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PROVOZNÍ ŘÁD LESNÍHO KLUBÍKU EDEN 
Pravidla fungování platná od září 2020. 

 

 

Klubík Eden je malý kolektiv, který umožnuje utváření pravidel a programu společně s dětmi.  

Instruktoři jsou dítěti průvodci na jeho objevitelské cestě. Jsou schopni a ochotni zajímat se o aktuální 

životní situaci dítěte vnímat jí a porozumět a volit individualitu k případné nápravě stavu. Dospělý učí 

svým příkladem, je ochoten pomoci, vyslechnout, projevit soucit a nalézt společné řešení situace.  

Upřednostňujeme metody prožitkového učení a učení hrou, jež je založeno na přímých zážitcích 

dítěte a podporuje jeho potřebu zvídavosti a potřebu objevovat a získávat nové zkušenosti. Děti se u 

nás setkají s pozorováním, experimenty, nápodobou, exkurzemi, prací s příběhy a samozřejmě 

s velmi důležitou volnou hrou, aj.  

 

Provoz Klubíku Eden je během školního roku každou středu a čtvrtek od 8:00hod. do 16:30hod. O 

prázdninách dle MŠ a stejně tak o státních svátcích je zavřeno.  

Prázdniny a státní svátky v roce 2020 – 2021: 

Den české státnosti: 28.9.2020 

Den vzniku samostatného československého státu: 28.10.2020 

Podzimní prázdniny: 29.10. – 30.10.2020 

Den boje za svobodu a demokracii: 17.11.2020 

Vánoční prázdniny, Štědrý den, 1. a 2. svátek vánoční, Nový rok: 23.12. – 1.1.2021, 24.12 – 

26.12.2020, 1.1.2020 

Pololetní prázdniny: 29.1.2021 

Jarní prázdniny: 1.3. – 7.3.2021 

Velikonoční prázdniny, Velký pátek, Velikonoční pondělí: 1.4. – 5.4.2021, 2.4.2020, 5.4.2020 

Svátek práce: 1.5.2020 

Den vítězství: 8.5.2020 

Letní prázdniny: 1.7. – 31.8.2021 

Provoz Klubíku je během letních prázdnin pozastaven, zároveň Fitko Eden nabízí v této době 

nespočet příměstských táborů, které jsou pro děti vhodnou alternativou.  

Provoz Klubíku může být ze závažných důvodů omezen či přerušen i v jiném období než o 

prázdninách či státních svátcích.  

Instruktor přebírá odpovědnost za dítě okamžikem přímého osobního předání dítěte rodičem. Doba 

příchodu a předání dítěte je od 8:00hod. do 9:00hod. Předáním dítěte zpět rodiči, tj. v době od 

16:00hod. do 16:30hod., opět osobně, odpovědnost za dítě končí. Při slavnostech a společných 

akcích zodpovídají za děti rodiče. Při zpožděném vyzvednutí dítěte (tj. po 16:30hod.) se platí poplatek 

100Kč. Pokud si přeje rodič předat dítě jiné osobě, je potřeba písemného prohlášení a zároveň 

instruktorovi osobu předem představit. Po individuální domluvě je možné navštěvovat pouze jeden 

den v týdnu.  



Celodenní program bude uskutečňován ve vnitřních i venkovních prostorách Edenu a dále mimo toto 

prostranství. Instruktor nastavuje denní program při ranním kruhu společně s dětmi. Pokud je 

potřeba, může kdykoliv změnit činnost, prostor, rytmus dle počasí, aktuální situace, tempa dětí, 

apod., aby byl zajištěn plynulý a klidný tok dne.  

DENNÍ RITUÁL 

8:00 – 9:00 příchod, přípravy, volná hra 
9:00 – 9:30 přivítání se s dětmi (ranní kruh) 
9:30 – 10:00 svačina 
10:00 – 12:00 výprava 
12:00 – 12:30 oběd 
12:30 – 13:30 pohádkový rituál, odpočinek, klidové činnosti 
13:30 – 14:00 svačina 
14:00 – 16:00 aktivita (kroužek) dle počasí a přání dětí 
16:00 – 16:30 rozloučení se s dětmi, předávání 
Dopolední a odpolední program, tedy výprava a aktivita, mohou být prohozeny.    
 

