
VŠEOBECNÉ DOHODY A PODMÍNKY PRO RODIČE ZEMĚ

Spolek ZeMě se jeho rodičům ode dne podepsání smlouvy 
zavazuje:                  
- k poskytování služeb lesní školky/školy v souladu se smluvními 
podmínkami pro aktuální rok
- k naplňování  koncepce vzdělávacího programu:
školka: vychází z rytmu roku jeho svátků a dění v přírodě, funguje jako
vodítko a pojítko naší společné práce. Z ní by průvodce měl pro 
každodenní
činnost čerpat. Průvodce má koncepci vytištěnou, k dispozici doma či v
zázemí. 
škola: epochová výuka,  environmentální výuka, hodnotové vzdělávání

Rodiče se zavazují:
1.1 SLEDOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ
Rodič má  aktivní zájem o dění a o informace spojené s chodem školky a 
školy a zapojuje  se v rámci brigád a slavností.
Školní rodiče se zavazují k vytvoření 1 projektu ročně bez nároku na 
honorář.
Harmonogram dne, týdne, aktuální informace pro školku a školu a 
veškeré kontakty naleznete na našich webových stránkách v členské 
sekci- www.zemezeme.cz

1.2. DOCHÁZKA DÍTĚTE
Rodič aktualizuje docházku pomocí on-line aplikace Picktime.

1.3. NUTNÉ VYBAVENÍ DĚTÍ
Dítě nosí s sebou kopii karty pojištěnce – nejlépe v pouzdře či 
připevněnou uvnitř batůžku.
Do školky/školy si s sebou děti nenosí odrážedla či kola a drahé 
předměty. Do školky také ani hračky.
Každé přijaté dítě má v zázemí látkový kapsář s jmenovkou, kam je  
třeba doručit označené jménem náhradní oblečení – ponožky, 
punčochy, spodní prádlo, tričko s dlouhým rukávem, tepláčky či legíny. 
Věci je nutno podepsat či jinak označit.ndd
V zájmu ekologie prosíme rodiče, aby dle svých možností balili dětem 
jídlo do krabiček, látkových sáčků či materiálů, které podporují trvale 
udržitelný rozvoj (ubrousky, recyklovatelné materiály apod.)
Díky, že s námi podporujete u dětí zdravé stravování, sladkosti typu 
bonbony, lízátka, čokoládky apod. k svačince nepatří. 
Seznam doporučeného vybavení dětí naleznete na webových stránkách.

1.4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Pevným místem pro předání dětí je zázemí ZeMě v Řevnicích. Výjimku 
mají expediční a putovní skupiny. 
Předškolním dětem i prvňáčkům cestujících vlakem po dohodě (tj.na 



základě vyplněného a podepsaného formuláře) zajistíme doprovod z/na 
nádraží Řevnice z/do zázemí a to pouze v případě příznivé 
epidemiologické situace. 
Přebíráme děti na hranici zázemí, s ohledem na aktuální opatření.
Ráno v čase mezi 8:30-9:15 hod. 
Odpoledne v čase mezi 15:30-16:00 hod. 
Samostatné školní děti vypouštíme ze zázemí v 15:30 (tj.na základě 
vyplněného a podepsaného formuláře)
Vzhledem k tomu, že zázemí nemá pevné ohraničení, je třeba, aby se děti 
při příchodu a před odchodem vždy přímo loučily se svými průvodci. 
V případě, že bude dítě vyzvedávat někdo jiný než osoby uvedené v 
dotazníku při zápisu, je potřeba informovat o tom včas průvodce a připojit 
tel. kontakt na tuto osobu. 
V případě putovních a expedičních skupinek a jiných výletů je možnost 
změn. Třeba sledovat týdenní plán na webu. 

