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1. Úvod
Na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 285/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném
znění, vydávám jako statutární orgán spolku tuto směrnici.
Provozní řád informuje o fungování LK Děti v Haluzí a je závazný pro všechny členy spolku Děti
v Haluzí, z.s., pro děti, které navštěvují lesní klub Děti v Haluzí, pro všechny průvodce, dobrovolníky
LK Děti v Haluzí. Je nezbytnou součástí dohody mezi rodiči a provozovatelem – rodiče dětí
registrovaných k docházce jsou povinni se s Provozním řádem LK seznámit nejpozději při podpisu
Smlouvy o péči o dítě, případně vždy do 1. září daného školního roku.
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Provozní řád je zveřejněn na webu a je k nahlédnutí v zázemí LK Děti v Haluzí. Provozovatel si
vyhrazuje právo Provozní řád LK Děti v Haluzí upravovat a doplňovat. Rodiče jsou informováni o
změnách vždy v nejbližším možném termínu zasláním na kontaktní e-mailovou adresu.
Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí jednatel spolku.

2. Činnost klubu
Lesní klub Děti v Haluzí je zařízení typu lesní mateřské školy. Vychází z pedagogického konceptu lesní
mateřské školy, který představuje alternativní formu předškolního vzdělávání, která je v souladu
s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Jedná se o typ předškolního zařízení,
kde probíhá výchova a vzdělávání primárně v přírodě, obvykle v prostředí lesa.
LK Děti v Haluzí vzdělává děti od 2,5 do 7 let a funguje v režimu domácího a komunitního vzdělávání.
To je zajištěno průvodci se zkušenostmi se vzděláváním dětí předškolního věku.
Pravidelný provoz LK Děti v Haluzí je třídenní (pondělí, úterý, středa) v době od 8 do 16 hodin.
Kapacita je maximálně 16 dětí, které vždy doprovází dva členové pedagogického týmu (tzv. průvodci).
Mimo pravidelný provoz klub pořádá veřejné kulturní a vzdělávací akce, výlety, víkendové pobyty a
tábory.

3. Ceník
Rodič přihlašující dítě k docházce v LK Děti v Haluzí se stává vedlejším členem spolku Děti v Haluzí, z.s.
Členský příspěvek za docházku je stanoven na 3900 Kč/měsíc/1 dítě resp. 6800 Kč/měsíc/2 děti
(sourozenci).
Cena stravného za oběd a odpolední svačinu je stanovena na 70 Kč/den/1 dítě. Pokud je oběd
odhlášen e-mailem (maja@haluzi.cz) do 12:00 předcházejícího dne, povinnost úhrady oběda na daný
den zaniká.
Pro potřeby pořizování výtvarných potřeb, školních pomůcek a hygienických potřeb je zřízen třídní
fond. Příspěvek do fondu činí 500 Kč za každé pololetí.
Úhrady jízdného a vstupného na výlety, kulturní a jiné mimořádné akce hradí rodiče dětí, které se
akcí účastní. Požadovanou částku sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají
průvodci ráno při předání dítěte.

4. Přijímání dětí
Zápis dětí do klubu probíhá průběžně, zejména podle zájmu rodičů o docházku a případně volných
kapacit klubu. Rodič společně s dítětem navštíví klub osobně a seznámí se s prostředím, zázemím a
průvodci.
O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro přijetí rozhodující zralost dítěte pro předškolní
docházku, sourozenecké vztahy, věková různorodost skupiny, vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve
skupině a kapacita klubu.
Při nástupu do klubu rodiče podávají Přihlášku k členství ve spolku Děti v Haluzí, z.s., podepisují
Smlouvu o péči o dítě, Evidenční list dítěte a jsou povinni se seznámit s Provozním řádem,
Pedagogickou koncepcí a Doporučenou výbavou dítěte. Vítáme zapojení rodičů do chodu LK.
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5. Zázemí
Pozemek
Zázemí se nachází v přírodní zahradě o rozloze cca 8000m2. Pozemek disponuje pískovištěm,
hliništěm, dřevěnými prolézacími prvky, některé jeho části jsou členité (kopečky, rygoly). Jsou použity
výhradně přírodní a recyklovatelné materiály s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a zdraví
dětí.

