PROVOZNÍ ŘÁD SPOLKU LESNÍ KLUB ZVONEK
platný od 1. 9. 2019
Název a sídlo organizace: Spolek Lesní klub Zvonek, Mostní 66, 747 05 Opava
Číslo účtu u Fio banky: 2200978176/2010
IČ: 04890167
Adresa školky: Lesní klub Zvonek, Polní ulice, Raduň, 747 61
Kontaktní osoba: uvedena na www.lesniklubzvonek.cz
Kontaktní e-mail: zvonek.klub@gmail.com
Obsah
1.

Úvod_____________________________________________________________________________ 2

2.

Činnost klubu ______________________________________________________________________ 2

3.

Zázemí ___________________________________________________________________________ 2

4.

Zápis a přijetí dětí __________________________________________________________________ 2

5.

Finance___________________________________________________________________________ 3

6.

Chod LK Zvonek ____________________________________________________________________ 4

7.

8.

9.

6.1.

Školní rok ____________________________________________________________________ 4

6.2.

Harmonogram dne _____________________________________________________________ 4

6.3.

Stravování a pitný režim_________________________________________________________ 4

6.4.

Docházka dětí _________________________________________________________________ 4

6.5.

Spolupráce s rodiči _____________________________________________________________ 5

6.6.

Vzdělávací koncepce ___________________________________________________________ 5

Doporučení pro rodiče _______________________________________________________________ 6
7.1.

Vybavení _____________________________________________________________________ 6

7.2.

Oblečení _____________________________________________________________________ 6

7.3.

Zdraví _______________________________________________________________________ 6

Zdraví a bezpečnost_________________________________________________________________ 7
8.1.

Péče o zdraví __________________________________________________________________ 7

8.2.

Pravidla LK Zvonek _____________________________________________________________ 7

8.3.

Krizový plán __________________________________________________________________ 8

Závěrečná ustanovení _______________________________________________________________ 8

1

1. Úvod
Provozní řád Spolku Lesní klub Zvonek (dále jen LK Zvonek) určuje formu organizace, podává
rámcový přehled a informuje o fungování klubu. Je důležitou dohodou mezi rodiči či zákonnými
zástupci dětí (dále jen rodiče) a Spolkem Lesní klub Zvonek.
S provozním řádem je možné se seznámit na webových stránkách LK Zvonek www.lesniklubzvonek.cz a je k nahlédnutí v zázemí LK Zvonek. Rodiče dětí registrovaných k
docházce jsou povinni se s Provozním řádem LK Zvonek seznámit nejpozději při podpisu Přihlášky ke
členství ve Spolku Lesní klub Zvonek.
2. Činnost klubu
LK Zvonek je místem pro předškolní vzdělávání dětí od 3 do 7 let a funguje v režimu domácího a
komunitního vzdělávání. To je zajištěno průvodci se zkušenostmi se vzděláváním dětí předškolního
věku a realizuje se na zahradě klubu i mimo ni, například v terénu (okolní příroda), na exkurzích
nebo výletech.
LK Zvonek slouží také jako místo pro setkávání rodičů, kteří se mohou účastnit provozu LK Zvonek s
dětmi mladšími 3 let.
V LK Zvonek pracují s dětmi průvodci či rodiče dobrovolníci (dále jen průvodci), kteří jsou proškolení
v péči o děti a jsou oprávněni k předávání a přebírání dětí. Je také možná přítomnost dobrovolníků
– studentů za dohledu průvodce.
Provoz LK Zvonek je čtyřdenní v době od 8 do 16 hod.
3. Zázemí
Zázemím LK Zvonek je jurta, která je vybavena dřevěnou podlahou, kamny, stolečky a židličkami,
úložnými prostory a matracemi pro odpočinek dětí. Součástí jurty je kuchyňská linka a systém
zajišťující tekoucí pitnou vodu.
Vybavení jurty umožňuje pohodlné sezení dětí, uložení pomůcek a náhradního oblečení. V případě
potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Probíhá zde stravování (oběd,
odpolední svačina) a odpolední odpočinek dětí.
K jurtě přiléhá budova, kde se nachází šatna, sklad a pilinová kompostovací toaleta. Toaleta je
opatřena dětskými prkénky, schůdky a nočníky. Dohled nad správným užíváním toalety a vynášením
toalety zajišťuje průvodce.
Pitná tekoucí voda je zajištěna každodenně přivezenými barely s čerstvou pitnou vodou plněnými
z veřejného vodovodního řadu.
Úklid zázemí zajišťují každodenně průvodci. Úklidy většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na
rodičovských víkendových brigádách.
LK Zvonek má k dispozici zahradu o rozloze 4000 m2. Celá zahrada je oplocená, součástí je
parkoviště určené pro rodiče (přivezení a vyzvedávání dětí) a farma. Farma je od zahrady oddělená
ohradou a chová se zde drobné hospodářské zvířectvo. V prostoru farmy je umístěn kompost a
nádoby na zachytávání dešťové vody určené k zalévání zahrady.
Na zahradě je prostor pro volnou hru dětí i užitková část. Užitková zahrada je budovaná na
principech přírodního zahradnictví a permakultury.
LK Zvonek využívá rovněž okolní terén. Terénem se rozumí okolní příroda: lesy, louky, pole, rybníky,
zámecký park, aj. Jsou volena místa, která jsou dostupná pěší chůzí do 20 minut od zázemí LK
Zvonek. Terén je navštěvován za každého počasí.
4. Zápis a přijetí dětí
Zápis dětí do LK Zvonek probíhá průběžně, zejména podle zájmu rodičů o docházku a v případně
volných kapacit LK Zvonek, a to prostřednictvím e-mailu zvonek.klub@gmail.com.
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Každý školní rok probíhá navíc hromadný zápis na další školní rok v měsíci květnu formou pohovorů
s rodiči a seznámením se s dítětem.
Před nástupem do LK Zvonek je třeba vyplnit Přihlášku ke členství ve Spolku Lesní klub Zvonek (dále
jen Přihláška ke členství). Po předchozí domluvě navštíví rodič společně s dítětem LK Zvonek osobně
a seznámí se s prostředím, zázemím a průvodci.
Na přijetí dítěte do LK Zvonek není nárok. O přijetí dětí rozhoduje průvodce-koordinátor, přičemž je
pro přijetí rozhodující:
·
·
·
·

