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Obecná ustanovení  

 

Na základě ustanovení § 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v 

platném znění, vydávám jako statutární orgán spolku tuto směrnici. 

Organizace provozu 
 

Provozní řád neziskové organizace Školka neškolka stanovuje formu organizace, upřesňuje 

kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a 

informace o fungování. Je také důležitou dohodou mezi zřizovatelem a rodiči hlídaných dětí. 

 

Zázemí 

Zázemí tvoří chata o rozměru 16 m2, kompostovatelný záchod, jurta 28 m2 s terasou 15 m2 a oplocená 

zahrada. Údržba zázemí je zajištěna správcem pozemku, pracovníky a rodiči. Chata je využívána 

k odpočinku dětí, zajištění stravy a realizaci programu při nepřízni počasí. Pro zajištění stravy je v chatě 

umístěn elektrická indukční dvouplotýnka a rychlovarná konvice, lednička pro uchování potravin. Chata 

je vytápěna elektrickým přímotopem a infratopením. Součástí chaty je přípojka na pitnou studenou i 

teplou vodu pocházející z městského řádu. V chatě je viditelně umístěna lékárnička.  

Chata je dělena na spodní patro a podkrovní část. Ve spodním patře je umístěn stůl a dětské židličky 

určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných činnostech a jiné). V podkrovním 

patře je odpočinková část s velkou matrací, dále 10 dětskými matracemi pro poobědové spaní. Každé 

dítě má svoji označenou deku. Údržbu dek a povlečení zajišťuje spolek pravidelným praním jednou 

týdně. 

Jurta je o průměru 6 m a je hlavním zázemím pro pobyt dětí. V prostoru jurty probíhají aktivity rukodělné, 

výtvarné, hudební apod. a to většinou za nepřízně počasí venku. Jurta je vytápěna čerpadlem 

s konstantní teplotou 20°C.  

Zahrada 
Dětem je k dispozici zahrada o velikosti cca 4000 m2, udržovaná správcem objektu. Součástí zahrady 

jsou ovocné, jehličnaté stromy, chata správce objektu a včelín. Dále dřevostavba pro uskladnění 

zahradních věcí. Pro vstup na pozemek zahrady je příjezdová brána s kódovým zámkem. Všem rodičům 

je sdělen kód. 

 

Zajištění toalety a nakládání s odpady 

Sociální zařízení je ve formě kompostovatelného pilinového záchodu umístěného v těsné blízkosti 

chaty. Součástí je dětské umyvadlo. Toaleta je opatřena schůdky. Po ukončení dne probíhá každodenní 

desinfikace sociálního zařízení.  

V chatě i jurtě jsou umístěny koše na tříděný odpad papír, plast, sklo. U brány zahrady jsou umístěny 

popelnice na tříděný odpad a sváženy technickou službou města. 
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Zápis a přijetí dítěte do Školky neškolky 

Zápis 

Zápis do Školky neškolky probíhá po domluvě s průvodcem, dle aktuálního stavu obsazenosti. 

Pro přihlášení dítěte je potřeba e-mailem zaslat přihlášku koordinátorovi na adrese 

lucie@skolkaneskolka.cz nebo gabca@skolkaneskolka.cz s uvedením jména dítěte, roku narození, 

modelu docházky a kontaktními údaji a eventuálně uvedením specifických nároků dítěte. Přihláška je 

ke stažení na www.skolkaneskolka.cz. 

Přijetí dítěte není nárokovatelné. O přijetí rozhodují koordinátoři společnou domluvou s ohledem na 

bodové hodnocení: 

1. Sourozenec dostává pro zápis body navíc 

2. Zralost dítěte (individuální posouzení) a rozhovor s rodiči 

3. Věk od 3 do 7 let 

4. Členství v komunitě „Jdeme ven“ 

5. Zasláním přihlášky 

6. Aktivita rodičů  

Oznámení o přijetí je oznámeno rodiči zasláním e-mailu. Poté, co koordinátor se k přijetí vyjádří, dítě 

může být přijato k docházce či ne. Přijetím rodiče vyplní Smlouvu  o poskytování výchovně-vzdělávacího 

programu (Smlouva), Souhlas s GDPR a Přihlášku k členství ve spolku Školka neškolka z. s., 

dokumenty podepíší a předají koordinátorovi či průvodci.  

Přesná výše členského poplatku, číslo účtu a ostatní platební podmínky jsou stanoveny ve Smlouvě. 

Platba bude probíhat bezhotovostně do 8. dne měsíce, ve kterém započala docházka.  

