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Průvodce Leelou v roce 2022/2023
informace pro rodiče

Hodnoty školy

vnitřní motivace

Vnitřní motivace pomáhá chápat věci rychle a do
hloubky. Dává smysl tomu, co právě děláme. Naše
činnost by měla vycházet z dobrovolného a
vědomého rozhodnutí.

svoboda a zodpovědnost

Škola nabízí bezpečné, podnětné a trpělivé prostředí
pro svobodnou hru a překonávání nudy. Neseme
odpovědnost za svá rozhodnutí a učíme se vzájemné
toleranci a komunikaci.

důvěra v děti

Vzájemná důvěra je pro nás zcela zásadní. Věříme,
že učení je přirozená potřeba, s níž přicházíme na
svět. Učení probíhá celý život. Nekončí ani nezačíná
školní docházkou.

vzájemná úcta a respekt

Budujeme upřímné a nenásilné vztahy, založené na
otevřené komunikaci, zbavené hodnocení a
manipulace. Učíme se respektovat názory druhých a
vhodně argumentovat.

věkové míchání

V rámci samosprávné komunity si jsou všichni rovni,
bez ohledu na věk a pohlaví. Neporovnáváme se,
nesoutěžíme mezi sebou, ale spolupracujeme a učíme
se jeden od druhého.

sebeřízené vzdělávání

Snažíme se dětem nepřekážet a být tu pro ně vždy,
když nás potřebují. Podporujeme učení hrou, dětskou
zvídavost a intuici. Učíme se proto v souvislostech,
aby nám věci dávaly smysl.
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Leela je místem pro předškolní a školní vzdělávání vašich děti. Je místem pro děti, které se
vzdělávají v rámci:

a) individuálního vzdělávacího plánu, tzn. domškoláci
b) kombinovaného vzdělávání.

Provoz
● děti od 6 let – komunitní škola (děti, vzdělávající se na IV, “domškoláci” nebo na

kombinovaném vzdělávání)
● děti od 4 do 6 let (komunitní školka (pokud je dítě předškolák, musí být zapsané v

kmenové mateřské škole na individuální předškolní vzdělávání)
● děti mladší 4 let (přijímáme jen pokud je dítě připravené a je volná kapacita)

Děti (pro které je povinná školní docházka) musí být zapsány v základní škole v režimu
individuálního vzdělávání. Doporučujeme, aby byly děti zapsány ve škole, která umožňuje
portfoliové hodnocení. Komunitní škola Leela není registrovanou školou dle školského
zákona 561/2004 Sb., děti zde neplní povinnou školní docházku. Je zcela zodpovědností
rodičů, aby dítě zapsali v základní škole a zajistili pro dítě individuální vzdělávání dle § 41
školského zákona.

Za průběh individuálního vzdělávání jsou plně zodpovědní rodiče dítěte. Leela může rodičům
poskytnout informace a podporu k realizaci žádosti o individuální vzdělávání v základní i v
mateřské škole. Pro děti od 5 let je povinná předškolní docházka – musí být zapsány v
mateřské škole v režimu individuálního vzdělávání, dětský klub Leela neposkytuje předškolní
vzdělávání ve smyslu školského zákona.

Individuální vzdělávání:
● Dítě vzdělávané v režimu individuálního vzdělávání musí být zapsáno k povinné

školní docházce na některé základní škole patřící do sítě škol a školských zařízení,
školy zapsané v resjtříku MŠMT.

● Dítě, na něž se vztahuje povinnost předškolní docházky do MŠ, musí být zapsáno v
MŠ registrované v rejstříku škol a školských zařízení.

● Na základě žádosti rodičů rozhodne ředitel této kmenové základní školy o vzdělávání
v režimu individuálního vzdělávání.

● V kmenové základní škole dítě 2x ročně absolvuje přezkoušení a obdrží od ní
vysvědčení/hodnocení za jednotlivé ročníky.

