Provozní řád
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU
STROMÍK
Provozovatel: Kavyl o.s., Viničné Šumice č.p. 137, 66406.
IČ0: 229 09 320
Provoz DLK Stromík je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností nadšenců a
v současné době je hrazen z příspěvků rodičů a sponzorských darů. Dobré vztahy mezi
pedagogy a rodiči jsou stavěny na společné práci a společných prožitcích, což vytváří kladné
prostředí pro výchovu dětí. Rodiče se mohou podílet na chodu školky, na přípravě aktivit
pořádaných pro děti z DLK Stromík.
Personál má pedagogické vzdělání na různých úrovních nebo jej právě ukončuje na VŠ a má
zkušenosti v práci s dětmi. V DLK Stromík s dětmi pracují dva pedagogové.
Maximální počet dětí ve skupince je 16.
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1. Provozní informace
Provozní řád Dětského klubu Stromík (dále jen DLK Stromík) určuje formu organizace,
podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi
rodiči a zřizovatelem, občanským sdružením Kavyl o.s.
Provozní řád DLK Stromík se opírá o Metodický materiál k hygienickým podmínkám
lesních mateřských škol projednaném na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve
spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského
kraje.
1.1. Provozní podmínky
Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. DLK Stromík není
v provozu ve státní svátky a během vánočních prázdnin.
Provoz DLK Stromík je celodenní od 7.30 – 16.00 hodin, od pondělí do pátku.

O školních prázdninách jsou rodiče informováni na začátku školního roku.
3x ročně je provoz klubu uzavřen z důvodu tzv. Sanitárního dne - pedagogové v těchto dnech
absolvují školení, supervize a vzdělávací semináře. Datum Sanitárního dne se rodiče dozví
nejpozději 1 měsíc předem.
1.2. Zázemí
Místem setkání je Axmanova hájovna v Pozořicích (číslo domu 626) na okraji lesa.
Hájenka slouží i jako zázemí v případě velice nepříznivého počasí. Zde si můžete děti
odpoledne vyzvednout.
2. Zápis a podmínky přijetí dítěte do DLK Stromík
Před zápisem dítěte do DLK Stromík doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním
řádem DLK Stromík. Zájemcům umožňujeme ještě před zápisem v domluveném čase
navštívit DLK Stromík v době provozu a seznámit se s prostředím, zázemím a pedagogy.
2.1. Zápis dítěte
Zápis dětí do DLK Stromík na další školní rok probíhá zpravidla na jaře. O přihlášení
k pravidelné docházce do DLK během školního roku je možné informovat se u koordinátorky
DLK Stromík a na webových stránkách www.stromik.cz.
2.2. Podmínky přijetí dítěte
O přijetí dítěte rozhodují pedagogové, koordinátorka a ředitelka DLK. Pro přijetí je
rozhodující zralost dítěte pro předškolní docházku, kapacita DLK Stromík a model docházky.
2.3. Předávání dětí, omluvy, náhrady docházky
2.3.1.1. Děti jsou předávány od 7.30 do 8.45 hodin na pozemku Axmanovy
hájovny (viz výše bod 1.2.).
2.3.1.2. Děti jsou dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a jejich
potřeby.
2.3.1.3. Děti nenosí do DLK Stromík žádné cennosti, hračky, sladkosti ani peníze (viz
bod 4.1).
2.3.1.4. Povinností zákonného zástupce je upozornit na zdravotní stav a případné zdravotní
omezení dítěte. V případě, že je dítě nemocné, může jej pedagog odmítnout převzít. V případě
viditelného zhoršení zdravotního stavu dítěte za jeho pobytu v DLK Stromík může pedagog
kontaktovat zákonného zástupce a vyžadovat, aby si dítě neprodleně vyzvedl.
2.3.1.5. Odpoledne jsou děti vyzvedávány u místa zázemí do 16 hodin, za každých dalších 10
minut bude účtováno 25,- Kč, které budou přičteny následující měsíc k platbě za docházku.
Po obědě jsou děti vyzvedávány od 13:00 – 13.15 hod.
Při přihlášení zákonný zástupce jasně uvede osoby, které mohou dítě vyzvedávat.
2.3.1.6. Řádná omluva daného dne docházky je do 8 hodin ráno. Pro omluvy a náhrady slouží
interní systém omluv, do kterého dostanou rodiče osobní heslo při vstupu dítěte do docházky.
Pokud je dítě řádně omluveno, je možné si domluvit náhradu docházky v následujícím
období.

