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Zápis dítěte do Dětského klubu Šárynka 
 V případě zájmu o umístění dítěte do Dětského klubu Šárynka (dále jen DKŠ) rodiče vyplní 

přihlášku
 K zápisu dětí do DKŠ slouží informační schůzky. Podrobnosti k jejich průběhu a termíny 

naleznete na http://www.ekodomov.cz/index.php?id=dk_registracni_formular
 Po obdržení písemného vyrozumění o přijetí (v elektronické podobě) je přihláška 

považována za platnou okamžikem úhrady zálohy ve výši měsíčního školného, tzv. KAUCE 
(viz platný ceník). Kauce bude vrácena při řádném ukončení docházky. Slouží jako pojistka 
pro případ nenadálého ukončení docházky, aby bylo možné vybrat dítě ze seznamu 
náhradníků a aby se mohla nová rodina připravit na docházku. Zároveň rodiče podepisují 
smlouvu o docházce dítěte do DKŠ.

 V případě naplněné kapacity (15 dětí ve skupině) je přijatý zájemce zařazen mezi 
náhradníky.

Komunikace a spolupráce s rodiči
 Po prvním týdnu docházky dítěte do DKŠ se uskuteční krátká schůzka pedagogů 

s rodiči. (V případě nástupu dítěte v průběhu školního roku je rodičům k disposici Vedoucí 
DKŠ k individuální konzultaci nebo ke konzultaci spolu s pedagogy). Toto setkání nabízí 
rodičům a pedagogům možnost poskytnout si navzájem zpětnou vazbu. Mohou  také získat 
odpovědi na jakékoli otázky týkající se provozu školky. Po 14 dnech docházky do DKŠ mají 
rodiče a pedagogové také možnost konzultovat zapojení svého dítěte a jeho adapataci na 
kolektiv. V případě potřeby si rodiče mohou kdykoli v průběhu školního roku domluvit 
individuální pohovor s  učitelkou svého dítěte a/nebo s vedoucím DKŠ. Otevřenost a 
plynulou komunikaci mezi pedagogem a rodiči považujeme za naprostý základ úspěšné 
spolupráce.

 Návštěva pedagoga v rodině - v prvním pololetí navštěvují učitelky rodinu dítěte. Tato 
návštěva (cca 1,5hod) slouží k důvěrnějšímu navázání vztahu učitelky s rodinou.

 V případě potřeby řešení jakýchkoli otázek neváhejte kontaktovat vedoucího DKŠ.
 Nástěnka v prostorách Šárynky a virtuální nástěnka: informace o chystaných akcích, 

slavnostech, výletech, měsíční rozvrh, jídelníček a další sdělení týkající se chodu Šárynky 
budou zveřejňovány průběžně jak na nástěnce v prostorách Šárynky, tak na interních 
webových stránkách. Prosím sledujte nástěnku v prostorách Šárynky. V případě delší než 
týdenní absence dítěte doporučujeme pro dobrou informovanost navštívit interní webové 
stránky. 

 Zapojení rodičů do činnosti DKŠ je nedílnou součástí filozofie projektu: vytváří se tak 
komunitní prostředí; děti, rodiče a učitelé se lépe poznají a v neposlední řadě je to způsob, 
jak ušetřit finanční prostředky, které by jinak musely být zajištěny vyšším školným.
Jedná se například o: 
- přípravu akcí a slavností, přinesení občerstvení, nacvičení divadla či hudebního 
doprovodu
- výpomoc na zahradě při zvelebování prostoru DKŠ
- fundraising (shánění peněz) umožňující spolufinancování třídního fondu a další rozvoj 
DKŠ
- firemní či individuální dárcovství, sponzorství, apod.
- věcné dary: nádobí, rukodělné materiály, papír, přírodní kosmetika (mýdla, sluneční 
kosmetika, ochranné krémy na zimu)
- řemeslnické práce dle profese či schopností rodičů
- vítáme vaše nápady a návrhy. Některé další možnosti výpomoci jsou uvedeny na 
webových stránkách Šárynky pod záložkou „Jak můžete pomoci“

 Po předchozí domluvě je možná účast rodičů na společných výletech. 
 Společná měsíční slavnost se odehrává 1x měsíčně vždy ve středu. Jedná se 

o vyvrcholení práce dětí v daném období. Vychází z přírodních cyklů, lidových tradic 
a svátků. 

