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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

DO LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY BEZPEČNĚ 
 
Tato směrnice je přílohou provozního řádu lesní mateřské školky Žijem lesem z.s., se kterým je při nástupu 
seznámen každý rodič nově nastupujícího dítěte. Podpisem je potvrzeno porozumění dokumentu a souhlas s 
uvedenými pokyny. 
Rizika u rizikových situací máme zmapovaná a průvodci naší školky prošli školením první pomoci a jsou školeni 
pro rizikové situace, ve kterých se mohou děti ocitnout, tak aby jim mohli poskytnout první pomoc. 
Rodiče jsou v případě jakéhokoliv úrazu či jiné důležité události, informování. 
 
V rizicích nevidíme jen risk, ale především zisk. Děti chtějí přirozeně poznávat a posouvat hranice, je to pro ně 
přirozená výzva a způsob dalšího rozvoje – vyhledávají takové situace. Proto dětem chceme ve školce 
zprostředkovat bezpečné a přínosné riziko. Naučí se při něm riziko zvládat (po menších krocích), naučí se 
pracovat s odpovědností, sebeuvědoměním, koncentrací, a v neposlední řadě zažívají sebe jako svobodnou 
autonomní bytost. 
Věříme, že pokud si dítě nasytí potřebu zažít riziko v mladším věku, nebude mít tuto potřebu sycení v pubertě 
(v mnohdy opravdu nebezpečné formě). 
 
A protože bezpečí dětí je u nás na prvním místě, je potřeba součinnost školky a rodičů. 
Rodiče s dítětem aktivně opakuje bezpečnostní zásady chování v lese a ostatní důležité pokyny. Pravidla jsou 
s dětmi pravidelně opakována ve školce. Hlavně ze začátku školního roku, je třeba, aby si dítě osvojilo 
bezpečnostní zásady chování v lese a na pozemku. Rodič by měl pravidla znát a dítěti v případě potřeby i 
dovysvětlit dle potřeby. 
 

1) Zásady chování v lese 
• SLYŠÍME SE, VIDÍME SE 

Dítě by nemělo být nikdy tak daleko od průvodce, aby ho nevidělo nebo alespoň neslyšelo. 
Dětem dáváme volnost pohybu, mohou si tak zažít vlastní pocit svobody, který jim v dnešní době tolik chybí. 
Při volné hře je to jen jejich prostor a čas. 

• ČEKÁME NA SMLUVENÉM MÍSTĚ 
Průvodce vždy jasně a srozumitelně vysloví, na jakém místě se bude čekat. Děti si svým tempem k 
označenému místu dojdou a tam čekají na celou skupinu. 
Budujeme s dětmi důvěru v těsném spojení s dodržováním pravidel. Děti si mohou volit cestu k danému cíli 
na základě svých preferencí. 

• NA ZAVOLÁNÍ JMÉNEM SE VŽDY OZVEME ZPÁTKY 
Pokud průvodce dítě nevidí či mu potřebuje něco sdělit, volá ho jménem. Je potřeba, aby se dítě ozvalo. V 
opačném případě může průvodce vyhodnotit, že je dítě v nebezpečí. 
Pokud se toto pravidlo porušuje, následuje omezení svobodného pohybu dítěte v daný den. (Např. Nemůže 
jít napřed na další smluvené místo, ale jde spolu s průvodcem.) 

• ZBYTEČNĚ NEKŘIČÍME 
Učíme děti respektu k přírodě, v lese jsme na návštěvě a nerušíme zvířata ani kamarády zbytečným křikem. 

• HRAJEME SI JEN S KLACKY MENŠÍMI NEŽ MY, KLACKY NEZVEDÁME PŘED OBLIČEJ DRUHÉHO, 
ŠERMUJEME S KLACKY JEN PO DOMLUVĚ S DRUHÝMI, NIKDY NE DO OBLIČEJE 

Hra s klacky je pro děti naprosto nezbytná. Trénují si na ní celou škálu motorických schopností, sociální 
kompetence, rozvoj sociálních rolí, sebeuvědomění, respekt, zákon akce a reakce, pocit vlastní moci a 
odpovědnosti! 

• NETRHÁME A NELÁMEME ROSTLINY A VĚTVE STROMŮ 
Děti si mohou hrát se vším, co je spadlé na zemi nebo na uschlém stromu. Ctíme život ve všech jeho formách. 

