
PROVOZNÍ ŘÁD 
 

Lesní klub Oříšek 
 
 
Platnost od: 1. 9. 2022 
 
Zřizovatel: Lesní klub Oříšek z. s. 
 
IČO: 05047994 
 
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Kinclová 
 
Email: Lesnikluborisek@seznam.cz 
 
 
 
OBSAH: 
 

1. Úvod 
2. Základní informace 

2.1. Harmonogram roku 
2.2. Zázemí 
2.3. Pedagogická koncepce 
2.4. Pedagogičtí pracovníci (průvodci) 
2.5. Přijímání dětí 

3. Finance 
3.1. Školkovné (členský příspěvek) 
3.2. Ceník školkovného  
3.3. Stravné 
3.4. Dary 

4. Provozní informace 
4.1. Předávání dětí 
4.2. Vybavení dětí 
4.3. Harmonogram dne 
4.4. Pravidla LK Oříšek 
4.5. Kontakty a omlouvání dítěte 

5. Zdraví a bezpečnost dětí 
6. Spolupráce s rodiči 
7. Závěrečná ustanovení 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1. Úvod 
 

Provozní řád Lesního klubu Oříšek (dále jen LK Oříšek) stanovuje formu organizace, upřesňuje 
kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a 
informace o fungování LK Oříšek. Je nedílnou součástí smlouvy o péči mezi rodiči a zřizovatelem, 
zapsaným spolkem Lesní klub Oříšek. 

 
 
 

2. Základní informace 
 
 

2.1. Harmonogram roku 
 

Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. 

V době státních svátků je LK Oříšek uzavřen. 

V době školních prázdnin (podzimních, zimních, jarních) je LK Oříšek uzavřen. 

V době letních prázdnin bude provoz zajištěn jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu. 

Pravidelná docházka dítěte začíná prvním dnem daného měsíce. 

Provoz LK Oříšek je celodenní, a to od 8:30-15:30 hod. 
 

 

2.2. Zázemí 
 
Zázemím je klubovna ve Vsetíně na rozhraní částí Bobrky/Vesník. Nabízí prostor ideálně pro 16 
dětí a 2 průvodce. Klubovna je vytápěna kamny a příp. přímotopem. Je rozdělena na jídelní část, 
odpočinkovou část a na prostor pro odložení věcí. V objektu, kde se nachází klubovna, je 
k dispozici kuchyňka s pitnou vodou a sociální zařízení. Objekt je umístěn v těsné blízkosti hřiště a 
potůčku. Nedaleko je les.  
 

 

2.3. Pedagogická koncepce 
 

Náš lesní klub je založen na přátelském a respektujícím vztahu mezi průvodcem a dítětem i 
mezi dětmi navzájem. Průvodce vnímá jedinečnost a vývojové zvláštnosti dítěte, pozitivně 
motivuje, přirozeně vzdělává i citlivě vede dítě k osvojení sociálních dovedností. Snažíme se 
vytvářet takové podmínky, aby se mohly děti co nejlépe rozvíjet svým vlastním, jedinečným 
způsobem. 
 
Většinu času pobýváme s dětmi v přírodě a na zahradě. Naším cílem je probouzet a 
prohlubovat v dětech povědomí o sounáležitosti s přírodou a ročním koloběhem, poznávat a 
chránit životní prostředí, jehož jsme nedílnou součástí, učit se spolu s dětmi vzájemné 
toleranci, ohleduplnosti a empatii. Les i louka poskytuje dostatek možností jak pro volnou 
hru, tak pro činnost řízenou průvodcem (pedagogem). Dbáme na přirozený, ale i cílený 
rozvoj všech klíčových kompetencí, které stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání. Důležitou součástí je také podpora zdravého stravování. 
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2.4. Pedagogičtí pracovníci (průvodci) 
 

 Péči o skupinu max. 16 děti zajišťují dva průvodci (hlavní průvodce a asistent).  

 V LK Oříšek je po domluvě možná přítomnost dobrovolníků, studentů a rodičů. 

 Průvodci se inspirují různými směry a přístupy, ze kterých si vytváří svou vlastní pedagogickou 

koncepci. 

