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1. Úvod a základní ustanovení 
Provozní a školní řád lesního klubu Soovička (dále jen klub) stanovuje formu organizace,             
upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, průvodců) a podává rámcový          
přehled a informace o fungování klubu. Provozní a školní řád je nezbytnou součástí             
smlouvy mezi rodiči a zřizovatelem, kterým je sOOva, vzdělávací spolek, IČO: 04893387,            
se sídlem Do Hlinek 742/12, 10300 Praha 10-Kolovraty (dále jen „zřizovatel“). 
Provozní a školní řád je platný od 1.6.2019 do nahrazení novým provozním a školním              
řádem. Aktuální provozní a školní řád je umístěn v zázemí klubu a na webu              
(www.soovakolovraty.cz). Rodiče dětí registrovaných k docházce jsou povinni se seznámit          
s obsahem tohoto řádu nejpozději při podpisu smlouvy o docházce dítěte do klubu. 
K účasti na výchovně vzdělávací činnosti v lesním klubu sOOvička se jeho rodiče,             
pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci rozhodli svobodně s vědomím práva vybrat si           
zařízení/pracoviště odpovídající osobním představám o podmínkách výchovy a        
vzdělávání. Z toho plyne, že každý ze zúčastněných se svobodně rozhodl dodržovat            
dohodnutá pravidla a povinnosti. Hrubé nebo opakované porušování řádu školy může být            
důvodem k ukončení docházky či pracovní smlouvy 
 
2. Kontaktní informace 
sOOva, vzdělávací spolek 
IČ: 04893387 
Do Hlinek 742/12, 10300 Praha 10 - Kolovraty 
www.soovakolovraty.cz  
email: soovicka@soovakolovraty.cz 
tel.: 604 316874 – Helena Sršňová Fukalová (koordinátor) 
Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2900984366/2010 
 
Adresa provozovny klubu: 
Bohumila zahrada, Do Lipan, Praha 10 – Kolovraty 
Klub je otevřen od pondělí do čtvrtku, 8-15.30 hod. 
 
3. Provozní informace 

3.1 Provozní podmínky 
Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. Klub nezajišťuje péči v               
době školních prázdnin a státních svátků. Docházka dítěte do klubu začíná, pokud není             
domluveno jinak, 1. dne daného měsíce. Termíny školních prázdnin se řídí dle termínů             
vyhlášených Ministerstvem Školství. 
Provoz lesní klubu: třída Soovičky je od 8,00 do 15,30 hodin od pondělí do čtvrtka,               
přípravka-třída kOOlíšci je od 8,00 do 12,00 hod. od pondělí do středy. 
Kapacita skupiny je max. 16 dětí ve třídě sOOvičky a 8 dětí ve třídě kOOlíšci. Se skupinou                 
dětí pracujE vždy 1 průvodce na 8 dětí. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu,              
vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit. 
 

3.2 Zázemí 
Zázemím lesního klubu je celoročně obyvatelná jurta s terasou. klub se nachází v             
komunitní zahradě Bohumila. Na pozemku o velikosti 1504 m2 má klub též potřebné             
zázemí (sklad na nářadí a pomůcky, pilinová separační kompostovací toaleta). V případě            
potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Probíhá zde stravování             
(oběd) a polední odpočinek dětí. 
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Voda určená k pití je zajištěna dováženými barely s čerstvou vodou plněnými z veřejného              
vodovodu. Zdrojem užitkové vody je studna (je zajištěn rozbor vody). 
Úklid zázemí zajišťují každodenně průvodci po předání dětí rodičům. Úklidy většího           
rozsahu probíhají 2x ročně (podzim/jaro) s pomocí rodičů na rodičovských brigádách. 
 
