
PRAVIDLA HLÍDÁNÍ DÍTĚTE V
PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ V MÍSTĚ

ROK-LINKY

1. ÚVOD
Rok-linka  je  název zázemí,  ve  kterém je  zajišťováno hlídání  dětí  ve věku 3-7  let  v  přírodním
prostředí  v  duchu  lesních  školek  (dále  pouze  „Rok-linka“).  Pravidla  Rok-linky  upřesňují
kompetence všech zainteresovaných osob (dětí, rodičů, pečujících osob), podávají rámcový přehled
a informace o fungování Rok-linky a jsou nezbytnou součástí spolupráce mezi rodiči a pečujícími
osobami Renatou Skřivánkovou a Mirkou Semeckou.  Pravidla  jsou platná od 1.9.2021.  Rodiče
přihlášených dětí jsou povinni se seznámit s těmito pravidly nejpozději před zahájením docházky.
Přihláška je nezbytnou součástí přijetí dítěte do Rok-linky.

2. ZÁKLADNÍ INFORMACE

2.1 Popis zázemí
Zázemím  Rok-linky  je  maringotka  (v  zimě  vytápěná)  a  stan  „Sahara“  (v  zimě  vytápěný)  na
pozemku Lenky a  Radka  Šorfových,  Košťálov 134,  512 51 Lomnice  nad Popelkou.  Při  velké
nepřízni počasí lze využít zázemí domu Šorfových. Celé zázemí Rok-linky je obklopeno krásnou,
členitou přírodou s bohatými prameništi vody a smíšenými lesy. V zázemí a jeho okolí jsou chována
domácí zvířata (koně, slepice,…), o něž děti pomáhají pečovat a navštěvují je. 

2.2 Život v Rok-lince
Hlavním cílem je rozvíjet v dětech umění tvořit a projevit se ve své přirozené podstatě. Rok-linka
poskytuje prostředí pro zdravý rozvoj dětí bez virtuálního světa. Program podléhá rytmu střídání
ročních období, na něž jsou navázány aktivity s dětmi.  Důraz je kladen na prožívání tradičních
zvyků v daný měsíc (žně, slunovraty, Vánoce, Velikonoce…). Při vyrábění používáme převážně
recyklovatelný  materiál  a  nasbírané  „poklady“  z  přírody.  Během dne  zařazujeme do  programu
řízenou činnost s ohledem na aktuálním dění a rozpoložení celé skupinky. Děti se řízené činnosti
účastní dobrovolně a ze své vůle.

2.3 Denní rytmus Rok-linky
Provoz Rok-linky je od 9:00 do 15:30 hod. Pečující osoby se snaží maximálně vyjít vstříc a reagují
na potřeby rodičů týkající se zejména  začátku provozu.  Součástí  programu jsou i výlety,  které
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mohou  znamenat  sraz  na  jiném  místě.  O  výletech  jsou  rodiče  informováni  s  dostatečným
předstihem. 

9:00 –  9:30 příchod a předávání dětí
9:30 – 10:00 ranní kruh (přivítání, reflexní kolečko - sdílení pocitů, hry zaměřené na 

psychomotorický rozvoj, říkadla spojená s pohybem, tanečky, rozcvička, relaxační  
cvičení, naladění se na skupinku)

10:00 – 10:30 odchod do přírody, svačina
10:30 – 12:00 pobyt a volná hra v přírodě
12:00 – 13:00 návrat do zázemí, hygiena, oběd
13:00 – 14:30 odpočinek, pohádka, tvoření
14:30 – 15:00 svačina 
15:00 – 15:30 předávání dětí a odchod

2.4 Model docházky v Rok-lince
A) pětidenní docházka – dítě navštěvuje Rok-linku 5 dní v týdnu
B) čtyřdenní docházka – dítě navštěvuje Rok-linku 4 dny v týdnu, dle výběru dní na přihlášce
C) třídenní docházka 
D) dvoudenní docházka
E) jednodenní docházka
Po dohodě je možné zajistit  model hlídání v domácím prostředí dítěte.  (nárazové hlídání,  např.
večerní)

U variant B - D dítě navštěvuje Rok-linku v předem domluvené dny v týdnu, požadované dny
rodič uvede v přihlášce. Dítě není povinno se účastnit celého programu. 

3. PŘIJETÍ DÍTĚTE DO ROK-LINKY
3.1. Zápis dětí do Rok-linky
Zápis dětí do Rok-linky probíhá průběžně, zejména podle zájmu rodičů o docházku a volných míst
v Rok-lince. Kapacita skupinky na den je max. 12 dětí. Se skupinou více jak 6 dětí jsou zpravidla
přítomné  dvě  pečující  osoby.  Rodiče  mohou  své  dítě  k  docházce  do  Rok-linky  přihlásit
prostřednictvím e-mailu,  telefonicky nebo osobně.  Rodič v přihlášce dítěte  oznámí  požadovaný
termín zahájení docházky a její model.

