
Provozní řád
DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU KVÍTEK

Provozovatel: Kavyl z.s., Viničné Šumice č.p. 137, 66406.
IČ0: 229 09 320
Provoz DLK Kvítek je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností nadšenců a
v  současné  době  je  hrazen  z  příspěvků  rodičů  a  sponzorských  darů.  Dobré  vztahy
mezi pedagogy a rodiči jsou stavěny na společné práci a společných prožitcích, což vytváří
kladné prostředí  pro výchovu a vzdělávání dětí. Rodiče se mohou podílet na chodu školky, na
přípravě aktivit pořádaných pro děti z DLK Kvítek.
Veškerý personál má pedagogické vzdělání na různých úrovních nebo jej právě ukončuje na
VŠ a má zkušenosti v práci s dětmi. V DLK Kvítek s dětmi pracuje hlavní pedagog a dvě
asistentky.
Maximální počet dětí ve skupince je 16.
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1. Provozní informace
Provozní  řád  Dětského  lesního  klubu  Kvítek  (dále  jen  DLK  Kvítek)   určuje  formu
organizace, podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí
dohody mezi rodiči a zřizovatelem, občanským sdružením Kavyl z.s.
Provozní  řád  DLK  Kvítek  se  opírá  o  Metodický  materiál  k  hygienickým  podmínkám
lesních mateřských  škol  projednaném  na  Ministerstvu  zdravotnictví  dne  23.1.2012  ve
spolupráci se  Státním  zdravotním  ústavem  a  Krajskou  hygienickou  stanicí  Středočeského
kraje.

1.1. Provozní podmínky

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



Provoz DLK Kvítek je  celodenní od 7.30  – 16.00 hodin, od pondělí do pátku. 

1.2. Zázemí

Místem setkání je zahrada v lokalitě Zlámanky, v Brně-Líšni. 
Zázemím je dočasně maringotka a týpí, které slouží v případě velice nepříznivého počasí a
odpočinku dětí. Na zahradě si můžete děti odpoledne vyzvednout.

2. Zápis a podmínky přijetí dítěte do DLK Kvítek

Před  zápisem  dítěte  do  DLK  Kvítek  doporučujeme,  aby  se  rodiče  seznámili  s
Provozním řádem DLK Kvítek.
Zájemcům umožňujeme ještě před zápisem v domluveném čase navštívit DLK Kvítek v době
provozu a seznámit se s prostředím, zázemím a pedagogy.

2.1. Zápis dítěte

Zápis dětí do DLK Kvítek a na další školní rok probíhá zpravidla na jaře. O přihlášení
k pravidelné  docházce do DLK během školního roku je možné informovat se u
koordinátorky DLK Kvítek.

2.2. Podmínky přijetí dítěte

Dítě je zpravidla přijímáno k docházce při zápisu (termín je vyhlášen v lednu). Pokud je volná
kapacita, dítě může do docházky nastoupit také během školního roku.

Při přijetí mají  přednost sourozenci dětí  a děti  zakládajících členů lesního klubu (pouze v
případě volné kapacity klubu).

Při přijetí je důležitá zralost dítěte pro předškolní docházku.

2.3. Předávání dětí, omluvy, náhrady docházky

2.3.1.1. Děti jsou předávány   od 7.30   do 8.30 hodin na pozemku zahrady na Zlámankách
(parcelní číslo 4110/59).
2.3.1.2. Děti jsou dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a  jejich
potřeby.
2.3.1.3. Děti nenosí do DLK Kvítek žádné cennosti, hračky, sladkosti ani peníze (viz
bod 4.1).
2.3.1.4. Povinností zákonného zástupce je upozornit na zdravotní stav a
případné  zdravotní  omezení  dítěte.  V  případě,  že  je  dítě  nemocné,  může  jej  pedagog
odmítnout převzít. V případě viditelného  zhoršení zdravotního stavu dítěte za jeho pobytu v
DLK  Kvítek  může  pedagog  kontaktovat  zákonného  zástupce  a  vyžadovat,  aby  si  dítě
neprodleně vyzvedl.
2.3.1.5. Odpoledne jsou děti vyzvedávány  u místa zázemí do 16 hodin. 
2.3.1.6. Řádná omluva daného dne docházky je do 8 hodin ráno do internetového systému
DLK Kvítek nebo pedagogovi. Je možné domluvit si náhradu zameškaného dne docházky.
Počet takových náhrad je zaznamenán v interním systému klubu. V případě volné kapacity
může dítě svoji docházku rozšířit.

