STROM
ŽIVOTAlesníklub
Letohrad
Provoznířád
1.
ÚVOD
Provozní řád Strom života lesní klub Letohrad (dále jen lesní klub) nabízí přehled a
informace o provozu klubu. Upravuje kompetence pracovníků, zákonných zástupců dětí a
dětí
a
je
součástísmlouvymezizákonnýmzástupcemdítětealesnímklubem.
Lesní klub zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku ve spolupráci s rodinou.
Klade
důraznaochranuživotníhoprostředíapodporuzdravéhoživotníhostylu.
1.1
Kontaktníinformace
zřizovatel:
Letohradskésoukromégymnázium,o.p.s.
IČO:
25257340
adresa:
Václavskénáměstí1,56151,Letohrad
bankovní
spojení:107-7084890267/0100
zázemí
lesníhoklubu:zahradnídomekč.p.2,Letohrad,
email:
lesniklub@lgs.cz
web:
www.lesniklub.lsg.cz
Mobilní
telefon:721166190(V.Peteráčová)
Koordinátorka:Mgr.VeronikaPeteráčová

2.
PROVOZNÍINFORMACE
2.1
Provoznípodmínky
Provozní
dobaLKjeodpondělídopátkuod7:30do12:00hodaodpoledne
od
13:00
do
16:00hod.Od12:00–13:00hodjeprovoznípauza.
Dle možností lesního klubu a na základě poptávky zákonných zástupců dětí může být
provozní
dobaupravována,zvláštěvranníchhodinách.
Provoz lesního klubu je celoroční, s ohledem na školní prázdniny. Lesní klub nezajišťuje
péči
v
doběvíkendůastátníchsvátků.
Od 16. června 2014 je zázemím Lesního klubu Zahradní domek v Zámeckém parku,
který
se
nacházívblízkosticentraměstaLetohrad.
K dispozici máme zrekonstruovaný byt se dvěmi obytnými, vytápěnými místnosmi,
kuchyní s jídelnou, koupelnou i toaletou, nevytápěnou místností (dílničkou). V zázemí
jsou uloženy výukové a pracovní pomůcky, náhradní oblečení, děti se zde stravují a po
obědě odpočívají. Na tomto místě také probíhá předávání a vyzvedávání dětí. V případě
výletu či jiné akce se může místo předávání dětí změnit. O tomto budou zákonní
zástupci dítěte informováni osobně nebo e-mailem minimálně 24 hodin dopředu. V
případě dlouhodobé změny bude informace též vyvěšena na webových stránkách, na
nástěnce
v
zázemílesníhoklubu.
Účastí
dítětevLesnímklubuneztrácízákonnýzástupcenároknarodičovskýpříspěvek.

Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) předávají dítě pedagogovi v lesním klubu
dle pravidel stanovených v tomto provozním řádu. V rámci aktivit mohou být v programu
výlety, které mohou znamenat sraz na jiném místě. Při výletech mimo město mohou
rodiče organizovat spolujízdy. Úhrady jízdného a vstupného na kulturní a ostatní akce
hradí
rodiče
dětí,kteréseakcíúčastní.
Kapacita skupiny v lesním klubu je 15 dětí na den. Pokud zájem převažuje kapacitu
lesního klubu, vede zřizovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle
volných
kapacitakritériípřijetí.
2.2
Přijetí
dítěte
Na přijetí dítěte do lesního klubu není právní nárok. O přijetí dítěte rozhodují členové.
Rozhodujícímiobecnýmifaktoryjsou:
●
Zralost dítěte pro předškolní docházku – samoobslužnost při jídle a oblékání,
používání
plenmaximálněnaspaní,
schopnostujítminimálně1km
●
Děti
vevěkovémrozmezí3–7let
●
Datumpřijetípřihlášky–dřívějšídatumpřihláškymápřednost
●
Sourozenci–majípřednost
●
Seznamčekatelů–náhradnícimajípřednost
●
Denní
kapacita–tzn.denníobsazenost,max.15dětí
●
Zdravotnístavdítěte
●
Děti
scelotýdennídocházkou
2.3
Zápis
dítěte
Zápis dětí do Lesního klubu probíhá průběžně během roku dle denních kapacitních
možností. Kapacita skupiny na den je maximálně 15 dětí. Při větším zájmu převyšující
kapacitu vedeme seznam čekatelů, kteří budou přijímání podle volných kapacit a kriterií
přijetí
(viz.
předešlákapitola2.2).
Před zápisem dítěte doporučujeme Lesní klub navštívit a osobně se seznámit
s prostředím, zázemím a pracovníky. Zákonný zástupce dítěte má povinnost se seznámit
s Provozním řádem, platbami za docházku dítěte podle jednotlivých modelů docházky
a též má možnost vyjádřit své připomínky a přání osobně hlavnímu pedagogovi
nebo
prostřednictvíme-mailu.
Jak
sepřihlásit:
Přihláška