3.2 Přijetí dítěte
Na přijetí dítěte do Rok-linky není právní nárok. O přijetí dítěte rozhodují pečující osoby na základě
požadovaného termínu zahájení docházky a modelu docházky, přičemž je pro přijetí rozhodující:
• kapacita Rok-linky a model docházky (přednost dítěte, které mají vícedenní paušál)
• příbuzenský vztah – sourozenci mají přednost 
• zralost dítěte
S nástupem do Rok-linky přinese rodič pečujícím osobám  kopii kartičky zdravotní pojišťovny
dítěte (pro případ akutního přivolání rychlé záchranné služby). 
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3.3 Terapie lesem
Vítáme účast rodičů s dětmi a společné prožití celého dne v přírodě. Rodič může své dítě zažít s
odstupem, vnímat jeho potřeby i schopnosti.  Zároveň poskytuje dítěti bezpečí své přítomnosti a
dodává mu pocit jistoty při vstupu do nového prostředí a mezi novými lidmi. Pro většinu malých
dětí je přítomnost rodiče při začátku docházky velkou podporou. Rodič zároveň může v přírodě
relaxovat a užívat si harmonické energie lesa a přírody. Získá také jasnou představu, jak pobyt a
péče v Rok-lince probíhá a jde-li o vhodnou péči pro jeho dítě. 
Na Terapii lesem je potřeba hlásit se telefonicky předem.

4. SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE S RODIČI
Rok-linka podporuje spolupráci  s  rodiči.  Dobré  vztahy mezi  pečující  osobou a rodiči  vytvářejí
kladné prostředí pro výchovu dětí. 

Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pro děti (společné výlety, workshopy, minifestivaly,
táboráky…)  a  pomocnými  pracemi  v  zázemí  (údržba  zahrady,  maringotky,  stanu,  organizace
slavností,…).
Rok-linka vítá připomínky rodičů k zázemí i náměty a nápady k výchovnému programu.
Rok-linka nabízí konzultaci výchovných i jiných problémů dítěte s pečující osobou.

4.1 Předávání dítěte
Rodič  při  předávání  dítěte  informuje  pečující  osobu  o  důležitých  okolnostech  spojených  se
stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o okolnosti, které
by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v Rok-lince.
Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

4.2 Vyzvedávání dítěte
Rodič při vyzvedávání dítěte  zkontroluje stav náhradního oblečení dítěte potřebného pro další
dny programu (suché oblečení/boty, dostatečné množství a typ oblečení), ponechává-li jej v zázemí.
Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí
klíštěte) týkající se jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, kontaktuje pečující
osoba rodiče s  výzvou,  aby si  dítě  vyzvedli  dříve.  Odpovědnost  pečující  osoby končí  osobním
předáním dítěte odpovědné osobě.

4.3 Omlouvání dítěte
V případě absence dítěte v Rok-lince je třeba dítě omluvit den předem do 18:00 hod. V případě
akutní nemoci nejpozději do 7:00 hod omlouvaného dne SMS zprávou/telefonátem na telefonní
číslo jedné z pečujících osob. V případě déle trvající absence je nutno na ni, a předpokládanou dobu
trvání, pečující osoby osobně či pomocí SMS upozornit.

4.4 Stravování
Jídlo není součástí péče v Rok-lince. Dopolední svačinu a oběd si děti nosí z domova. Do lesa mají
děti v batůžku vlastní lahvičku s pitím, v zimě termosku s teplým pitím (zajišťují rodiče). Pečující
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osoby zajišťují pouze pitný režim dětí a doplnění lahviček pitnou vodou. Po domluvě je možné se
přidat k obědu a odpolední svačině k pečující osobě.

4.5 Informace o zdravotním stavu dítěte
Pečující osoba při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu rodiče
poskytli. Rodič je povinen informovat pečující osobu o důležitých okolnostech spojených se stavem
dítěte (dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině,...). Dítě je nutno nechat doma v případě, že se u
něj projeví známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, vši,…).
Pečující osoba může odmítnout dítě do Rok-linky přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé nebo
způsobilé účasti na programu. Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v Rok-lince
(teplota,  zvracení,  bolesti  břicha  apod.),  budou  rodiče  telefonicky  informováni  a  vyzváni  k
vyzvednutí  dítěte.  V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a rodiče budou
okamžitě  telefonicky informováni.  Pečující  osoby jsou proškoleni  v  poskytování  první  pomoci.
Všechny úrazy (i lehčí povahy) jsou oznámeny při předání dítěte. V případě nálezu klíštěte je klíště
odstraněno pečující osobou. Rodiče jsou povinni informovat Rok-linku o alergiích dítěte (včetně
alergie na bodnutí hmyzem).