Jurta
Zateplená jurta s dřevěnou podlážkou o velikosti 27 m2 není připojena k žádné inženýrské síti. V
případě potřeby je vytápěna kamny na dřevo s bezpečnostní ohrádkou. Nad kamny je umístěn sušák
na mokré oblečení. Jurta je vybavena v zájmu maximální variability prostoru kapsáři k uložení
osobních věcí dětí, stolky, taburety a stoličkami. Dále slouží jako úschovna spacích pytlů dětí a k
ukládání dalších pomůcek potřebných k provozu klubu. V případě špatného počasí (nebo v zimních
měsících) zde děti mohou konzumovat jídlo. Je zde umístěna lékárna první pomoci a hasicí přístroj.

Předsálí jurty
Zastřešený prostor před jurtou slouží jako hlavní prostor pro stravování, osobní hygienu a tvořivé
činnosti. Děti se zde přezouvají před vstupem do jurty, boty si ukládají do botníku. Nachází se zde
várnice pro mytí rukou, várnice s pitnou vodou a čajem, police pro uskladnění dětských batůžků a
osobního jídelního vybavení, větší jídelní stůl a sezení.

Tee-pee
Slouží k odpolednímu odpočinku dětí, disponuje dřevěnou podlahou a umožňuje rozdělání ohně
uprostřed v kovovém ohništi s poklopem. Jsou zde uskladněny spací podložky (karimatky),
nepodléhající zkáze provlhnutím. Je zde umístěn hasicí přístroj.

Suché toalety
Pilinové kompostovací toalety s pravidelnou vynáškou se nachází v bezprostřední blízkosti jurty.
K dispozici jsou i plastové nočníky.

6. Rytmus dne
Je pružně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí a změnám počasí.

Příchod dětí (8:00-8:50)
S rodiči i dětmi se ráno přivítáme podáním ruky. Prostřednictvím tohoto gesta tak v tu chvíli
přebíráme zodpovědnost za děti. Během této doby se společně věnujeme přípravě zázemí pro
nadcházející den (přinášíme dříví, sekáme třísky, zatápíme, zaléváme zahrádku, chystáme si tee-pee
pro odpolední odpočinek…). Děti mají prostor pro volnou hru.

Ranní kruh (9:00-9:15)
Když se všichni sejdeme, zahájíme nový den ranním kruhem. Posadíme se společně do kruhu,
pozdravíme se a řekneme si ranní průpověď. Každé dítko má prostor sdílet s ostatními, jak se mu daří
apod. – podáváme si skřítka. Kdo má u sebe skřítka, ten vypráví. Ostatní mu naslouchají.
Dále si říkáme tematické říkanky (např. dle ročního období) s pohybovým doprovodem, zpíváme
písničky a hrajeme kruhové hry.

Dopolední svačina, odchod do lesa (9:15-9:45)
Děti mají čas vybalit si své svačinky z domova a společně se nasvačí. Posilnění odcházíme do lesa.

Lesní klub Děti v Haluzí | PROVOZNÍ ŘÁD

3

Pobyt v lese, návrat (9:45-11:45)
Zde mají děti prostor pro volnou hru, objevování a zkoumání tajuplného lesního života. Chodíme
na různá místa, která tak děti postupně poznávají a sbíráme inspiraci i přírodní materiály na pozdější
tvoření. Vracíme se z lesa zpět do našeho zázemí. Povídáme si, sdílíme zážitky.

Příprava na oběd, osobní hygiena (11:45-12:00)
Po návratu k jurtě se připravujeme na oběd.

Oběd (12:00-12:30)
Děti se zklidní např. prostřednictvím jednoduchých prstových her, společnou průpovědí – říkankou,
zahajující obědvání si popřejeme dobrou chuť.

Možnost vyzvednutí dětí, které ve školce neodpočívají, po obědě (12:30-12:45)
V tomto čase vyzvedávají rodiče ze školky ty děti, které zde neodpočívají a chodí domů po obědě.
Zároveň probíhá úklid po obědě a chystání dětí, které zde zůstávají na odpočinek.

Odpočinek (12:45-14:00)
Odcházíme všichni do tee-pee. Děti se uvelebí, mladší si přichystají místo na spaní, starší si pohodlně
posedají a čteme/vyprávíme si pohádku. Po pohádce starší děti (bez potřeby spánku) z tee-pee
odcházejí např. do jurty/na terásku/ven (dle počasí). Vzniká zde prostor pro klidné tematické hry,
činnosti a tvoření podporující rozvoj jemné motoriky apod.

