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LETNÍ PROVOZNÍ ŘÁD 2022
Lesní mateřský klubu MEZI STROMY
1 ÚVOD
Provozní řád Lesního mateřského klubu MEZI STROMY (dále jen LMK) upřesňuje kompetence všech
zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává informace o fungování klubu.
2 PROVOZNÍ INFORMACE
Provozovatel: Spolek zapsaný MEZI STROMY (dále jen spolek) ve spolupráci se Střediskem ekologické
výchovy Lesů hl. m. Prahy.
Spolek zapsaný MEZI STROMY, sídlo: Hrudičkova 2098, Praha 4, IČ 228 50 775,
tel.: 604 570 080, 737 130 955
Počet a věk dětí: 15 dětí ve věku 3 – 6 let (starší děti dle domluvy)
Provozní doba: po – pá: 8.00 –16.00 hod.
Zázemí LMK: dřevěný srub Gizela na okraji Milíčovského lesa nedaleko Milíčovského rybníka. Zázemí
klubu je užíváno výhradně při velké nepřízni počasí, pro každodenní odpočinek po obědě nebo činnosti,
které vyžadují interiér. Srub je vytápěn kamny. Tekoucí voda je zajištěna barely s výpustí, do kterých je
pravidelně dovážena pitná voda. Klub využívá kompostovací toaletu na pozemku.
3 PŘEDÁVÁNÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ A ODHLÁŠENÍ DÍTĚTE
3.1 Předávání dítěte
Rodiče předávají dítě od 8.00 do 8.45 hod.
3.1.1 Pokud nejsou rodiče předem informováni jinak (společné výlety, kulturní akce apod.), předávají dítě
v zázemí LMK, tj. u srubu. LMK přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte lektorovi, tj.
podáním ruky rodiči.
3.1.2 Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či takového
stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LMK.
3.1.3 Provozovatel nezodpovídá za dítě, které mu nebylo osobně předáno rodičem či osobou zmocněnou
rodičem, která je uvedena v Přihlášce.
3.1.4 Při vyzvedávání dítěte rodičem (nebo jinou pověřenou osobou) končí odpovědnost LMK a lektora
opětovným podáním ruky.
3.1.5 Rodič při předávání dítěte informuje lektora o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte
(např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).
3.1.6 Rodič předává zdravé dítě (viz odstavec 5.8 Informace o zdravotním stavu dítěte), dostatečně
vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz odstavec 5.9 Vybavení dětí). Při
nedodržení této povinnosti má provozovatel právo nepřijmout dítě do denního programu.
3.1.7 Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LMK.
3.1.8 Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí programu.
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3.2 Vyzvedávání dítěte
3.2.1 Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči (osobami uvedenými v Přihlášce) je mezi 15.30 – 16.00 hod.
3.2.2 Pokud bude dítě vyzvedávat jiná osoba než rodič, je třeba, aby tato osoba předložila rodičem
podepsané písemné potvrzení.
3.2.3 Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná. Rodiče jsou informováni o závažných událostech
z průběhu dne v klubu (úrazy, hádky, vyjmutí klíštěte), týkajících se jejich dítěte.
3.2.4 V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnutí dítěte bez
možnosti situaci řešit vlastními silami lektorů, musí být, po předchozím oznámení rodičům, dítě
vyzvednuto dříve.
3.3 Omlouvání dítěte
3.3.1 V případě nepředpokládané absence dítěte v LMK, např. z důvodů onemocnění či z obdobných
vážných důvodů, je třeba dítě omluvit nejpozději do 8.30 hod. příslušného dne telefonicky na tel.:
604 570 080 (pí. Slavíčková) nebo 737 130 955 (pí. Šrámková).
4 PRÁVA A POVINNOSTI
4.1 Povinnosti a práva provozovatele
4.1.1 Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči o děti.
4.1.2 Provozovatel informuje rodiče o nehodách a úrazech dítěte, změnách v Provozním řádu.
4.1.3 Provozovatel poskytne v případě potřeby první pomoc dítěti. Rodič podpisem Přihlášky souhlasí
s poskytnutím první pomoci jeho dítěti provozovatelem. Provozovatel na vyžádání prokáže
způsobilost k poskytování první pomoci dokladem o školení.
4.1.4 Provozovatel má právo ukončit docházku dítěte do klubu v případě, že:
 rodiče opakovaně nedodržují Provozní řád (např. čas přijímání a odevzdávání dítěte),
 rodiče opakovaně nezajišťují vybavení dítěte ustanovené v Provozním řádu,
 je dítě nezpůsobilé k návštěvě LMK,
 jsou u dítěte zjištěny speciální potřeby (viz bod 5.8.5).