Po obědě čteme pohádky a dodržujeme klidový režim. 

 

Během celodenního programu zajišťujeme dětem vyváženou stravu a to ve spolupráci s restaurací 

Pan Kejk. Součástí je pitní režim, 2 svačiny a oběd. Dítě nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň 

ochutnalo a naučilo se tak zdravému stravování. Individuální odchylky ve stravování jednotlivých dětí 

projedná rodič dítěte s instruktorem.  

 

Dítě, právně zastoupené rodičem, se podpisem přihlášky stává zároveň členem spolku s názvem SK 

Eden, z. s. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, 

osvětovou a vzdělávací činnost. Za členy v Klubíku Eden vystupuje 1 zástupce a to vedoucí Klubíku 

Eden. Dále viz Stanovy SK Eden, z.s. 

Rodiče se zavazují Klubíku řádně a včas platit kurzovné. Kurzovné je stanoveno na základě vybraného 

modelu docházky. Za 1 den v týdnu činí cena 1400Kč/měsíc. Za 2 dny v týdnu 2500Kč/měsíc. Částku 

posílejte vždy do konce měsíce na měsíc následující a to na účet číslo číslo 1000074434/7940, kdy do 

poznámky uveďte: Lesní klubík a jméno a příjmení dítěte.  

Klubík si vyhrazuje právo v souvislosti se změnou ekonomických podmínek upravit způsob a výši 

úhrady plateb pro následující období. Takové rozhodnutí je vždy projednáno s rodiči.  

V případě běžné nepřítomnosti dítěte se platby nevrací. V případě absence dítěte delší než jeden 

měsíc, je školné za dobu nepřítomnosti vráceno. Dojde-li k  přerušení provozu Klubíku z důvodu 

náhlých událostí, bude výše kurzovného adekvátně snížena.  

Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič SMS zprávou do 8:30hod. Příchod dítěte po delší 

nepřítomnosti (rekreace, nemoc, aj.) je třeba nahlásit den předem do 15hod.  

V případě odhlášení z Klubíku  učiňte tak minimálně 1 měsíc předem. 

 

Rodiči jsou povinni informovat písemně vedení o zdravotních, stravovacích a dalších omezeních 

dítěte a to před zahájením docházky a poté kdykoli nastane-li změna v uvedených údajích. Rodič 

odevzdá na začátku roku kopii kartičky zdravotní pojišťovny. 



Prosíme, abyste nechali dítě doma, pokud u něho zpozorujete některý z následujících symptomů: 

zvýšená teplota, kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě, zvracení, průjem, bolest v uchu, bolest 

v oblasti břicha, bolest při močení, vši, hnidy či jiné breberky, v rodině se vyskytlo nějaké infekční 

onemocnění, aj. Instruktor může dítě odmítnout převzít, pokud usoudí, že dítě není zdravé. Pokud se 

objeví příznaky onemocnění v době pobytu v Klubíku, budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni 

k vyzvednutí dítěte.  

Stane-li se úraz, pak instruktor tento zapíše do Knihy úrazů a při vyzvedávání dítěte informuje rodiče. 

Podpisem provozního řádu souhlasíte s poskytnutím první pomoci instruktorem. V akutních nebo 

vážných případech bude zavolána rychlá záchranná služba a rodiče budou okamžitě informováni. 

Úrazové pojištění dítěte uzavírají rodiče individuálně.  

Chráníme děti před klíšťaty a bodavým hmyzem. V době výskytu používají instruktoři repelent. Najde-

li instruktor přisáté klíště, je proškolen k jeho okamžitému vyjmutí, s čímž rodič podepsáním tohoto 

řádu souhlasí. Místo pak řádně vydezinfikuje, označí fixem a upozorní rodiče. Rychlé odhalení a 

odstranění klíštěte znamená zmenšení výskytu přenosu. V případě, že rodič s vyjmutím nesouhlasí, je 

potřeba toto písemně stvrdit při podání přihlášky.  