 

2.5. Přijímání dětí 
 
Přijímáme děti od 3 let, po individuálním zvážení od 2,5 let. Přihlásit dítě je možno v průběhu 
celého roku prostřednictvím přihlášky. O přijetí rozhodne koordinátorka a hlavní pedagog. 
Přednost budou mít děti zralé pro pobyt v LK Oříšek s celodenní a vícedenní docházkou a 
sourozenci. Přihlédnuto bude k věku dítěte. 
 
Jelikož je LK Oříšek spolek, rodiče, jejichž dítě je přijato k pravidelné docházce se stanou 
členy spolku, vyplní smlouvu o péči o dítě a přihlášku ke členství.  
 
V době, kdy si dítě zvyká na kolektiv (adaptace), se rodiče mohou účastnit dopoledního programu 
klubu. Rodiče, kteří jsou účastni programu, nesou i nadále zodpovědnost za své dítě, 
zodpovědnost nepřechází na zřizovatele. Rodiče respektují pravidla provozu a denní program 
lesního klubu. 
 
Nepravidelná docházka:  
Na tuto formu docházky přijímáme děti v případě, kdy není zcela naplněna kapacita LK Oříšek.  
 
 
 

3. Finance 
 

V LK Oříšek je většina nákladů na provoz a platy hrazena pouze z členských příspěvků rodičů 

(školkovného). Školkovné je cena za docházku a nezahrnuje stravné, jízdné a vstupné na kulturní 
akce. 
 
 

3.1. Školkovné (členský příspěvek) 

V ceně školkovného je hlídání dítěte, vzdělávací program, pojištění dítěte, nájemné a energie, 
hygienické, kuchyňské a kancelářské potřeby, odměna pro pedagoga, asistenta pedagoga, 
provozního pracovníka a účetní. 

Platbu za školkovné je potřeba uhradit nejpozději do 20. dne měsíce, jenž předchází měsíci 
docházky dítěte do LK Oříšek (např. školkovné na duben se hradí do 15. března). 
 
Varianty platby: 

a) na účet č. 2500997942/2010 (do poznámek příjmení dítěte a „školkovné“) 
b) v hotovosti pověřené osobě 
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 Školkovné u pravidelné docházky se hradí měsíčním paušálem (tj. včetně státních svátků a 

školních prázdnin). 

 Za prázdninové měsíce červenec a srpen se hradí školkovné ve výši procentuální slevy z ceny 

za pravidelnou docházku (viz ceník). Provoz lesního klubu bude zajištěn jeden týden v červenci 

a jeden týden v srpnu.  

 Rodiče jsou povinni uhradit školkovné i v případě, že dítě do klubu nedochází (zejména 

z důvodu nemoci, dovolené nebo jiných rodinných důvodů a v případě nezaviněných okolností 

na straně provozovatele).  

 Příspěvky nevracíme. Poměrná část již uskutečněné platby školkovného se na vyžádání rodiče 
vrací pouze v případě omluvené a doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání 
této nemoci, pokud se rodič a LK Oříšek nedohodnou jinak.  
 
 

 

3.2. Ceník školkovného 

Jednodenní docházka není možná. Počet dnů, kdy je lesní klub v provozu, je zveřejněn 
na webových stránkách.  

Počet dnů v týdnu                     Cena za pravidelnou docházku (od 3 let)  

2 dny                                            3.000,- Kč/měsíc (375,- Kč/den) 

3 dny                                           4.100,- Kč/měsíc  (342,- Kč/den) 

4 dny                                            5.200,- Kč/měsíc (325,- Kč/den) 

5 dnů                                           6.000,- Kč/měsíc (300,- Kč/den) 

Nepravidelná jednorázová docházka  450,- Kč/den 

 Za prázdninové měsíce červenec a srpen se hradí náklady na péči ve výši 50 % z ceny 

za pravidelnou docházku (provoz bude zajištěn jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu). 

 Po individuálním zvážení přijímáme děti od 2,5 let. Za děti do dovršení věku 3 let je stanovena 

přirážka ve výši 30 % z ceny za pravidelnou popř. nepravidelnou docházku. 

