
Provozní řád pro příměstské tábory Lesního klubu Sojka 

 

 

1. PROVOZNÍ INFORMACE 

 

Provozovatel: Spolek Pod Holednou Jundrov, z.s., se sídlem Absolonova 630/2, Brno, 624 00, 

zřizovatel Lesního klubu Sojka 

IČO: 04520688 

Číslo účtu: 2400937184/2010 

Statutární zástupce a kontaktní osoba: Lucie Anderová, m. 774 216 934 

Email: skolka.sojka@gmx.com 

 

1.1 Provozní podmínky 

Zázemím LK je chatka se zahradou v zahrádkářské kolonii za ulicí Dubová v Jundrově. Chatka slouží 

na odpolední odpočinek, část slouží jako šatna. Děti spí na zateplené zemi na vlastních karimatkách a 

ve vlastních spacácích. Před domečkem je zateplená pergola, která slouží jako jídelna a místo pro 

doprovodný program. 

Zahrada je chatkou rozdělena na dvě poloviny, přičemž většina aktivit a her se odvíjí na spodní části 

zahrady, kde mají děti upravené zázemí k venkovním hrám.   

Toaleta je umístěna ve spodní části zahrady, je kompostovací, v chatce jsou k dispozici nočníky. 

Dopoledne většinou trávíme v okolních lesích obory Holedná, které dětem nabízí prostor pro volnou 

hru. Při nepříznivém počasí je program přesunut do zateplené pergoly. 

 

Dostupnost autem: Parkování u LK je možné pouze na 4 dlážděných parkovacích místech z boku 

paneláku na Dubové, nebo na velkém parkovišti pod panelákem. Parkování přímo u brány školky není 

možné. Doporučujeme neparkovat na hliněné ploše na začátku cesty před zahrádkami, hrozí pokuty 

Městské policie. 

 

Provozní doba LK během příměstských táborů je od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30. Rodiče 

(zákonní zástupci či zmocněné osoby) předávají dítě průvodkyním/průvodcům v zázemí LK dle 

pravidel stanovených v tomto provozním řádu. Po dohodě s rodiči mohou být v programu výlety, které 

mohou znamenat sraz na jiném místě než na pozemku LK. Při výletech mimo Jundrov mohou rodiče 

pomáhat s přepravou dětí.  

 

Kapacita tábora je 14-16 dětí na den za doprovodu dvou průvodců/průvodkyň. 

 

2. PŘEDÁVÁNÍ a VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ, OSOBY ZMOCNĚNÉ K VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE 

 

2.1 Předávání dítěte 

 

Rodiče předávají dítě (děti) od 8:00 do 8:45.  

 

Předávání probíhá na místě stanoveném zřizovatelem, zpravidla na zahradě LK, pokud nejsou rodiče 

předem informováni jinak (v případě výletu). 

 



LK přebírá odpovědnost za dítě okamžikem podání ruky průvodce – dítě, ke konci dne končí 

odpovědnost školky za dítě okamžikem pozdravu průvodce s osobou, která dítě vyzvedává. Poté je 

odpovědností rodiče, aby své dítě na zahradě hlídal. 

 

Rodič ráno předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte.  Případné 

změny komunikuje průvodkyním (např. vyzvednutí po obědě, vyzvedne babička, atd.). Rodič nachystá 

dítěti krabičky na oběd a svačinu a spacák s karimatkou. 

 

Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LK. Proto je důležité 

respektovat čas vymezený pro předávání dítěte a přicházet do klubu s dostatečnou časovou rezervou pro 

přivítání, vybalení, rozloučení atd.  

 

Po rozloučení s dítětem se rodič nezdržuje na zahradě kolem chaty. 

V 9:00 již na pozemku LK nesmí být žádní rodiče pro snadný průběh programu a psychickou pohodu 

všech dětí. 

 

Průvodce má právo nepřijmout dítě z důvodů nedostatečného vybavení, nebo nemoci dítěte. 

 

2.2 Vyzvedávání dítěte 

 

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo zmocněnými osobami je v rozmezí 15:30 až 16:15. 