4. Finanční podmínky 

4.1 Provozní příspěvek 
Výše platby měsíčních provozních příspěvků za docházku do klubu jsou následující: 
třída sOOvičky 5300,- Kč 
třída kOOlíšci 2100,- Kč 
Rodič uhradí zřizovateli za docházku dítěte do klubu podle vybraného modelu vždy za 2              
kalendářní měsíce docházky předem. Platbu za docházku dítěte je nutno uhradit           
zřizovateli na jeho účet, a to nejpozději do 20. dne měsíce, který předchází začátku              
docházky do klubu. Jako variabilní symbol rodič uvede rodné číslo dítěte. 
Ohledně stravování klub zajišťuje pouze obědy, které hradí rodiče. Stravování se platí            
vždy po vyúčtování do 10. dne v měsíci převodem na účet. Jako variabilní symbol rodič               
uvede rodné číslo dítěte.  
Zřizovatel je oprávněn jednostranně stanovit novou výši příspěvků na provoz a modely            
docházky. 
V případě běžné nepřítomnosti dítěte z jakéhokoliv důvodu (nemoc, nevhodné oblečení,          
dovolená s rodiči apod.) se platby nevrací. V případě nepřítomnosti dítěte delší než jeden             
měsíc je příspěvek na provoz daného měsíce snížen o 50 %. 
Pro potřeby pořizování pomůcek, psacích a hygienických potřeb je zřízen fond. Příspěvek            
do fondu činí 500 Kč za pololetí bez ohledu na zvolený typ docházky a je splatný hotově                 
do 10.9. a do 10.2. 
Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí rodiče dětí, které se akcí účastní.              
Požadovanou částku sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos předají           
průvodci ráno při předání dítěte. 
 

4.2 Dary pro lesní klub sOOvička 
Zřizovatel (sOOva, vzdělávací spolek) přijímá finanční či věcné dary určené pro lesní klub             
sOOvička.  
Možnosti darování:  
1. Vkladem na účet zřizovatele.  
2. Předáním peněz v hotovosti do rukou zřizovatele.  
3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí               
věc, která byla darována. 
Potvrzení o daru: Poté, co zřizovatel obdrží dar, vypíše dárci příjmový pokladní doklad a              
následně zašle či předá dárci:  
A) potvrzení o přijatém daru (pokud je to dar do 5 000,- Kč)  
B) darovací smlouvu (pro dary nad 5 000,- Kč)  
Dar v minimální výši 1000,- Kč, kdy dárcem je fyzická osoba, 2000,- Kč kdy dárcem je                
podnikatel (právnická osoba) za rok, si dárci mohou odečíst od základu daně z příjmu.              
Darovací smlouva či potvrzení o přijatém daru slouží jako účetní doklad. 
 
5. Podmínky docházky do klubu 

5.1 Zápis dítěte k docházce 
Zápis dětí do klubu probíhá každý rok v květnu, ale také průběžně, zejména podle zájmu               
rodičů o docházku a případně volných kapacit klubu. Před nástupem do klubu jsou rodiče              
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povinni se seznámit s provozním řádem, praktickými informacemi pro rodiče, programem a            
provozními příspěvky za docházku dítěte podle zvoleného typu docházky. Po předchozí           
domluvě může navštívit rodič společně s dítětem klub osobně a seznámit se s prostředím,              
zázemím a průvodci. 
 

5.2 Přijetí dítěte do klubu 
Na přijetí dítěte do klubu není nárok. O přijetí dětí rozhoduje zřizovatel, přičemž je pro               
přijetí rozhodující: 
- Zralost dítěte pro předškolní docházku 
- Sourozenci mají přednost 
- Věková různorodost skupiny 
- Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině 
- Volba typu docházky a kapacita klubu 
- Možnosti zapojení rodičů do fungování klubu 
 

5.3 Typy docházky 
Třída sOOvičky: pondělí až čtvrtek, 8 - 15,30 hod. 
Třída kOOlíšci - přípravka na lesní školku (pro 3leté děti bez zkušeností s kolektivem):              
pondělí až středa, 8-12 hod. 
 