Ukončení docházky 
V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi nebo 

průvodci na e-mail lucie@skolkaneskolka.cz nebo gabca@skolkaneskolka.cz. Odhlášení je platné po 

oboustranné domluvě rodičů a předsedy spolku. Po tuto dobu je stále placen členský poplatek. 

V případě, že rodič chce pouze změnit docházku, oznámí tuto skutečnost koordinátorovi nebo průvodci. 

Změna je možná v případě volné kapacity.   

Provozní podmínky 

1. Školka neškolka nabízí program s provozní dobou od pondělí do pátku vždy od 7:30 do 15:00 

hod (7,5 hodin).  

2. Začátek a konec roku je shodný s běžným školním rokem. 

3. Provoz Školky neškolky je celoroční se zvláštním režimem v červenci a srpnu (provoz bude 

omezen podle počtu dětí či plánované dovolené průvodce).  

4. V době svátků, prázdnin Školka neškolka není v provozu. 

5. Maximální velikost skupinky na dvě průvodkyně je 12 dětí se stálou docházkou. 

 

Předávání dětí 
Probíhá v prostorách Školky neškolky ve stanovený čas a to od 7:30 do 8:45. Po předchozí domluvě 

s průvodkyní je možný pozdější příchod. V případě výletů je možné předání i na jiném místě. Rodiče 

dbají, aby po jejich příchodu či odchodu byla dostatečně zabezpečena vstupní brána. Na denní program 

jsou přijímány pouze zdravé děti, odpočaté, bez známek nemoci (rýma, kašel, průjem…). Zřizovatel 

přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem či pověřenou osobou průvodci Školky 

neškolky. Předání probíhá slovním oznámením rodiče a průvodce, že je dítě předáno. 

mailto:lucie@skolkaneskolka.cz
mailto:gabca@skolkaneskolka.cz
http://www.skolkaneskolka.cz/
mailto:lucie@skolkaneskolka.cz
mailto:gabca@skolkaneskolka.cz
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Rodič při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. dítě 

je po nemoci, či závažné okolnosti v rodině, stresující událost apod.). 

Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.  

 

Omlouvání nepřítomnosti  
Dítěte je omlouváno osobně nebo prostřednictvím SMS průvodkyni. Při opakovaném neomluvení může 

být dítě z docházky vyřazeno. 

 

Vyzvedávání dětí 
Děti je možné vyzvednout po obědě v době 12:00 až 12:30 hodin, po odpolední svačině 14:00 až 14:50 

hodin. 

Při zhoršení zdravotního stavu, či úrazu během denního programu jsou rodiče dítěte neprodleně 

informováni. V tomto případě by mělo být dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu. 

Rodič v době vyzvedávání zkontroluje stav náhradního vybavení (zejména oblečení) a dbá na kompletní 

stav, který je umístěn v boxíku v jurtě. 

Rodiče jsou při vyzvedávání informováni o závažných událostech dne (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) 
týkajících se jejich dítěte. 

Rodič přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodcem rodiči či jiné pověřené osobě. 
Předání probíhá slovním oznámením rodiče a průvodce, že je dítě předáno. 

Dítě může vyzvednout i jiná osoba, která je oznámena průvodci jako pověřená osoba, která je 

oprávněna vyzvedávat dítě. 

Harmonogram dne: 

7:30 - 9:00 Příchod dětí, převzetí dětí průvodcem, volná hra 

9:00 - 9:30 Přivítání, společný kruh, dopolední svačina 

9:30 - 11:30 Hlavní program dne: vedené činnosti, pobyt venku, volná hra 

11:30-12:00 Příprava společného stolování, oběd 

12:00-12:30 vyzvedávání dětí, které ve školce nespí 

12:30-13:30 Polední klid, četba, spaní, klidové aktivity pro starší děti 

14:30-15:00 Svačina, volná hra, vyzvedávání dětí rodiči, reflexe s rodiči 

Volná hra a pohybové aktivity: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či 
kolektivní práce průvodkyň s dětmi ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. 
Pohybové aktivity v přírodě díky nerovnosti terénu a překonávání překážek přirozeně pomáhají 
správnému vývoji motoriky, rovnováhy, koordinaci pohybu a orientaci v prostoru  

Stravování 

Oběd a celodenní pitný režim zajišťuje Školka neškolka. Jídlo je vydáváno v zázemí chaty. Spolek má 
sjednánu s KHS (Krajskou hygienickou stanicí) výdejnu jídla v prostoru zázemí. 

