
PROVOZNÍ ŘÁD lesního klubu V Údolí (dále jen LK)  
Provozní řád stanovuje formu organizace, kompetence všech zainteresovaných osob a 
podává základní informace o fungování lesního klubu V Údolí.  

Kontaktní informace 

 DoNitra z.s. - Lesní klub V Údolí 
Osinalice 24/Medonosy 277 21 
Liběchov  

http://www.donitra.cz/lesni-skolka-v-udoli/ 
Kontaktní osoba: Renáta Trčková 
Tel.:732760796  

IČ: 26679175  

Č.ú.: 2901728428/2010 

Provozní podmínky Začátek a konec provozu LK je shodný s běžným školním rokem. 
Provoz neprobíhá v době letních prázdnin a státních svátků.  

Zázemí Zázemím pro LK je rekonstruovaný chmelový statek se dvorem a přilehlou 
zahradou. LK využívá jurtu, venkovní sál a přilehlé zázemí (koupelny, kuchyň). Uvnitř 
venkovní stodoly probíhá oběd a klidový program v teplých měsících, v zimních měsících 
probíhá klidový program převážně v jurtě.  

Zápis dětí Zápis dětí do LK probíhá v měsíci květnu a dále průběžně podle zájmu rodičů o 
docházku.  

Podmínky přijetí O přijetí rozhoduje zřizovatel. Na přijetí dítěte do LK V Údolí není nárok 
a proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nelze odvolat. Rodiče budou informováni o přijetí 
či nepřijetí nejpozději do půlky června.  

Podmínkou přijetí je:  
- včasně vyplněná přihláška a zaplacená záloha a kauce (náklady na  

péči o dítě, dále jen školkovné) - způsobilost dítěte k předškolnímu vzdělávání 
(bez plen, schopnost účastnit se programu) - souhlas rodičů s filozofií a přístupem LK - 
přednostně jsou bráni sourozenci docházejících dětí, děti průvodců a  

děti, které budou trávit v LK víc celých dní.  



Místo je pro nové dítě definitivně rezervováno po složení zálohy ve výši 
školkovného dle zvoleného tarifu a po uhrazení vratné kauce ve stejné výši. Zálohu 
je třeba uhradit do 30. června 2019, kauci do 30. srpna 2019. Při neuhrazení zálohy a 
kauce ani po výzvě, bude místo přepuštěno dalšímu zájemci. Záloha je nevratná a slouží 
jako školkovné na měsíc září 2019. Pokud dítě nenastoupí k docházce k dohodnutému 
datu, záloha propadá. Kauce je využita na školkovné za měsíc červen 2020. Pokud dítě 
ukončí docházku dříve, ale mimo první zkušební měsíc, a není to z mimořádných důvodů 
(odstěhování se). částka propadá.  

LK provozuje elektronický docházkový systém, který umožňuje omlouvání dětí a vybírání 
náhrad. Při plné kapacitě LK nelze náhradu docházky garantovat. Peníze za 
nevychozenou docházku vracet nelze: místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno. 
Náklady na provoz a platy průvodců jsou fixní. V případě celotýdenní docházky, kdy není 
možné náhrady vybírat, je tato skutečnost zohledněna už v ceně školkovného, které je 
poměrově nejvýhodnější. Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet s popisem 
jména dítěte po podepsání smlouvy. V ceně není zahrnuto jídlo.  

Školkovné na rok 2020 / 2021 
Celý den:  

4 dny - 4 400 Kč, 3 dny - 3 500 Kč, 2 dny - 2 600 Kč 

Dopoledne:  

4 dny - 3 800 Kč, 3 dny - 2 700 Kč, 2 dny - 1 800 Kč  

pro 2. sourozence: 15% sleva, 
pro 3. sourozence: 30% sleva  

Náklady na péči o dítě (“školkovné”) jsou rodiče povinni zaplatit na účet LK 
(2901728428/2010) nejpozději do začátku následujícího kalendářního měsíce. Rodič 
musí uhradit vždy celou částku odpovídající měsíční docházce. S koordinátorkou LK lze 
domluvit individuální postup při placení.  