6. Pravidla společného soužití v zázemí lesního klubu sOOvička 
● Chováme se k sobě i vybavení ohleduplně 
● Hračky, nářadí a jiné předměty je vždy nutné vracet na místo k tomu určené. 
● Věci určené k vnitřnímu použití se vynáší na pozemek jedině po dohodě s průvodcem a 

užívají se kontrolovaně pod dohledem.  
● Při práci se zahradním a dílenským nářadím je nutné zajistit dohled nad dětmi 

pověřenou osobou (průvodce, rodič) a dodržet pravidla bezpečného chování při 
manipulaci s ním. Děti i dospělí jsou vždy poučeni o pravidlech bezpečného chování.  

● V areálu třídíme odpad (pleny si odnášejte domů).  
● V jurtě nenecháváme zbytky jídel. 
● Pohyb psů v areálu klubu je umožněn pouze na vodítku.  
● Na oplocení areálu a bránu se neleze.  
● Do areálu lesního klubu sOOvička nemají povolen vstup osoby, které jsou pod vlivem 

návykových látek či ve stavu, který by ohrožoval bezpečnost osob v areálu se 
pohybujících. 

●  Všichni účastníci společných akcí (slavnosti, brigády, semináře, workshopy, pronájmy 
aj.) se řídí pravidly uvedenými v provozním a školním řádu, který je k nahlédnutí na 
webu www.soovakolovraty.cz nebo v deskách pro rodiče v jurtě. Odpovědnost za děti 
při akcích konaných v areálu klubu a určených rodičovské komunitě i veřejnosti 
odpovídají zákonní zástupci dítěte nebo osoby zmocněné za vyzvedávání dítěte. 
Účastníci společných akcí respektují pokyny pořadatele akce (zástupci lesního klubu 
sOOvička nebo osoby pověřené klubem k pořádání akce).  

● Pověřená osoba (průvodce, koordinátor, nájemce, organizátor akce) při odchodu z 
areálu uzamyká jurtu, zavírá okna a zatahuje tono (vrchlík jurty), v případě jsou-li 
otevřená, a nese odpovědnost za to, že po jeho odchodu nebude jurta dále přístupná 
návštěvníkům areálu klubu.  

● Při provozu ohniště zajišťuje vždy pověřená osoba dozor nad otevřeným ohněm. Do 
ohniště nevstupujeme a nevynášíme z něho hořící předměty.  
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● Při pohybu autem kolem areálu klubu dbejte zvýšené opatrnosti a berte ohledy na 
místní obyvatele. Jsou pro nás důležité udržitelné sousedské vztahy.  

● Při pohybu v areálu berte ohledy na sousedy. Hluk po skončení provozu klubu a při 
odchodu domů zatěžuje nejbližší sousedy. Děkujeme za pochopení. 

  
7. Předávání, vyzvedávání a omlouvání dětí v klubu (docházka) 

7.1 Předávání dítěte 
Rodiče nebo jimi zvolení zástupci předávají dítě od 8:00 do 8:30 v zázemí klubu. V               
případě, že je v rámci programu naplánován výlet nebo akce mimo zázemí klubu, může              
být způsob předání dětí předem dohodnut jiným způsobem. Tento způsob je oznámen            
rodičům vždy předem. 
Průvodce se ráno vítá s dítětem vždy formou podání ruky, stejně jako s rodičem.              
Odpovědnost za dítě přebírá při odchodu rodiče ze zázemí klubu. V tento okamžik             
zároveň rodič oznámí průvodci, pokud by odpoledne dítě vyzvedávala pověřená osoba a            
nikoliv rodič. V případě, že bude vyzvedávat dítě někdo jiný než rodič, musí se nejdříve               
seznámit s průvodcem a může být po něm požadováno předložení průkazu totožnosti.            
Dítě může vyzvednout pouze osoba uvedená za tímto účelem v evidenčním listu. 
Rodič při předávání dítěte průvodce informuje o důležitých okolnostech spojených se           
stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se o              
okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí             
během pobytu v klubu. Rodič předává dítě dostatečně vybaveno podle pokynů v            
Praktických informacích pro rodiče s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. 
Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu klubu. Účast             
dítěte na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí            
programu. 
  