Přihlášení
dítětejemožnýemailem:lesniklub@lsg.cz
Pro přihlášení zákonný zástupce dostane (nebo si vytiskne přes web) tištěnou přihlášku
a
zdravotní
dotazníkavšeodevzdápedagogovinejpozdějivdennástupu.
Zákonný zástupce v přihlášce označí dny v týdnu, které bude dítě pravidelně docházet
do Lesního klubu. Tyto dny je nutné prokonzultovat s hlavními pedagogy LK před
nástupem do LK. LK si vyhrazuje právo, po domluvě s rodičem, přesunout docházku
dítěte
na
jinýden.

Pokud
je
dítěpřijato,zákonnémuzástupcidítětejsoupředánynásledujícídokumenty:
Smlouva o péči o dítě 2X (jedna kopie zůstává v LK), provozní řád, Informace pro rodičeseznam
doporučenícosseboudoLK.
Před nástupem dítěte nabízíme individuální konzultaci cca 1hod se zákonnými zástupci
dítěte a pracovníků Lesního klubu, pro vzájemné seznámení a zodpovězení případných
dotazů. Na setkání se můžeme více popovídat o zvycích v rodině, o nadání a talentech
dítěte
a
jehovýznamnýchudálostechvživotě.

2.4
Nástup
doLesníhoklubu
Nástup je možný jen po předchozí domluvě s hlavním pedagogem, či koordinátorem
projektu. Informace o doporučeném vybavení dítěte do klubu je součástí tohoto
Provozního
řádu.

3.
FINANCE
3.1
Finančnípříspěveknačinnost
klubu:
Příspěvek
zahrnujeipojištěnídítěte.
POZOR:
NEZAHRNUJESTRAVNÉ.
Za
docházkudítětepřispívajízákonnízástupcidlepočtuzvolenýchprogramů–dní.
Měsíční
členskýpříspěvekčiníza:
Počet
dnívtýdnu

Celodenníprogram
7:30–16:00sprovoznípauzou
12-13hod

Dopoledníprogram
8:30–12:00

5
dní

3800,00Kč

2600,00Kč

4
dny

3300,00Kč

2200,00Kč

3
dny

2800,00Kč

1600,00Kč

2
dny

2000,00Kč

1200,00Kč

POZOR PŘÍPLATEK ZA VÝUKU AJ (cena není zahrnuta v příspěvcích výše v tabulce
napsaných)
Každé
úterý
probíhávýukaAJ-EnglishdaysLISOUKOHLI:
výuka probíhá 8:00-12:00, 13:00-15:00, příplatek je za jeden den 100,- Kč, tedy měsíčně
dle
počtů
týdnů.Přizapsanídítěte,
rodičsouhlasísvýukouAJkaždéúterý.
Polední
pauzanaobědod12:00–13:00hod.
Rodičům bude oznámena výše příspěvku dle vybraného modelu docházky. Příspěvek na
výuku AJ bude stanoven po měsících na celý školní rok. Příspěvek je nutné uhradit
nejpozději
do10.dnepříslušnéhoměsícenástupudítětedoLesníhoklubu.
Platba bude probíhat bankovním převodem na č.ú. 107-7084890267/0100 VS: datum
narození,
roknarozeníveformátu
např.2.května2017,VS:020517

3.2
Financováníkulturníchakcí–jízdnéavstupné
Úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce hradí zákonní zástupci dítěte, dětí,
kteří se akce účastní. Výši této částky sdělí pracovník Lesního klubu zákonnému zástupci
dítěte min. 24 hodin předem a ten finanční obnos předá pracovníkovi Lesního klubu
ráno
při
předávánídítěte.

3.3
Dary
a
sponzorováníStromuživotaLesníhoklubuLetohrad
Lesní klub přijímá finanční i věcné dary určené pro provoz. Finanční částky můžete
poukázat na účet č.ú 107-7084890267/0100 nebo předat věcný dar či hotovost do rukou
pracovníka
Lesníhoklubu.
Potvrzení
o
daru:
Po obdržení daru vystavíme a následně předáme nebo zašleme dárci příjmový pokladní
doklad. U darů do pěti tisíc se bude jednat o potvrzení o přijatém daru a u daru nad pět
tisíc bude s dárcem sepsána darovací smlouva. Potvrzení o přijatém daru nebo darovací
smlouva
sloužíjakoúčetnídoklad.
Sponzory Lesního klubu uvedeme po vzájemné dohodě se sponzorem na našich webových
stránkách.

