
                                                          PROVOZNÍ ŘÁD
                                  dětského lesního klubu PODHOUBÍ

Dětský lesní klub PODHOUBÍ na principu lesních mateřských škol slouží rozvoji 
a výchově dětí od 3 let do nástupu školní docházky.

Provozovatel :

ASILO lesní klub s.r.o.
Hornoměcholupská 860/118a
Praha 10
109 00
IČO : 07650043

1.PROVOZNÍ INFORMACE

Provozní řád dětského lesního klubu PODHOUBÍ stanovuje formu organizace,
upřesňuje kompetence dětí, rodičů, průvodců, příp. dalších zaměstnanců a podává 
přehled a informace o fungování klubu.

Zázemí klubu se nachází v jurtě nad Hostivařskou přehradou v ulici K jezeru
( přesnou lokalizaci místa najdete na našem webu www.lkpodhoubi.cz )
Jurta je zateplená pravou ovčí plstí a dá se i vytápět. Umožňuje pohodlné sezení dětí
a uložení pomůcek a náhradního oblečení. Každé dítě bude mít k dispozici kapsář.
V jurtě probíhá i odpolední odpočinek. Úklid zázemí zajišťují každodenně průvodci 
po předání dětí rodičům.

Provoz klubu je celodenní od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin.

Maximální počet dětí ve skupině je 16 dětí.

Pro příjezd do klubu budou zákonný zástupci využívat příjezd ze Severní strany  
Hostivařské přehrady.

Stravování dětí v klubu je zajištěno externím dodavatelem ( Toulcův dvůr )
dopolední a odpolední svačinku připravují rodiče, taktéž lahev s pitím, pití bude 
průběžně kontrolováno a doplněno do přinesených lahví.

Klub dodržuje organizaci školního roku tak, jak ji pro daný školní rok vyhlásilo MŠMT ČR.
Jarní prázdniny jsou v termínu pro Prahu 10.
Klub nebude fungovat během školních prázdnin a státních svátků.

2.PŘIJETÍ DÍTĚTE DO KLUBU

Před projevením zájmu doporučujeme, aby se rodiče seznámili s provozním řádem
a koncepcí klubu. Možné je také po předchozí domluvě navštívit klub a osobně se 
seznámit se zázemím a průvodci.

http://www.lkpodhoubi.cz/


O přijetí dítěte rozhoduje koordinátor lesního klubu dle požadovaného termínu a modelu 
docházky a dle aktuální kapacity klubu.
Poté, co klub oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce v dohodnutém termínu,
rodiče vyplní přihlášku o přijetí dítěte a evidenční list dítěte. Takto vyplněné a podepsané 
dokumenty rodiče zašlou na mail : michaelakarizkova@seznam.cz  a zároveň originál 
dokumenty přinesou první den nástupu do klubu.

Lékařské potvrzení a očkování nevyžadujeme.
Lékařskou zprávu vyžadujeme pouze v případě, že dítě užívá pravidelně nějaký lék,
který bude podáván v době pobytu v klubu!

Následně rodiče uzavřou smlouvu o docházce dítěte do klubu, kde bude uvedeno číslo účtu
a variabilní symbol pro platby.

3.FINANCE 

Umožňujeme dvoudenní, třídenní a celotýdenní docházku.

Ceník pro daný školní rok bude s předstihem upřesněn a vyvěšen na webových 
stránkách v sekci aktuality!

Částka za docházku dítěte je splatná vždy do 10. dne v měsíci na měsíc následující.
V ceně není zahrnuté stravné za obědy. Úhrada za stravné se provádí na základě vyúčtování
do 15. dne následujícího měsíce ( bude vystavena faktura ).
Oběd 80,- kč na den. ( cena může být upravena dle aktuální situace )

Úhrada jízdného, drobných pomůcek a vstupného na kulturní akce :

Úhrada jízdného, drobných pomůcek a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí.
Kolik kulturní akce stojí a o jakou akci se jedná, bude vždy s časovým předstihem 
oznámeno prostřednictvím whatsappové skupiny. Finanční obnos předají rodiče 
průvodci při předání dítěte.

