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1. PROVOZNÍ INFORMACE
Školní řád Lesního klubu Medlánka (dále jen LK Medlánka) stanovuje formu organizace, upřesňuje
kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává přehled a informace o
fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, spolkem Frank Bold
Kids z.s.
Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Medlánka nezajišťuje péči v
době školních prázdnin a státních svátků. Docházka dítěte do LK Medlánka začíná, pokud není
domluveno jinak, 1. dne daného měsíce (např. 1. září).
Prázdniny a volna LK Medlánka rodičům rozesíláme počátkem školního roku.
Provoz LK Medlánka je celodenní: 8 - 16.30 hod.
Přibližně jedenkrát týdně mohou být v programu výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě.
Při výletech mimo město rodiče organizují spolujízdy. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní
akce hradí rodiče dětí, kteří se akcí účastní.
Rodiče nezajíždějí k LK Medlánka autem pokud to není nezbytně nutné (dovoz odvoz materiálu,
spící dítě v autě apod.). Auto je možné zaparkovat na ulici Purkyňova a dojít pěšky.
Kapacita skupiny na den je 16 dětí. Vedeme si seznam čekatelů (náhradníků).
2. ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK MEDLÁNKA
2.1 Zápis dítěte do LK Medlánka:
Před zápisem dítěte do LK Medlánka doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem a
Pedagogickou koncepcí LK Medlánka.
Doporučujeme také navštívit LK Medlánka osobně a seznámit se s prostředím, zázemím
a pedagogy.
Zápis dětí do LK Medlánka na další školní rok probíhá zpravidla na jaře. Aktuální informace
sdělujeme na webu www.medlanka.frankbold.org. V průběhu školního roku je kontaktní osobou
pedagožka Zuzana Literáková na emailu medlanka@frankbold.org
Pokud se zřizovatel rozhodne, bude zápis a přijímání dětí také probíhat vždy 2 měsíce před
plánovaným započetím docházky dítěte do LK Medlánka. Zápis se pak uskuteční ve dnech 1. - 10.
dne ohlášeného měsíce.
Např.: Chci, aby mé dítě od září chodilo do LK Medlánka, musím jej zapsat ve dnech 1.-10.
července a do 15. července zaplatit členský příspěvek.
Rodiče projeví svůj zájem přihlásit se ke členství do spolku Frank Bold Kids a své dítě k docházce
do LK Medlánka u zápisu. Při zápisu rodiče vyplní dotazník dítěte, kde uvedou údaje dítěte a
volený model docházky.
2.1 Přijetí dítěte do LK Medlánka:
Na přijetí dítěte do LK Medlánka není nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka LK Medlánka spolu
s pedagogy na základě vstupního dotazníku a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:
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Věk a zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzujeme zpravidla při zkušebních dnech)
Sourozenci a děti zaměstnanců Frank Bold Kids a Frank Bold mají přednost
Děti s trvalým bydlištěm v Brně - Medlánkách
Seznam čekatelů z předchozích zápisů – tzv. náhradníci mají přednost
Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
Kapacita LK Medlánka a model docházky

Při rozhodování o přijetí dítěte do LK Medlánka může ředitelka LK Medlánka nebo pedagog pozvat
dítě na zkušební dny, aby společně posoudily jeho zralost pro předškolní docházku.
Zkušební den
Pokud si nejste jisti, jak vaše dítě zvládne pobyt v LK Medlánka, nabízíme zkušební den.
Zkušební den je den, kdy dítě může přijít do LK Medlánka s rodičem a účastnit se programu s
pedagogy za přítomnosti rodiče. Je to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do
LK Medlánka. Využití této možnosti je třeba nejprve předem nahlásit ředitelce a domluvit, kdy a jak
zkušební den proběhne. Lze se domluvit i na více zkušebních dnech.
Pedagog v tomto případě za dítě nenese odpovědnost. Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla
provozu LK Medlánka.
Cena zkušebního dne je 150 Kč za dopoledne, 250 Kč za celý den.
Platba za zkušební den se hradí hotově na místě v LK Medlánka nebo na účet zřizovatele.
Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Medlánka
ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče vytisknou, vyplní a podepíšou
Přihlášku k členství ve spolku Frank Bold Kids a předají je ředitelce. Ředitelka poté sdělí rodiči
přesnou výši členského poplatku, číslo účtu a variabilní symbol pro platbu. Rodič do 15. dne v
měsíci uskutečnění přihlášení se ke členství, uhradí členský příspěvek na účet zřizovatele.
Výjimečně po předchozí dohodě je možné uhradit členský příspěvek hotově přímo na místě
ředitelce.
Zřizovatel vede evidenci přihlášených dětí v Třídní knize.