Zralost dítěte pro předškolní docházku
Volba modelu docházky a kapacita LK Zvonek
Sourozenci mají přednost
Seznam čekatelů – náhradníci mají přednost

Poté, co průvodce-koordinátor oznámí rodičům, že dítě může být přijato k docházce do LK Zvonek
ve vybraném nebo jinak dohodnutém termínu a modelu, rodiče vytisknou, vyplní a podepíšou jim
zaslanou Přihlášku ke členství, včetně jejich příloh ve 2 originálech a předají je průvodcikoordinátorovi. Rodič hradí členský příspěvek dle ceníku LK Zvonek v dohodnutý termín na účet LK
Zvonek s variabilním symbolem, který bude totožný s číslem Přihlášky ke členství.
LK Zvonek nabízí možnost zkušebního dne, kdy může přijít rodič do LK Zvonek s dítětem a účastnit
se programu s průvodci. Je to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do LK
Zvonek. Využití této možnosti je třeba nejprve předem nahlásit a domluvit, kdy a jak návštěvní den
proběhne. Lze se domluvit i na více návštěvních dnech. Průvodce v tomto případě za dítě nenese
odpovědnost. Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla provozu LK Zvonek.
Spolu s Přihláškou ke členství je třeba uhradit také rezervační zálohu ve výši 3.000 Kč. Tato záloha
se následně uplatní jako členský příspěvek za poslední měsíc docházky. V případě, že dítě
nenastoupí, uhrazený příspěvek si ponechá LK Zvonek, jakožto paušální náhradu všech výdajů
spojených s marnou rezervací místa v LK Zvonek pro dítě a v souvislosti s ní vzniklou škodou.
5. Finance
Rodiče platí členské příspěvky převodem na účet LK Zvonek 2200978176/2010, a to vždy do 15.
dne měsíce, který předchází měsíci docházky (např. do 15.9. uhradí příspěvek na měsíc říjen).
Výše členského příspěvku je stanovena dle platného ceníku na www.lesniklubzvonek.cz a
k nahlédnutí v zázemí LK Zvonek.
Ceny nezahrnují úhrady jízdného a vstupného na kulturní akce. Tyto výdaje hradí rodiče dětí, které
se akcí účastní. Cenu jednotlivých akcí sdělí průvodce rodičům předem a rodiče finanční obnos
předají průvodci při předání dítěte.
Výkonná rada LK Zvonek je oprávněna stanovit novou výši členských příspěvků (odst. 6.1.6 g)
Stanov spolku). Tato změna musí být oznámena členům písemně e-mailem nejméně 2 měsíce před
její účinností a musí být zveřejněna na webových stránkách a v zázemí LK Zvonek.
V případech, kdy dítě v daném měsíci nebylo přítomno na programu klubu (např. z důvodu
nevhodného oblečení, pozdní docházky, nemoci, rodinných důvodů atp.) nevzniká nárok na vrácení
příspěvku. Za promeškané dny je v případě včasné omluvy možno vybrat náhradu – více v bodě 6.4.
Poměrná část již uskutečněné platby se na vyžádání členů vrací pouze v případě omluvené a
doložené dlouhodobé nemoci dítěte člena, a to od 4. týdne trvání této nemoci (odst. 6.1.6 g) Stanov
spolku).
LK Zvonek přijímá finanční či věcné dary určené pro náplň činnosti LK Zvonek.
Možnosti darování:
1. Vkladem na účet číslo: 2200978176/2010
2. Předáním peněz v hotovosti do rukou průvodce-koordinátora.
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3. Věcným darem. Výše věcného daru se určí podle toho, kolik stála nebo obvykle stojí věc, která
byla rodiči darována.
Potvrzení o daru bude vystaveno a předáno dárci po přijetí daru.
6. Chod LK Zvonek
6.1. Školní rok
Začátek a konec školního roku je shodný s běžným školním rokem. LK Zvonek nezajišťuje péči v
době školních prázdnin (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční, letní) a státních svátků. Za tyto volné
dny nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.
V době prázdnin mohou být organizovány příměstské tábory, jejichž provoz se řídí rovněž tímto
provozním řádem.
Kapacita skupiny na den je běžně 16 dětí. Ve výjimečných případech může být navýšena na 18 dětí,