 Rodičovské schůzky se konají 2x za školní rok, ve večerních hodinách (bez dětí).
 Na podzim se koná společný víkend s rodiči. V jarním období proběhne školka v přírodě, 

které se účastní děti s rodiči. 



Pedagogičtí pracovníci
 Skupinu dětí (maximálně 15 dětí) mají na starosti dvě učitelky.
 Učitelky mají zkušenosti v oblasti předškolní výchovy a zajímají se o problematiku lesních 

mateřských škol. Samozřejmostí je průběžné další vzdělávání v této oblasti a práce na 
sobě.

 Vzhledem k tomu, že v České republice zatím problematika lesních mateřských škol není 
systémově řešena a že takovéto projekty jsou v současné době v naší zemi ojedinělé, 
spolupracujeme s odbornými garanty. Naši pedagogičtí pracovníci využívají pravidelně 
možnosti skupinové i individuální supervize odborných garantů.

 Stejně jako kterákoli jiná mateřská škola (státní či soukromá) máme vypracovanou 
pedagogickou koncepci, která je k nahlédnutí na webových stránkách

 Při práci s dětmi uplatňují pedagogičtí pracovníci zásady Respektovat a být respektován 
a prvky moderních pedagogických směrů (Waldorfská pedagogika, Montessori 
pedagogika). 

 Za nejdůležitější považujeme přístup k dětem „srdcem“ a základem naší výchovné práce je 
vztah učitelka - dítě a dítě - kamarádi.

Provozní informace 
Provozní doba

 Provozní doba Šárynky je od 8:00 do 14.00 hodin
Pondělí, úterý a středa navazují odpolední aktivity, které trvají do 15.00 resp. 15.30

 Děti nastupují do školky nejpozději před začátkem dopoledního programu do 8.45 hodin. 
 Vyzvedávání dětí: přejí-li si rodiče, aby bylo dítě vyzvednuto jinou osobou, než je uvedeno 

na přihlášce, je dítě předáno do rukou jiné osoby pouze na základě předchozího 
písemného sdělení rodiče (plná moc).

 Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Rovněž v době 
prázdnin a státních svátků není DKŠ otevřena. Přehled svátků je uveden na nástěnce a na 
interních webových stránkách.

Příspěvek na úhradu provozních nákladů (školné)
 Výše příspěvku je závislá na tom, jaký program rodiče vyberou. Aktuální ceny naleznete 

v ceníku.
 Příspěvek je splatný vždy ke 20. dni předcházejícího měsíce. Při nemoci nebo neúčasti 

dítěte se příspěvek nevrací, ale po individuální domluvě a podle kapacity skupiny je možná 
náhradní docházka. Příspěvek se platí převodem na účet č. 1746131036/5500. Variabilním 
symbolem je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD. Do zprávy pro příjemce prosím 
napište příjmení dítěte.

 V případně prodlení s úhradou o více než 5 dní bude zákonný zástupce upozorněn 
telefonicky nebo emailem. V případě prodlení více než 10 dní a nedbání na upomínku, 
bude dítě vyloučeno z programu.