4.
PŘEDÁVÁNÍDÍTĚTE,VYZVEDÁVÁNÍ,
OMLOUVÁNÍ
4.1
Předávánídítěte
Zákonní zástupci dítěte předávají dítě ráno v rozmezí od 7:30 do 8:30 hod (platí pro děti
docházejících na celodenní provoz). Děti docházejících na půldenní provoz jsou
předávány
v8:30hod.
Předávání dětí probíhá v zázemí Lesního klubu, v Zahradním domku v letohradském
Zámeckém
parku.
V případě společných výletů či jiných kulturních akcí se může místo předání změnit.
O
tomto
budouzákonnízástupcidítětevčasinformováni,nejpozději24hodinpředem.
Lesní klub přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pracovníkovi
a zapsáním dítěte do Třídní knihy s podpisem zákonného zástupce dítěte nebo jím
zmocněné
osobyuvedenévPřihlášcedítěte.
Dochvilnost při předávání dětí je velmi důležitá pro zajištění programu a provozu
Lesního klubu. Pokud zákonný zástupce dítěte bez omluvy nedodrží začátek programu,
nebude
dítěprodanýdenpřijato.Zataktopromarněnýdennenímožnánáhrada.
Pokud v rodině nastanou situace, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu
dítěte, zákonný zástupce dítěte o tom informuje pracovníka Lesního klubu při předávání
dítěte
–
např.dítěponemoci,závažnéokolnostivrodiněapod.
Zákonný zástupce dítěte předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí
a
potřeby
dítěte(vizkap.5.6Vybavenídětí).

4.2
Vyzvedávánídítěte
Zákonný
zástupcedítětesidítěvyzvedávávzázemíLesníhoklubuvrozmezí
od
11:45
–
12:00hod.–dítěodcházípodopolednímprogramu
od
15:30
-
16:00hod.–dítěodcházípoodpolednímprogramunebodleindividuální
domluvy.
Vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem je nutné opět stvrdit podpisem do Třídní knihy,
odpovědnostLesníhoklubuzadítětímtokončí.
Pokud není vybavení dítěte dostatečné a dítěti hrozí prochladnutí nebo promočení,
popřípadě se zhorší zdravotní stav dítěte tak, že pedagog nemůže řešit situaci vlastními
silami, informuje telefonicky zákonného zástupce dítěte. Ten je povinen si dítě
vyzvednout
dříve.
Zákonný
zástupcedítětesámkontrolujestavoblečeníveskříňcedítěteprodalšídny
a případně je doplňuje. Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne
v
lesním
klubutýkajícíchsejejichdítěte.
4.3
Omluvyanáhrady
Nepřítomnost dítěte v lesním klubu je třeba omluvit nejpozději do 18 hodin předešlého
dne (telefonicky nebo formou SMS na číslo 739 887 104) v případě, že za daný den bude
zákonný
zástupcedítětepožadovatnáhradu.

5.
CHOD
LESNÍHOKLUBU
5.1
Rytmus
dne
7:30
–
8:30

příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí, společná
přípravaobědu,pracovníčinnosti(vziměnapř.rovnánídřeva)
8:30
–
9:00
přivítánísevranním
kruhu(pozdraveníaseznámenísesdenním
programem,počasímaročnídobou)
8:45
–
11:00
odchoddopřírody,,svačinavpřírodě,dopolední
program:
výtvarné
a
pracovníčinnostispomocípřírodníchmateriálů,
dramatizace
příběhů,
zpěvatanec,volnáhra
11:30
–
12:00 návrat do zázemí Lesního klubu, předávání dětí rodičům dopolední
skupiny
12:00
–
13:00polednípauza:prostornasoukromýoběd(mimoprovoznídobuLesníhoklubu)
13:00
–
14:00 Pohádkovýskřítek,poledníodpočinekčispánekneboklidovéčinnosti
proděti,kterénechtějíspát
14:00
–
15:00 přípravasvačiny,svačinaaúklid
15:00
–
16:00odpoledníprogramvpřírodě:výtvarnéapracovníčinnostispomocí
přírodních materiálů, dramatizace příběhů, zpěv a tanec, vyzvedávání
dětí.
Výuka
vycházízpřirozenéhorytmuroku.Dětipozorujízměnyvpříroděspojené
s koloběhem ročních období. Pedagogická koncepce je tvořena tak, aby děti každý měsíc