 Za první měsíc si účtujeme adaptační přirážku ve výši 20 % z ceny za pravidelnou docházku. 

 Dopolední docházka - stejná částka jako u celodenní docházky. 

 Poskytujeme slevu na druhého sourozence 10 %. 

 Poskytujeme slevu pro samoživitele 10 %. 

 

Umožňujeme „dopoledne na zkoušku s rodičem“, což je reálný dopolední program v LK s rodičem: 

 cena 250,- Kč/dopoledne 

 s sebou dopolední svačina, pití, vhodné oblečení dle počasí 

 nutná domluva předem 
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3.3. Stravné 
 

 LK Oříšek zajišťuje oběd a odpolední svačinu. Od oběda také pitný režim ve formě vody nebo 

neslazeného čaje. 

 Oběd je zajišťován externí firmou v souladu s hygienickými podmínkami pro stravování.  

 Rodič zajišťuje dopolední svačinu a pití na dopoledne. 

 Svačinu a pití si dítě přináší sbalené v batůžku.  

 Doporučujeme dětem dávat na svačinu jídlo, které splňuje požadavky na zdravou stravu. 

 Doporučujeme balit svačinu nejlépe do svačinového boxu, který je dítě schopno samo otevřít. 

 Doporučujeme dávat pití do lahve nebo termosky, kterou je dítě schopno samo otevřít.  

 V zimě je nutné dávat dítěti teplý (ne horký) čaj do termosky! 

 V případě, že má vaše dítě narozeniny, lze přinést drobné pohoštění pro děti ve formě ovoce 

nebo zdravých dobrot bez cukru. 

 Pokud dítě trpí potravinovými alergiemi, je stravování dítěte řešeno po individuální domluvě 

s rodičem.  

Úhrada stravného 

 Náklady na stravu (stravné) činí 65,- Kč na dítě za den.  

 Stravné se platí odděleně od školkovného, a to v hotovosti pověřenému pracovníku LK Oříšek 

nebo na účet č. 2500997942/2010 (do poznámek příjmení dítěte a „stravné“). 

 Stravné se platí zpětně na základě docházky dítěte. Neplatí se za dny, kdy bylo dítě včas 

omluveno pro nepřítomnost (viz níže). 

 Hradí se vždy do 5. dne následujícího měsíce (tj. stravné za duben se vyúčtuje v květnu). 

Omlouvání dítěte z docházky pro účely stravného 

 Pokud zákonný zástupce plánuje absenci dítěte, je potřeba dítě odhlásit nejpozději do 15:00 

hod. předchozího dne, a to Zuzce formou SMS. Následně již odhlásit stravu nelze. 

 Za odhlašování zodpovídá zákonný zástupce dítěte.  

 V případě náhlé nemoci dítěte si lze po předchozí domluvě vyzvednout oběd a svačinu. 

 
 

3.4. Dary 
 
LK Oříšek přijímá finanční či věcné dary, které budou určeny pro provoz lesního klubu. 
 
Dary přijímáme: 

 Předáním věcného daru. 

 Předáním finanční hotovosti. 

 Bezhotovostním převodem na účet: 2500997942/2010. 
 
Dárci vystavíme potvrzení o přijatém daru - účetní doklad, který může sloužit pro odečtení 
od základu daně z příjmu. 
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4. Provozní informace 
 
 

4.1. Předávání dětí 
 

 Děti jsou předávány průvodci od 8:30 do 9:00 hod. v zázemí klubu. Odpoledne je možno 

vyzvednout děti v zázemí od 15:00 do 15:30 hod. Parkovat je možno přímo u zázemí 

na parkovišti.   

 Předávání dětí probíhá v určenou dobu, aby nedocházelo k narušování programu, který začíná 

v 9:00 hod.  

 Dítě je předáváno ve vhodném oblečení a v dobrém zdravotním stavu. Provozovatel není 

povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového stavu, který by 

ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LK Oříšek, a také dítě, které není oblečeno a vybaveno 

přiměřeně počasí a v souladu s doporučením v tomto provozním řádu.  

 V případě nepřítomnosti nebo zpoždění kontaktujte průvodce. 