Odpolední program v zázemí klubu, svačina, vyzvedávání dětí (14:00-16:00)
Odpoledne máme čas na společné výtvarné, hudební či pracovní činnosti. Děti pomáhají s chystáním
svačinky, mají prostor pro volnou hru. Později pak uklízíme nářadí, hračky, materiály – zkrátka
dáváme zázemí do pořádku. Postupně pro děti přicházejí rodiče. Zde prostřednictvím podání ruky
předáme zodpovědnost za děti opět rodičům. Máme možnost vyměnit si s rodiči potřebné informace
týkající se uplynulého dne, plánů pro dny nadcházející apod. Rozloučíme se a těšíme se na další den.

7. Režimové požadavky
Předávání
Dítě musí být oblečeno tak, aby mohlo trávit skoro celý den venku (adekvátně k počasí a roční době).
Spolu s dítětem rodiče předají průvodci čisté podepsané nádoby na stravu (oběd a odpolední
svačina). Dále musí být dítě při příchodu vybaveno vlastním nepromokavým batůžkem s prsním
popruhem, ve kterém má:
- podsedák
- 1x spodní prádlo, 1x ponožky, 1x rukavice (zima)
- igelitový pytlík na mokré oblečení
- dopolední svačina v krabičce (NE cukrovinky)
- láhev (termoska) s nápojem
- kapesník/papírové kapesníčky
- krabička, pytlíček na “poklady”

Stravování
Do Haluzí si děti nosí vlastní dopolední svačiny z domova. Za jejich nezávadnost odpovídají rodiče.
Důležité je, aby šlo o zdravou svačinu, ne sladkosti. Obědy a odpolední svačiny jsou zajištěny
dovozem externím dodavatelem. Jídlo se dováží čerstvé a teplé, není potřeba jej ohřívat. Dopolední
svačina se konzumuje v zázemí či na výpravě v lese. Oběd a odpolední svačina se servírují v předsálí
jurty, nebo v jurtě podle počasí, a to do vlastních nádob. Špinavé nádoby si odpoledne rodiče
vyzvednou spolu s dítětem a zajistí jejich umytí. Příbory zůstávají v zázemí a jejich umytí zajišťuje
provozovatel.
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Pitný režim
Děti si s sebou nosí v batůžku vlastní pití, v zimě doporučujeme teplý čaj v termoskách. Pitná tekoucí
voda je k dispozici v nerezové várnici s výpustným kohoutem, která se nachází v předsálí jurty. Další
neslazené nápoje připravujeme do zvláštní várnice s kohoutem. Nápoje jsou dětem nabízeny
neomezeně během celého dne. Voda pochází z vodovodního řádu Města Uhlířské Janovice, čerpána
ze soukromé vodovodní přípojky – smluvně ošetřeno.

Odpočinek
Děti odpočívají v čase od 12:45 do 14:00 v zázemí. Mladší děti usínají příp. odpočívají při čtení
pohádky, zpěvu. Starší děti odpočívají formou klidových činností (kreslení, prohlížení knížek, četba,
rukodělné práce). K odpočinku využívají spící děti vlastní spací pytle a polštářky, ty se po odpočinku
uskladňují v prodyšných pytlích v jurtě.

Otužování a oblečení
Děti tráví většinu času na čerstvém vzduchu. Venku pobýváme za každého počasí po celý rok.
Děti mají outdoorové vybavení, které́ jim umožňuje zůstat v suchu a teple. Doporučujeme vrstvené́
oblékání, které́ dle aktuálního počasí a pohybové́ aktivity dětí odebíráme či přidáváme, tak aby dítě
mělo optimální teplotní komfort. Starší děti učíme regulovat si množství oblečených vrstev,
aby dosáhly teplotního komfortu. Rodičům doporučujeme oblečení zejména z přírodních prodyšných
materiálů (bavlna, merino/vlna, bambus, len) či moderních outdoorových materiálů.
(viz. Doporučené́ vybavení). Dále má každé́ dítě v zázemí (ve vlastním kapsáři) uloženou vlastní
kompletní sadu náhradního oblečení a obuvi. Pravidelnou revizi a údržbu náhradního oblečení
zajišťují rodiče.
Rodič prohlašuje, že se seznámil s doporučenou výbavou dětí potřebnou pro docházku do LK Děti
v Haluzí.

