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ProvozDLKStromíkjepodpořendobrovolnouspolupracírodičůdětí,činnostínadšencůa
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
zDLKStromík.
Veškerý personál má pedagogické vzdělání na různých úrovních nebo jej právě ukončuje na VŠ a
mázkušenostivprácisdětmi.VDLKStromíksdětmipracujídvapedagogové.
Maximální
početdětíveskupinceje17.
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1.Provozníinformace
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,občanskýmsdruženímKavylo.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 seStátnímzdravotnímústavemaKrajskouhygienickoustanicíStředočeskéhokraje.
1.1.Provoznípodmínky
Začátekakonecškolníhorokujeshodnýsběžnýmškolnímrokem.
ProvozDLKStromíkjecelodenníod7.30–16.00hodin,odpondělídopátku.
Oškolních
prázdnináchjsourodičeinformováninazačátkuškolníhoroku.
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
nejpozději1měsícpředem.
1.2.Zázemí
MístemsetkáníjeAxmanovahájovna
vPozořicích(číslodomu626)naokrajilesa.
Hájenka slouží i jako zázemí v případě velice nepříznivého počasí. Zde si můžete děti odpoledne
vyzvednout.
2.ZápisapodmínkypřijetídítětedoDLKStromík
Před zápisem dítěte do DLK Stromík doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem
DLKStromík.
Zájemcům umožňujeme ještě před zápisem v domluveném čase navštívit DLK Stromík v době
provozuaseznámitsesprostředím,zázemímapedagogy.
2.1.Zápisdítěte
ZápisdětídoDLKStromíknadalšíškolnírokprobíházpravidlanajaře.Opřihlášení
kpravidelnédocházcedoDLKběhemškolníhorokujemožnéinformovatseu
koordinátorkyDLKStromíkanawebovýchstránkáchwww.stromik.cz.
2.2.Podmínkypřijetídítěte
Opřijetídítěterozhodujípedagogové,koordinátorkaaředitelkaDLK.Propřijetíjerozhodující
zralostdítětepropředškolnídocházku,kapacitaDLKStromíkamodeldocházky.
2.3.Předávánídětí,omluvy,náhrady
docházky
2.3.1.1.Dětijsoupředáványod7.30do8.45hodinnapozemkuAxmanovy
hájovny(vizvýšebod1.2.).
2.3.1.2.Dětijsoudostatečněvybavenésohledemnaaktuálnípočasíajejich
potřeby.
2.3.1.3.DětinenosídoDLKStromíkžádnécennosti,hračky,sladkostianipeníze(viz
bod4.1).
2.3.1.4.Povinnostízákonnéhozástupcejeupozornitnazdravotnístava
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
můžepedagogkontaktovatzákonnéhozástupceavyžadovat,abysidítěneprodleněvyzvedl.

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
obědějsou
dětivyzvedáványod12.45–13.00hod.
Připřihlášenízákonnýzástupcejasně
uvedeosoby,kterémohoudítěvyzvedávat.
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.
Pokudjedítěřádněomluveno,jemožnésidomluvitnáhradudocházkyv následujícímobdobí.
3.Finančnípodmínky
3.1.Ceníkplatbyzadocházku:
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 242173545/0300. Částka musí být uhrazena nejpozději do
5. dne v měsíci. Výše paušální částky bude rodičům včas zaslána mailem. V případě
nepřítomnosti dětíseplatbynevrací.
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
častotřídyzcelanaplněnoukapacituanenísnadnénajítvolnýdenknáhradě.
3.2.Odhlášenídítětez pravidelnédocházkyazměnyvdocházce
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
tétodobějižnenímožnénastavenoudocházkuzkracovat.
3.3.Platbavýtvarnéhoakulturníhopříspěvku
Naúhrady
jízdnéhoavstupnéhonakulturníakce,nazajištěnívýtvarnýchpotřebpro
dítě vloží rodič na začátku každého pololetí 500.- Kč (výtvarný příspěvek 250,- Kč + kulturní
příspěvek250.-Kč).
3.4.Dárcovství
ProvozDLKStromíkjepodpořendobrovolnouspolupracírodičůdětí,činností
nadšencůavsoučasnédobějehrazen
zpříspěvkůrodičůasponzorskýchdarů.Další
možnostipodporyDLKStromíkjsou
následující:
3.3.1.1.Dobrovolnictví
3.3.1.2.Sponzoring
3.3.1.3.Peněžnídar,kterýlzeodečíst
odzákladudanězpříjmu
3.3.1.4.Hmotnýdar(konkrétníseznamvěcínawebovýchstránkáchklubu)
4.Pobytv
DLKStromík
4.1.PravidlapobytuvDLKStromík