prožívaly tématicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit a
tvoření
v
souladusrytmemroku,lidovýmitradicemiasvátky.
5.2
Stravování
Dopolední svačinu zajišťují rodiče. Do batůžku na dopolední program v lese je třeba
sbalit dopolední svačinu a láhev s pitím, jak je dítě zvyklé. Zásadně nedoporučujeme
sladkosti a cukrovinky. Jídlo ke svačině je třeba vhodně zabalit (např. do svačinové
krabičky) popřípadě ho zbavit zbytečných obalů, aby se minimalizoval odpad, který děti
musí
nést
z
lesanazpátek.
Oběd je zajišťován jako soukromá aktivita rodičů. Strava je připravována podle zásad
zdravého a plnohodnotného stravování pro děti daného věku. Pravidlem je teplá polévka
a
druhý
chod.
V
této
době
budetaképřipravenaodpolednísvačinaproděti.
Před
svačinouiobědemsidětiumyjírucemýdlemvteplévoděautřousedoručníku.
Pitný
režim
Na pitný režim dohlíží pedagog. Děti si nosí svoje nápoje z domova. Do lesa pedagog
nese
lahev
vodynebotermoskusteplýmnápojem(vzimnímobdobí).
5.3
PracovníciLesníhoklubu
O skupinu čítající více než 5 dětí se starají minimálně dva pracovníci. Na speciální akce
Lesního klubu (čtvrtletní slavnosti, Den dětí, apod.) se mohou programu účastnit též
dobrovolníci
čirodiče.
Pracovníci mají zkušenosti z oblasti předškolní výchovy dětí a zajímají se o problematiku
lesních mateřských škol. Při práci s dětmi uplatňujeme pedagogické zásady Respektovat
a být respektován, prvky Montessori pedagogiky, Waldorfské pedagogiky, ekologické
výchovy
a
volnéhry.
Pracovníci
LesníhoklubumajíkurzPrvnípomoci.Pracovnícisedálevzdělávají
a
pracují
na
svémosobnímrozvoji.
Další
informaceonašichpracovnícíchnaleznetenanašichwebovýchstránkách.
Lesní klub má vypracovanou pedagogickou koncepci na základě Rámcového vzdělávacího
programu.
5.4
Spolupráceakomunikacesezákonnýmzástupcem
Chod Lesního klubu by se neobešel bez spolupráce s rodiči. Komunitní způsob fungování
Lesního klubu je nedílnou součástí jeho udržitelnosti a zároveň spolupráce a dobré
vztahy s rodiči vytvářejí kladné prostředí pro výchovu dětí. Dobré vztahy mezi pedagogy
a rodiči jsou vystavěny na základě společné spolupráce a možnosti společných prožitků
(společné
budováníazvelebováníklubu,rodičovskéschůzkyatd.).
Rodič dítěte má právo projevit jakékoli připomínky k chodu Lesního klubu a konzultovat
výchovné
i
jinéproblémysvéhodítětespracovníky.
Uvítáme, pokud zákonný zástupce dítěte svými náměty a nápady přispěje k obohacení
našeho
programu.
Zákonní zástupci dětí jsou pravidelně informováni o dění v Lesním klubu e-mailem,
informacemivyvěšenýminanašíwebovéstránceneboformourodičovskéschůzky.
Zákonní zástupci dětí se mohou podílet na chodu Lesního klubu svými podněty, pomocí
s přípravami na slavnostech, organizací spolujízd (např. odvoz dětí na různé akce),

materiální
výpomocíapod.
Rodičovskáschůzka

Pozvánku s programem rodičovské schůzky rozesíláme nejpozději týden před konáním
schůzky e-mailem a je též vyvěšena na nástěnce v zázemí Lesního klubu i na webových
stránkách. Každý může do předem stanovené doby doplnit svá témata a připomínky
programu
schůzky.
Zákonným zástupcům dětí je doporučováno se pravidelných setkání zúčastnit z důvodu
zajištění oboustranné informovanosti a spokojenosti. Rodičovské schůzky se konají
jednou
za
půlroku.
Čtvrtletníslavnost

V návaznosti na rodičovskou schůzku se v každém ročním období koná společná slavnost,
kde děti seznamují zákonní zástupci dítěte s vlastní prací v klubu za dané období.
Vychází
z
přírodníchcyklů,lidovýchtradicasvátků.