3. Finanční podmínky
3.1. Ceník platby za docházku:
Platba za pobyt dítěte v DLK Stromík je prováděna vždy na následující měsíc docházky dítěte
(tzn., že rodič zaplatí v červnu docházku na září, v září docházku za říjen atd.) měsíčně
dopředu bankovním převodem na číslo účtu 2601593939/2010. Částka musí být uhrazena
nejpozději do 5. dne v měsíci. Výše paušální částky bude rodičům včas zaslána mailem.
V případě nepřítomnosti dětí se platby nevrací. Pokud je dítě řádně omluveno, je možné si
domluvit náhradu docházky v následujícím období. Omluvy a náhrady jsou řešeny interním
systémem omluv a náhrad, ke kterému každý rodič dostává interní heslo. Doporučujeme
rodičům včasné vybírání náhrad. V závěru šk. roku mívají často třídy zcela naplněnou
kapacitu a není snadné najít volný den k náhradě.
3.2. Odhlášení dítěte z pravidelné docházky a změny v docházce
Odhlášení z pravidelné docházky do DLK Stromík během školního roku je možné po
vzájemné dohodě za strany rodičů a pedagogů. Odhlášení je třeba provést písemnou formou
nebo mailem. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž bylo odhlášení písemně provedeno.Od nástupu dítěte do školky začíná tzv.
zkušební doba 2 měsíce, během níž si rodiče mohou upravit počet dnů v týdnu, po které dítě
dochází do klubu. Po této době již není možné nastavenou docházku zkracovat.
3.3. Platba výtvarného a kulturního příspěvku
Na úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce, na zajištění výtvarných potřeb pro
dítě vloží rodič na začátku každého pololetí 500.- Kč (výtvarný příspěvek 250,- Kč + kulturní
příspěvek 250.- Kč).
3.4. Dárcovství
Provoz DLK Stromík je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností
nadšenců a v současné době je hrazen z příspěvků rodičů a sponzorských darů. Další
možnosti podpory DLK Stromík jsou následující:
3.3.1.1. Dobrovolnictví
3.3.1.2. Sponzoring
3.3.1.3. Peněžní dar, který lze odečíst od základu daně z příjmu
3.3.1.4. Hmotný dar (konkrétní seznam věcí na webových stránkách klubu)
4. Pobyt v DLK Stromík
4.1. Pravidla pobytu v DLK Stromík
Děti si do klubu nenosí žádné sladkosti a vlastní hračky. Děti přichází do klubu zdravé. Děti
mají dostatečné vybavení do přírody, s ohledem na roční dobu. Rodiče jsou v době pobytu
dítěte v klubu na telefonu pro případ zhoršení zdravotního stavu, úrazu, změny místa
vyzvednutí dětí apod. Do dotazníku rodiče vyplní zdravotní stav dítěte.
4.2. Pravidla v lese
Chceme se v lese cítit bezpečně, proto dodržujeme tato pravidla:
- zůstat na dohled a doslech pedagoga,
- ozvat se, jsem-li volán jménem,
- na zazvonění zvonečku přijít k pedagogovi,
- čekat na smluvených místech,
- nelézt na stohy dříví,