4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO KLUBU, VYZVEDÁVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ

Rodiče předávají dítě do klubu mezi  8:00 – 8:30 hodin.
Předávání dětí probíhá v zázemí klubu, v jurtě, pokud není dohodnuto jinak
( v případě společných výletů, slavností, kulturních akcí apod..)
Klub přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předáním dítěte průvodci klubu.
Předáním dítěte zpět rodiči stejným způsobem,odpovědnost klubu a průvodce za dítě končí.
Rodič při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech spojených se 
stavem dítěte ( např. dítě po nemoci, nevyspání, závažné okolnosti v rodině atd...)
Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte během 
pobytu v klubu.
Rodič předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.

Vyzvedávání dítěte :
Čas určený pro vyzvedávání dětí je po obědě mezi 12:30 – 12:45 hodin



po odpoledním odpočinku 15:30 – 16:30 hodin

Rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebné pro další dny v klubu a případně doplňuje 
vybavení do kapsáře.
Průvodce informuje rodiče o závažných událostech v průběhu dne v klubu týkajících se 
jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případné situace ohrožující 
zdraví dítěte ( promočení, prochladnutí....) bez možnosti situaci řešit vlastními silami 
průvodců klubu, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto v co 
nejkratším možném čase.

Omlouvání dítěte:

V případě nepředpokládané absence dítěte v klubu je třeba dítě omluvit do 8:30 hodin 
prostřednictvím whatsappové skupiny.
V případě déle trvající absence ( dovolená, pobyt v nemocnici atd..) je nutno na ni 
koordinátora klubu upozornit.
Náhrady za absenci není možné čerpat.

Obědy je nutno odhlašovat nejpozději den předem do 10:00 hodin.
V den nahlášené absence oběd již propadá, nebo je možné po domluvě s průvodci oběd 
vyzvednout v klubu.

5. CHOD LESNÍHO KLUBU PODHOUBÍ

Pravidla pobytu v klubu :

Pravidla pobytu v klubu umožňují průvodcům i dětem společně a bezpečně se pohybovat a 
fungovat v lesním prostředí. Pravidla nejsou dětem vštěpována, ale jsou jim vysvětlena
formou společné domluvy při nástupu do lesního klubu.Jsou dětem pravidelně připomínána
tak, aby se stala přirozenou součástí společného fungování skupiny.

Univerzální pravidla :
nesmí to bolet !
Slovo nedělej mi to, jsou označení situace, která je někomu nepříjemná a tímto žádá o její 
ukončení.
Pokud mě průvodce volá jménem, vždy mu slyšitelně odpovím.
Do klubu si můžeme nosit plyšáky na spaní nebo odpočívání.
K jídlu se vždy scházíme společně a u jídla sedíme.
Nikde nenecháváme odpadky.
Své věci, batůžky, oblečení dáváme na určené místo.
Klackama nešermujeme a nebodáme proti druhému.
Na stromy lezeme pouze v přítomnosti průvodce a jen do takové výšky, ze které umíme bez 
pomoci sami slézt.
V krytém zázemí – v jurtě neběháme a vždy máme obuté bačkory ( z bezpečnostních 
důvodů ne pantofle ).
Věci, se kterými jsme si hráli nebo pracovali, uklidíme zpět na místo.
Venku sbíráme pouze předměty, které patří do přírody, nedotýkáme se odpadků.
Pohybujeme se vždy společně ve skupině.



Při cestě mimo zázemí klubu vždy čekáme na rozcestí nebo na domluveném místě,
nikdy se nevzdalujeme od průvodce.
Potřebu vykonáváme na místě určeném průvodcem.
U ohně je vždy s dětmi přítomen průvodce.
Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s průvodcem ( přikládání do
ohně, opékání, zapalování a hašení ohně).
V blízkosti ohně neběháme.

Harmonogram dne v klubu:

  8:00 – 8:30        Příchod dětí do zázemí, volná hra
  8:30 – 12:00      Ranní kruh, svačina, řízenná činnost v zázemí, v lese atd.....
 12:00 – 12:30     Oběd
 12:30 – 12:45     Vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek
 13:00 – 14:30     Odpolední odpočinek
 14:30 – 16:30     Odpolední svačina, volné i řízené hry
 15:30 – 16:30     Vyzvedávání dětí

Odpolední odpočinek probíhá ve spacáku na karimatce.
Podepsaný spacák přinesou dětem rodiče první den nástupu do klubu, karimatky 
poskytuje klub.