o navýšení rozhoduje průvodce-koordinátor s ohledem na celkovou situaci. Pokud zájem rodičů
převažuje kapacity klubu, vede průvodce-koordinátor čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni
podle volných kapacit.
6.2. Harmonogram dne
8.00 zahájení provozu a příchod dětí
8.45 zahájení dne a ranní kruh
9.00 – 12.00 dopolední program a svačina (obvykle v terénu)
12.00 – 12.30 oběd
12.30 – 13.30 polední klid (14.30 pro spící děti)
13.30 – 16.00 odpolední program, svačina, předávání dětí
Odpočinek po obědě probíhá od 12.30 do 13.30 hod. Během něj děti spí nebo jinak odpočívají. Děti,
které neusnou, se věnují odpočinkové činnosti. V letních měsících mohou děti odpočívat venku. V
zimě se děti na odpočinek uchylují do vnitřních prostor zázemí. Děti jsou z domova vybavené
vlastním spacákem/peřinkou a polštářkem. Tuto výbavu používají během odpočinku a nechávají ji v
jurtě.
Tento harmonogram dne je orientační. Průvodci mají právo jej měnit vzhledem k různým situacím,
které mohou nastat (výlety, zajímavé návštěvy v LK Zvonek, jarní sázení a setí, oslavy, extrémní
počasí, celková nálada dětí atp.).
6.3. Stravování a pitný režim
Stravování v LK Zvonek se skládá z dopolední svačiny, obědu, odpolední svačiny a pitného režimu.
Dopolední svačinu připravují dětem rodiče do podepsané krabičky/látkového pytlíku, jak je dítě
zvyklé. Jídlo nesmí podléhat rychlému zkažení. Svačina by měla splňovat zásady zdravého
stravování a obsahovat nutričně vydatné a zdravé potraviny. Sladkosti nejsou vhodnou školkovou
svačinou. Do batůžku je třeba sbalit i neskleněnou láhev s pitím, v zimě termosku. Vše musí být
připraveno tak, aby se dítě bylo schopno obsloužit samo. Obaly od potravin si děti odnášejí
v krabičce/pytlíku zpět.
Teplé obědy a odpolední svačinu zajišťují vzájemně rodiče, kteří dětem vaří. Jídelníček je tvořen dle
zásad zdravé výživy a dle požadavků na pestrost a čerstvost surovin, ideálně dostupných z lokálních
zdrojů (od farmářů a pěstitelů). Dětem nejsou podávány výrobky s bílým cukrem, bílou moukou,
žádné konzervanty ani syntetické náhražky. V jídelníčku je brán ohled na diety či různé stravovací
omezení dětí.
Pitný režim je zajištěn dostatkem pitné vody a neslazených bylinných čajů. Na dostatečný pitný
režim dohlíží průvodce.
6.4. Docházka dětí
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Předávání dětí probíhá buď na pozemku LK Zvonek na Polní ulici v Raduni, nebo na zastávce
Praskova v Opavě, na místě sdíleného odvozu dětí autobusem MHD.
Při předávání dětí na pozemku LK Zvonek v Raduni mohou rodiče využít parkoviště na pozemku
školky, v době od 8.00 do 8.45 je otevřená brána na pozemek. Při předávání dětí v Opavě na
zastávce Praskova je čas příchodu na zastávku v 7.45h, autobus do Raduně odjíždí v 7.55h.
V obou případech průvodce přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodičem či
pověřenou osobou. Rodič při předávání dítěte informuje průvodce o důležitých okolnostech
spojených s dítětem (např. dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.).
Vyzvedávání dětí probíhá v čase od 15.00 do 16.00 rodičem nebo pověřenou osobou. Pokud je
potřeba zajistit vyzvednutí jinou osobou i během dne, kdy je dítě v LK Zvonek, rodič toto sdělí
průvodci telefonicky či pomocí sms, kde uvede jméno osoby a její vztah k dítěti.
Rodiče jsou při vyzvedávání informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí
klíštěte, neshody) týkajících se jejich dítěte. Stejně tak jsou předány pozitivní informace o pokrocích
dítěte. Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte průvodcem rodiči či jiné
pověřené osobě.