3. Finanční podmínky

3.1. Ceník platby za docházku: 

Platba za pobyt dítěte v DLK Kvítek je prováděna vždy na následující měsíc docházky dítěte
(tzn, že rodič zaplatí v září docházku za říjen atd.) měsíčně dopředu bankovním převodem na
účet 242173545/0300. Částka musí  být uhrazena nejpozději do 5. dne v měsíci.  V případě
nepřítomnosti dětí se platby nevrací.
Po domluvě s pedagogem je možné si nahradit docházku v jiný den.



Finanční příspěvek rodiče k docházce dítěte do DLK 
Kvítek
Celodenní docházka
Typ docházky Částka v Kč/měsíc
celotýdenní 5.000,- Kč
čtyřdenní 5.000,- Kč
třídenní 4.000,- Kč
dvoudenní 3.000,- Kč

Finanční příspěvek rodiče k docházce dítěte do DLK 
Kvítek
Dopolední docházka
Typ docházky Částka v Kč/měsíc
třídenní 2.500,- Kč
dvoudenní 2.100,- Kč

3.2. Odhlášení dítěte z pravidelné docházky

Odhlášení z pravidelné docházky do DLK Kvítek během školního roku je možné po vzájemné
dohodě za strany rodičů a pedagogů. 

3.3. Platba výtvarného, kulturního příspěvku a hygienu

Na úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce, na zajištění výtvarných potřeb pro
dítě vloží rodič na každé pololetí školního roku 2x 250,- Kč (výtvarný a kulturní příspěvek).
Na toaletní  papír  a papírové kapesníky 70,-  Kč -  celodenní  docházka,  50 Kč -  dopolední
docházka.

3.4. Dárcovství

Provoz DLK Kvítek je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností
nadšenců a v současné době je hrazen z příspěvků rodičů a sponzorských darů. Další
možnosti podpory DLK Kvítek jsou následující:
3.3.1.1. Dobrovolnictví
3.3.1.2. Sponzoring
3.3.1.3. Peněžní dar, který lze odečíst od základu daně z příjmu
3.3.1.4. Hmotný dar (konkrétní seznam věcí na webových stránkách klubu)

4. Pobyt v DLK Kvítek

4.1. Pravidla pobytu v DLK Kvítek 

Děti si do klubu nenosí žádné sladkosti a vlastní hračky.
Děti přichází do klubu zdravé. Děti mají dostatečné vybavení do přírody, s ohledem na roční
dobu.
Rodiče jsou v době pobytu dítěte v klubu na telefonu pro případ zhoršení zdravotního stavu,
úrazu, změny místa vyzvednutí dětí apod.
Do dotazníku rodiče vyplní zdravotní stav dítěte.

4.2. Pravidla v lese

Chceme se v lese cítit bezpečně, proto dodržujeme tato pravidla:
- zůstat na dohled a doslech pedagoga,



- ozvat se, jsem-li volán jménem,
- na zazvonění zvonečku přijít k pedagogovi,
- čekat na smluvených místech,
- nelézt na stohy dříví,
- větve nosit tak, aby ostatní neohrožovaly,
- potřebu vykonávat na místě určeném pedagogem,
- bez dovolení nejíst nic nalezeného v lese,
- při zkoumání hub se jich nedotýkat prstem, ale jen klackem,
- neodcházet s neznámými lidmi,
- s nožíkem, škrabkou, nůžkami, pilkou pracujeme pouze vsedě a za dohledu pedagoga.