 

Zázemí Edenu budeme využívat nejen k aktivitám, ale také k hygieně, jako např. k vykonání potřeby 

na splachovacím WC. K dispozici je také umývárna. Během pobytu venku pomůže instruktor najít 

dítěti pro vykonání potřeby vhodné místo, které po sobě zajistí.  

 

V klubíku se dodržují pravidla s ohledem na bezpečnost. Rodiče by s nimi děti měli seznámit dopředu. 

Zároveň s dětmi tyto situace zažíváme a opakujeme si je v praxi, čímž si je lépe osvojí:  

- Děti neopouští samy areál Edenu. 

- Mimo areál musí být vždy na dohled instruktora a dodržovat čekací místa.  

- Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.  

- Neodcházet s jinými lidmi, ani se známými.  

- Ve městě, na silnici chodíme na jedné straně a ve skupině.  

- Na méně frekventovaných místech děti zastaví u krajnice, vidí-li blížící se auto. 

- K ohni jsou děti vždy čelem, neběhají.  

- K vodě se smí přiblížit jen v přítomnosti instruktora.  

- Nikdy nelézt na hranice dřeva.  

- S klacky zacházejí děti tak, aby neublížily jiným dětem, nesmí být nikdy v úrovni obličeje.  

- S kameny neházíme, pouze organizovaně.  

- Práci s nožem a podobným náčiním musí vždy dohlížet instruktor. 

- Děti smí jíst byliny poté, co si ověří s instruktorem, že jsou jedlé.  

- Chce-li dítě lézt na strom, zeptá se instruktora (ten vyhodnotí zdraví stromu a bezpečnost 

dítěte). 

- Do bazénu používat vždy ochranné plavací pomůcky. 

- Vyprodukujeme-li v přírodě odpad, bereme ho vždy s sebou.  

Další pravidla děti vytvářejí s instruktorkami průběžně a vycházejí z konkrétních situací.  

 

V našem klubíku se řídíme pravidlem lesních školek „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné 

oblečení.“ Prosíme proto rodiče, aby tuto zásadu měli na paměti. Pro konzultaci při výběru vhodného 

oblečení jsme rádi k dispozici. 



Děti budou určitě potřebovat: 

- Batoh s upravitelnou délkou popruhů a zejména s prsním popruhem, aby nepadal z ramen 
(nejlépe s pláštěnkou přes batoh) 

- Termoska, krabička na svačinu, lžička 

- Podložka na sezení v přírodě 

- Papírové kapesníky 

- Nepromokavé oblečení, pláštěnka 

- Holinky 

- Náhradní oblečení (dle sezony, ponožek a rukavic více) 

- Plavky, rukávky, ručník 

- Polštářek a dečku k odpočinku 

- V případě potřeby používáme sluneční ochranu a repelent. Používáte-li speciální značku, je 
potřeba výrobkem dítě vybavit.  

Prosíme rodiče, aby pravidelně kontrolovali obsah batůžků, doplňovali náhradní oblečení apod. 

 

Instruktoři udržují pravidelný kontakt s rodiči. Běžné provozní věci se řeší při převzetí dětí. Po 

předchozí domluvě je možné sjednat osobní schůzku. Instruktor má u sebe mobilní telefon, který je 

však k dispozici pouze v nutných případech. Bude-li instruktor řešit nějaké složitější záležitosti 

telefonicky, nemůže se pak dostatečně věnovat vašim dětem.  

 

Pokud by se konal nějaký výjezd a místo předání by se změnilo, rodiče budou včas informováni.  

 

Rodič prohlašuje, že se před podáním přihlášky seznámil s provozním řádem Klubíku Eden a bude ho 

dodržovat. Klubík si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.   

 

 

 

V........................... dne.........................    ............................................................. 

         podpis zákonného zástupce 

 


