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Lesní klub Březinka 

 
 

 

PROVOZNÍ ŘÁD 

 
 

Provozovatel:  

Lesní klub Březinka, z. s. 

Horní Čermná 251 

561 56 Horní Čermná 

tel. 603 721 724 

kontaktní osoba: Lucie Kolínská – lektorka klubu 

 

Charakteristika LKB:  

Lesní Klub Březinka je inspirován lesními mateřskými školami. Většina programu proto 

probíhá venku za každého počasí. Z charakteru zázemí a každodenního pobytu v přírodě 

vyplývá přirozené ekovýchovné působení programu. Jedná se o volnočasovou aktivitu pro 

děti ve věku 2,5 – 7 let, jejímž cílem je rozvíjet spolupráci, respekt k druhému a samostatnost. 

Rozvíjet zkušenosti a dovednosti skrze přírodu, které nelze zprostředkovat v uzavřeném 

prostředí. Jemnou i hrubou motoriku prostřednictvím přirozených všudy přítomných podnětů 

a možností pohybu v přírodě.  

Dopolední program většinou probíhá v okolních lesích. Začátek a konec dne tráví děti 

obvykle v zázemí LKB. 

Počet a dětí ve skupině: max. 10 dětí.  

Mladší děti individuálně pouze po předchozí domluvě.  

 

Provozní doba LKB  

LKB je v provozu středa, čtvrtek, pátek.  

Ve dnech státních svátků a v červenci a srpnu je provoz LKB přerušen.  

 

Denní časový rozvrh:  

7:45 – 8:30 - příchod do LKB  

8:30   - zahájení, svačina, odchod do přírody 

12:00 – 13:00 – hygiena, oběd, úklid po obědě 

13:00 – 13:30 - polední klid, čtení pohádky, klidové aktivity dětí  

13:30 – 14:30  - tvoření, kreativní činnost 

14:30 – 15:45 - činnosti v okolí základny, vyzvedávání dětí rodiči   

 

Přihláška do LKB  

Přihláškou do LKB je podepsaná smlouva o péči o děti v LKB a vyplněná příloha č. 1 k této 

smlouvě (dále jen přihláška). Tato smlouva je k dispozici na webových stránkách LKB 

www.lesniklubbrezinka.cz a v místě zázemí Lesního klubu Březinka, Evangelický kostel 

v Horním Třešňovci (naproti Obecnímu úřadu). 

Podepsanou a vyplněnou přihlášku lze:  

 osobně předat lektorce lesního klubu v jeho zázemí  

 poslat emailem (naskenovanou i s podpisem rodiče) na adresu: kolinska159@email.cz. 
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Přijetí dítěte do LKB  

Do jednoho týdne po doručení přihlášky zákonný zástupce dítěte obdrží písemně e-mailem 

Rozhodnutí o přijetí dítěte, s ohledem na rozhodující obecné podmínky pro přijetí dítěte do 

LKB viz níže:  

Podmínky pro přijetí dítěte do LKB.  

 Zralost dítěte pro docházku – samoobslužnost při jídle a oblékání, používání plen 

maximálně na spaní, schopnost ujít minimálně 1 km  

 Denní kapacita LKB – tzn. denní obsazenost max. 10 dětí  

 Zdravotní stav dítěte  

 

V případě naplnění kapacity LKB obdrží zákonný zástupce dítěte informaci o zařazení dítěte 

do pořadníku.  

 

Zázemí a vybavení LKB  

LKB se nachází na území obce Horní Třešňovec, který leží 6 km od města Lanškroun. LKB je 

dostupný autobusovou dopravou. Nejbližší autobusová zastávka se nachází u Obecního úřadu. 

K LKB lze pohodlně dojet i autem.  

LKB sídlí v Evangelickém kostele v Horním Třešňovci. Kostel se nachází naproti Obecnímu 

úřadu v Horním Třešňovci, kde je také umístěna autobusová zastávka. Jedná se o místnost, 

která je z části určena ke hře, odpočinku a z části pro tvoření. Voda je zajištěna z 

vodovodního řádu a je zde zavedena elektřina. Místnost lze vytápět kamny na tuhá paliva a 

plynem. Ke kostelu patří i přilehlá zahrada, kde se nachází různé stromky a keříky. 

LKB je vybaven lékárnou a hasicím přístrojem. 

V blízkosti cca 500m od LKB jsou lesy.  

Zřizovatel má smluvně ošetřeno užívání pozemku a jeho zařízení s majitelem.  

Děti zde mají prostor pro tvoření, pěstování, ale i oběd a polední spánek a ukládání 

náhradního oblečení.  

 

Pracovníci LKB  

O skupinku dětí se budou po celý den starat jedna či dvě lektorky. 

 

Odpočinek  

V prostorách LKB je část podlahy pokryta kobercem. Na této části místnosti v prostoru na to 

vyhrazeném, budou děti odpočívat po obědě. Každé dítě si musí donést vlastní sadu 

náhradního oblečení. Tato sada musí být podepsána a bude uložena v prostorách LKB. 