7.2 Vyzvedávání dítěte 
Děti ve třídě sOOviček rodiče vyzvedávají od 15 hod. do 15.30 hod. v zázemí klubu.  
Děti v přípravce ve třídě kOOlíšků rodiče vyzvedávají ve 12 hod. 
Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Každá další započatá hodina je účtována jako             
příplatek za hlídání dítěte a to částkou 250 Kč/hod. 
Po vstupu do zázemí klubu je rodič povinen se přivítat s průvodci, aby jim dal najevo svou                 
přítomnost, a tím zároveň přebírá odpovědnost za své dítě. 
V zázemí rodič zkontroluje stav vybavení dítěte potřebného pro další dny programu a             
případně doplňuje náhradní oblečení, které je uloženo v zázemí klubu. Rodiče jsou            
zároveň informováni o závažných událostech z průběhu dne v klubu (úrazy, hádky, vyjmutí             
klíštěte) týkajících se jejich dítěte. Dítě se před odchodem loučí s průvodci opět podáním              
ruky, stejně tak i rodič.  
V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo promočení či prochladnutí dítěte bez            
možnosti situaci řešit vlastními silami průvodců, musí rodič po upozornění na tento stav             
dítě vyzvednout co dříve. 
 

7.3 Omlouvání dítěte 
V případě předpokládané absence dítěte v klubu je nutné dítě odhlásit prostřednictvím            
docházkového systému PickTime. V případě nepředpokládané absence, např. z důvodů          
náhlého onemocnění, úrazu apod., je třeba dítě co nejdříve omluvit telefonicky (sms). V             
případě déletrvající absence jsou rodiče povinni toto oznámit písemně a to opět co             
nejdříve. 
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7.4 Elektronický docházkový systém PickTime 
Po přijetí dítěte jsou jeho údaje vloženy do elektronického docházkového systému 
PickTime. Rodiče automaticky obdrží na email uvedený ve smlouvě přihlašovací údaje do 
systému. V docházkovém systému nadále spravují profil a docházku svého dítěte, vč. 
objednávání obědů. Docházka dítěte je v systému vygenerována automaticky dle smlouvy. 
Absenci a oběd je možné v systému odhlásit nejpozději do 17.30 hod. předchozího dne. 
Po té je nutné nahlásit absenci dítěte průvodci nebo koordinátorovi a následující den si 
oběd vyzvednout. V opačném případě oběd propadá, bude předložen rodičům k úhradě. 
 
8. Chod lesního klubu Soovička 

8.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu i venku 
Pravidla pobytu v zázemí klubu i venku jsou k dispozici přímo v zázemí.  
Pravidla jsou zpřesňována během činnosti klubu a rodiče o nich jsou informováni na             
společných schůzkách a prostřednictvím emailu a aktualizace tohoto Provozního a          
školního řádu. 
Při pobytu v zázemí klubu mimo provoz klubu (před odevzdáním dítěte průvodci, po             
převzetí dítěte při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech)          
jsou za děti zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování             
pravidel. 
 

8.2 Rytmus dne, týdne, měsíce a roku v klubu 
Denní rytmus 
8,00 - 8,30 příchod dětí, volná hra a činnosti dle vlastní volby 
9,00 - 9,30 ranní kruh 
9,30 - 10 svačina 
10 - 12,00 dopolední činnost 
12,00 vyzvedávání dětí ze třídy kOOlíšci 
12 - 12,45 oběd a příprava na odpočinek 
13 - 14,00 polední odpočinek 
14 - 15,30 odpolední činnost, svačina 
 
Měsíční rytmus 
Je určován aktuálním ročním obdobím a tradicemi v daném měsíci. Každý měsíc            
vyprávíme příběhy nebo pohádky, které nesou obraz roční doby. Přibližně jednou za            
měsíc se koná slavnost vycházející tématicky z procesů v přírodě a našich historických i              
lidových tradic. 
 