8. Hygienické podmínky
LK Děti v Haluzí je předškolní zařízení typu lesní mateřské školy, kde probíhá výchova a vzdělávání
primárně v přírodě ve venkovních podmínkách.
Děti jsou vedeny k získání základnách hygienických návyků. Po použití toalety, před jídlem a kdykoli
dle potřeby dohlížíme na mytí rukou. Po celou dobu provozu je k dispozici tekoucí teplá pitná voda
v nerezové várnici s výpustným kohoutem, jednorázové či pratelné ubrousky a tekuté mýdlo.
Rodiče zajišťují kontrolu čistoty a výměnu vybavení dítěte do lesního klubu (spací pytel, polštářek –
údržba rodiči 1x měsíčně, nebo dle potřeby ihned). Rodič je povinen denně odnášet špinavé oblečení
ze zázemí. Do spacích pytlů doporučujeme pratelnou vložku.
Úklid zázemí je zajišťován každodenně průvodci v nezbytném rozsahu, je prováděn ekologicky
šetrnými prostředky. Čistící a desinfekční prostředky jsou uloženy v zázemích mimo dosah dětí.
Týdenní úklid probíhá mimo provozní dny klubu. Větší úklid probíhá s pomocí rodičů na víkendových
brigádách.

Četnost úklidu
- Každý den zametením (případně setřením) všech podlah a povrchů, u koberců vyklepáním
- 1 x týdně setřením prachu ze skříněk a polic
- 1 x týdně vynášením odpadků (odpad je tříděn na papír, plasty, sklo, bioodpad a směs)
- 1 x týdně vymytím barelů k uchování vody a 1x měsíčně jejich dezinfekcí
- 1 x denně dezinfekce záchodu za použití dezinfekčního prostředku
- čištění nočníků po každém použití
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- nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů
- nejméně dvakrát ročně celkovým (mokrým) úklidem všech prostor a zařizovacích
předmětů

Nakládání s nádobím
Použité servírovací nádobí (misky, příbory) si děti v rámci pedagogického procesu a vedení k
samostatnosti samy odnášejí od stolu a ukládají na místo k tomu určené. Jídelní uzavíratelné misky si
každý den vyzvedávají rodiče spolu s dítětem, zajistí jejich umytí a předávají druhý den ráno čisté
k dalšímu použití. Přepravní nádobí je vyzvedáváno cateringovou firmou a dováženo čisté
zpět.

Způsob udržování zázemí v suchu a ve stavu neohrožujícím zdraví dětí
Obě zázemí jsou konstrukčně koncipována tak, že je uvnitř zajištěno dostatečně suché
prostředí a zároveň je zajištěno dostatečné větrání. Zázemí je vytápěno tak, aby nebylo
ohroženo zdraví dětí a zejména v chladném období bylo zajištěno jejich dostatečné prohřátí
po zocelujícím pobytu venku.

9. Informace o zdravotním stavu dítěte
Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, který je součástí
Evidenčního listu dítěte.
Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (změna
zdravotního stavu dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dále je rodič povinen
informovat průvodce, pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění či jiná přenosná nemoc, viz
níže.
Dítě je nutno nechat doma v případě, že má:
- zvýšenou teplotu či kašel a rýmu, které dítě evidentně oslabují,
- zvrací (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 či jiné parazity,
- v rodině se vyskytlo infekční onemocnění či jiná přenosná nemoc (salmonelóza,
žloutenka, neštovice, příušnice, spalničky, zarděnky, 5., 6., 7. dětská nemoc), nebo dítě
přišlo do kontaktu s nakaženou osobou.
Průvodce je oprávněn při ranním předávání odmítnout přijmout dítě k docházce, pokud usoudí, že
dítě není zdravé (teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.). Nemocné či silně nachlazené dítě si
den ve školce neužije, je oslabené, aktivní pobyt venku jej vyčerpává, může nakazit ostatní děti.
Dítěti podáváme pouze léky specifikované v informacích o zdravotním stavu dítěte, který je součástí
Evidenčního listu dítěte.
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v lesním klubu, budou rodiče telefonicky
informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná
služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Průvodci jsou proškoleni v poskytování první
pomoci.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno. Klíště odstraňujeme mechanicky
kleštičkami a místo přisátí vydezinfikujeme. Průvodci nález zapisují do knihy úrazů a oznamují jej při
vyzvedávání dítěte.
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Prevencí před přisátím klíštěte je obléci dítěti světlé oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi,
světlá pokrývka hlavy, triko zastrčit do kalhot, ponožky přes kalhoty, vysoké boty. Nekryté části těla je
možno nastříkat repelentem. Po příchodu domů vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i vlasovou
část.