Dochvilnost při předávání a vyzvedávání dětí je nezbytná pro zajištění programu a provozu LK
Zvonek. Účast na společném zahájení programu (tzv. ranní kruh) je velmi důležitou součástí
programu, stejně jako společné ukončení dne.
Omlouvání docházky probíhá formou sms zpráv den předem do 19.00 průvodci, který je ten den
přítomen ve školce. Evidenci docházky vede průvodce-koordinátor LK Zvonek, který také s rodiči
řeší náhrady za omluvené dny. Kompenzace zameškané docházky probíhá pouze formou náhrad.
V případě déle trvající absence je nutno o ní informovat průvodce-koordinátora emailem na adrese
zvonek.klub@gmail.com.
U omluvy absence minimálně do 19:00 hod. předchozího dne je možné sjednat náhradu docházky v
jiné dny, než je řádná docházka dítěte, v případě, že to umožňuje kapacita LK Zvonek. Sjednání
náhradního termínu probíhá také primárně pomocí sms, a to nejlépe den předem s průvodcem,
který má být v den náhradní docházky přítomen v LK Zvonek. Sjednání náhradního termínu iniciuje
rodič. Náhradu je možné vybrat během celého školního roku. Náhradu nelze převést do
následujícího školního roku.
V případě, že chce rodič ukončit docházku svého dítěte, oznámí tuto skutečnost písemně emailem
na adresu zvonek.klub@gmail.com. Odhlášení je platné od prvního dne následujícího kalendářního
měsíce. Do této doby se platí stále členský příspěvek.
6.5. Spolupráce s rodiči
LK Zvonek nabízí rodičům zapojení do provozu při práci s dětmi, pokud jejich nabídka není v rozporu
se Stanovami. Rodiče se mohou podílet na provozu klubu (spolupráce na brigádách, slavnostech,
materiální výpomoc, narozeniny dětí, organizace spolujízd, sponzorské dary atd.).
Minimálně 2x ročně probíhají rodičovské schůzky. Na těchto schůzkách seznamuje rodiče průvodcekoordinátor LK Zvonek s aktuálním děním, nabízí zapojení rodičů do chodu klubu a zjišťuje zpětnou
vazbu rodičů na chod klubu. Rodič má právo projevit jakékoliv připomínky k chodu klubu. Program,
čas a místo schůzky budou rodičům sděleny formou e-mailu alespoň týden před konáním schůzky.
V průběhu školního roku jsou pořádány další společné akce pro rodiče, děti a přátelé LK Zvonek.
Mohou to být brigády, které slouží ke kultivaci a udržení zázemí LK Zvonek, nebo slavnosti, které
jsou zážitkovou akcí.
6.6. Vzdělávací koncepce
Vzdělávací koncepce LK Zvonek je vypracována na základě Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Vychází z přírodní pedagogiky, učení prožitkem podle Josepha Cornella či
některých Montessori principů. Nedílnou součástí vzdělávacích přístupů je koncept komunikačních
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dovedností Respektovat a být respektován a přístup k dětem podle Naomi Aldort.
Vzdělávací přístup vychází z prožitkového učení dětí v celoročním kontaktu s přírodou. Průvodce je
schopen svou přípravu uzpůsobit aktuálnímu zájmu a potřebám dětí a aktuálním podmínkám
prostředí, kde program probíhá. Průvodce umožňuje dítěti prožít bezpečné riziko. Prostředí s
minimem hraček, které mají předem definovatelný účel, podporuje u dětí rozvoj kreativity a
sociálního učení. Průvodce sleduje rozvoj klíčových kompetencí dětí.
Průvodci LK Zvonek umožňují dětem zažít tzv. bezpečné riziko, a to zejména při pobytu v terénu.
Rozumí se tím umožnit dětem učit se rozvíjet vlastní fyzické schopnosti a prožít terén, který je
různorodý a nepředvídatelný. Kromě terénu průvodce využívá i pomůcky jako např. lana, nástroje
apod.
Průvodci se dále vzdělávají a pracují na svém osobním rozvoji. Bližší informace o kvalifikaci a
dosavadní praxi průvodců naleznete na internetových stránkách LK Zvonek,
www.lesniklubzvonek.cz, stejně jako celé znění vzdělávací koncepce.

