Platnost od 1.7. 2019 do31.8. 2019
Zřizovatel: Otevřený rodič,z.s., Pavlovská 10, Brno, 623 00, IČ:01173227
Kontaktní osoba: Zuzana Váchová, kontakt pro rodiče
email: skolka@lkbezinka.cz

1. PROVOZNÍ INFORMACE
● Provozní řád Lesního klubu Bezinka Ostravice (dále jen LK Bezinka) stanovuje formu
organizace, upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a
podává rámcový přehled a informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody
mezi rodiči a zřizovatelem, občanským sdružením Otevřený rodič,z.s.
1.1 Zázemí
● Zázemím LK Bezinka Ostravice je horská chata Ostrá, č.ev. 1105 a ostatní plochy o
výměře cca 4000m2.
● Na úklidu, údržbě a rozvoji zázemí se podílí děti, pedagogové, rodiče, ostatní
zaměstnanci LK Bezinka.
1.2.1. Chata
● Chata je využívána k odpočinku dětí, uložení metodických pomůcek a náhradního
oblečení dětí. V případě velmi nepříznivého počasí v nich je realizován vzdělávací
program pro děti.
● Chata je v chladných dnech vytápěny topením a krbem, zabezpečeným proti úrazu. V
chatě je zavedena elektřina.
● V chatě se nachází prostor pro odpočinek, prostor pro hraní a tvoření.
● V chatě je plně vybavená kuchyně a jídelna.
● V chatě je viditelně umístěn hasicí přístroj a lékárnička.
● Prostor je možný větrat okny.
● Děti mají pro odpočinek k dispozici postele.
● Nábytek určený k sezení při manipulaci s předměty (např. při jídle, výtvarných
činnostech apod.) umožňuje oporu zad.
1.2.2. Zajištění toalet a nakládání s odpady

● Sociální zařízení je ve formě splachovacích záchodů, součásti jsou sprchy, umyvadla s
tekoucí vodou. Odpady ze sociálního zařízení zpracovává čistička odpadních vod, která
je vedle chaty.
● V chatě jsou umístěny nádoby na tříděný odpad.
● Na pozemku je umístěný kompost na bioodpad.
1.2.2. Zajištění vody
● Voda je odebírána z vlastní studny.
1.2.3. Ostatní plochy
● Dětem jsou k dispozici ostatní zatravněné plochy o velikosti cca 4000 m2.
● Na pozemku se nachází venkovní lavice, ohniště, tenisový kurt, kolotoč, jsou přítomny
stromy a keře. Povrchy jsou tráva, beton a umělý povrch kurtu.
1.2 Provozní podmínky:
● LK Bezinka Ostravice nabízí letní tábory pro děti od 6 do 13 let.
● Provoz LK Bezinka je celodenní, v případě denní varianty tábora: 8 - 16.30 hod.
● Rodiče využívají k parkování parkoviště v místě chaty.

2. ZÁPIS A PŘIJETÍ DÍTĚTE DO LK Bezinka
2.1 PŘIJETÍ DÍTĚTE na letní příměstský tábor
2.2 Přijetí dítěte
● Poté, co zřizovatel oznámí rodičům, že dítě bylo přijato na tábor, rodiče vyplní
Přihlášku dítěte k letnímu provozu, přihlášku podepíšou a pošlou oskenovanou
kopii elektronicky na email skolka@lkbezinka.cz
3. FINANCE - výše členského příspěvku za příměstský tábor
3.1. Platba
Výše platby za letní provoz LK Bezinka je stanovena na 2400,- kč / týden, pro variant včetně spaní
3200 Kč/týden, termín splatnosti pro červencové účastníky je do 1.5.2019, pro srpnové do
1.6.2019bankovním převodem na účet 2600355357/2010.
3.2.

Storno podmínky

● Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor v období mezi
1.5. 2019 a 14.6. 2019 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny
tábora.
Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor v období mezi
15.6. 2019 a 1.7. 2019 (včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 70% z celkové ceny
tábora.
Dojde-li ke zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor po 1.7. 2019
(včetně), činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora, stejně tak,
pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec.
● V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče
naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou
původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
● Zrušení registrace na tábor lze provést pouze písemně a nebo prostřednictvím e-mailové
komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci,
na e-mailovou adresu tábora (
skolka@lkbezinka.cz
). V případě e-mailové komunikace je
nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení
registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům
tábora.
● V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře nevzniká
organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.
● Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její
poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla
částka zaplacena, a to do 14ti dnů následujícího měsíce, kdy došlo k počátku běhu lhůty
pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení
registrace v případě e-mailové komunikace).
4. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ Z DOCHÁZKY, NÁHRADNÍ DOCHÁZKA
4.1 Předávání dítěte
● Provozní doba v rámci denního programu je od 8:00 do 16:30 hod. V případě varianty se
spaním je program do 20 hod, ve 20,30 hodin je večerka.
● Rodiče předávají své dítě od 8:00 do 9:00 hod.
● Prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí.
● Zřizovatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou
osobou pedagogovi LK Bezinka. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a
slovním oznámením, že je dítě předáváno.
● Rodič při předávání dítěte informuje pedagoga o důležitých okolnostech spojených s
dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).
● Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte
(viz Vybavení a oblečení dětí, bod 5.6.).
4.2 Vyzvedávání dítěte