Rytmus roku 
Podzim: sklizeň, pečení chleba, stloukání máku, sušení křížal, sběr plodů na zimu, sběr             
klestí, šití sáčků na byliny a plody, péče o záhony, sázení stromů, budování krmítek a               
ptačích budek, příprava zobu pro ptáky, barvení látek, hlavním živlem je země/vzduch 
Zima: úklid, výroba ručního papíru, praní a česání vlny, tkaní, práce se dřevem, význam              
světla a tmy, pečení cukroví, čtení adventních příběhů, prožívání adventní doby,           
obdarovávání lidí a zvěře, hlavním živlem je oheň/voda 
Jaro: práce na zahradě, setí semínek a sázení sazenic/stromů a keřů, práce s             
hlínou/zemí, velikonoční pečení, barvení vajec, příprava lít a věnců a pomlázek, výroba            
moranek, píšťalek, sběr bylin, sušení a výroba herbáře, sledování živočichů a jejich            
mláďat,  čištění vodních toků, barvení látek, hlavním živlem je voda/vzduch 
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Léto: tanec, aktivní práce na zahradě, pozorování a sklizeň, sběr a sušení bylin, výroba              
vonných olejů, tinktur, mastí a směsí, pletení věnců, pozorování a poznávání rostlin a             
živočichů, práce s vodou a vodní hrátky, koupání, výroba loděk a vodních mlýnků, barvení              
látek, výlety, hlavním živlem je země/oheň 
 

8.3 Vybavení  dítěte pro pobyt v klubu 
Na začátku docházky do lesního klubu si děti do zázemí klubu přinesou: 
- Třída sOOviček: Podepsanou tašku/pytel s náhradním oblečením. 
Obsah tašky rodič přizpůsobuje aktuálnímu počasí a roční době. Náhradní oblečení musí            
být kompletní náhrada oblečení, které má dítě v danou chvíli na sobě. Taška zůstává v               
zázemí klubu. Při vyzvedávání dítěte je nutné zkontrolovat, co z vybavení bylo přes den              
použito a co je třeba doplnit. 
Vybavení na dobu odpočinku: spacák (případně polštářek a plyšák) 
 
Každý den si děti přinesou batůžek a v něm: 
Třída kOOlíšků: 

- svačinu v krabičce a v ekologickém obalu (např. látkovém ubrousku) a           
opakovaně použitelnou lahev s pitím 

- pláštěnku (dle počasí, od podzimu do jara) 
- náhradní oblečení (spodní prádlo, kalhoty, ponožky) 
- kapesník/y (nejlépe látkové) 

Třída sOOviček:  
- pláštěnka (může být v tašce v zázemí) 
- krabička na oběd 
- svačinu v krabičce a v ekologickém obalu (např. látkovém ubrousku) a           

opakovaně použitelnou lahev s pitím 
- kapesník/y (nejlépe látkové) 

 
Doporučujeme vše podepsat/označit, aby bylo následně možné identifikovat majitele         
oblečení a věcí. Co nalezne průvodce v zázemí nepodepsané a nebude se k tomu hlásit               
žádné dítě, bude uloženo v koši ztrát a nálezů, kde má rodič možnost věci nalézt. Obsah                
koše je na konci šk. roku odnesen do sběrny ošacení, případně věnován charitě. 
 