Dochvilnost při vyzvedávání dítěte je nutná s ohledem na průvodkyně/průvodce i děti. Je nutné, aby se 

rodiče do klubu dostavili s dostatečnou časovou rezervou na sbalení všech věcí, převléknutí dítěte atd. 

V 16:30 se zázemí zamyká. 

 

Vyzvedávání dětí po obědě je možné po domluvě s průvodci a probíhá kolem 13.45h. Rodiče, kteří 

vyzvedávají dítě po obědě, přicházejí pod chatu až v době, kdy jsou všechny děti v chatě připravené 

k odpočinku, nenarušují  tedy průběh oběda. Do té doby mohou využít posezení nad chatou, nebo u 

brány. 

Ve výjimečných případech lze dítě vyzvednout jinak, dle domluvy s průvodkyní/průvodcem a to tak, 

aby nebyl narušen program klubu.  

 

2.3. Osoby zmocněné k převzetí dítěte 

 

K vyzvednutí dítěte mohou být oprávněny osoby, které v den vyzvednutí dosáhly věku alespoň 18 let. 

Po domluvě s průvodcem může dítě vyzvednout maminka jiného dítěte, které navštěvuje tábor. 

Průvodkyně/průvodci nejsou povinni předat dítě osobě, která je pod vlivem omamných látek. 

Seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte je uveden v přihlášce dítěte na příměstský tábor. 

 

 

3. VÝBAVA DÍTĚTE 

 

Povinná výbava (vše podepsané): 

 

- oblečení dle aktuálního počasí 

- batůžek, v něm dopolední svačina a pití, náhradní spodní prádlo a ponožky, podsedák, papírové 

kapesníky, igelitový sáček pro případ promočených věcí, pláštěnka + pokrývka hlavy 

- spacák 



- karimatka, případně polštářek 

- gumáky (v chatce) 

- v boxíku v chatce: 2x spodní prádlo, 2x ponožky, 2 x tričko, 1x kraťasy, 2 x tepláky, 2x mikina, 

nepromokavé oblečení 

- 3 plastové krabičky na oběd a odpolední svačinu (dobře uzavíratelné) 

- doporučujeme ráno doma/ve školce natřít dítě opalovacím krémem (dle počasí) a přípravkem 

proti klíšťatům (krém i přípravek lze nechat v boxíku v Sojce a požádat průvodce o opětovné 

ošetření dětí po obědě/odpočinku 

 

Rodič pravidelně kontroluje stav vybavení dítěte a případně doplňuje náhradní vybavení v boxíku dítěte, 

uloženého v zázemí LK. Rodiče jsou povinni označit všechno vybavení dítěte jeho jménem/ značkou. 

 

 

4. PRAVIDLA A CHOD LK 

 

Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne ve školce (úrazy, hádky, vyjmutí 

klíštěte) týkajících se jejich dítěte. V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo případně promočení 

či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami průvodkyň/průvodců jsou rodiče 

povinni dítě vyzvednut bezodkladně po oznámení této situace. 

 

Níže uvedená pravidla slouží pro harmonické spolubytí na pozemku LK. Tato pravidla dodržuje každý, 

kdo se pohybuje na pozemku LK.  

Pravidla platící na pozemku klubu: 

● chováme se k sobě s respektem, stejně tak ke stromům, rostlinám a živočichům 

● při příchodu i odchodu se dítě i rodič s průvodkyní pozdraví podáním ruky 

● hlavní bránu zahrady otevírají jenom dospělí 

● nevytváříme zbytečný odpad, vzniklý odpad třídíme 

● šetříme vodou 

● do školky nenosíme bonbóny, žvýkačky ani jiné podobné sladkosti, výjimečné události je třeba 

konzultovat předem (například dort na narozeniny apod.)  