- větve nosit tak, aby ostatní neohrožovali,
- potřebu vykonávat na místě určeném pedagogem,
- bez dovolení nejíst nic nalezeného v lese,
- při zkoumání hub se jich nedotýkat prstem, ale jen klackem,
- neodcházet s neznámými lidmi,
- s nožíkem, škrabkou, nůžkami, pilkou pracujeme pouze v sedě.
4.3. Rytmus dne
7.30 – 8.45 příchod dětí do zázemí klubu, ranní řízená činnost
8.45 – 9.15 přivítání s dětmi, ranní diskusní kruh, seznámení s programem
9.15 – 10.00 cesta do lesa, dopolední svačina
10.00 – 11.30 společná hra dětí v lese dle zájmu dětí, pedagog je dětem průvodcem
11.30 – 11.45 zpáteční cesta do zázemí, převlékání, hygiena
11.45 – 12.00 klidné hry před obědem – heslo SLOW and QUIETLY
12.15 – 13.00 oběd
13.00 – 13.15 hygiena, možnost vyzvedávání dětí po obědě
13.15 – 14.00 odpolední odpočinek
13.30 - 14.00 společné klidné hry
14.00-15.00 svačina, odpolední řízená činnost
15.00 – 16.00 volná hra dětí na zahradě, předávání dětí rodičům
4.4. Stravování
Stravu dětem zajišťují rodiče. Svačinky si děti přinášejí z domu v krabičkách, takové, aby
nevznikaly zbytečné odpadky. Dopolední svačinku má dítě v batůžku. Odpolední svačinku
předává rodič ráno pedagogovi. Kromě přineseného pití vaříme společný čaj, dbáme na dobrý
pitný režim dětí.
4.5. Spolupráce s rodiči
4.5.1.1. Individuální a firemní sponzorství – dle možností (seznam potřebného materiálu
nejdete na webových stránkách klubu)
4.5.1.1. Příprava dřeva na zimu formou dřevních brigád
Pro rodiče je závazná účast na čtyřech brigádách během roku :
− 2 dřevní brigády (zásoba dřeva)
− 2 zahradní brigády (nutné úpravy zahrady a zázemí)
Neúčast na brigádách je možné finančně kompenzovat – 500 Kč/ 1 brigáda/1 rodina
4.5.1.2. Pravidelný úklid zázemí klubu - rodiče se střídají v úklidu zázemí dle předem
stanoveného rozpisu. V případě nevyhovujícího termínu úklidu je možné vyměnit si službu s
jinou rodinou.
4.5.1.3. Dobrovolná činnost v klubu – doprovod – pomocné oči, v případě nepřítomnosti
asistentů, příprava společných akcí (rodinné divadelní odpoledne, slavnosti apod.).
4.5.1.4. Rodiče mohou podávat tipy na zajímavé akce a místa, které lze s dětmi
navštívit
4.5.1.5. Zapojení rodičů do víkendových akcí
4.5.1.6. Rodiče se mohou vzájemně domluvit na svážení děti
4.6. Vybavení dětí
4.6.1.1. Oblečení

K ochraně před sluncem, poškrábáním a klíšťaty oblékat dětem vždy dlouhé nohavice a
rukávy. Nezbytná je pokrývka hlavy, nejlépe chránící i krk.
4.6.1.2. Pravidla na zimu
Zásada cibulovitého vrstvení, tj. víc vrstev, které se mohou podle potřeby měnit, vysvlékat
nebo oblékat. Spodní vrstva hřejivá, ideální je vlna. Svrchní vrstva má především funkci
nepromokavou. Důležité je i vrstvení nohou, dobré je mít na nepromokavých kalhotách
gumičku, která se dá přetáhnout přes boty, nebo dát dítěti návleky na boty. Teplá,
nepromokavá obuv – v mrazech nejsou vhodné zateplené gumáky, dobrou zkušenost nemáme
ani s barefootovou obuví, kvůli nedostatečné izolační vrstvě od země.
4.6.1.3. Obsah batůžku
Batoh by měl být z pevného a nejlépe nepromokavého materiálu, s nastavitelnými pruhy a
přezkou přes prsa. Do batůžku přijde podložka na sezení – stačí ustřižená karimatka,
svačinka, pití, kapesník, náhradní tepláčky nebo legínky a ponožky, v zimě náhradní rukavice,
igelitový sáček, sáček na poklady z lesa. Náhradní oblečení (zůstává v místě zázemí) – spodní
prádlo, ponožky, punčochy, tepláky, tričko, mikina, náhradní obuv na ven, papuče – viditelně
označit a doplňovat.

S provozním řádem jsem se seznámil/a a zavazuji se k jeho dodržování.
Datum:
Podpis zákonného zástupce dítěte:
Doplněno 30.6.2019