 Zřizovatel přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem či jinou pověřenou 

osobou průvodci LK Oříšek. Dítě je předáno po ústní domluvě. 

 Přijímáme jen děti přihlášené předem, s vyplněnou přihláškou a kartičkou zdravotní pojišťovny 

(nebo její kopií), které nejpozději ráno před programem budou mít zaplaceno školkovné! 

 V případě výletů jsou rodiče o místě a času předávání informováni předem. 

 

 

4.2. Vybavení dětí 
 
 Děti jsou venku téměř za každého počasí. 

 Hrajeme si s hlínou, pískem, bahnem, barvami, leháme do trávy a užíváme si potoka, vody a 

deště, rozděláváme oheň, a bude proto dobré tomu přizpůsobit oblečení dětí. 

 Každé dítě navštěvující náš lesní klub by mělo mít jménem označený dětský batůžek. S sebou 

dopolední svačinku a malou lahev s pitím (budeme doplňovat). Dále náhradní oblečení a obuv. 

Do zázemí je nutné dát dítěti přezůvky.  

 Děti s pravidelnou docházkou mají svůj polštářek a spacák, který je k dispozici v zázemí po 

celou dobu docházky. 

 V zázemí má každé dítě svoji krabici na náhradní oblečení. Čistotu těchto věcí udržují rodiče 

dotyčných dětí. Nejméně jednou týdně věci kontrolují a doplňují.  

 Batůžky, lahev, oblečení a obuv prosíme PODEPSAT. 

 Podrobnější informace a tipy k vybavení dětí jsou k dispozici na webu LK Oříšek.   
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4.3. Harmonogram dne 
 

8:30 – 9:00  Přivítání a předávání dětí 
9:00 – 9:45  Ranní kruh – vzdělávací program 

9:45 – 10:00 Svačinka 
10:00 – 12:00 Venkovní aktivity nebo v případě velmi nepříznivého počasí program uvnitř 
12:00 – 12:30  Oběd 

12:30 – 14:15  Odpočinek, odpolední aktivity 

14:15 – 14:30  Svačinka 

14:30 – 15:00  Volná hra a dokončení aktivit 
15:00 – 15:30  Vyzvedávání dětí 
 

 

4.4. Pravidla LK Oříšek 
 
Pravidla jsou platná pro všechny osoby pohybující se v areálu LK Oříšek. 
 
Pravidla chování: 

 Respektuji svobodu druhého. 

 Co zvládnu, udělám sám. 

 Řeknu, když potřebuji pomoc. 

 Když mluví jeden, druzí poslouchají. 

Pravidla při pobytu venku: 

 Mimo areál LK Oříšek vždy vidím a slyším průvodce. 

 Čekám na domluvených místech. 

 Když slyším své jméno, odpovím. 

 Při svačině v lese sedím. 

 Neběhám s ostrými předměty (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko 

kamarád. 

 Manipuluji s klackem délky max. po ramena. 

 Nezvedám větve výše, než mám očí. 

 Na stromy lezu po domluvě s průvodcem. 

 Nelezu na hromady dříví a klád bez svolení průvodce. 

 Nelezu na plot, nedotýkám se ohradníků. 

 Jím pouze to, co jistě znám. Pokud si nejsem jist, zeptám se průvodce. 

 Hub a mrtvých zvířat se nedotýkám rukou, pouze klacíkem. 

 Nenechávám v lese odpadky. 

Pravidla pro práci s nářadím: 

 Nářadí vydává dětem pouze průvodce. 

 Nářadí slouží pouze k práci, ne k hrám. 

 Práce na zahradě probíhají pod dohledem průvodce. 
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Pravidla u ohně/u kamen: 

 Oheň se zakládá pouze pod dohledem průvodce. 

 V blízkosti ohně si nikdo nehraje a neběhá. 

 Za uhašení ohně zodpovídá průvodce či jiná dospělá osoba. 

 

 

4.5. Kontakty a omlouvání dítěte 
 

 Průvodkyně Anička  (hlavní pedagog) - tel. 605 259 823 

 Průvodkyně Zuzka  (asistentka) - tel. 604 448 041 

Omlouvání dítěte 

V případě absence dítěte informují rodiče Zuzku formou SMS den předem nebo v den 

nepřítomnosti, a to do 8:30 hod. Odhlásit stravné lze max. do 15,00 hod. předchozího dne (viz. 

stravné). 