Příspěvek na stravu
 Příspěvek na stravu 55,-Kč / den je splatný vždy ke 20. dni předcházejícího měsíce 

formou zálohy. Vzhledem k proměnlivému počtu dní programu v jednotlivých měsících je 
měsíční záloha pro oboustranné zjednodušení stanovena podle průměrného počtu dní 
jednotlivých skupin takto: 
− pro 5 denní docházku (po - pá) 1100,- Kč / měsíc (průměr 20 dní v měsíci)
− pro 4 denní docházku (po - čt) 880,- Kč / měsíc (průměr 16 dní v měsíci)
− pro 3 denní docházku (po - st) 660,- Kč / měsíc (průměr 12 dní v měsíci)
− pro 2 denní docházku (čt - pá) 440,- Kč / měsíc (průměr 8 dní v měsíci)
− pro 1 denní docházku (pá) 220,- Kč / měsíc (průměr 4 dny v měsíci)

 V ceně je dopolední svačina, oběd a pitný režim.  
 Vyúčtování je provedeno v pololetí a na konci školního roku dle evidované docházky. 
 Nepřítomnost dítěte nebo změnu v docházce je nutné oznámit telefonicky či sms na 



telefonní číslo k tomu určené (učitelce Vaší skupiny) nejpozději do 8:00 daného dne. 
Plánovanou nepřítomnost rovněž oznamte učitelce Vaší skupiny nebo na určeném 
telefonním čísle. Oznámení zaslané emailem považujte za vyřízené po obdržení potvrzení 
o přijetí e-mailu.

 Rodiče se podílejí na přípravě svačin 2 dny v týdnu – je to jednak ve snaze dále 
nezvyšovat náklady na vaření obědů a jednak z důvodu zapojení rodičů. Svačinu rodič 
připraví pro všechny děti (15 svačinek) s přihlédnutím k dietetickým potřebám dětí (ve 
školce máme i děti s alergiemi na některé potraviny). V případě potřeby poradíme.

Třídní fond
 Příspěvek do třídního fondu je stanoven na 500,-Kč / půl roku pro děti navštěvující 3, 4 a 5 

denní skupinu a na 500,-Kč / rok pro děti navštěvující 2 a 1 denní skupinu.
 Částka je hrazena v hotovosti na třídní schůzce nebo převodem na účet. V případě 

zahájení docházky v průběhu školního roku bude uhrazena poměrná část.
 Fond slouží k úhradám vstupenek, k nákupu materiálu pro ruční práce, k úhradě jízdenek.
 Přehled čerpání bude zveřejněn na interních webových stránkách.

Ukončení docházky 
 Docházka může být oboustranně vypovězena bez udání důvodů písemnou formou. 

Výpovědní lhůta je dvouměsíční (nebo v případě možnosti obsazení místa náhradníkem po 
vzájemné dohodě dříve). Upřednostňujeme otevřenou komunikaci (očekáváme, že nám 
včas dáte vědět o plánovaném ukončení docházky, např. z důvodu umístění dítěte do jiné 
školky). Dvouměsíční lhůta poskytuje dostatečný časový prostor, abychom na uvolněné 
místo mohli zařadit náhradníka a zároveň se nová rodina mohla na docházku připravit. 
V případě ukončení docházky dohodou, na konci školního roku nebo s dodržením 
výpovědní lhůty 2 měsíce bude rodičům kauce ve výši jednoho měsíčního školného 
vrácena. 

Program
Denní rytmus
8:00 Příchod dětí, volná hra v přírodě a příprava svačin, v zimě zatápění v kamnech
8:45 Úklid
9:00 Společné přivítání „Ranní kruh“
9:15 Tematické aktivity a hry v přírodě
10:15 Společná svačina v přírodě
10:30 Tematické aktivity a hry v přírodě 
11:30 Osobní hygiena, příprava na oběd, prostření stolu
11:45  Vyprávěná nebo čtená pohádka
12:00 Společný oběd s průpovědí a přáním k jídlu  
12:30 Příprava dětí na odpočinek / Odchod dětí nezůstávajících na odpočinek (12:30 – 12:45)
12:45 Odpočinek dětí ve vlastních spacácích (v zimě v jurtě, od jara do podzimu pod přístřeškem)
13:45 Probouzení dětí a příprava na odchod domů (13:45 – 14:00) / na odpolední aktivitu 
(kroužek)
 

