
Náplň práce koordinátorky (koordinátora) dětského lesního klubu Větvička v rámci 

komunity – role facilitátora, organizátora, vedoucího týmu, informátora  

  

 Hlavní náplní práce koordinátora je koordinace a organizace aktivit předškolního vzdělávání, 

zejména:  

a) organizace provozu lesního klubu 

- provozní záležitosti: zajištění podmínek pro výkon předškolního vzdělávání (pomůcky pro 

vzdělávání, potřeby pro provoz, voda, otop); zajištění zázemí (dřevojurta atd.)  

- organizace zápisu, organizační a informativní schůzky, které předcházejí první návštěvě klubu, 

zahájení provozu klubu; smlouvy s rodiči přihlášených dětí (návrh, správa, evidence)   

- účastníci (děti a jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci) – kompletování portfolia pro každé 

přihlášené dítě, informace o náplni a organizaci provozu klubu (domluva se zákonnými zástupci na 

formě kontaktu – nejméně 1x týdně email + další, zodpovědnost za informace na nástěnce klubu)  

- průvodci (lektoři) – hledání + kontaktování pedagogů (lektorů), dohodnutí pracovních podmínek s 

pedagogy (lektory), pracovní smlouvy, další organizační záležitosti (klíče, bezpečnost práce, dohody 

s lektory o dodržování pracovních podmínek, výplaty – příprava podkladů pro účetní)  

- koordinace průvodcovského týmu – návrh a správa služeb, náhrad; péče o „dobrou atmosféru“ v 

týmu (hledat vhodné nástroje – např. supervize, teambuilding apod.)  

- návrh, správa a kontrola dokumentů potřebných pro plánování a evaluaci předškolního vzdělávání 

- návrh školního vzdělávacího plánu, návrh evaluačních nástrojů, evidence docházky    

- propagace klubu a péče „ o její dobré jméno“ – návrh obsahu webových stránek, správa 

Facebookového profilu, komunikace s médii - tiskové zprávy  

- public relations/vztahy s veřejností ve vztahu ke školce analýza potřeb a zájmů účastníků – 

dotazníkové průzkumy; komunikace s rodiči nebo zákonnými zástupci dětí vyhodnocování 

dotazníků a dalších nástrojů – na základě získaných výsledků tvoření vizí, strategií, projektů, 

nabídky aktivit  

- komunikace s médii (tiskové zprávy );  

- komunikace se stravovacím zařízením a dovozcem jídla – platba a evidence faktur  

- platby telef. faktur – správa limitů  

  

  

  

  

  

 



 b) jiné akce - návrh a organizace akcí, které souvisí s klubem, jeho filozofií nebo provozem (např. 

výměnný bazárek, vodácký výlet); propagace akcí strategie dalšího rozvoje klubu 

- přímá výchovná a poradenská práce s dětmi   

- podle potřeby je koordinátor/ka schopen/na zastoupit pedagogy  

- tvorba a definice vizí a cílů předškolního vzdělávání  

- prezentace programu lesního klubu seznamování veřejnosti a úřadu místní správy s vizemi, cíli a 

činnostmi komunitního předškolního vzdělávání – navazování kontaktů a spolupráce  

- spolupráce s ostatními subjekty (vytváření sítě spolupracujících subjektů) subjekty, které patří do 

oblasti komunity (ÚMO, MŠ, ZŠ…) subjekty, které patří do regionu subjekty, které přesahují rámec 

regionu 

- fundraising – hledání finančních zdrojů, které pomohou zabezpečit fungování předškolního 

vzdělávání zpracování projektů, grantů hledání sponzorů a jiných finančních zdrojů, které pomohou 

zabezpečit fungování předškolního vzdělávání  

- průběžná dokumentace a evaluace činností klubu, portfolia, vedení video a fotodokumentace 

- lektorská činnost vedení seminářů a workshopů na téma provozu lesního klubu pro vysokoškolské 

studenty a odbornou veřejnost metodická činnost metodická pomoc v oblasti práce s dětmi a 

dospělými dle dispozic a dalšího vzdělávání koordinátora   

- konzultační a poradenská činnost pro školky/instituce, které se rozhodnou realizovat myšlenky 

předškolního vzdělávání v lesní školce  

- spolupráce na rozvoji klubu ve spolupráci s průvodci: - tvorba celoškolkových projektů - strategie 

dalšího rozvoje školky - tvorba školního rámcově vzdělávacího plánu  

- další vzdělávání koordinátora - nové pedagogické metody a přístupy – aktivní ve vyhledávání 

nabídky kurzů a seminářů souvisejících s lesním klubem a jeho vedením 