 
Provozní doba LK V Údolí  
Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 9:00 – 16:30 (dle dohody lze dítě dovézt i dříve)  

 



Předávání dětí do LK, vyzvedávání, omlouvání:  

Rodiče nebo jimi pověření zástupci předávají děti v čase od 8:45h do 9:15h. Předání 
dítěte průvodci probíhá podáním ruky při příchodu. Předáním dítěte zpět rodiči nebo jiné 
osobě (opět podáním ruky) odpovědnost za dítě končí. Pokud zůstává dítě v areálu LK i 
po předávce rodiči nebo jiné osobě, nese zodpovědnost za dítě tato osoba. Dítě se 
omlouvá z docházky přímo v docházkové tabulce den předem do 18h, později nebo v 
případě nefunkčnosti aplikace sms průvodci: Renáta 732 760 796  

Dítě je předáno rodiči a nebo jiné osobě (tuto osobu je třeba uvést v písemném prohlášení 
a představit osobu průvodcům) v době, kdy je možné děti vyzvedávat – tj. od 12:45 do 
13:00 a nebo od 16:00 do 16:30 (průvodci si vyhrazují právo na změnu). Při slavnostech a 
společných akcích, kdy jsou přítomni rodiče, zodpovídá během programu za dítě rodič.  

Náhrada docházky Dítě si může nahradit docházku v daném měsíci jakýkoliv den, pokud 
počet dětí v LK nepřesáhne 16 (v docházkové tabulce viz. total). Rodiče nahlásí 
výjimečnou přítomnost dítěte v docházkové tabulce den předem do 18h. Později nebo v 
případě nefunkčnosti aplikace sms průvodci. Náhrada zameškané docházky v jiném 
měsíci je možná pouze po domluvě.  

Režim dne 8:45 příjezd dětí 9:15 ranní kruh – pozdravení se, zpívání, povídání (v zimním 
období může probíhat uvnitř) 9:30 společná výprava na jedno z “našich” míst:  
do “bunkru” (lesní přístřešek), na balíky, do houbového údolí, na palouček, horní louky... 
11:30 zahájení návratu 12:00 obědová písnička, mytí rukou, příprava na oběd 12:15 oběd, 
po obědě společné mytí nádobí a úklid stolů 13:00 klidový program (malé děti spánek) – 
pohádky, tvůrčí činnost (v zimním období probíhá program uvnitř)  
14:00 venkovní program (tvořivost, rozvoj jemné motoriky a jiné) na zahradě nebo blízkém 
okolí 15:30 závěrečný kruh - reflexe dne, zvědomování toho, co se děti naučily, co se jim 
povedlo, jakou ctnost projevily. 15:45 svačina 16:00 volný program na dvoře, vyzvedávání 
rodiči  

Roční cyklus LK Podzimní svátky: sv. Václav, dušičky, sv. Martin; Zimní svátky: advent, 
sv. Mikuláš, zimní slunovrat, Vánoce, Tři králové, hromnice, masopust a chystání se na 
Velikonoce; Jarní svátky: vynášení Morany, Velikonoce, otvírání studánek; Léto: 
dobrodružná výprava do skal, školní rituál (pasování předškoláků na školáky), letní 
slunovrat, sv. Jan  

Narozeninové rituály.  



Vybavení dětí Podrobný soupis vybavení se nachází v dokumentu Vybavení. Děti do 
LK potřebují - vybavený batůžek, spacák, karimatku, kapsář s náhradním oblečením a 
přezůvky.  

Stravování Více v dokumentu “Doporučení ke stravování”. Rodiče podepisují souhlas 
se stylem stravování v LK (dokument Souhlas s ošetřením). S ohledem na rodiče, kteří 
dávají přednost zdravému stravování, prosíme rodiče, aby dětem nedávali do LK sladkosti 
z bílého cukru jako jsou bonbony, čokolády, lízátka, sušenky, apod.  