Týdenní rytmus (rámcový týdenní program)
pondělí – práce v zahradě, hudba a zvuky přírody, orffovy nástroje, výroba hudebních nástrojů z 
přírodních materiálů, krmení ptáčků
úterý – malování, výtvarná činnost spojená s barvami v přírodě, prožívání barev v přírodě
středa – vaření, práce s plody, semeny, sběr a sušení bylin, mletí mouky, louskání ořechů atd.
čtvrtek – práce v zahradě, hudba a zvuky přírody, buben, rytmus, tanec, divadlo (ztvárnění 
pohádky, hry na řemesla), krmení ptáčků
pátek – stará řemesla, práce s vlnou, praní vlny, česání, předení, pletení, tkaní, plstění, výroba 



hraček z přírodních materiálů

Měsíční rytmus
Každý měsíc prožijí děti tématický celek sestavený z her, písniček, tvoření a poznávacích 
a zážitkových aktivit podle cyklu ročních dob, lidových tradic a svátků.

Strava
Pro soukromé školky typu lesní MŠ jsou závazné pouze obecné hygienické předpisy (jako např. na 
táborech). Na základě zkušeností ze zahraničí, přání rodičů na zajištění teplého jídla a našich 
možností bylo zvoleno zajištění stravování dětí z polní kuchyně v Ekocentru. Formální vztah 
kuchař(ka) – Ekocentrum – rodiče bude upraven smluvně.

 Strava poskytnutá dětem je většinou lakto-ovo-vegetariánská (neobsahuje maso a 
masné výrobky, ale zahrnuje v menší míře vejce a mléčné výrobky). V rámci možností 
upřednostňujeme biopotraviny a produkty od lokálních pěstitelů. Skladba stravy je pestrá, 
vyvážená a plnohodnotná, odpovídající potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. 
Strava obsahuje hodně zeleniny, ovoce, dostatek luštěnin, obilovin a vhodných nápojů. 
Snažíme se co nejvíce omezit bílý řepný cukr (ke slazení používáme sušené ovoce, slady a 
třtinový cukr), vyhýbáme se konzervovaným potravinám a výrobkům s obsahem aditiv 
(„Éček“). Přihlížíme k individuálním potřebám dětí a k omezením vzhledem k potravinovým 
alergiím a respektujeme rodiči zvolený způsob stravování (např. vegetariánství z důvodu 
filosofického nebo náboženského)

 Pitný režim – po celý den je dětem nabízen dostatek tekutin (v zimě teplý bylinkový čaj 
z termosek, v létě voda nebo vychlazený čaj, voda.) 

 Jakékoli potravinové i jiné alergie či zvláštní zdravotní režim jsou rodiče povinni sdělit 
písemně před začátkem docházky dítěte. V případě zjištění potravinové alergie v průběhu 
docházky jsou rodiče povinni neprodleně písemně informovat pracovníky DKŠ.

 Rodiče přinesou každý týden (3denní v pondělí, 1denní ve čtvrtek)na společně 
připravované jídlo (středa) 1ks ovoce (jablko, sezónní ovoce) 1ks zeleniny (mrkev, 
brambor, petržel, topinambur, celer, brokolice, květák, sezónní zelenina)

 Ve středu vaří děti společně s učitelkami, pod dohledem se učí krájet (příborovými noži) a 
dalším kuchařským dovednostem.

 Oslavy narozenin dětí v DKŠ – děti milují, pokud se den jejich narozenin nese ve zvláštní 
sváteční náladě. Rodiče mohou upéct a přinést dort nebo koláč. Prosíme rodiče 
o předběžnou domluvu s pracovníky DKŠ, abychom zajistili, že se složení donesené 
kulinářské speciality bude shodovat s dietetickými požadavky dětí. 