Rodiče jsou zodpovědní za pravidelnou kontrolu čistoty a úplnosti sady náhradního oblečení.  

 

Stravování a pitný režim  

Dopolední svačinku si děti donesou z domu v pevné krabičce. Také nápoj na dopoledne si 

donesou děti z domu v lahvi. Svačinu a nápoj budou mít děti v batohu. Klademe důraz na 

zdravé stravování. Požadujeme, aby veškeré jídlo bylo vyndané z komerčních obalů přímo do 

svačinových krabiček kvůli minimalizaci odpadků a snadnější dostupnosti jídla dětem.  

 

Oběd je zajištěn dovozem ze školní jídelny Madoret z Lanškrouna. 

Oběd bude dovážen teplý v termonádobě, ze které se bude porcovat do talíře. Obědvat budou 

děti v prostorách LKB nebo na zahradě, dle počasí.  

 

Odpolední svačinkusi děti donesou z domu. Doporučujeme např. přesnídávku, zeleninu, 

ovoce atd. Nedoporučujeme na odpolední svačinku mazat pečivo již doma. Celodenní nápoje 

(čaje, různé šťávy) zajistí lektoři LKB. Dle domluvy může být svačinka připravována lektory 
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společně s pomocí dětí, kdy tato příprava může být součástí vzdělávacího programu. 

V případě zájmu ze strany rodičů, se mohou na odpoledních svačinkách, také podílet např. 

připraví pro děti pomazánku, buchtu.  

 

Pitná voda, voda pro osobní hygienu  

Pitná voda je zajištěna z vodovodního řádu.  

 

Toaleta a nakládání s odpady  

V prostorách LKB se nachází splachovací WC. 

Odpad se třídí do označených košů a děti jsou vedeny k chápání souvislostí ekologické zátěže, 

která tvořením odpadu vzniká. Rodiče dbají na to, aby ve školce vznikalo odpadu minimum 

například tím, že svačiny budou v pevné krabičce místo sáčků atd. 

 

Úklid, údržba areálu LKB  

Pracovníci LKB jsou zodpovědní za řádný úklid po skončení dne. Úklid po každém dni 

představuje především zametení podlahy, umytí jídelních stolků, srovnání přezůvek, úklid 

hraček, vyčištění vstupu, případně další úklid dle sezóny a potřeby. Děti jsou přirozeně 

zapojeny do úklidu např. po obědě, svačině, před odchodem domů.  

Generální úklid se provádí vždy před započetím školního roku.  

 

Přebírání a vyzvedávání dětí v LKB  

Zákonní zástupci dítěte předávají dítě ráno v rozmezí od 7:45 – 8:30h. 

Předávání dětí probíhá v prostorách LKB. V případě společných výletů či jiných kulturních 

akcí se může místo předání změnit. O tomto budou zákonní zástupci dítěte včas informováni, 

nejpozději 24 hodin předem.  

LKB přebírá zodpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pracovníkovi LKB. 

Provozovatel není povinen přijmout dítě, které jeví známky infekčního onemocnění či 

takového stavu, který by ohrožoval zdraví dítěte a dalších dětí v LKB. Taktéž dítě nebude 

přijato k dennímu programu, pokud nebude mít přiměřené vybavení odpovídající klimatickým 

podmínkám. V těchto případech nemají rodiče nárok na náhradní docházku.  

Dítě je předáno zpět pouze rodiči nebo osobě zmocněné rodičem do 15:45.  

 

Postup při zhoršení zdravotního stavu dítěte  

Rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají své dítě do školky zdravé. Žádáme rodiče, aby 

nechali své dítě doma, pokud u něj zpozorují jakékoliv příznaky nemoci, zvláště pak:  

-teplota  

-zvracení  

-průjem  

-bolest v uchu  

-bolest v břišní oblasti  

-bolest při močení  

-vši, hnidy  

-vyskytlo-li se v rodině jiné infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka, vážný  

typ chřipky apod.)  

Pracovník LKB je oprávněn dítě do školy nepřijmout, usoudí-li, že dítě je v takovém 

zdravotním stavu, že by jeho přítomnost ohrožovala jeho zdraví nebo zdraví ostatních dětí.  

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v klubu jsou rodiče telefonicky neprodleně 

informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. V těžkých akutních případech je 

přivolána rychlá záchranná služba a rodiče jsou okamžitě informováni.  

V prostorách LKB i během pobytu v přírodě má lektor k dispozici lékárničku s vybavením.  
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V případě, že pracovník LKB objeví na těle dítěte přisáté klíště, bude mu odborně odstraněno 

a místo poté ošetřeno a označeno permanentním fixem pro možnost kontroly místa rodiči. V 

případě, že rodič s tímto postupem nesouhlasí, uvede toto v Příloze č. 1 Smlouvy o převzetí 

dítěte do péče.  

