnost osob v areálu se pohybujících. 
- Všichni účastníci společných akcí (slavnosti, besídky, brigády, semináře, pronájmy aj.) se řídí 

provozním řádem, který je k nahlédnutí na webu www.jedenstrom.cz nebo v jurtách. 
Odpovědnost za děti při akcích konaných LMŠ Na dvorečku a určených rodičovské komunitě 
i veřejnosti odpovídají zákonní zástupci dítěte nebo osoby zmocněné za vyzvedávání dítěte. 
Účastníci společných akcí respektují pokyny pořadatele akce (zástupci LMŠ Na 
dvorečku,nebo osoby pověřené LMŠ Na dvorečku k pořádání akce) 

- Pověřená osoba (pedagog LMŠ Na dvorečku, lektor, správce) při odchodu z areálu uzamyká 
jurtu, zavírá okna a zatahuje tono (vrchlík jurty), v případě jsou-li otevřená a nese 
odpovědnost za to, že po jeho odchodu nebude jurta dále přístupná návštěvníkům areálu 
LMŠ Na dvorečku. 

- Při provozu ohniště zajišťuje vždy pověřená osoba dozor nad otevřeným ohněm. 
Do ohniště nevstupujeme a nevynášíme z něho hořící předměty. 

- Děti a návštěvníci bez doprovodu pověřené osoby nevstupují do dřevníku a ohrad se zvířaty. 
Pohyb v ohradách se zvířaty se řídí samostatnými pravidly vyvěšenými při vstupu do ohrad. 

- Na stromy a oplocení v a kolem pozemku areálu se neleze z důvodu jejich možného 
poškození 

-  při průjezdu autem osadou dbejte zvýšené opatrnosti a berte ohledy na místní obyvatele. 
Jsou pro nás důležité udržitelné sousedské vztahy. 

- při pohybu v areálu berte ohledy na sousedy   hluk po skončení provozu LMŠ a při odchodu 
domů zatěžuje nejbližší sousedy. Děkujeme za pochopení, dobré soužití je pro nás velmi 
důležité) 

 
 

Tento provozní řád byl nabývá účinnosti dne 18.2. 2017 
Revize provozního řádu proběhla 28.8. 2017 
Mgr. Alena Laláková 
ředitelka LMŠ Na dvorečku 
LMŠ Na dvorečku, 17.1. 2016 
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