8.4 Věková skladba a počet dětí 
Děti jsou rozděleny do dvou tříd. sOOvičky jsou věkově smíšenou skupinou dětí od 3 do 6                
let, klub navštěvují celodenně od pondělí do čtvrtka. Kapacita této třídy je 16 dětí. kOOlíšci               
jsou třídou 3-4letých dětí bez zkušeností s kolektivem. Jde o přípravku a děti klub              
navštěvují dopoledne od pondělí do středy. Kapacita této třídy je 8 dětí.  
Pro dopolední činnost se obě třídy setkávají, aby byl zajištěný kontakt dětí z přípravky s               
různě starými dětmi, jejich zapojení do činností a vnímání a učení se pravidlům v klubu. 
 

8.5 Řízené činnosti, spontánní hra, pohybové aktivity 
Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce           
průvodců s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Rodiče mají možnost s dítětem ráno do                
klubu vstoupit a zůstat s ním při hře až do začátku společných řízených činností, tj. 9,00                
hod. Spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne. V klubu dbáme               
na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se              
společných činností, je jim to umožněno.  
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8.6 Pobyt dětí venku 
Je celodenní. Pobyt venku se reguluje pouze při výrazně nepříznivém počasí: silném            
větru, silném mrazu či intenzivním dešti. V chladných měsících na dobu oběda a             
odpočinku po něm.  
Rodiče jsou ochotni častěji prát a jsou si vědomi rizika spojeného s pobytem dítěte v               
přírodě. Děti se dostávají do kontaktu se zvířaty na komunitní zahradě. Děti jsou poučeny              
o tom, jak se mají v blízkosti zvířat chovat. Dojde-li ke zranění, musí to neprodleně               
oznámit průvodci, který zranění ošetří, či přivolá pomoc (např. klovnutí slepicí, bodnutí            
včelou).  
Rodiče odpovídají za to, jak jsou děti ve školce chráněny proti slunci a případně proti               
klíšťatům a za to, že mají ve školce vhodnou pokrývku hlavy. Je-li třeba, aby bylo dítě                
nakrémováno nebo ošetřeno proti klíšťatům, učiní tak rodiče před předáním dítěte. 
 

8.7 Odpočinek, spánek 
Odpočinek dětí probíhá v zázemí, ve vlastních spacácích, na vlněných podložkách a            
karimatkách v časovém rozmezí 13,00-14,30. Děti nejsou nuceny ke spánku, ale učí se             
odpočívat při poslechu četby a vyprávění příběhů. Průvodce předá dětem jejich vlastní            
spacáky uložené v závěsných sítích, do kterých je po odpočinku a jejich proklepání a              
vyvětrání opět uklízí. 

 
8.8 Stravování 

Stravování v klubu se skládá z dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a pitného             
režimu. 
Svačinu připravují dětem rodiče. Jídlo nesmí podléhat rychlé zkáze a nedoporučujeme           
jednorázové obaly, aby nevznikal žádný odpad. V případě, že si dítě takový obal přinese,              
odnáší si ho s sebou domů. Doporučujeme proto svačiny balit do krabiček a látkových              
ubrousků. Svačina by měla splňovat zásady zdravého stravování a obsahovat nutričně           
vydatné a zdravé potraviny (celozrnné pečivo, cereálie, zeleninu, ovoce, sušené ovoce,           
ořechy). Sladkosti nejsou vhodnou svačinou do klubu. Sladkosti typu bonbonů, čokolád a            
žvýkaček jsou v klubu zcela zakázané. Do batůžku je třeba sbalit i láhev s pitím, v zimě                 
termosku. Nápoje pouze neslazené, které neláká obtížný hmyz (děti pak mohou být            
ohrožovány vosami apod.). 
Pitný režim je zajišťován v zázemí klubu. K dispozici je příležitostně teplý nápoj (bylinný či               
ovocný čaj) a vždy čistá voda. Preferujeme nápoje bez cukru. Na dobrý pitný režim dohlíží               
průvodce. 
Obědy pro lesní klub zajišťuje kuchař Milan Marinčák (www.zdravejidloricany.cz). Strava je           
vegetariánská. Jídelníček s menu na odpovídající týden vždy visí vytištěný v jurtě. 
Cena oběda je 65,- Kč/den/dítě. 
Odhlašování obědů: Oběd je nutné odhlásit formou odhlášení dítěte na požadovaný den            
nejpozději do 17,30 hod. večer předchozí dne v docházkovém systému PickTime.           
Neodhlášený oběd si při nepřítomnosti dítěte lze po domluvě vyzvednout v zázemí klubu             
do vlastních nádob. V případě nevyzvednutí oběd propadá. 
 