10. Krizový plán
Úraz dítěte
Průvodce vyhodnotí úraz a na základě tohoto hodnocení postupuje. V případě ohrožení života volá
jeden z průvodců okamžitě záchrannou službu na číslo 155. Dítěti je poskytnuta první pomoc. Druhý
pedagog zajišťuje v průběhu poskytování první pomoci bezpečnost zbylých dětí a volá zákonnému
zástupci dítěte. Telefonní kontakt na rodiče mají průvodci vždy u sebe uložené v průvodcovském
batohu. V případě, že dítě není v ohrožení života, volá pedagog zákonnému zástupci dítěte a
konzultuje s ním další postup. Dítě je podle domluveného postupu ošetřeno. V akutních případech
podáváme dítěti léky pouze po konzultaci se záchrannou službou či dle informací o zdravotním stavu
dítěte, který je součástí Evidenčního listu dítěte. Úraz se zapisuje do knihy úrazů. Při vyzvednutí dítěte
jsou rodiče informováni o průběhu úrazu, poskytnuté první pomoci a vyžádá se od nich podpis do
knihy úrazů, kopie je jim dána na vyžádání.

Ztráta dítěte
V momentě zjištění ztráty dítěte je zajištěn dozor dětí jedním z průvodců. Druhý průvodce
prohledává systematicky zázemí, okolí školky a nejbližší okolí. Pokud není dítě do 10 minut objeveno,
volá průvodce policii na tel. 158. Následně je informován zákonný zástupce dítěte a jednatel spolku.

Šíření infekce, parazitů
Pokud dítě onemocní v době, kdy je v lesním klubu, je ihned kontaktován zákonný zástupce, který si v
co nejkratší době pro dítě přijede. Do té́ doby je dítě odděleno od ostatních dětí a je zajištěn dohled
plnoleté́ osoby. Dále je zvýšena kontrola při dodržování hygienických návyků u dětí.

Požár, živelné pohromy
V případě živelné pohromy (silný vítr, přívalový déšť apod.) je vždy nutno zajistit bezpečnost dětí
odvedením pryč z lesa (pád stromů a větví), případně i ze zázemí. V případě požáru jsou děti jedním
průvodcem odvedeny pryč z areálu a zajistí se jejich bezpečnost. Druhý průvodce volá hasičský
záchranný systém na tel. 150 a snaží se hasit tak, aby neohrozil svůj ani jiný lidský život. Okamžitě je
telefonicky vyrozuměn jednatel spolku. Průvodci zajistí vyrozumění rodičů a předání dětí. Náhradní
zázemí je řešeno podle rozsahu problému, to se týká i jakékoliv jiné pohromy.

Nevyzvednutí dítěte
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven vždy nejpozději do
16.00. Pokud se rodič výjimečně opozdí při vyzvednutí dítěte, je vždy třeba informovat průvodce
telefonicky minimálně do 15:45 hod. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16:00 hod.,
provede průvodce tyto kroky:
- pokusí se zákonné zástupce (osoby pověřené k vyzvednutí dítěte) kontaktovat telefonicky
- telefonicky informuje jednatele spolku
- řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na Městský úřad, který je podle §15
zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou
péči, případně se obrátí na Policii ČR
V průvodcovském batohu je krom jiného lékárna první pomoci, seznam telefonních čísel na rodiče,
mobilní telefon.
Pro komunikaci s médii je kompetentní pouze jednatel spolku.
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11. Pravidla zázemí lesního klubu
Pravidla lesního klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu.
Pravidla budou zpřesňována během činnosti lesního klubu. Rodiče o nich budou informováni na
společných schůzkách a prostřednictvím aktualizace tohoto Provozního řádu, děti se s nimi seznámí
na začátku docházky.
-

do jurty a tee-pee vcházíme bez bot
klacky a jiné přírodniny necháváme mimo jurtu (pokud se nedohodneme jinak)
dáváme si pozor na horká kamna (mají ohrádku)
naše věci mají své místo, po dokončení činnosti je na ně vracíme
s nářadím chodíme pomalu a staráme se o něj
do školky si můžeme přinést plyšáka, jiné hračky ne
staráme se o své osobní věci
zdržujeme se v prostoru zahrady, bez vědomí průvodce neodcházíme jinam
ve stanech se pohybujeme pomalu a klidně
o společné věci se vzájemně dělíme a půjčujeme si je

Jsme školka bez technologií - po celou provozní dobu školky nepoužíváme mobilní telefony (kromě
situací, kdy je to nezbytně nutné – jeden pedagog je samozřejmě vždy „na příjmu“). O totéž
prosíme rodiče po dobu vyzvedávání dětí a v průběhu společných slavností.