Dětisidoklubunenosížádnésladkostiavlastníhračky.
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,změnymístavyzvednutídětíapod.
Dodotazníkurodičevyplnízdravotnístavdítěte.
4.2.Pravidlavlese
Chcemese
vlesecítitbezpečně,protododržujemetatopravidla:
-zůstatnadohledadoslechpedagoga,
-ozvatse,jsem-livolánjménem,
-nazazvoněnízvonečkupřijítkpedagogovi,
-čekatnasmluvenýchmístech,
-neléztna
stohydříví,
-větvenosittak,abyostatníneohrožovali,
-potřebuvykonávatnamístěurčenémpedagogem,
-bezdovolenínejístnicnalezenéhovlese,
-přizkoumáníhubsejichnedotýkatprstem,alejenklackem,
-neodcházetsneznámýmilidmi,
-snožíkem,škrabkou,nůžkami,pilkoupracujemepouzevsedě.
4.3.Rytmusdne
7.30–8.45
příchoddětídozázemíklubu,rannířízenáčinnost
8.45–9.15
přivítánísdětmi,rannídiskusníkruh,seznámenísprogramem
9.15–10.00cestadolesa,dopolednísvačina
10.00–11.30společnáhradětívlesedlezájmudětí,pedagogjedětemprůvodcem
11.30–11.45zpátečnícestadozázemí,převlékání,hygiena
11.45–12.00klidnéhrypředobědem–hesloSLOWandQUIETLY
12.00–12.45oběd
12.45-13.00hygiena,možnostvyzvedávánídětípoobědě
13.00–13.30odpoledníodpočinek
13.30-14.00společnéklidnéhry
14.00-15.00svačina,odpolednířízená
činnost
15.00–16.00volnáhradětínazahradě,předávánídětírodičům
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
předávárodičránopedagogovi.
Teplýobědzajišťujírodiče,aktuálníinformaceu koordinátorky.
Kroměpřinesenéhopitívařímespolečnýčaj,dbámenadobrýpitný režimdětí.
4.5.Spoluprácesrodiči

4.5.1.1. Individuální a firemní sponzorství – dle možností (seznam potřebného materiálu nejdete
nawebovýchstránkáchklubu)
4.5.1.1.Přípravadřevanazimuformoudřevníchbrigád
Prorodiče
jezávaznáúčastnačtyřechbrigádáchběhemroku:
− 2dřevníbrigády(zásobadřeva)
− 2zahradníbrigády(nutnéúpravyzahradyazázemí)
Neúčastnabrigádáchjemožnéfinančněkompenzovat–500Kč/1brigáda/1rodina
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
jinourodinou
4.5.1.3. Dobrovolná činnost v klubu – doprovod – pomocné oči, v případě nepřítomnosti
asistentů,přípravaspolečnýchakcí(rodinnédivadelníodpoledne,slavnostiapod.).
4.5.1.4.Rodičemohoupodávattipynazajímavéakceamísta,kterélzesdětmi
navštívit
4.5.1.5.Zapojenírodičůdovíkendovýchakcí
4.5.1.6.Rodičesemohouvzájemnědomluvitnasváženíděti
4.6.Vybavenídětí
4.6.1.1.Oblečení
K ochraně před sluncem, poškrábáním a klíšťaty oblékat dětem vždy dlouhé nohavice a rukávy.
Nezbytnájepokrývkahlavy,nejlépechránícíikrk.
4.6.1.2.Pravidlanazimu
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,
kvůlinedostatečnéizolačnívrstvěod
země.
4.6.1.3.Obsahbatůžku
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,sáčeknapokladyzlesa.
Náhradní oblečení (zůstává v místě zázemí) – spodní prádlo, ponožky, punčochy, tepláky, tričko,
mikina,náhradníobuvnaven,papuče–viditelněoznačita doplňovat.
S provoznímřádemjsemseseznámil/aazavazujisek jehododržování.
Datum:
Podpiszákonnéhozástupcedítěte:
Doplněno1.11.2017