8.9 Spolupráce a komunikace s rodiči 
Komunitní způsob fungování klubu je nedílnou součástí její udržitelnosti. Spolupráce a           
dobré vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi             
průvodci a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce, důvěry a možnosti            
společných prožitků (rodičovské schůzky, slavnosti, brigády atd.) 

Str. 8 



Lesní klub sOOvička, zřizovatel: sOOva, vzdělávací spolek, IČ: 04893387  

Rodiče se podílejí na chodu klubu (spolupráce na brigádách, materiální výpomoc, dotace            
atd.). Nabídka možné výpomoci je rodičům průběžně sdělována. 
Rodiče se podílejí na přípravě aktivit pořádaných pro děti (příprava na slavnosti,            
narozeniny dětí, organizace výletů aj.) 
Rodiče mohou věcně projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu a svými náměty a             
nápady přispívat k obohacení výchovného programu. Mohou take konzultovat výchovné i           
jiné problémy svého dítěte s průvodci. 
Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v klubu ústně průvodci, emailem nebo formou             
rodičovské schůzky. 
Záležitosti týkající se organizačního charakteru související s formálními záležitostmi a          
prezentačními náležitostmi klubu řeší rodiče s koordinátorem klubu. 
Rodiče jsou povinni se účastnit pravidelných setkání z důvodu zajištění oboustranné           
informovanosti a spokojenosti. Rodičovská schůzka se odehrává nejméně 1x za 5 měsíců. 
Minimálně jednou za čtyři až šest týdnů se koná společná slavnost. Při této příležitosti také               
děti seznamují rodiče s vlastní prací v klubu za dané období. Slavnosti vycházejí z              
přírodních cyklů, lidových tradic a svátků. 
  

8.10 Informace o zdravotním stavu dítěte 
Průvodce při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte. 
Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem           
dítěte. V případě, že rodiče zpozorují nějaké příznaky nemoci (např. zvýšená teplota, silný             
kašel a rýma oslabující dítě, zvracení, průjem, bolest v uchu, bolest v oblasti břicha, bolest               
při močení, vši, infekční onemocnění v rodině) nechají dítě doma.  
Průvodce může odmítnout dítě do klubu přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé             
(horečka, silný kašel či zánětlivá rýma apod.), nebo není dostatečně vhodně oblečené. 
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v klubu (teplota, zvracení, bolesti            
břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V            
akutních případech bude volána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě          
telefonicky informováni. 
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodci a nález je rodičům             
oznámen při vyzvedávání dítěte. Rodiče jsou povinni informovat klub o alergiích dítěte na             
bodnutí hmyzem, stejně jako i jiných alergiích dítěte (pylové, potravinové apod.). 
Průvodci v rámci svého vzdělání absolvovali kurz první pomoci. Průvodci mají k dispozici v              
zázemí klubu plně vybavenou lékárničku. Do lesa je průvodce vybaven terénní lékárničkou            
první pomoci. 
 

