Provozní řád
Lesní dětský klub Bažinka
Lesní dětský klub Bažinka je tzv lesní mateřská školka pro děti od tří do šesti let, kterou provozuje
spolek Rozvišť, z.s.

Koordinátor školky:
Hana Matulíková: ha.nele@seznam.cz, tel: 732 821 486

Pedagogové = průvodci dětí:
Marie Chládková: maruchladkova@seznam.cz, tel: 734 363 316, předškolní příprava
Barbora Kavková: bakavka@gmail.com, tel: 735 881 528

Předsedkyně spolku, ekonom a administrativní pracovník:
Jiřina Popelková: jira.popelkova@gmail.com, tel: 725 027 940

Sídlo spolku
Rozvišť z.s.
Vodní 82/2
Horka nad Moravou 783
35 Lmshorka@gmail.com
www.bazinka.cz
IČO: 01552937

Zázemí: mobilní dřevěný domek v areálu Vodního parku v Horce nad Moravou

Rytmus dne
8:00 - 8:30 scházíme se u maringotky, volná hra, příprava dřeva a další činnosti
8:30 – 9:00 přivítání dne, společný kruh
9:00 – 11:30 svačina,
dopolední výprava 11:30 – 11:45 příprava na oběd
12:00 – 12.30 oběd
13:00– 14:00 odpočinek

14:00 – 16:00 svačina, odpolední program
15:00- 16:00 vyzvedávání dětí

Docházka dětí:
- Neplánovanou absenci dítěte ve školce (náhlé onemocnění, rod. důvody apod.), je potřeba ohlásit
nejpozději do 7:00 v google kalendáři (pokud k němu nemáte přístup, požádejte koordinátora).
- Plánované změny v docházce je potřeba taktéž zaznamenat v google kalendáři (čím dříve provedete
odhlášení dítěte, tím dříve si někdo může zapsat náhradu).
- Při nepřítomnosti dítěte ze zdravotních důvodů (nikoli dovolená, návštěva babičky apod.) vzniká
dítěti právo na náhradu. Tu si můžete zapsat do googl kalendáře na kterýkoli den (mimo den kdy
chodí dítě pravidelně), kde ještě nebylo dosaženo kapacity (15 dětí). Evidenci náhrad si rodiče vedou
sami – máte v tom naši plnou důvěru.
- Nahrazování je možné nejpozději v měsíci následujícím po absenci dítěte.
- V případě, že bude dítě vyzvedávat někdo jiný než osoby uvedené na seznamu, je potřeba
informovat o tom včas průvodce a připojit tel. kontakt na tuto osobu.
- Skutečná docházka dětí se eviduje každý den do docházkové tabulky přímo ve školce.
- Je možné využít svozů dětí do a ze školky. Svoz provádí průvodce, který má ten den službu a je
potřeba se s ním na svozu den dopředu domluvit. Svozy nejsou nárokovatelné (pokud mají
pedagogové již naplánovanou práci, která by se svozem kolidovala – např. pedagogická porada,
nemusejí vám vyhovět). Děti musí být pro svoz vybaveny reflexní vestou, jinak je pedagog ke svozu
odmítne převzít.

Vybavení na každý den a do batůžků
dopolední a odpolední svačina v pevné krabičce
láhev s pitím, v chladném období roku termoska s teplým čajem
kapesník
náhradní spodní prádlo, tričko a ponožky (platí pro všechny – děti se mohou i polít, nebo
šlápnout do vody apod. ...) v nepromokavém uzavíratelném sáčku
NEPROMOKAVÁ bunda a kalhoty (dle aktuálního počasí, raději noste každý den, je možné
případně nechat v maringotce)
pláštěnka (je dobrá na posezení v terénu)
nepromokavé boty vhodné do terénu, případně gumáčky při vlhkém
počasí klobouk či čepice
v chladnější části roku (pod 8°C) také rukavice, šála atd.