● V předškolním roce je povinnost dostavit se na ověření do MŠ, kde je dítě zapsáno.
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Kombinované vzdělávání:

● V letošním školním roce jsou děti, docházející do ZŠ Leela, přihlášené do spřátelené
Svobodné lesní mateřské školy a základní školy Ráj, která je jednou ze škol
ověřujících kombinované vzdělávání. Vzdělávání v Leele je pro většinu přihlášených
dětí realizováno formou denní docházky.

Organizace dne:
7:00 – 8:30
8:30 – 14:30

11:00 – 12:00
od 12:00

14:30 – 16:00

ranní družina
běžný provoz školy
oběd
možný odchod domů
odpolední družina

Družina je zpoplatněna 1 500,- na
rok/dítě. Nezáleží, zda se dítě účastní
pouze ranní nebo pouze odpolední
družiny, poplatek je stejný pro
využívání jednoho – pěti dnů v týdnu.

Přihláška/zápis do Leely
Přihlášky/zápisy na nový školní rok probíhají vždy v dubnu. Pokud to kapacita dovolí, je
možné přijmout dítě i v průběhu školního roku. Bližší informace na e-mailu
info@skola-leela.cz. Informace o volných místech pravidelně uveřejňujeme na webových a
facebookových stránkách školy. Do Leely je možno děti přijmout k docházce na pět dní v
týdnu. Předškolní děti je možno přijmout na min. 3 dny v týdnu.

Závazná pravidla pro průvodce/ dospěláky Leely
● Dospělák/průvodce odpovídá za bezpečnost dětí a bezpečnost vlastní, vede děti k

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Před každou novou činností nebo v
novém prostředí, kdy je v zájmu bezpečnosti třeba dodržování odlišných nebo nových
pravidel, děti s těmito pravidly a zásadami seznámí. Odpovídá za udržování čistoty a
pořádku.

● Odpovídá za svěřený inventář.
● Zajímá se o děti, o jejich mimoškolní činnost, má přehled o jejich rodinném zázemí.
● Komunikuje s rodiči vždy pouze o jejich dítěti, zachovává důvěrnost všech informací

o dětech i jejich rodinách.
● Dítěti poskytuje zpětnou vazbu, hodnotí individuální formou vždy s ohledem na jeho

předpoklady a jeho výkony, neporovnává s ostatními.

Závazná pravidla pro rodiče (zákonné zástupce)
● Rodiče zajistí včasný příchod dětí, tzn. nejpozději do 9:00 hod.
● Rodiče si domlouvají konzultaci s dospělákem/koordinátorem školy dle potřeby.
● Rodiče informují Leelu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných

změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech,
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které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, předávají údaje o tom, zda je dítě
zdravotně postižené nebo znevýhodněné, včetně údaje o druhu postižení nebo
zdravotního znevýhodnění.

● V případě změny osobních údajů, adresy nebo telefonů nahlásí neprodleně nové
skutečnosti průvodci/administrativě Leely.

● V případě neplánované nepřítomnosti dítěte v Leele (nemoc) omlouvají své děti co
nejdříve dospělákovi (formou SMS nebo telefonicky), nejpozději však do 9:00 daného
dne.

● Rodiče dítěte odpovídají za škodu, která byla dítětem způsobena zaviněně.
● Rodiče dodržují termíny splatnosti členských příspěvků, příspěvků na provoz a

případné dalších dodatečných plateb. V případě jakéhokoliv důvodu prodlení platby
informují rodiče včas průvodce/ administrativě financí.

● Do Leely děti nenosí cenné věci. Pokud si s sebou děti berou hračky, koloběžky, kola
apod., nenese dospělák Leely za tyto předměty odpovědnost.

● Rodiče mohou kdykoli učinit návštěvu ve výuce, a to po předchozí domluvě s
dospělákem a dětmi, jejich návrh bude vznesen a odhlasován na kruhu.

● K návštěvě jiných osob než rodičů ve vyučování je nutný souhlas průvodce, musí být
návrh vznesen na kruhu a odhlasován dětmi a dospěláky Leely.