Postup v případě zhoršeného zdravotního stavu dítěte
 Prosíme, abyste nechali dítě doma, pokud u něho zpozorujete některý z následujících 

symptomů: 

- zvýšená teplota
- kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
- zvracení (nechte prosím dítě doma aspoň 1 den po vymizení symptomů)
- průjem (nechte prosím dítě doma aspoň 1 den po vymizení symptomů)
- bolest v uchu
- bolest v oblasti břicha 
- bolest při močení 
- vši, hnidy či jiné breberky 
- v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.) 

 Pedagog může dítě odmítnout do DKŠ převzít, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, 
silný kašel či zánětlivá rýma)

 Pokud se objeví příznaky onemocnění v době pobytu v DKŠ (teplota, zvracení, bolesti 
břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. 
V akutních nebo vážných případech bude zavolána rychlá záchranná služba a rodiče 
budou okamžitě informováni. Všichni naši učitelé jsou proškoleni v poskytování první 



pomoci.

Vybavení do přírody
Aby byl pobyt v přírodě pro děti příjemný a mohly si užít program v Dětském klubu Šárynka, je 
potřeby, aby měly oblečení odpovídající počasí a roční době.

Děti budou potřebovat:
- batůžek s upravitelnou délkou popruhů a s prsním popruhem obsahující označený nerezový 
hrnek, náhradní ponožky či punčochy a kapesníky.
- pláštěnka, holinky, šusťákové nepromokavé kalhoty
- zimní kombinéza, náhradní teplé oblečení (rukavice, vlněné ponožky, čepice, šála, kukla) 
- větrovka
- náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tričko, kalhoty a svetr nebo mikina)
- kšiltovka nebo čepice proti větru / sluníčku
- přezůvky do jurty
- látkové kapesníky
- 1 balení (4ks) toaletního papíru (prosím doneste na začátku školního roku)

Oblečení uložte dítěti do závěsného plátěného kapsáře s ramínkem. Věci musí být dobře 
označené jménem. Neznačené zapomenuté věci nelze skladovat z důvodu malé prostorové 
kapacity jurty. Prosíme, aby kapsář nebyl příliš dlouhý, aby odpovídal velikosti našich skříněk.

Oblečení – tipy z praxe

Zimních období 
1) Funkční vrstva:   ideální jsou přírodní materiály jako merino vlna a hedvábí. Uplatňují se 

skvěle jako vnitřní vrstva nejbližší tělu. Klíčovou úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost pryč 
od pokožky. Vlna má také tu vlastnost, že hřeje i vlhká a na rozdíl od syntetických 
funkčních materiálů zpocená nepáchne. Vlna má také jistou samočistící schopnost.

2) Střední vrstva:   Toto je zateplovací vrstva. Jejím úkolem je vytvořit vzduchový prostor mezi 
pokožkou a izolační vrstvou. Napomůže Vašemu dítěti udržet optimální tělesnou teplotu. 
Vlněné svetry (merino vlna je obzvláště teplá a příjemně měkká, „nekouše“) a bavlněný 
fleece jsou vděčnými materiály. Možné je použít i syntetický fleece. Při velkém chladnu je 
vhodné vrstvit více slabších zateplujících vrstev.

3) Vnější vrstva  : Je to izolační vrstva. Musí být nepromokavá a větru odolná, ale zároveň 
prodyšná. 