8.11 Vyřizování stížností  
Dítě: stížnost dítěte se nebere na lehkou váhu, je jí věnována ze strany průvodců              
dostatečná pozornost. Podle povahy stížnosti se řeší buď ve vztahu průvodce a dítě, nebo              
v komunitním kruhu s dalšími průvodci a dětmi tak, aby byla dítěti zachována bezpečnost              
a nedošlo k jeho psychické újmě.  
Rodič: podává ústně nebo písemně stížnost průvodci nebo koordinátorovi klubu. Ten           
následně v součinnosti se svými nadřízenými na poradě týmu stížnost zpracuje, provede            
písemný záznam, který je e-mailem zaslán stěžovateli do 14 dnů a archivován u             
koordinátora klubu.  
Pracovník lesního klubu: stížnost je písemnou formou stěžovatelem sdělena         
koordinátorovi klubu, případně předsedovi spolku (zřizovatele). Ten v rámci vymezených          
kompetencí osobně nebo v součinnosti s koordinátorem a průvodci stížnost projedná a            
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provede ústní a písemné zpracování, které je do 14 dnů zasláno stěžovateli e-mailem a              
archivováno u koordinátora klubu.  
Nadřízené orgány, sousedé, komunita: stížnost řeší předseda spolku (zřizovatele) v          
součinnosti s pověřeným pracovníkem na společné poradě ve lhůtě 14 dní. O průběhu             
zpracování stížnosti a jejím vyhodnocení je veden písemný zápis, který je stěžovateli            
zaslán poštou, e-mailem nebo doručen osobně a archivován u předsedy spolku. 
 

8.12 Hodnocení výsledků vzdělávání 
Každé dítě nastupující do klubu by mělo:  
● umět držet lžíci a jíst samo  
● pít z hrníčku, sklenice, láhve  
● samostatně používat WC 
● umývat se  
● smrkat  
● snažit se samo oblékat a obouvat  
Rodiče v součinnosti s klubem pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování,            
sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru), uklízení hraček,         
oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají klubu při vytváření            
základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.               
Soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých         
pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince se nazývají klíčové kompetence. V            
předškolním věku mohou být získávány základy klíčových kompetencí, ty jsou důležité z            
hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání a zároveň pro jeho další            
životní etapy. Klub rozvíjí klíčové kompetence dětí v souladu s vlastním ŠVP. Rozvoj             
individuálních kompetencí je veden v evaluačních formulářích každého dítěte. 
 
9. Podmínky zacházení s majetkem klubu  
Zaměstnanci klubu i děti dbají na pořádek a čistotu v zázemí, dodržují přezouvání, úklid              
pomůcek a péči o ně. Při pobytu v klubu jsou zákonní zástupci dětí povinni chovat se tak,                 
aby nepoškozovali majetek klubu, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto             
skutečnost průvodci nebo koordinátorovi. Průvodci, děti i rodiče respektují další vzájemné           
dohody podporující pravidla provozního a školního řádu (zahajování a ukončení dne či            
setkání vzájemnými pozdravy, podáním ruky, přáním, vzájemné oslovování křestním         
jménem mezi průvodci a dětmi,…). Stane-li se, že děti v důsledku nedodržení pravidel             
poškodí majetek klubu, jsou vedeny k nápravě a řešení (např. poškození nářadí, pomůcek,             
pokreslené zázemí apod.). V případě, že nemohou situaci napravit samy, je nutná pomoc             
zákonných zástupců. V případě většího rozsahu poškození majetku klubu (rozbité sklo,           
skříňka atd.) se na řešení podílí vždy zákonní zástupci. 
 
10.  Závěrečná ustanovení  
Tento provozní školní řád nabývá účinnosti dne 1.6. 2019. Nerespektování tohoto Řádu ze             
strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do klubu 
Koordinátor klubu zajistí seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců dětí s obsahem           
tohoto provozního a školního řádu. Zákonné zástupce nových dětí a nově přijaté            
zaměstnance seznámí s provozním a školním řádem koordinátor před nástupu do klubu.            
Souhlas stvrzují podpisem závazné smlouvy na výchovně vzdělávací aktivity.  
Provozní a školní řád je zveřejněn v deskách na přístupném místě v jurtě a na webu klubu.  
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