5.5
Informaceozdravotnímstavudítěte
Naši pracovníci při práci s dětmi vychází z Informací o zdravotním stavu dítěte,
které
zákonnýzástupcedítěteodevzdáváspolečněspřihláškou.
Zákonný zástupce dítěte je povinen podat informace o zdravotním stavu dítěte,
jeho alergiích (na jídlo, na bodnutí hmyzem apod.), užívaných lécích, dávkování léků
či o okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti
v
rodině).
Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete příznaky infekčního
onemocnění, nachlazení či nemoci zejména 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),bolestvuchu,bolestvoblastibřicha,bolestpřimočení,vši.
Pracovníci Lesního klubu mohou odmítnout dítě přijmout, pokud usoudí, že dítě není
zdravé
(teplota,silnýkašelčizánětlivárýmaapod.).
Pokud se objeví příznaky jakéhokoliv onemocnění během pobytu v Lesním klubu, bude
zákonný zástupce dítěte telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte. V akutních
případech bude zavolána rychlá záchranná služba a zákonný zástupce dítěte bude
okamžitě
telefonickyinformován.
Zákonný zástupce dítěte je při předávání dítěte informováni o závažných událostech
z průběhu dne (úrazy, vyjmutí klíštěte, hádky) týkajících se jeho dítěte. Všechny tyto
události
jsoutakézaznamenánydoTřídníknihy.

5.6
Vybavenídětí
Pro pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení
odpovídající aktuálnímu počasí. Toto vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje zákonný
zástupce
dítěte.

Dítě
přicházídoklubuoblečenédopřírodyvrámciobdobí.Pokudzákonnýzástupce
dítě
svléknete
z
vrchníchvrstev,viditelnějepověsínavěšáček.Gumákytaktéžmusíbýt
viditelně
připravenynasvémmístě.Ovšemsdítětemmluví(kdevěcimá,cosidnes
vezme
na
sebe).
Do
batůžku
patří:podepsanýbatůžeksupravitelnoudélkoupopruhůasprsním
popruhem.
Tentobatůžeksinosídítěsseboudopřírody,protohozbytečně
nepřeplňujte.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pokrývkuhlavyzakaždéhopočasí,
náhradníponožky,mladšímdětemioblečenívpřípaděnehody,
papírovékapesníky,
nepromokavoubundu(pláštěnku),
láhev
napití,vziměmenšítermosku,
svačinuvpevnékrabičce,
sáček
napoklady,
škrabku,
v
zimětermopolštářekarukavice.

Svačina:

pestrou:např.pečivo,sušenéičerstvéovoce,zabalenétak,abysedítě
mohlo
samoobsloužit.Nedoporučujemesladkésvačinyjakočokolády,sušenky,děti
po
nich
majíbrzyhlad.Můžoubýti
kaše,buchty.Vziměnedoporučujemepotraviny,
které
ochlazujínapř.jogurt,citrusovéplody.Doporučujemeneslazenénápoje,děti
po
nich
majížízeň.
Do
zázemí:
● teplé
přezůvkydodomečku(crocskyapantoflene),
● spací pytel a polštářek, popřípadě stačí jen vložka do spacáku. Mazlíka
na
spaní,
● min. 2x náhradní oblečení (ponožky, spodní prádlo, tričko, kalhoty a svetr)
pro
případpromočeníčipočůrání,
● prodyšnéavoděodolnésvrchníoblečení,
● gumáky,
● náhradníklobouk/čepice,rukavice,boty,
● papírovékapesníky.
Oblečení
v
letnímobdobí
● plné boty, za deště a bláta holínky. Sandály pouze s pevnou špičkou. Do holínek
se
osvědčilyvlněnéponožky,
nestudíanizamokra.
● Prodyšné oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi. V lese je chladněji, dlouhé
světlé oblečení slouží navíc jako ochrana před sluncem, klíšťaty a poškrábáním
od
větví.
● Nezbytná je pokrývka hlavy, výborný je klobouk popř. kšiltovka s krytem na uši
a
krk.
● Za deště nepromokavá bunda, pogumované kalhoty a gumáky, příjemný
je
i
nepromokavýklobouk.Jakospodnívrstvanejlépefunkčníoblečení.
Oblečení
v
zimnímobdobí
● Funkční vrstva: ideální jsou přírodní materiály jako merinovlna a hedvábí,
popř. termoprádlo. Uplatňují se skvěle jako vnitřní vrstva nejbližší tělu.