12. Pravidla pobytu v lese a na zahradě
Pravidla lesa jsou pilíře bezpečnosti, které pomáhají průvodcům a dětem se společně pohybovat a
fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem připomínána tak, aby se stala přirozenou
součástí společného fungování skupiny:

-

vymezení prostoru k volnému pohybu
když slyším své jméno, odpovím
při přesunu na stanoviště na sebe čekáme na domluvených místech
„očíčkové pravidlo“ já vidím tebe, ty vidíš mě
v lese se na smluvené znamení (říkanku, melodii) vracíme na stanoviště
předem určené a odcházíme do zázemí
hromady složeného dřeva obcházíme (NElezeme)
ke stromům a rostlinám se chováme ohleduplně, nelámeme a neničíme záměrně
míru používání přírodnin se snažíme regulovat dle aktuální potřeby a s ohledem na
okolí po společné domluvě
zvířata pozorujeme, dotýkáme se jich po domluvě s průvodcem
potřebu vykonáváme na místě určeném
v lese se chováme s vědomím, že je domovem zvířat, stromů a rostlin

Při pobytu na zahradě LK Děti v Haluzí mimo provoz školky (před odevzdáním dítěte, po převzetí
dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou za děti zodpovědní
jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování pravidel.

Rizikové činnosti a aktivity, které budou probíhat za určitých pravidel a s dohledem průvodců:
- šermování s klacky, házení šišek a kamenů jen v rámci řízené hry s pravidly
- práce s nářadím např. se sekyrkou, nožíkem, lanem, pilkou, nebozízkem, jehly za
přítomnosti průvodce
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-

-

lezení po stromech – do výšky dle zdatnosti dítěte a bezpečné opory od průvodce a s
jeho vědomím
oheň
 odpovědnost za oheň má vždy jeden z průvodců
 rozdělávání a zhášení ohně pouze s průvodcem
 jednotlivé ohně budou mít svá pravidla, se kterými jsou děti seznámeny, v
rámci rozvíjení jejich vztahu k tomuto živlu budou záměrně zapojeni k
bezpečnému zacházení s ním
 děti budou v blízkosti otevřeného ohně vždy s průvodcem
 v blízkosti ohně udržujeme bezpečnou a klidovou zónu
 vybavení u ohně: nádoba s vodou, rukavice ohnivzdorné, hasící deka,
poklop na ohniště
plody v přírodě
 v blízkosti zázemí LK Děti v Haluzí se nacházejí jedovaté rostliny
 jedovatých či neznámých plodin se nedotýkáme, jen pozorujeme
 aktivně se učíme plody přírody rozpoznávat
 v přírodě konzumujeme jen s vědomím průvodce pouze to, co známe
(jedná se o nezaměnitelné plody, lesní jahody, ostružiny, maliny, borůvky,
třešně a další kulturní plodiny)

13. Etická pravidla LK Děti v Haluzí
-

chovám se k druhým tak, jak chci, aby se chovali ke mně, respektuji hranice druhého
jsem samostatný
konflikty řeším sám, cílem je nalézt vlastní řešení
řeknu si o pomoc, když to potřebuji
„Dost to stačí.“ - můžu říct kdykoli (např. ve hře) a druzí to přestanou dělat, když to
vysloví můj kamarád, přestanu dělat, co se nelíbí jemu

Etický kodex průvodců
- chováme se k dítěti jako k sobě rovnému
- vedeme děti ke spolupráci, nikoliv k soutěživosti
- podporujeme u dětí jejich vnitřní motivaci
- děti vedeme k samostatnosti a soběstačnosti, podporujeme je, aby danou činnost zvládly
svépomocí, ale nebály se říct o pomoc, když to potřebují
- děti se spolupodílí na rozhodování o společných činnostech
- podporujeme děti v rozvoji jejich tvořivosti
- pracujeme s emocemi, nepotlačujeme je
- uvědomujeme si, že jsme pro děti vzorem, chováme se k sobě laskavě, vedeme děti
k ohleduplnému vztahu k přírodě a k sobě navzájem, učíme se z chyb
- žijeme v souladu s danými ročními obdobími
- společnými rituály směřujeme k hlubšímu vnitřnímu prožívání souvislostí (v přírodě i
v životě)

V Opatovicích II dne 15. 8. 2020

Podpis jednatele spolku Děti v Haluzí z.s.
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