Závazná pravidla pro děti (rodiny)
● Každá ze skupin si stanovuje svá pravidla tak, aby se děti i dospěláci cítili ve skupině

dobře a bezpečně.
● Pokud děti pravidla porušují a narušují tím chod skupiny, řeší dospěláci situaci

nejdříve ve skupině v kruhu dětí a individuální diskuzi s rodiči.
● V případě, že dítě opakovaně hrubě narušuje chod skupiny, může dospělák rodinu na

tuto situaci písemně upozornit.

Příspěvky
Komunitní školku a školu mohou navštěvovat pouze děti členů spolku. Členové
spolku jsou povinni hradit členský příspěvek, měsíčně za kalendářní rok (12
měsíců) ve výši:
★ 3900 Kč 1. dítě
★ 3200 Kč 2. dítě
★ 2 500 Kč 3. a další dítě
★ IV 500 Kč (děti na individuálním vzdělávání)

Družina
Družina je zpoplatněna částkou 1500 Kč ročně za dítě (125 Kč měsíčně),
upřednostňujeme platbu za rok.
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Příspěvky jsou splatné vždy do 15. daného měsíce, na č. ú. spolku 311111840/0300,
VS/zpráva příjemci - jméno a příjmení dítěte.

Pokud je to ve vašich možnostech, upřednostnili bychom platbu za čtvrtletí/pololetí/za celý
rok.

V případě neuhrazení příspěvku do posledního dne v měsíci nemusí být dítě následující měsíc
přijato do výuky. Včasné neuhrazení příspěvku může být důvodem k vyloučení dítěte ze
skupiny a jeho zák. zástupce ze členství ve spolku.

Karty rodin
Každé dítě má svoji složku/kartu, kde jsou vloženy veškeré podepsané dokumenty. Pro
evidenci plateb vytváří spolek souhrn uhrazených příspěvků, očekávaných i dlužných částek.
Tyto informace jsou pro každou rodinu dostupné.

Členský příspěvek obsahuje:
1-2 dospěláci na skupinu (dle počtu dětí), využívání vnitřního a venkovního zázemí spolku,
pronájem pozemku, režijní náklady (topení, elektřina), administrativa (evidence docházky,
plateb, účetnictví, řízení spolku), vybavení učeben a venkovního zázemí, základní pomůcky,
pravidelný úklid.

Omlouvání docházky
Děti jsou k docházce stabilně zapsány na celý měsíc. V případě omlouvání nepřítomnosti
dítěte/dětí rodič kontaktuje telefonicky dospěláka v Leele (704 930 556), případně e-mailem
info@skola-leela.cz

Výpovědní lhůta
Výpovědní lhůta je dva měsíce, počínaje měsícem následujícím po doručení písemné
výpovědi.

Svačiny
Dopolední svačiny včetně pití si nosí děti z domova. Svačiny připravujte s ohledem na zdravé
stravování, a proto by neměly obsahovat cukrovinky (bonbony, čokolády), průmyslové
slazené nápoje, atp.

Vybavení školka:
● batůžek + lahvička s pitím + dopolední svačina,
● náhradní ponožky či punčochy,
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● kapesník (papírový či látkový, je potřeba kontrolovat a pravidelně doplňovat),
● náhradní oblečení, případně oblečení do deště.

Všechny věci je potřeba označit nebo podepsat.

Vybavení škola:
● batoh + lahev s pitím,
● dopolední svačina,
● náhradní oblečení dle ročního období a potřeby dítěte

Zpětná vazba
Máte nápady na vylepšení, nebo byste rádi něco změnili? Sdělte nám to! Můžete osobně nebo
mailem (info@skola-leela.cz). Děkujeme, že nám pomáháte Leelu zlepšovat!

KONTAKTY
Koordinátorka - Lenka Vašíčková - 725 529 902
e-mail: lenka@skola-leela.cz

Finance, administrativa
Dagmar Danielová - 603 333 293
e-mail: dasa@skola-leela.cz

Web: www.skola-leela.cz
Facebook: https://www.facebook.com/zsleela.cz
Instagram: https://www.instagram.com/zakladniskola_leela/
e-mail: info@skola-leela.cz
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