4.3. Rytmus dne

7.30 – 8.30 příchod dětí do zázemí klubu
8.30 – 9.00 přivítání s dětmi
9.00 – ranní kruh 
10.00 – 11.30 cesta do lesa, dopolední svačina dětí,  volná hra dětí, dopolední řízená činnost 
11.30 – 12.00 zpáteční cesta do zázemí, příchod do zázemí
12.00 – 12.45 přestávka na oběd
12.45 – 13.00 možnost rodiče vyzvednout dítě
13.00 – 14.00 polední odpočinek, klidová činnost
14.00 – 15.00 odpolední činnost a volná hra dětí na zahradě, svačina dle potřeb dětí
15.00 – 16.00 předávání dětí rodičům

4.4. Stravování

Svačinky si děti přinášejí z domu v krabičkách, takové, aby nevznikaly zbytečné odpadky.
 Teplý  oběd je  zajištěn dovozem z  firmy Laksmanna s.r.o.,  aktuální  informace jsou vždy
u koordinátorky.   Kromě přineseného pití  vaříme ve školce společný čaj,  dbáme na dobrý
pitný režim dětí.

4.5. Spolupráce s rodiči

4.5.1.1.  Individuální  a  firemní  sponzorství  –  dle  možností  (seznam  potřebného materiálu
nejdete na webových stránkách klubu)
4.5.1.2. Rodiče se mohou vzájemně domluvit na svážení děti
4.5.1.3.  Dobrovolná  činnost  v  klubu –  doprovod –  pomocné  oči,  v  případě nepřítomnosti
asistentů, příprava společných akcí
4.5.1.4. Rodiče mohou podávat tipy na zajímavé akce a místa, které lze s dětmi
navštívit
4.5.1.5. Zapojení rodičů do víkendových akcí – úklid pozemku apod.

4.6. Vybavení dětí
4.6.1.1. Oblečení
K ochraně  před  sluncem,  poškrábáním  a  klíšťaty  oblékat  dětem  vždy  dlouhé nohavice  a
rukávy. Nezbytná je pokrývka hlavy, nejlépe chránící i krk.
4.6.1.2. Pravidla na zimu
Zásada cibulovitého vrstvení, tj. víc vrstev, které se mohou podle potřeby měnit, vysvlékat
nebo oblékat.  Spodní  vrstva  hřejivá,  ideální  je  vlna.  Svrchní  vrstva  má především funkci
nepromokavou.  Důležité  je  i  vrstvení  nohou,  dobré  je  mít  na nepromokavých  kalhotách
gumičku, která se dá přetáhnout přes boty, nebo dát dítěti návleky na boty.
4.6.1.3. Obsah batůžku
Batoh by měl být z pevného a nejlépe nepromokavého materiálu, s nastavitelnými pruhy a
přezkou  přes  prsa.  Do  batůžku  přijde  podložka  na  sezení  –  stačí  ustřižená karimatka,



svačinka, pití, kapesník, náhradní spodní prádlo a ponožky, v zimě náhradní rukavice, sáček
na poklady z lesa.
Náhradní oblečení  (zůstává v místě  zázemí)  – spodní prádlo,  ponožky,  punčochy, tepláky,
tričko, mikina, náhradní obuv na ven, papuče  – viditelně označit a doplňovat.

4.7. Povinná účast na brigádách
DLK Kvítek pořádá ročně pět brigád, při kterých společně vytváříme prvky na zahradě a 
pečujeme o její chod. Při této činnosti potřebujeme spolupráci především rodičů, proto se 
členové klubu shodli na pravidle „Povinná účast rodin na brigádách“. Každá rodina dítěte 
zapsaného do docházky se tak zavazuje k fyzické účasti při osmi hodinách na brigádě. V 
případě, že nemají možnost účasti v předem oznámeném datu brigády, mohou si s 
koordinátorkou zahrady do 6 týdnů od data konání brigády domluvit práci individuálně. 
Pokud se z jakéhokoliv důvodu této brigády neúčastní, je stanoven poplatek 500,- Kč/rodina/ 
1 brigáda. Částka se hradí k rukám koordinátorky zahrady. Peníze slouží k úhradě údžby 
zahrady např. sečení trávy, odvoz dovoz materiálu atd. 
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