Průvodci :

Bližší informace o průvodcích naleznete na internetových stránkách www.lkpodhoubi.cz

Spolupráce a komunikace s rodiči :

Chod klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování klubu
je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré vztahy s rodiči vytvářejí
kladné prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi průvodci a rodiči jsou velmi důležité 
pro dobře fungující klub. Rodiče se mohou podílet na přípravě aktivit pořádaných pro děti 
klubu ( příprava na slavnosti, narozeniny dětí, pořádání karnevalu, mikulášské besídky 
atd...) Rodiče se dále mohou podílet na chodu klubu ( spolupráce na brigádách, materiální 
výpomoc, dotace atd....). Rodič má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého 
dítěte s průvodcem. Rodiče jsou informováni o dění v klubu mailem, či pomocí FB nebo 
formou rodičovské schůzky.
Záležitosti spadající do kompetence průvodce řeší rodič s průvodcem. V případě jiných 
záležitostí je třeba kontaktovat koordinátora klubu.

Program a termín  rodičovské schůzky připravuje klub a s dostatečným předstihem 
informuje rodiče prostřednictvím mailu nebo whatsappové skupiny.
Rodiče mají povinnost se pravidelných setkání účastnit z důvodu zajištění oboustranné 
informovanosti a spokojenosti.
Rodičovská schůzka bude maximálně 2x do roka. 
Rodiče mají právo si domluvit v případě potřeby individuální schůzku s koordinátorem 
klubu či s průvodcem.

http://www.lkpodhoubi.cz/


Stravování :

Stravování se skládá ze svačiny, obědu a odpolední svačiny.
Teplý oběd je dodáván externím dodavatelem ( Toulcův dvůr )
Svačinu připravují dětem rodiče dle ročního období  ( v letním počasí  nějakou trvanlivější 
svačinu ), láhev s pitím, v chladnějším a zimním období může být i termoska
s teplým nápojem. Na pitný režim dohlíží průvodce, který zároveň zajistí dostatek pití.
Odpolední svačina se týká pouze dětí s celodenní docházkou. Děti, které odcházejí po 
obědě, budou mít pouze jednu svačinu dopolední.

Příbory nejsou nutné, zajišťuje klub.

Informace o zdravotním stavu ditěte : 

Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, které mu 
poskytne rodič. Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených 
se stavem dítěte ( dítě po nemoci, po operaci, nevyspalé, závažné okolnosti v rodině a aj.. ).
Průvodce může odmítnout dítě do klubu přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé.
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v klubu, budou rodiče telefonicky
informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá
záchranná služba, rodiče budou okamžitě informováni.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci.
Průvodci nález zapisují do složky dítěte a oznamují jej při vyzvedávání dítěte.
Rodiče jsou povinni informovat klub o alergiích dítětě na bodnutí hmyzem.
Průvodci mají v zázemí klubu plně vybavenou lékarničku.
Mimo zázemí nosí příruční, pohotovostní lékarničku.

Povinné vybavení dětí :

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné,
aby děti měly dobré vybavení odpovídající aktuálnímu počasí. Jelikož děti budou venku
téměř za každého počasí,  je nutné počítat se zašpiněním oblečení a této skutečnosti
oblečení přizpůsobit. Dítě má v klubu k dispozici kapsář, kam rodiče ukládají náhradní 
oblečení, průběžně ho kontrolují a doplňují, taktéž je nutné mít náhradní oblečení v batůžku
( spodní prádlo, ponožky, legíny či punčocháče ).

Součástí vybavení dětí v klubu je :

spacák pro odpolední odpočinek 
dětský batůžek na záda s upravitelnými popruhy a s prsním popruhem na zapnutí
holinky ( velmi nutné )
lahev na pití nebo termoska
náhradní oblečení uložené v kapsáři ( spodní prádlo, ponožky nebo punčochy, kalhoty, 
tepláky,legíny, nebo kraťasy, vše podle aktuálního ročního období a počasí )
v létě pokrývka na hlavu, sluneční brýle a opalovací krém
pláštěnka a nepromokavý oblek

První den nástupu prosíme přinést celý balíček papírových kapesníčků.



Prosíme rodiče, aby všechny věci byli řádně podepsané !!!

Dětský lesní klub PODHOUBÍ není v registru MŠMT ČR !

 