Abyste zajistili svému dítěti dostatečně teplé oblečení, není nezbytné investovat do drahých 
značek. Při troše štěstí lze slušné vybavení pořídit i v second handech (dobré zkušenosti máme 
například se sítí obchodů Sue Rider, kam nosí zachovalé oblečení zahraniční maminky). 
Kdybyste měli možnost nákupu ve Velké Británii (lze i přes internet z ČR, ale náklady se znatelně 
navýší o poštovné), vyplatí se zakoupit oblečení značky Muddy Puddles. Anglickými dětmi 
nejčastěji nošené kalhoty „Muddy Puddles Original Bib and Brace“ vyjdou cca na 18 liber (x 30 = 
540,-Kč). Oproti levnějším kalhotám (kolem 300,-Kč) se dle zkušenosti několika anglických 
maminek jen tak neprotrhnou či neprodřou (některé levnější kalhoty se prý prodřely již po 14 dnech 
nošení). Tedy taková investice má smysl například máte-li více dětí a budou po sobě kalhoty dědit, 
nebo když dítko kalhoty odroste (střih umožňuje nosit kalhoty i rychle rostoucím malým dětem více 
sezón), prodáte je za second handovou cenu. Nepsomokavé kalhoty doporučujeme prát co 
nejméně. Možný je i nákup z druhé ruky na internetu www.mimibazar.cz, dobré značky jsou tyto 
TCHIBO (značka TCM), REIMA (www.skibi.cz), KIBA, KoziKids, (www.outdoorbaby.cz)

Pro teplé dny vybavte své dítě lehkou bavlněnou, hedvábnou nebo konopnou košilí či trikem s 
dlouhými rukávy. Člověk si mnohdy neuvědomí, jak chladné ve srovnání s intenzivně osluněným 
prostorem může být prostředí pod korunami stromů. Vhodnější je oblečení světlé barvy, které 
odráží sluneční paprsky, lépe chrání před klíšťaty a odráží sluneční záření. Dejte dítěti vhodnou 
pokrývku hlavy (kšiltovka, klobouk). Program je každopádně přizpůsoben tak, aby děti nebyly 

http://www.outdoorbaby.cz/
http://www.skibi.cz/
http://www.mimibazar.cz/


nepřetržitě vystaveny přímému slunci. Po dobu programu je kladen důraz na pitný režim dětí tak, 
aby dostatečně pily jak v chladném tak v horkém počasí, jelikož správná hydratace zajišťuje 
optimální regulaci tělesné teploty.
V případě jakýchkoli nejasností neváhejte konzultovat vhodnost oblečení pro dané povětrnostní 
podmínky s pracovníky DKŠ.
 
Nedávejte, prosím, svým dětem do školky slazené nápoje, jídlo, hračky. Přísně zakázány jsou 
slazené nápoje a sladkosti, navíc v letních měsících lákají hmyz (vosy).
Repelenty – je na rodičích, zda preferují chemickou ochranu. Nabízíme „naimpregnování“ dětí 
přírodním repelentem na bázi éterických olejů (tea tree a levandule) a doporučujeme zvýšený 
příjem vitaminu B (b komplex). 
Sluneční ochrana – učitelky děti ve slunečných dnech namažou slunečním krémem s ochranným 
faktorem alespoň 30. Preferujeme přírodní kosmetiku.

Obuv
Při výběru obuvi byste měli volit velikost o číslo větší (tzv. nadměrek) Jednak takto vytvoříte 
vzduchovou vrstvu, která napomůže udržet chodidla v teple, a také je to nutné proto, že dětské 
nohy rychle rostou. Ponožky by měly z pokožky odvádět vlhkost. Zde pozor na bavlnu – snadno se 
zapotí a tak neodvede žádoucí službu odvodu vlhkosti. Nejlepším zateplením chodidel se jeví dvě 
vrstvy vlněných ponožek v kombinaci s vodě odolnými botami, které mají dostatečný prostor pro 
volný pohyb prstů. Informace k výběru dětské obuvi lze nalézt například zde: 
http://www.kcs.cz/obuv/info/jak-vybrat-diteti-spravnou-obuv/. 

Děkujeme za pozorné přečtení tohoto dokumentu a věříme, že pobyt v Dětském klubu 
Šárynka bude pro Vás i Vaše dítě příjemný a obohacující.

Copyright Dětský klub Šárynka, 2010. Jakékoli kopírování tohoto článku je zapovězeno. Citace 
jsou povoleny pouze s uvedenímtohoto článku jako zdoje. Obsah tohoto článku je duševním 
vlastnictvím Ekodomov o.s.
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