4.2 Povinnosti a práva rodičů
4.2.1 Rodiče jsou povinni písemně informovat provozovatele o zdravotních, stravovacích a dalších
omezeních dítěte a to před zahájením docházky, a poté kdykoli nastane změna v uvedených
údajích, bez zbytečného prodlení.
4.2.2 Rodič se stává členem spolku a jako takový, je povinen uhradit členský příspěvek na nezbytně nutný
rozvoj spolku, a to nejpozději do 31. května 2022. Výše členského příspěvku je stanovena na
2 250,- Kč/týden.
4.2.3 Rodiče jsou povinni, bez zbytečného prodlení, informovat provozovatele o významných změnách
v životě dítěte, které jsou podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nejsou
poskytovány třetí osobě (viz 6.1).
4.2.4 Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Rodiče se řídí doporučeným
vybavením dítěte, uvedeném v Provozním řádu LMK.
4.2.5 Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do klubu žádné hračky, s výjimkou „mazlíka“ na spaní, kterého si děti
nechají ve srubu, a mohou si ho vzít na polední klid. Hračka by měla být měkká a nevydávat žádné
zvuky.
4.2.6 Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do LMK sladkosti a cennosti.
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5 CHOD LMK
5.1 Provoz a program LMK
5.1.1 Rodiče jsou povinni respektovat provozní dobu LMK.
5.1.2 LMK v době letních prázdnin funguje v omezeném provozu. Termíny provozu Léta MEZI STROMY
2022 jsou: 11. – 15. 7. a 15. - 19. 8.
5.1.3 Rodiče souhlasí s účastí dítěte na programu ve volné přírodě za každého počasí a v prostorách LMK.
5.2 Pravidla pobytu v zázemí klubu
Pravidla v zázemí klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu klubu.
 Do klubu děti nenosí hračky – v klubu jsou k dispozici knížky, pomůcky, přírodní materiál, výtvarné
potřeby, které rozvíjí dětskou tvořivost. V lese je též dostatek materiálu k hraní i k rozvoji všech
dovedností.
 Do klubu děti nenosí sladkosti a cenné věci.
 V zázemí se přezouváme a na karimatky šlapeme jen bez bot.
 Ve srubu chodíme pomalu a chováme se tiše.
 Dáváme pozor na horká kamna.
 Věci v zázemí mají své místo, po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
 Jíme vsedě u stolečku.
 Na židličky a stolečky nestoupáme.
 Udržujeme pořádek.
 Ohniště je posvátné, nešlapeme do něj a neskáčeme po kamenech, které ho ohraničují (i když v
něm zrovna nehoří oheň).
O plném znění pravidel jsou rodiče jsou informováni prostřednictvím nástěnky v zázemí klubu.
5.3 Pravidla lesa
Pro zachování bezpečnosti a bezproblémového fungování skupiny jsou dětem pravidelně připomínána
pravidla lesa.
 V lese se snažíme chovat tiše.
 Odpadky odhazujeme pouze do koše, popřípadě si je odnášíme s sebou.
 Živé tvory, kteří přímo neohrožují náš život nebo zdraví, necháváme naživu.
 Chováme se ohleduplně ke všem formám života – stromům, mechovým porostům, květinám
apod.
 Zůstáváme na dohled dospělého.
 Je-li na nás voláno jménem, vždy odpovíme.
 Při cestě lesem čekáme na předem domluvených místech.
 Pokud máme chuť sníst nějaké lesní plody, poradíme se nejdřív s dospělákem – průvodcem.
 Při hře s klackem dáváme pozor, abychom neohrozili ostatní.
 Houby zkoumáme jen pohledem.
 V lese se držíme pouze dospělých průvodců a kamarádů, se kterými jsme do lesa přišli.
 Na stromy lezeme jen po předchozí domluvě, po jednom, a to do takové výšky, aby nám
dohlížející dospělý dosáhl na kotník.