• NEJÍME NIC BEZ DOVOLENÍ, HOUBY ZKOUMÁME JEN OČIMA 
Ačkoliv je dítě zvyklé samo uzobávat podél cesty borůvky a jiné pochutiny, ve školce to není možné bez 
dovolení. Každé dítě se musí před konzumací čehokoliv, rostoucího v lese, zeptat průvodce, zda smí. Na houby 
mohou děti šahat pouze klackem, případně pouze s dovolením průvodce. V případě potřeby, mají průvodci k 
dispozici toxikologickou linku, na kterou zavolají, pro případnou pomoc po pozření nějaké rostliny či houby. 
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• ODPADKY ODNÁŠÍME S SEBOU Z LESA 
Co si do lesa přineseme, to si i odneseme. Učíme se být ohleduplní k přírodě a životnímu prostředí. 

• LEZU VLASTNÍMI SILAMI, NIKDO MI NEPOMÁHÁ VYLÉZT NA STROM 
Dětem chceme umožnit tento úžasný nástroj k rozvoji motorických schopností, tréninku velké pozornosti, 
rovnováhy, fyzičky, zažívat plnou koncentraci a sebeuvědomění! 
Dětem nahoru nepomáháme, protože kdo ještě na tom není fyzicky tak daleko, aby zvládl vylézt do dané výše 
sám, hrozí mu daleko vyšší riziko pádu, a nemá v takové výši co dělat. 
Děti by měly lézt maximálně do výšky průvodce, tak aby je mohli průvodci případně bezpečně sundat. 
Průvodci při lezení děti sledují a většinou snadno vysledují lezecké schopnosti jednotlivých dětí a dle toho 
uzpůsobí své jednání. 

• POKUD MI KAMARÁD ČI PRŮVODCE ŘEKNE STOP/DOST, OKAMŽITĚ PŘESTANU 
Pokud se hra průvodci či kamarádovi nelíbí, má právo říci stop/dost. Dítě respektuje tento pokyn okamžitým 
ukončením dané aktivity. Pokud kamarád nereaguje, je k dispozici průvodce, který hru ukončí. 

• ŠIŠKY ČI JINÉ DROBNOSTI HÁŽEME KAMARÁDŮM JEN NA ÚROVEŇ PASU A NÍŽ 
Děti s oblibou hrají šiškovanou, je však potřeba, aby nemířily do obličeje kamaráda nýbrž dolů. 
 

2) Nápoje v termoskách jsou v teplotě, která nemůže dítěti ublížit. V žádném případě dítěti nedávejte 
vařící čaj či jiný nápoj, hrozí nebezpečí popálení! 

3) Dítě si do školky nenosí žádné zbraně, ani nože na vyřezávání. V případě práce se dřevem či jiné 
aktivity, kdy jsou potřeba ostré nástroje, dětem nástroj zapůjčíme pod dohledem. 

S dětmi používáme ostré nástroje (nože, pily, sekyrky), proto aby se učily seznamovat s rizikem a uměly s ním 
pracovat, při práci s nožem respektují pravidlo sedět a nohy od sebe. Ořezávat vždy směrem od ruky, která 
drží ořezávaný předmět. Vždy pracují s nožem maximálně tři děti, tak aby průvodci mohli dohlížet na 
dodržování bezpečnostních pravidel. 
Při práci s takovými nástroji se děti naučí plné pozornosti, zažívají pocit svobody a autonomie, učí se jemné 
motorice, rozvoji komunikačních dovedností, respektování pravidel, akci a reakci, samostatnosti, uspokojují 
zvídavost... 

4) Otevřený oheň: 
Dítě se pohybuje v bezpečné vzdálenosti od ohně, tj. za ochranným kruhem z kamenů, na kameny nestoupá. 
Do ohně smí přikládat pouze se svolením průvodce. Z ohně dítě nesmí nic vytahovat. U ohně se vždy nachází 
nádoba s vodou pro případnou potřebu uhašení. 
Děti se mají možnost seznámit s živlem, vidí, jak pracuje a co dokáže, rozvíjí si velké množství sociálních rolí, 
komunikaci, respektování pravidel, ohleduplnost, pozornost,... 

5) Kamna ve školce: 
Dítě se pohybuje okolo kamen opatrně, kamna jsou horká celá. Do kamen přikládá pouze s vědomím 
průvodce. Z kamen nic samo nevytahuje. 
 

6) Úrazy: 
V případě úrazu dítěte je potřeba zajistit zraněného i bezpečí celé skupiny. Průvodci postupují dle interního 
krizového plánu. Průvodci vždy zůstávají se skupinou, zraněného si odváží rodiče nebo sanitka. 
 
 
V případě zájmu na požádání předložíme hodnocení rizik či krizové plány, které jsou k dispozici ve školce. 
 
 