● do školky nenosíme hračky; pokud je nutné, aby hračka byla ve školce, zůstává v batůžku nebo 

ve spacáku 

● veškeré stravování probíhá u stolu  

● veškeré vyměšování probíhá ve spodní části zahrady pod spodní chatou, nebo v chatce, kde jsou 

k dispozici dětské nočníky 

● aktivně se zajímáme o zázemí klubu (uklízíme po sobě, rozebíráme si ztráty a nálezy) 

● erární oblečení vždy vypereme a vrátíme do krabic s erárem 

● do ohně zasahuje pouze průvodce, nebo jiná dospělá osoba  

● sekeru používá pouze průvodce, nebo jiná dospělá osoba (dítě může sekeru používat pouze 

pod dohledem průvodce či jiné dospělé osoby) 

● do sudu na dešťovou vodu nic nevhazujeme 

● kohoutky s nepitnou vodou pouští pouze průvodce, nebo jiná dospělá osoba (dítě může vodu 

pouštět pouze pod dohledem průvodce či jiné dospělé osoby) 

● v chatě se zouváme či používáme návleky 

● rodiče mohou přicházet na pozemek LK pouze v těchto časech: 8:00-8:45, 13:30-13:45 a 15:30-

16:30, pokud jsou na pozemku dříve, využijí posezení u brány nebo nad chatkou; po domluvě 

je možné přijít podle potřeby 



● při odchodu z pozemku každé dítě uklidí tři věci (např. nářadí, bábovičky, atd.) 

● v 16:30 průvodce zamyká chatu a odchází (pokud zůstávají rodiče s dětmi na zahradě i po 

odchodu průvodce, poslední kdo opouští zahradu je povinen uklidit věci v LK na svá místa a 

zamknout bránu) 

 

 

Rytmus dne 

 

08:00 -08:45 - příchod dětí do školky, volná hra 

09:00 – ranní kruh, řízený program 

09:30 - 12:00 - pobyt v lese, dopolední svačina, volná hra 

12:00 - 12:30 - návrat na zahradu, umývání, příprava na oběd 

12:30 - 13:30 - oběd 

13:30 –13:45 - úklid po obědě, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí 

14:00 – 15:00 - odpočinek 

15:00 – 16:15 – odpolední svačina, volná hra 

15:30 - 16:15 – vyzvedávání dětí 

 

 

5. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI - PRŮVODKYNĚ 

 

Se skupinou max. 16 dětí pracují 2 průvodkyně. Po domluvě s průvodkyněmi se mohou programu 

účastnit další dobrovolníci (např. absolventi a studenti pedagogických a environmentálních oborů) nebo 

rodiče. Při práci s dětmi se řídí Pedagogickou koncepcí LK Sojka. Průvodci ovládají zásady první 

pomoci pro děti. Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji, v čemž je spolek 

v rámci svých možností podporuje. 

 

7. STRAVOVÁNÍ 

 

Stravování se skládá ze dvou svačin a oběda. 

Dopolední svačinku připravují dětem rodiče. Oběd a odpolední svačinka jsou zajištěny ze strany 

provozovatele. 

 

Dopolední svačina 

 

Do batůžku na dopolední program v lese připraví rodiče dětem dopolední svačinu a láhev s pitím. Jídlo 

ke svačině je třeba vhodně zabalit např. do svačinové krabičky nebo plátěného pytlíku, aby se 

minimalizoval případný odpad, který děti musí nést z lesa nazpátek.  

 

Oběd a odpolední svačinka 

 

Oběd je zajištěn firmou VEG8 dovozem v termostabilních nádobách. Jídlo je určené k přímé 

konzumaci. Zajišťujeme zdravou a vyváženou stravu bez náhražek a jsme připraveni respektovat 

individuální stravovací potřeby každého dítěte. Cena obědu a odpolední svačiny je zahnuta v ceně 

nákladů za příměstský tábor. Na oběd a odpolední svačinku si děti nosí vlastní krabičky (nutné 

podepsat), které si odpoledne berou domů a další den je zase čisté přinesou. Strava je bezmasá. 

 

 



7. KONTAKTY 

 

Kontakty si prosím uložte do svého mobilního telefonu. Průvodce vždy kontaktujte v případě 

nenadálé události (např. přijdu později, atd.) 

 

 

Markéta Borovcová, m. 608 801 633 (Pipi dlouhá punčocha) 

Markéta Zaplatilová, m. 605 165 567 (Zachraňme Zootropolis) 

 

Lucie Anderová – koordinátorka LK Sojka, tel. 774 216 934 

 

V Brně dne 1. 6. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