Cena stravného je součástí měsíčního členského poplatku. Školka neškolka může během docházky 

platbu kdykoliv změnit. O změnách bude neprodleně informovat rodiče prostřednictvím e-mailu 

nejpozději však měsíc před změnou. 

Každé dítě si nosí vlastní dopolední svačinu a lahev s pitím (v zimě termosku), které dle potřeby bude 
doplněno vodou nebo čajem.  
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Krom vlastních lahví s pitím jsou dětem nabízeny nápoje (čaj a voda) neomezeně během celého dne. 
K dispozici je termonádoba a nad táckem si děti sami nalévají do vlastních plechových hrnečků. 
Mladším dětem pomáhají průvodkyně.  

Vybavení děti do školky 

Děti tráví většinu času na čerstvém vzduchu. Děti mají outdoorové vybavení, které jim umožňuje zůstat 

v suchu a teple. Přiměřené oblečení dle aktuálního počasí, batůžek s náhradním oblečením (tričko, 

tepláky, spodní prádlo, ponožky, rukavice). Doporučujeme vrstvené oblékání (v zimě i ze šesti vrstev), 

které dle aktuálního počasí a pohybové 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. Dále mají děti kapesník(y), 

pláštěnku. 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

Zázemí spolku je pravidelně větráno a průvodkyně sledují přiměřenou teplotu (18 - 20 ० C).  

Způsob zajištění výměny a skladování prádla  

Kuchyňské utěrky jsou vyměňovány každý den (nebo v případě potřeby ihned). Pro zvýšení 
hygienického komfortu dětí jsou používány látkové ručníky na jedno použití, které jsou prány 

ekologickým pracím prostředkem na 60० C.  

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim  

Způsob a četnost úklidu a čištění je samostatně zpracováno a k nahlédnutí v zázemí spolku. Manipulace 
se vzniklými odpady a jejich likvidace: Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob a 
jednorázových plastových pytlů.  

Průvodce 

Se skupinou 12 dětí pracují dvě dospělé osoby (průvodkyně). Hlavní průvodkyně a pomocná 

průvodkyně. 

Pojištění 

Je sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu a kolektivní úrazové pojištění sjednané na dítě.  

Krizový plán 

Školka neškolka má vypracovaný krizový plán, jehož součástí je seznam důležitých telefonních čísel a 
postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení dítěte). 

Zdraví dítěte 

Průvodce absolvoval kurz první pomoci se zaměřením na děti. Průvodce má stále (i mino zázemí Školky 

neškolky) k dispozici vybavenou lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních čísel rodičů, záchranných 

složek, k čemuž využívá telefon. Průvodce při práci vychází z informací o zdravotním stavu dítěte. 

Rodiče jsou povinní informovat předsedu spolku o alergiích dítěte.  
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Pokud se objeví příznaky onemocnění při denním programu Školky neškolky (teplota, zvracení, bolest 

břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. 

V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky informováni 

rodiče. V případě úrazu dítěte průvodce vyhodnotí závažnost situace a úraz je buď ošetřen nebo je 

zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou telefonicky informováni rodiče. 

 

Evidence a registrace úrazu 

Je prováděna v knize úrazů, Závažnější úrazy jsou evidovány i na listech úrazů. Přítomný průvodkyně 
ošetří dítě, zaznamená úraz, informuje zákonné zástupce, kteří následně záznam na listu úrazů 
vlastnoručně podepíší. Kopie je jim dána.  

Finance 

Výše členského příspěvku  

Za pobyt dětí ve Školce neškolce je vybírán členský příspěvek (též školkovné). Členský příspěvek je 

placen vždy 8. den měsíce, ve kterém docházka započala. Platba probíhá na účet Školky neškolky č. 

2201695768/2010 vedený u Fio banky, a. s. 

Počet dnů v týdnu Měsíční platba 

1 den 1.541,- Kč 

2 dny 2.963,- Kč 

3 dny 4.140,- Kč 

4 dny 5.300,- Kč 

5 dní 5.705,- Kč 

 

1. Jednorázové hlídání 350,-  

2. Adaptační den s rodičem: 200Kč 

3. Sleva pro sourozence 10 % 

4. Sleva pro samoživitelky 10 % 

Školka neškolka je oprávněna stanovit novou výši členského příspěvku za docházku dítěte, což oznámí 

jeden měsíce před změnou zasláním e-mailu na rodiče dítěte a oznámí na webových stránkách. 

Úhrada jízdného a vstupného na kulturní akce 

Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní. Kolik kulturní akce 

stojí, sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají průvodci při předání dítěte.  