4.6 Vybavení dítěte
U oblečení dítěte během roku je uplatňováno tzv.  cibulovité vrstvení.  V zimě je spodní vrstva
hřejivá – vlněná nebo funkční termoprádlo (hřejí i po zpocení dítěte). Následující (1-3) vrstvy podle
potřeby, které opět hřejí a zároveň izolují (což je výhoda cibulovitého vrstvení oproti jedné silné
vrstvě, která snadněji profoukne a nevytváří prostory udržující stabilní teplotu). Pro zahřátí se hodí
také  fleece.  Vrstvení  je  stejně  uplatněno i  na  nohy.  Svrchní  kalhoty  by měly  být  v  první  řadě
vodotěsné.  Bunda  by  měla  být  teplá  a  prodyšná.  Pokud  padá  déšť  se  sněhem,  má  přednost
nepromokavost, děti často nosí zateplené gumové bundy. Nezbytnou vrstvou do mrazu je ochranný
mastný krém na obličej a ruce. Cibulovité vrstvení se využívá i v létě, vhodné je mít více tenkých
vrstev.  V případě obav z klíšťat,  je dobré dávat dítěti  dlouhé rukávy a nohavice (chrání  i  před
poškrábáním). Vhodná je i pokrývka hlavy, pokud ji dítě snese. Pro pohyb v lese jsou celoročně
doporučené kotníčkové pevné boty,  za deště  a  bláta  holínky (v zimě zateplené).  Pro odpolední
klidové činnosti doporučujeme lehké plátěné boty nebo sandálky. 
Součástí  výbavy  je  i  batoh  na  záda  s  předním prsním popruhem.  Prsní  popruh zajišťuje  dítěti
neomezený pohyb (batohy bez popruhů dětem sklouzávají ze zad a děti se nemohou plně soustředit
na vyvíjené činnosti). Jeho obsahem bývá svačina, pití, pláštěnka, pytlík „na poklady“, které se v
lese najdou, v zimě náhradní rukavice, termoska.
V batohu  pečující  osoby  bývá  mobilní  telefon,  lékárnička,  podsedáky  z  rozstříhané  karimatky,
papírové kapesníčky a voda na umytí rukou.
Výbava do zázemí:  náhradní  kalhoty,  tričko,  mikina,  spodní  prádlo a  ponožky alespoň 2x,  vše
nejlépe označené monogramem, rezervní lehčí boty, papírové kapesníčky, přezůvky do stanu. 

4.7 Pečující osoby
Hlavní  provázející,  pečující  osoby  Rok-linky  jsou  Miroslava  Semecká  a  Žaneta  Ďoubalíková.
Pomocnou sílu a pedagogický dohled zajišťují Mgr. Lenka Bauerová, Mgr. Zuzana Šalplachtová a
Renata Skřivánková. 
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5. FINANCE
 Varianty plateb
Řídí se paušálem podle modelu docházky do Rok-linky, cena je uvedena za měsíc a dítě. Absence
na některé části  programu nezakládá nárok na slevu z  příspěvku za docházku.  Paušál  zahrnuje
základní provoz Rok-linky a výplatu pečujícím osobám. 

A) Pětidenní 4800Kč     20dní/měsíc   240,-/poměrná částka na den
B) Čtyřdenní 4000 Kč  16 dní/měsíc   250,-/poměrná částka na den
C) Třídenní 3300 Kč     12 dní/měsíc   275,-/poměrná částka na den
D) Dvoudenní 2500 Kč   8 dní/měsíc   312,5/poměrná částka na den
E) Jednodenní 1400 Kč  4 dny/měsíc   350,-/poměrná částka na den

Terapie lesem 350,-/den
Doprovod dítěte s rodičem 350,-/den
Jednorázové hlídání 350,-/den

 Paušální částka nezahrnuje:
-  stravné.  V případě, že  dítě sdílí oběd a odpolední svačinu s pečující osobou, činí příspěvek za
stravu  35  Kč/den. Na  konci  měsíce  je  rodičům  rozesílána  informační  sms  s  přesnou  částkou
stravného k uhrazení.
- úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce, výlety, atp.

Platba za docházku je splatná nejpozději ke 15. dni následujícího měsíce docházky na bankovní
účet číslo 123-5055160207/0100, rodiče jsou o platbě informování přes sms.

V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno v Rok-linky např. kvůli nemoci, z rodinných
důvodů, z důvodů nevhodného oblečení, pozdní docházky atp., nevzniká nárok na vrácení peněz
z  paušální  částky.  Paušální  částky  slouží  k  zajištění  stabilního  chodu  Rok-linky.  Pokud  dítě
navštěvuje ROK-LINKU přes rámec tohoto paušálu, počítají se další dny navíc poměrnou částkou
na den z paušálu. 

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK NA VYBAVENÍ, MATERIÁL, POMŮCKY MŮŽETE ZASÍLAT
NA č.ú. 123-5055160207/0100
poznámka pro příjemce: vybavení, pomůcky

DĚKUJEME

6. KONTAKTY
Miroslava Semecká: Mirka.Semecka@email.cz, +420 736 102 390, IČO: 71368850
Žaneta Ďoubalíková: +420 720 216 807
Zuzana Šalplachtová: Zuzka_vanerova@centrum.cz, +420 728 565 116
Renata Skřivánková: R  enuskaR1@seznam.cz  , +420 774 247 473, IČO: 06545084
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