Klíčovou úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost pryč od pokožky. I když se dítě
zpotí,
vlněnéprádlohřejedál.
● Střední, zateplovací vrstva: Jejím úkolem je vytvořit vzduchový prostor
mezi pokožkou a izolační vrstvou. Napomůže Vašemu dítěti udržet optimální
tělesnou teplotu. Vděčnými kusy oblečení jsou vlněné a fleecové svetry
a mikiny. Při velkém chladnu je vhodné vrstvit více slabších zateplujících
vrstev.
● Vnější, izolační vrstva: nepromokavé a prodyšné kalhoty s laclem, k tomu teplá
prodyšná, nepromokavá bunda. Overaly ne, děti si bundu častěji vysvlékají.
Na hlavu nejlépe kuklu, popř. vlněnou čepici a nákrčník. Dva páry rukavic,
z toho jedny nepromokavé. Boty nejlépe goretexové, vysoké. Dbejte
na správnou velikost bot, z důvodu tepelného komfortu je vhodnější bota o číslo
větší
adostatečněširoká!Na
přezutílehkésněhule/zateplenéholinky
Náhradní oblečení a věci na spaní zákonný zástupcepři každém odchodu kontroluje,
odnáší domů špinavé či mokré věci a do příště doplňuje, co je potřeba. Věci jsou
viditelně
označenéjménemauloženyvpodepsanémpytlíku.
UPOZORNĚNÍ pro zákonné zástupce dítěte: S ohledem na častý pobyt v lese se oblečení
může zašpinit, natrhnout a pod. Proto je třeba mít toto na vědomí a oblečení tomuto
faktu
přizpůsobit.Lesníklubnenese
odpovědnostzazašpiněnéčiponičenéoblečení.

6.
PRAVIDLALESNÍHOKLUBU
6.1
PravidlapobytuvzázemíLesníhoklubu
Pravidla
v
zázemíLesníhoklubujsounutnákzajištěníbezpečnostidětí
a k bezproblémovému chodu Lesního klubu. Děti jsou s těmito pravidly seznamovány
a denně si je připomínají v rámci ranního diskusního kolečka. Zákonní zástupci dítěte
jsou vítanými pomocníky při tvoření těchto pravidel, a to formou zpětné vazby
pracovníkům Lesního klubu. Rodič bude o změně pravidel či nových pravidlech
informován osobně, prostřednictvím emailů, případně na našich internetových
stránkách.
Základní
pravidla:
● Jsem-livolánjménem,vždyodpovím.
● Při
oběděsedímavěnujisepouzejídlu.
● Uklízímsiposoběsvojevěci.
● Při
odpočinkujsempotichua
nerušímostatní.
● Nepřinášímsizdomovažádnéhračky.
Pokud dítě cíleně ničí pomůcky a vybavení klubu, jsou zákonní zástupci dítěte povinni
nahradit
škoduvplnémrozsahuato:
•
dodáním
novépomůckyčivybavení
•
uhrazením
jejíhodnoty

6.2
Pravidlalesa
Pravidla lesa jsou základními body bezpečnosti, která pomáhají všem zúčastněným
se společně pohybovat a fungovat v lesním prostředí. Pravidla lesa jsou dětem
pravidelně připomínány, tak aby se staly přirozenou součástí společného fungování
skupiny.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

V
lesemluvímtiše.
Odpadkyházímpouzedokošenebosijeodnášímssebou.
Živé
tvory,kteřípřímoneohrožujímůjživotnebozdraví,nechávámnaživu.
Chovám se ohleduplně ke všem formám života – stromům, mechovým porostům,
květinámapod.
ZůstávámnadohledpracovníkaLesníhoklubu.
Je-li
naměvolánojménem,vždyodpovím.
Při
cestělesemčekámnapředemdomluvenýchmístech.
Bez
dovolenípedagoganejímenicnalezenéhovlese.
Při
hřesklackemdávámpozor,abychneohrozilostatní.
Houbyzkoumámjenpohledem.
Při
svačiněvlesesedím.
Při
ohýnkupřikládámtopivonaoheňjensasistencípedagoga.
V lese se držím pouze pracovníků Lesního klubu, s lidmi, které neznám, nikam
nechodím a nemluvím s nimi. O přítomnosti někoho cizího informuji pracovníka
Lesníhoklubu.

Provozní
řádmůžebýtzměněnčiúplněnahrazennovýmprovoznímřádem.
Tento
Provoznířádnabýváúčinnostidne1.9.2016.