 

 

5. Zdraví a bezpečnost dětí 
 

 Před nástupem dítěte do LK Oříšek je rodič povinen seznámit průvodce se zdravotním stavem 

dítěte, jeho případnými nemocemi, alergiemi, léky a jinými omezeními. Také je vhodné 

průvodce informovat o situacích, které by mohly narušit psychickou nebo fyzickou pohodu 

dítěte. Průvodce při práci s dítětem vychází z aktuálních informací o zdravotním stavu dítěte. 

 

 Po dobu, kdy dítě navštěvuje LK Oříšek, by měli být rodiče dostupní na telefonu pro případnou 

situaci nebo změnu stavu, kterou průvodce není schopen řešit.  

 

 Průvodci mají k dispozici standardně vybavenou lékárničku. V důležitých případech se řídí 

krizovým plánem. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a informováni 

rodiče dotyčných dětí.  

 

 Veškeré události týkající se zdraví dětí jsou sděleny rodičům. K evidenci úrazů slouží kniha 

úrazů, která je k dispozici v zázemí. 

 

 Dítě je nutno nechat doma v případě zvýšené teploty, kašle, rýmy, průjmu, zvracení, bolestech 

břicha, uší atd. Dále v případě závažných infekčních onemocnění v rodině. Pokud si průvodce 

všimne u dítěte některého z těchto symptomů, nemusí dítě přijmout do LK Oříšek nebo může 

telefonicky kontaktovat rodiče, aby své dítě odvezli. 
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 V případě přisátí klíštěte je klíště neprodleně odstraněno průvodcem a následně 

vydesinfikováno. To neplatí, pokud rodič dopředu určí, že si klíště nepřeje odstranit. Zde 

průvodce postupuje individuálně. Při píchnutí bodavým hmyzem je žihadlo opatrně 

odstraněno a místo vpichu vydesinfikováno a ochlazeno. V případě alergie bude dítěti podáno 

antihistaminikum (alergické děti by měly mít léky u sebe).  

 

 Děti i průvodci mají sjednáno úrazové pojištění u pojišťovny Generali Pojišťovna a.s. 

 

 V zázemí je umístěna na viditelném místě lékárnička, hasicí přístroj a také krizový plán. 

 

Krizový plán 

Krizový plán slouží v LK Oříšek ke správnému postupu při řešení krizových situací (požár, první 

pomoc, ztráta dítěte, evakuační plán atd.). Je v něm také uvedeno rozmístění pomůcek a přístrojů, 

které jsou nutnou součástí zvládání krizových situací. Pro rychlou orientaci jsou v seznamu důležité 

telefonní čísla a kontakty. 

 

6. Spolupráce s rodiči 
 

 V LK Oříšek zaujímáme otevřený přístup k rodičům a dalším členům rodiny. Vnímáme je jako 

partnery a budeme rádi, pokud se rozhodnou podílet na chodu našeho klubu a spoluvytvářet 

jej s námi.  

 

 Filosofii lesního klubu je propojení života rodiny s děním v LK Oříšek a podpora komunitního 

života. Proto je žádoucí, aby rodiče aktivně spolupracovali s ostatními členy LK Oříšek, účastnili 

se rodičovských schůzek, slavností, aktivit v zázemí apod.  

 

 Pro provozuschopnost klubu je zásadní, aby se rodiče podíleli na rozvoji zázemí a to buď prací 

(5 hod./rok), přiměřeným materiálním darem nebo výjimečně příspěvkem 1.000,- Kč/rok. 

 

 Rodiče mají právo být informováni o vývoji svého dítěte formou individuálních konzultací i 

rodičovských schůzek. 

 

 

7. Závěrečná ustanovení 
 

Zřizovatel Lesní klub Oříšek z. s. může tento Provozní řád v průběhu roku měnit (např. upravovat či 

doplňovat). Zákonní zástupci jsou o změnách informováni e-mailem nejméně 2 měsíce před jeho 

účinností.  