-

Náhradní oblečení (včetně obutí) bude uschováno v označené tašce v domečku. Všechno
oblečení je nutné podepsat. Prosíme o včasné hlášení ztrát a nálezů (mejl či sms po zjištění
ztráty) a pravidelnou kontrolu krabice s nalezeným oblečením.

-

Papučky do školky, které si dítě dokáže samo nasadit.

-

V případě nedostatečně vybaveného a oblečeného dítěte má průvodce právo odmítnout
jeho převzetí.

-

Spacák pro odpolední odpočinek zajišťují rodiče, případně je možné domluvit se na
dlouhodobé zápůjčce školkového spacáku.

Přijímání nových dětí:
- Přijímáme jen děti členů spolku Rozvišť z.s. a od věku 3 let.
- V klubu není povinnost očkování
- Prvním krokem je schůzka rodičů s koordinátorkou a s pedagogy anebo účast rodiče s dítětem na
dopolední části programu. Tato jedna návštěva je bezplatná.
- Rodiče prostudují smlouvu a provozní řád, v případě souhlasu podepsané odevzdají koordinátorce
pro komunikaci s rodiči.
- Po zápisu do LDK Bažinka běží 2 měsíční zkušební doba s oboustrannou možností ukončení
vzájemné dohody.
- V průběhu adaptace nového dítěte v Bažince je možná účast jednoho rodiče při školkovém
programu v délce trvání 1 týdne. Rodiče se účastní spíše pasivně. Pro dítě je důležitým krokem k
osamostatnění, když rodič je sice ve stejném prostoru, ale zabývá se jinou prací než pozorováním
dítěte.
- Účast obou rodičů, prarodičů, sourozenců je vítána na školkových akcích a slavnostech. V rámci
běžného školkového programu pouze v odůvodněných případech po konzultaci s koordinátorkou.

Postup při podávání připomínek, návrhů apod.:
- Pro řešení akutních pedagogicko výchovných záležitostí je ideální přijít při vyzvedávání dětí o
chvilku dříve do školky a promluvit si přímo s pedagogem, který má službu ve dny kdy chodí vaše
dítě. Respektujte prosím, že komunikace probíhá za provozu školky.
- Dále je možné pedagogy kontaktovat na jejich mailových adresách.
- S koordinátorem je možné domluvit si soukromou schůzku.
- Veškeré provozní záležitosti řešte s koordinátorem, stejně tak pokud nejste spokojeni s některým z
pedagogů.
- Ekonomické a administrativní záležitosti řešte s vedoucí spolku – Mgr. Popelkovou.
- Prosíme o podávání připomínek hlavně písemnou formou, aby nedošlo k přeslechnutí nebo
nevyřešení připomínky, děkujeme.

Ceník a způsob platby, vrácení peněz:
– Cena za pobyt v Lesním dětském klubu Bažinka je stanovena podle toho, kolik dní v týdnu dítě
dochází.

Docházka dva dny v týdnu: 2500 Kč/měsíc, pro sourozence 2000 Kč za každé dítě
Docházka tři dny v týdnu: 3500 Kč/měsíc, pro sourozence 2800 Kč za každé dítě
Docházka pět dní v týdnu: 5000 Kč za měsíc
- Platby za pobyt dětí v Lesním dětském klubu budou prováděny elektronicky na účet spolku
2900407809/2010 vždy do 29. dne předchozího měsíce. Jako variabilní symbol je uváděno číslo
Smlouvy. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte a měsíc, za který je částka hrazena.
- Vrácení peněz v případě nemoci dítěte je možné při odhlášení dítěte z programu více jak 10 dní
předem (platí tedy pouze pro dlouhodobější nemoci). V ostatních případech není vrácení ani
převedení poplatku možné.
- Rozvišť z.s. neposkytuje stravu – rodiče si ji zajišťují ve spolupráci mezi sebou a ve školném není
zahrnuta.