3. FINANCE
3.1 Členské příspěvky spolku:
Výše členských příspěvků je stanovena zřizovatelem s ohledem na četnost docházky dítěte do LK
Medlánka podle rodičem vybraného modelu docházky.
Rodič zaplatí zřizovateli členský příspěvek, který umožní docházku dítěte do školky, vždy za
2 kalendářní měsíce docházky předem. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli na účet, a
to nejpozději do 15. dne měsíce, který o dva měsíce předchází měsíci docházky dítěte,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak (např. za měsíce docházky květen a červen je nutno platbu
uhradit do 15. března daného roku).
Veškeré ceny nezahrnují stravné.
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Členské příspěvky pro školní rok 2017/18 jsou následující:
Modely docházky dítěte do LK Medlánka:
Model

cena za měsíc

cena za 2 měsíce:

1 den v týdnu:

1 400 Kč

2 800 Kč

2 dny v týdnu:

2 800 Kč

5 600 Kč

3 dny v týdnu:

3 900 Kč

7 800 Kč

5 dnů v týdnu:

5 400 Kč

10 800 Kč

Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členských příspěvků a změnit modely docházky, které
je povinen nejméně 2 měsíce před jejich účinností zaslat e-mailem na adresu člena spolku (rodiče
dítěte) a oznámit na webových stránkách.
3.2 Absence a vrácení platby
V případě absence dítěte se platba členských příspěvků nevrací. Rodič může za dny absence
uplatnit náhradu, čili uskutečnit docházku v jiné, předem domluvené dny. Podmínkou je omluvení
absence den předem do elektronického systému omluv.
V případě snížení četnosti docházky dítěte do školky se platba členského příspěvku nevrací.
Poměrná část již uskutečněné platby členského příspěvku se na vyžádání rodiče vrací pouze v
případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3.3 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 pedagog rodičům předem a rodiče finanční obnos předají pedagogovi při předání
dítěte.
3.4 Dary pro LK Medlánka:
Frank Bold Kids jako zřizovatel přijímá finanční či věcné dary určené pro LK Medlánka.
Možnosti darování:
1. Vkladem na účet Frank Bold Kids číslo: 2400137996 / 2010
2. Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele
3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která
byla rodiči darována.
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Potvrzení o daru:
Poté, co obdržíme dar, vypíšeme dárci příjmový pokladní doklad a následně zašleme či předáme
dárci:
A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)
B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)
Dar v minimální výši 1000 Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000 Kč kdy dárcem je podnikatel
(právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu. Darovací smlouva či
potvrzení o přijatém daru, které od nás obdržíte, poslouží jako účetní doklad.
4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO LK MEDLÁNKA, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ
4.1 Předávání dítěte:
Provozní doba v rámci dopoledního programu je od 8:00 do 13.00
Provozní doba v rámci celodenního programu je od 8:00 do 16:30
Rodiče předávají dítě od 8:00 do 9:00.
Předávání probíhá na pozemku LK Medlánka, pokud nejsou rodiče předem informováni jinak
(v případě společných, výletů, slavností, návštěv kulturních akcí apod.).
LK Medlánka přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte pedagogovi LK Medlánka,
tj. rodič řekne „předávám dítě“, pedagog řekne „přebírám dítě“, a v průběhu denního provozu LK
Medlánka předáním dítěte zpět rodiči, opět stejným způsobem, odpovědnost zřizovatele a pedagoga
za dítě končí.
Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte
(např. dítě po nemoci, nevyspání, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se okolnosti, které by
mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Medlánka
(viz dále kap. 5.7)
Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz odstavec
Vybavení dětí)
Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LK Medlánka.
Pokud rodiče bez omluvy nedodrží začátek programu, dítě nebude pro daný den přijato. Účast na
společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.
4.2 Vyzvedávání dítěte:
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami (na základě smlouvy s LK
Medlánka) je po dopoledním programu 12.45 - 13.15 hod., po odpoledním programu 16:00 16:30 hod.
Pokud dítě ještě obědvá, může rodič s dítětem strávit tuto obědovou fázi, pokud tomu kapacita
prostoru dovolí.
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Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny programu LK Medlánka a případně
doplňuje vybavení v náhradním pytli, jenž je uložen v zázemí klubu.
Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z
průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte) týkajících se jejich dítěte.
V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez
možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů LK Medlánka, musí být po předchozím oznámení
rodičům dítě vyzvednuto dříve.
4.3 Omlouvání dítěte:
V případě nepředpokládané absence dítěte v LK Medlánka, např. z důvodů onemocnění či
z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě omluvit den předem do elektronického systému omluv.
V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání pedagogy emailem či
telefonicky upozornit. V případě, že se jedná o absenci delší než 3 týdny uvědomit ředitelku.
Náhrady:
V případě, že dítě omluvíte den předem máte nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte.
Zapsat si náhradu lze v elektronickém systému omluv nebo v případě více denních náhrad po
dohodě s ředitelkou.
Náhradní docházku můžete volit pouze v 2 měsíčním období, které máte zaplacené. V dalším
období už náhrada není možná.
Náhrada také není možná v případě, kdy to kapacita LK Medlánka neumožňuje.
5. Školní rok LK Medlánka
5.1. Rytmus dne:








8:00 – 9:00 – příchod dětí do zázemí klubu, hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce
s pedagogem
9:00 – 10:00 - ranní kruh, zpěv, pohyb, tanec, zopakování „pravidel lesa“
10:00 – 12:00 cesta na předem domluvené stanoviště, svačina v lese, vyprávění
a dramatizace pohádek a příběhů, vedená a volná činnost v lese, návrat do základního
tábora, prospěšná činnost v táboře
12:05 – 12:30 - závěrečný kruh, společné povídání o prožitém dni
12:30 - 13.00 – hygiena, oběd, vyzvedávání dětí
13:00 - 14:00 - odpolední odpočinek
14:00 - 16:00 - kroužky (hudební, výtvarné, pohybové, rukodělné, divadelní apod.)

5.2. Rytmus roku:
Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu
navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické
celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel,
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pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání. Podrobný popis je uveřejněn
v Pedagogické koncepci Frank Bold Kids z.s., která je volně přístupná na našich webových
stránkách: www.medlanka.frankbold.org
5.3. Pedagogičtí pracovníci:
LK Medlánka zaměstnává 3 stálé zaměstnance na pozici pedagog.
Se skupinou max. 16 dětí pracují vždy dva pedagogové.
Pedagogové mají vysokoškolské vzdělání, zkušenosti z oblasti předškolního vzdělávání a zajímají
se o problematiku „lesních mateřských škol“. Pedagogové se dále vzdělávají a pracují na svém
osobním rozvoji. Bližší informace o kvalifikaci a dosavadní praxi pedagogů naleznete na
internetových stránkách LK Medlánka www.medlanka.frankbold.org
Pedagogové absolvovali kurz akreditovaný Ministerstvem školství - Zdravotník zotavovacích
akcí. Kurz je zakončen zkouškou a pedagogové obdrželi akreditované osvědčení MŠMT ČR.
Asistenti pedagogů jsou proškolení k péči o děti LK Medlánka a dle smlouvy oprávněni k předávání
a přebírání dětí rodičů.
Po domluvě s pedagogem se mohou programu LK Medlánka účastnit dobrovolníci, studenti na
praxi nebo rodiče.
Frank Bold Kids z.s. má vypracovanou Pedagogickou koncepci na základě Rámcového
vzdělávacího programu Ministerstva školství.
Při práci s dětmi uplatňují pedagogové zásady „Respektovat a být respektován“, prvky waldorfské
pedagogiky a environmentální výchovy.
5.4 Spolupráce a komunikace s rodiči:
Chod LK Medlánka by se neobešel bez spolupráce s rodiči.
Komunitní způsob fungování školky je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a
dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí.
Dobré vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti
společných prožitků (společné obědy s rodiči v zázemí, rodičovské schůzky, měsíční slavnosti,
brigády atd.)
Rodiče se tedy mohou podílet na chodu školky (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc,
dotace atd.)
Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti z LK Medlánka (příprava na slavnosti,
narozeniny dětí, organizace spolujízd atd.)
Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu školky, rodič má právo svými náměty
a nápady přispívat k obohacení výchovného programu.
Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogem.
Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve školce emailem, informacemi vyvěšenými na webu,
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facebooku nebo formou rodičovské schůzky.
Záležitosti spadající do kompetence pedagoga řeší rodič s pedagogem. V případě, že jde
o záležitost, o které je třeba informovat vedení LK Medlánka, obrací se rodič na ředitelku.
Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi
a prezentačními náležitostmi LK Medlánka a Frank Bold Kids řeší rodiče s ředitelkou.
Rodičovská schůzka: Je zároveň členskou schůzí Frank Bold Kids z.s. Koná se zpravidla 1x za 2
měsíce. Členskou schůzi svolává ředitelka (minimálně 14 dní předem), předloží program schůzky,
kdy každý rodič může do předem stanovené doby doplnit svá témata do programu.
Rodiče jsou povinni se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné informovanosti
a spokojenosti.
Měsíční slavnost: Jedenkrát za 2 měsíce se koná společná slavnost. Kde děti seznamují rodiče
s vlastní prací ve školce za dané období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic a svátků.

8