Adaptační proces při prvním nástupu do školky 

Adaptační doba docházky do školky je jeden až dva měsíce. Adaptační program je individuální, a plně 

přizpůsobený potřebám dítěte. Adaptace dětí je možné po domluvě s rodiči. Dodržování denní 

adaptační doby podle potřeby dítěte a domluvy s rodiči. 

DOPORUČUJEME 

1.týden: 2 hodiny denně  

2.týden: 2 - 4 hodiny denně 
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3.týden: prodlužování pobytu podle osobní potřeby dítěte. 

S celodenní docházkou začít ve 4. týdnu (při úspěšné adaptaci je možné dobu v týdnech zkrátit). Je 

dobré postupovat velmi uvážlivě, neboť při unáhleném postupu se může doba adaptace 

několikanásobně prodloužit. 

Desatero pro rodiče před nástupem do Školky neškolky, příprava dítěte na pobyt: 

1. Mluvte s dítětem o školce – pozná nové kamarády, pohraje si s novými hračkami, vyrobí dárek 

pro maminku…Vyhněte se negativním popisům, jako je např. „ve školce tě naučí poslouchat,“ 

apod. 

2. Dítě by mělo být zvyklé být delší dobu bez přítomnosti rodiče – pobyt u babičky, tety…Loučení 

zbytečně neprodlužujte, dítěti jistě řekněte, že odcházíte, ale zároveň ho ujistěte, že se vrátíte. 

Dítě potřebuje vědět, že se na vás může spolehnout.  

3. Dítě veďte k samostatnosti. K rychlejší adaptaci přispějete tím, že dítě naučíte samo se najíst, 

obléknout se, obout se, umět použít toaletu a dodržovat hygienické návyky. Nebude zažívat 

špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které se neumí, např. napít se z hrnečku…. 

4. Podporujte v dítěti kladný vztah ke školce a také jeho sebedůvěru, že docházku do školky 

zvládne. Nikdy dítě školkou nestrašte. 

5. Pokud dítě ráno při předávání bude plakat, buďte vstřícní ale rozhodní. Rozloučení 

neprodlužujte. 

6. Dítě by mělo mít u sebe něco důvěrného, známého, např. plyšák. 

7. Plňte své sliby – pokud dítěti řeknete, že pro něho přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.  

8. Měli byste mí jasno v tom, jak danou situaci prožíváte vy, protože děti dokážou vycítit vaše 

obavy. Jestliže nejste přesvědčení o docházce dítěte do školky, pak byste měli přehodnotit 

nástup dítěte do školky, případně se dohodnout na tom, že dítě do školky bude vodit ten, který 

s tím má menší problém. 

9. Zúčastňujte se akcí ve školce. 

10. Dodržujte Adaptační program.    

 

Pravidla společného soužití v zázemí Školky neškolky 

• Chováme se k sobě i k vybavení školky ohleduplně.  

• Všechny věci vracíme na místo k tomu určené.  

• Při práci se zahradním a dílenským náčiním je nutné zajistit dohled nad dětmi pověřenou 
osobou a dodržovat při manipulaci s ním pravidla bezpečného chování.  

• Třídíme odpad.  

• Na zahradu spolku je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových látek.  

• Všichni účastníci společných akcí (slavnosti, besídky, brigády, semináře, pronájmy aj.) se řídí 
tímto provozním řádem, který je k nahlédnutí v zázemí.  

• Odpovědnost za děti při akcích konaných spolkem mají zákonní zástupci nebo osoby 
zmocněné k vyzvedávání dětí.  

• Pověřená osoba (uklízečka, průvodkyně) při odchodu odpojí varné konvice z elektriky, zavře 
okna, zhasne a zamkne.  

• Při provozu ohniště zajišťuje dozor průvodkyně a dbá na to, aby se do ohniště nevstupovalo, 
aby se okolo ohniště chodilo pomalu a nevyndávaly se hořící předměty.  

• Při na zahradě spolku berte ohled na sousedy (hluk po skončení akce, špatné parkování a 
pod.), dobré vztahy se sousedy jsou pro nás velmi důležité.  
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Revize provozního řádu 

Spolek si vyhrazuje právo Provozní řád Školky neškolky upravovat a doplňovat. Rodiče jsou o změnách 

informování prostřednictvím e-mailu na adresu rodiče dítěte. 

Závěrečná ustanovení  

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí předseda spolku.  

Směrnice nabývá účinnosti 1.9. 2022.  

Ve Valašském Meziříčí dne: 1. 9. 2022.  
 

 

 

 

Podpis a razítko statutárního zástupce spolku 

.............................................................................  

Lucie Kostková 
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