Spolupráce a komunikace s rodiči Rodiče jsou nedílnou součástí provozu LK. 
Komunikace funguje nejčastěji osobně či telefonicky. Přes sdílené dokumenty se plánují 
rozpisy účasti v LK či příprava svačin. Rodiče pomáhají na brigádách, během roku jsou 
dny a programy, kdy jsou rodiče vítáni. Pokud chce rodič své dítě doprovázet v LK, je 
potřeba se na tom dohodnout a respektovat pravidla a rituály, které LK má. Doporučená 
doba doprovázení nových dětí je prvních 14 dní. Může se ukázat, že dítě potřebuje více 
času, pak je to na individuální dohodě mezi rodiči a průvodci. Obě strany se snaží hledat 
cesty, jak nejlépe dítě v LK adaptovat a zároveň nenarušovat provoz LK.  

Vyřizování stížností Dvakrát do roka žádáme od rodičů zpětnou vazbu. Mimo zpětnou 
vazbu vyřizujeme případné stížnosti, doporučení či žádosti přes email, event. osobně na 
konci dne při předání dítěte.  

Hygienické podmínky V prostorách LK V Údolí je k dispozici teplá voda k mytí rukou. K 
dispozici je mýdlo a ručník. V rámci programu si děti příležitostně připravují oběd nebo 
svačiny. Nepoužívají se rizikové potraviny. Všichni průvodci mají zdravotní průkaz a jsou 
proškoleni v otázkách hygieny potravin v nezbytném rozsahu.  

Doporučení pro prevenci nakažení dítěte nemocemi, které jsou přenosné klíšťaty a 
bodavým hmyzem Rodičům je doporučeno chránit své děti před klíšťaty a bodavým 
hmyzem používáním repelentů. Průvodci v sezóně používají přírodní repelenty na bázi EO 
pro děti, jejichž rodiče si to přejí. Rodiče mohou své děti opatřit repelentem sami. Rodičům 
je doporučeno, aby své děti oblékali do dlouhých kalhot a také, aby své děti po každém 
pobytu v LK kontrolovali. Průvodci jsou povinni rodičům nahlásit výskyt klíštěte u dítěte a 
nebo kousnutí bodavým hmyzem. Rodiče souhlasí/nesouhlasí s okamžitým vyjmutím 
klíštěte průvodcem a podepisují v této otázce informovaný souhlas (dokument Souhlas s 
ošetřením). Rodiče, kteří s vyjmutím nesouhlasí, toto písemně potvrdí na začátku školního 
roku. Lékárnička obsahuje přípravky zmírňující následky kousnutí bodavým hmyzem a 
kleštičky na vyjmutí klíštěte.  

 



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, která dodržují děti  

1. být na dohled či doslech průvodce; 2. poprosit a poděkovat; 3. k ohni a kolem chodím 
čelem, klacky zůstávají v ohni; 4. říct NE / stop (když se mi něco nelíbí nebo to nechci); 
5. při práci se škrabkou, nožem či pilou sedím; 6. na procházce čekat na domluvených 
místech; 7. klacky na souboj jsou dlouhé jako paže a nikdy nemíří na obličej; 8. zastavit 
se a otočit, když průvodce volá mé jméno; 9. respekt k přírodě, lidem i věcem - neničím 
a neubližuji; 10. při přecházení silnice se rozhlédnu  

Dohody a to, co děti učíme 1. v lese nenechávat odpadky; 2. nelezeme na hromady 
dříví; 3. potřebu vykonávat na místě určeném průvodcem; 4. bez dovolení průvodce 
nejíst nic nalezeného v lese; 5. zkoumaných hub se nedotýkat rukou, pouze klacíkem; 
6. neodcházet s lidmi, které v lese potkáte (ani se známými)  
(dohody mohou být v průběh roku na základě událostí v LK spolu s dětmi doplněny)  

Průvodkyně Renáta Trčková, Jůlia Varholíková, Dominika Radechovská, Radka Volfová 
a pomáhají nám maminky Jana Rodr Šálková a Šárka Klicperová.  

Aktualizace provozního řádu dne 14. 4. 2020.  