 

Spolupráce s rodiči  

Otevřenou a průběžnou komunikaci mezi pracovníky LKB a rodiči považujeme za základ 

úspěšné spolupráce.  

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vašeho dítěte neváhejte kontaktovat pracovníky LKB. 

Potřebné informace týkající se slavností, výletů a mimořádných akcí a ostatní sdělení LKB se 

rozesílají emailem.  

Vítáme a podporujeme zapojení rodičů do činnosti klubu formou dobrovolnictví, jedná se 

např. účast na brigádách při zvelebování prostoru LKB, fundraising, firemní či individuální 

sponzoring, věcné dary, rukodělné materiály, papíry na kreslení apod.  

Jsme otevřeni Vašim nabídkám pomoci, neváhejte se na nás obrátit se svými nápady a návrhy.  

 

Povinné vybavení dítěte  

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. 

V zázemí klubu má dítě určený prostor s náhradním oblečením. 

 

Vybavení dítěte do vnitřních prostor:  

 pohodlná obuv na pobyt v zázemí LKB (např. tenisky, bačkory)  

 pytlík s náhradním oblečením  

 hrníček 

Vybavení dítěte na ven:  

- dětský batůžek – doporučujeme s upravitelnými popruhy a prsním pásem, který bude 

obsahovat:  

 v zimních měsících náhradní rukavice 

 balíček papírových kapesníků  

 láhev s pitím  

 dopolední svačinku ve svačinové krabičce  

 

Dále doporučujeme dítě vybavit : 

• kvalitní obuví  

• funkčním oblečením (nepromokavé kalhoty, bundu, termoprádlo atd.)  

Za chladných zimních měsíců žádáme rodiče o nastudování a zajištění oblečení dětí dle 

následujících  

pokynů:  

1) Zateplení  

Přírodní materiály jako vlna nebo hedvábí se uplatňují skvěle jako vnitřní vrstva nejbližší tělu. 

Klíčovou úlohou této vrstvy je odvádět vlhkost pryč z pokožky a zahřát kůži propustnou 

vrstvou tak, aby ji udržovala teplou a odváděla pot.  

2) Střední vrstva  

Jedná se o další zateplovací vrstvu. Jejím úkolem je vytvořit vzduchový prostor mezi 

pokožkou dítěte a klimatickými vlivy. Vzduch napomůže dítěti udržet optimální tělesnou 

teplotu. Vlněné svetry z merina vlny nebo bavlněný fleece jsou vděčnými materiály a 

neškrábou ani citlivější kůži.  

3) Vnější „slupka“  

Nepromokavá a větru odolná, zároveň prodyšná vrstva.  
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4) Obuv  

Volte raději o půl až číslo větší. Vytvoříte tak opět vzduchovou vrstvu, která napomůže 

chodidlu být v  

teple, dítě se tak vyvaruje promrzlých prstíků. Obuv pravidelně impregnujte.  

 

Pro teplé dny vybavte dítě lehkou bavlněnou/hedvábnou/konopnou košilí nebo trikem s 

dlouhými rukávy.  

Prostředí pod korunami stromů je chladné v porovnání s intenzivně osluněným prostorem. 

Děti budou mít po celý den na hlavách pokrývku, šátek, kšiltovku, klobouček. Vhodné je 

oblečení světlé barvy, které je lépe vidět a odráží sluneční záření.  

 

Rodiče pravidelně sledují aktuální předpověď počasí, aby mohli adekvátně vybavit dítě pro 

venkovní program.  

V případě jakýchkoli nejasností neváhejte vhodnost oblečení pro aktuální povětrnostní 

podmínky konzultovat s pracovníky LKB.  

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: S OHLEDEM NA ČASTÝ POBYT 

V LESE SE OBLEČENÍ MŮŽE ZAŠPINIT, NATRHNOUT APOD. PROTO JE TŘEBA 

MÍT TOTO NA VĚDOMÍ A OBLEČENÍ TOMUTO FAKTU PŘIZPŮSOBIT. LKB 

NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZAŠPINĚNÉ ČI PONIČENÉ OBLEČENÍ.  

 

Závěrečná ustanovení  

Ustanovení tohoto Provozního řádu jsou závazná pro všechny zákonné zástupce dětí 

navštěvující LKB, případně pro všechny osoby pověřené zákonnými zástupci k předávání a 

vyzvedávání dětí.  

Provozní řád může být měněn či úplně nahrazen novým provozním řádem.  

Provozní řád je zveřejněn na webových stránkách LKB a k dispozici vLKB.  

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1.9.2020. 

 

 

Kontakt:  

Lucie Kolínská - lektor Lesního klubu Březinka 

Tel: 603 721 724  

Email: kolinska159@email.cz  

 

Petra Jirásková – lektor Lesního klubu Březinka 

Tel.: 732 150 792 

Email: Petra.Jiraskova@seznam.cz 
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