● Rodiče vyzvedávají své dítě v případě denní varianty od 15:30 - 16:30 hod.
● Rodiče jsou informováni ihned o zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo úrazu. V tomto
případě by mělo být dítě vyzvednuto dříve než v běžnou dobu.
● Rodič při vyzvedávání dítěte zkontroluje stav vybavení (hlavně oblečení) a dbá na
kompletní stav náhradního oblečení.
● Rodiče jsou při vyzvedavaní informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy,
vyjmutí klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte.
● Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné
pověřené osobě. Předání probíhá podáním ruky rodiče a pedagoga a slovním
oznámením, že je dítě předáváno.
4.3

Omlouvání dítěte z docházky
● Zřizovatel vede evidenci docházky.
● V případě absence dítěte, např. z důvodů onemocnění, je potřeba dítě omluvit a to
pomocí zaslání sms (písemná forma) na tel. č.: 774 399 056.

4.4.

Náhradní docházka

● Náhradní docházka není v době letního provozu možná.
5. PROVOZ LK BEZINKA OSTRAVICE
5.1. Krizový plán
● LŠ Bezinka má vypracovaný Krizový plan, jehož součástí je seznam důležitých
telefonních čísel, postupy při řešení krizových situací (požár, první pomoc, ztracení
dětí).
5.2. Rámcový denní program
7:00 – 8:30

Budíček, snídaně, příprava svačiny, oblečení, vybavení

8:00 – 8:45

příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči

9:00 – 9:30

ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se
s plánem dne, intuitivní a pohybové hry

9:30 – 13:00

Nabídka a realizace aktivit s jednotlivými pedagogy venku nebo v zázemí
školy, dopolední svačina

13:00 – 13:45

Oběd

13:45 – 14:30

polední klid, četba, odpočinek, klidové aktivity, sdílení zážitků
z dopoledního programu

14:30 – 16:00

volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy

15:30 – 16:30

vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči

17:00 – 20:00

Volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy, večeře

20:00 – 20:30

Příprava na spaní, čtení, večerka

5.3. Pedagogičtí pracovníci
● Se skupinou max. 15 dětí pracuje vždy jeden pedagog. Maximální kapacita tábora je 40
dětí.

5.4. Vybavení a oblečení dětí
● Rodič zajistí, aby dítě nenosilo do LK Bezinka sladkosti, hračky, cennosti.
● Vybavení
o batůžek s prsním popruhem
o do baťůžku: kapesníky, malou skládací karimatku nebo podložku, pláštěnku,
děti s denní docházkou mají s sebou dopolední svačinu v krabičce a pití .
o Oblečení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič.
▪ taška s náhradním oblečením (zůstává v zázemí): (bunda), mikina,
tepláky, ponožky, kalhotky/slipy, triko s krátkým/dlouhým rukávem,
gumáky.
▪ Prosíme o průběžnou kontrolu tašky a její doplňování.
▪ pevná obuv (otevřené sandály jsou nevhodné)
▪ triko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, mikina, šusťáková bunda
▪ v případě mokra – nepromokavé svrchní kalhoty
▪ pokrývka hlavy
▪ děti, které přespávají: spacák nebo deka, polštářek

5.5. Zdraví dítěte
5.5.1. Obecné
● Pedagogové absolvovali kurz prví pomocí se zaměřením na děti.
● Pedagogové mají stále (i mimo zázemí LK Bezinka) k dispozici plně vybavenou
lékárničku, pohotovostní plán vč. mobilních telefonních číslel rodičů a záchranných
složek a mobilní telefon.
● Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem
dítěte (dítě po nemoci, závažné události v rodině). Jedná se okolnosti, které by mohly
narušit fyzickou či psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LŠ Bezinka.
● Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte.
● Rodiče jsou povinní informovat LŠ Bezinka o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem či
jiných alergiích.
● Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.
● Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
o zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení
symptomů)
o kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
o zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
o průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
o bolest v uchu
o bolest břicha
o bolest při močení
o vši (i jen hnidy)
o v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmoneloza, žloutenka atd.)
● Pedagog může odmítnout dítě do LK Bezinka přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký
z výše uvedených symptomů.
● Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Bezinka (teplota, zvracení,
bolesti břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí
dítěte.
● V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná služba a jsou ihned telefonicky
informováni rodiče.
● V případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě nebo je
zavolána rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni
rodiče.
5.5.2. Klíšťata
● V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález
zapisují do Knihy úrazů a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte.
● Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu (převzato z Ustanovení
hygienických podmínek v zařízeních typu lesní mateřské Školy, metodický materiál
projednaný na Ministerstvu zdravotnictví dne 23.1.2012 ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje): vhodné světlé

oblečení (ponožky přes kalhoty, triko do kalhot, světlá pokrývka hlavy, vysoké boty,
repelenty před odchodem do přírody na nekryté části těla i na oděv (vydrží cca 3
hodiny, pak opakovat). Po příchodu vyklepat oděv mimo byt, prohlédnout tělo i
vlasovou část.
● Rodiče dbají na řádné prohlédnutí dítěte po pobytu ve v lesním klubu.

V Palkovicích 1.3.2019

Ivana Cviková, ředitelka LK Bezinka