5.4 Rytmus LMK
Denní časový rozvrh
8.00 – 8.45 příchod dětí, samostatné aktivity dětí
8.45 – 9.00 ranní kruh (přivítání, sdílení)
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9.00 – 11.30 pobyt v přírodě - řízená činnost (poznávací, pohybová, tvořivá - organizovaná lektory),
spontánní činnost, svačina
11.30 – 11.45 návrat, osobní hygiena
11.45 – 12.00 příprava na oběd
12.00 – 12.30 společná průpověď a oběd
12.30 – 13.00 úklid po obědě, příprava na odpočinek
13.00 – 13.45 odpočinek – čtení nebo vyprávění pohádky
13.45 – 14.00 odchod ze srubu, příprava na odpolední aktivity
14.00 – 15.30 pobyt v přírodě/odpolední program
15.30 – 16.00 vyzvedávání dětí
5.5 Pracovníci klubu
Skupina dětí bude vždy doprovázena 2 lektory. Lektoři při práci s dětmi využívají komunikačních
dovedností, vedoucích k budování vzájemného respektu a partnerství (využití metody „Respektovat a být
respektován“). U dětí tak dochází k samostatnosti, zodpovědnosti a posilování zdravé sebedůvěry.
Pomáhají dětem řešit konflikty nenásilně, vyjadřováním jejich pocitů. Nepodporují soutěživost, nehodnotí,
ale poukazují na to, že každý má své kvality někde jinde.
5.6 Spolupráce a komunikace s rodiči
5.6.1 Rodiče mají právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu. Mají právo konzultovat výchovné
i jiné problémy svého dítěte s lektory.
5.6.2 Záležitosti spadající do kompetence lektora řeší rodiče s lektory. S ostatními záležitostmi se rodiče
obrací na vedení LMK.
5.7 Stravování a pitný režim
5.7.1 Oběd, svačiny a nápoje zajišťují rodiče: do batůžku je třeba sbalit termosku s pitím a dopolední,
popř. také odpolední svačinu. Oběd odevzdávají lektorům v zázemí.
5.7.2 Pro doplnění a zajištění pitného režimu je v zázemí k dispozici zásoba balené pramenité vody.
5.8 Informace o zdravotním stavu dítěte
5.8.1 Rodič je povinen informovat lektora o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (alergie,
dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj
zpozorujete některý z těchto symptomů:
 zvýšená teplota
 kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
 bolest v uchu
 bolest v oblasti břicha
 bolest při močení
 vši
 v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.)
5.8.2 Lektor může odmítnout dítě do LMK přijmout, pokud usoudí, že dítě není zdravé (teplota, silný
kašel či zánětlivá rýma apod.).
5.8.3 Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LMK (teplota, zvracení, bolesti břicha
apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech
bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Lektoři
jsou proškoleni v poskytování první pomoci.
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Rodiče jsou informováni o tom, že vzhledem k charakteru navštěvovaného zařízení je zvýšené
riziko onemocnění lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou - nemocemi přenášenými
klíštětem, popřípadě jiným bodavým hmyzem. V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně
odstraněno a ranka ošetřena lektorem. Pokud si rodiče nepřejí klíště u dítěte odstranit, uvedou
to v dokumentu Informace o zdravotním stavu dítěte. Rodiče jsou povinni informovat LMK
o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem, potraviny či léky.
LMK není personálně ani prostorově vybaveno pro děti se speciálními potřebami (porucha učení,
chování apod.).

5.9 Vybavení dětí
Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení
odpovídající aktuálnímu počasí s ohledem na možnou změnu počasí během dne.
Doporučené vybavení dětí:
 batoh s upravitelnými popruhy a hrudním pásem – měl by být tak velký, aby se do něj vešla
svačina, termoska s pitím, pláštěnka, popř. pytlík nebo krabička na „poklady“
 prodyšné oblečení - cibulovitě vrstvené dle počasí, nejlépe z přírodních materiálů (zejména kvůli
pocení), kšiltovka či klobouček, větrovka do batohu
 při deštivém počasí - nepromokavé kalhoty a bunda (např. Lidl, Tchibo, Kik…) popř. pláštěnka,
holínky
 kotníkové boty (nejlépe s membránou), při velmi teplém počasí sandále s plnou špičkou
V zázemí:
 plátěný pytel (taška) s náhradním svrchním i spodním oblečením, holínky
 přezůvky
 spacák (popř. deka)
Vše řádně označené jménem!
6 DALŠÍ USTANOVENÍ
6.1 Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v Souhlasu s užitím osobních údajů pro
vnitřní potřeby provozovatele v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo ke zrušení programu v případě nedostatečně naplněné kapacity,
popřípadě z důvodu rozhodnutí vyšší moci. Tuto změnu je povinen neprodleně oznámit všem
zainteresovaným. V takovém případě bude uhrazený členský příspěvek vrácen v plné výši.
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