1.5. DOPROVOD MALÝCH DĚTÍ, DŘÍVĚJŠÍ ODCHOD ČI PŘÍCHOD 
DĚTÍ 
U menších dětí je možný doprovod jednoho z rodičů po dobu jejich
aklimatizace. Možné je v případě potřeby domluvit se na předání v 
zázemí  po obědě, tj. od 14h. 
Tato doba je také doporučená pro přizvání rodičů např. na narozeninovou 
slavnost.
Větší děti mohou mít v odpoledních hodinách např. kroužky a odcházet 
dříve než zbytek skupiny.
Průvodce musí mít uvedeno písemně od rodiče dítěte, že může samo 
opustit zázemí školy!

1.6. NEMOCI A ÚRAZY
V případě výskytu jakékoliv infekční nemoci (rýma, kašel, teplota, ale 
i parazité  jako vši, roupi apod. ) je třeba informovat koordinátora pro 
komunikaci s rodiči.
Buďte ohleduplní k ostatním a neposílejte do školy/školky děti s 
těmito příznaky.

Při úrazu během školy/školky jsou vždy neprodleně informováni 
rodiče a to před jakoukoliv akcí. Výjimkou jsou zcela urgentní případy, 
kdy je přivolání lékařské pomoci životně důležité. Tehdy nejprve volá 
průvodce záchranku, teprve potom rodiče. Průvodce zraněné dítě nikdy 
neopouští, do sanitky nastupuje s ním a zůstává v kontaktu s rodičem. 

Práce s nožem
Práce s nástroji je vítaná, ale za plné pozornosti průvodce. Pro 
předcházení úrazů dbejte prosím bezpečnostních pokynů uvedených na 
webu. Rodič při předání dítěte oznámí, pokud má s sebou dítě nůž.

1.7. STRAVOVÁNÍ



Podle současných hygienických norem není možné v našich podmínkách 
zajišťovat stravování. Je tedy plně v rukou rodičů. Více info Vám rádi 
poskytneme při zápisu.

1.8. ŘEŠENÍ NESHOD A INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADŮ
Pokud mají rodiče nějaký problém s průvodcem, je třeba kontaktovat 
koordinátora pro rodiče školy/školky. Není dobré toto řešit při předávání 
dětí.
Rodič též informuje koordinátora pro rodiče nebo průvodce daného dne, 
pokud dítě zažilo nějakou událost, která ho např. emočně ovlivnila 
(neshody v
rodině..) nebo má období, kdy potřebuje speciální přístup.
V zájmu dítěte lze v některých případech využít služeb dětské 
psycholožky a sejít se buď individuálně nebo společně s některými 
průvodci či Radou.
Takové setkání může navrhnout průvodce, rodič či člen Rady a je 
zpoplatněno dle ceníku uvedeného na webu.

1.9. HMOTNÁ ZODPOVĚDNOST
Průvodce dělá vše pro to, aby dítě nezpůsobilo škody  nebo neztratilo své 
věci, nicméně nezodpovídá za tyto  škody
 
2.0.Dohody a pravidla k zvědomění dětem před příchodem do 
školy/školky
Chováme se k sobě ohleduplně.
Pokud někdo pláče, není to dobrá hra.
Každý den se přivítám a rozloučím se svým průvodcem.
Musím vidět já průvodce a on mne. 
Na každé křižovatce na sebe čekáme.
V lese a veřejném prostoru se chováme s respektem k okolí.
Uklízíme po sobě.
S klackem chodíme pozorně. Víme, kde začíná i končí.
K ohni stojíme a chodím kolem tak, abychom jej viděli.
Klacíky, které jednou oheň zapálí v něm zůstávají. 
Na strom musíme vylézt vždy vlastními silami.
Mít u sebe nůž lze jen po dohodě s průvodce.

3.0. Pravidelné platby členského příspěvku
dle aktuálního ceníku uvedeného na webu ZeMě 

Dne ...................................................................

Za spolek ZeMě ...............................................
 
Zákonný zástupce ............................................