7. Doporučení pro rodiče
7.1. Vybavení
Pro celoroční docházku do LK Zvonek je nutné dítě vybavit:
 batůžkem s prsním popruhem, který umožňuje volný pohyb dítěte v terénu
 gumáky (zejména pro jarní a podzimní měsíce)
 nepromokavou bundu a nepromokavé kalhoty
 polštářek a spacák/peřinu pro polední odpočinek (možno přibalit také oblíbeného plyšáka)
 náhradní oblečení, které zůstává v jurtě (spodní prádlo, náhradní ponožky, tepláky, triko,
mikina)
 oblečení se doporučuje oblékat ve více vrstvách tak, aby bylo možné dítě vysvléknout v
případě potřeby
7.2. Oblečení
Na jaro je dobré pro dítě připravit zejména nepromokavé oblečení, tenkou čepici nebo šátek a
gumáky nebo nepromokavé boty. Dále náhradní obuv, která může zůstat v šatně u jurty.
V létě lze volit světlé prodyšné oblečení, dlouhý rukáv i nohavice jako prevenci proti klíšťatům. Do
terénu pevné prodyšné boty, sandálky pouze jako náhradní boty na odchod domů. Vhodnou
pokrývku hlavy proti úpalu.
Na podzim je vhodné teplé oblečení ve více vrstvách, nepromokavé boty a náhradní obuv,
zateplené a nepromokavé kalhoty, bundu, čepici. V chladnějších měsících je vhodné přibalit do
batůžku rukavice a další oblečení.
V zimě jsou základem zateplené nepromokavé boty, teplé oblečení ve více vrstvách, zateplené a
nepromokavé kalhoty, bunda, čepice, nepromokavé rukavice a vždy náhradní rukavice.
Dítě do terénu ani do jurty nenosí hračky a sladkosti. Rodiče tak respektují koncept LK Zvonek,
který ke své práci nevyužívá běžné komerční hračky a snaží se dodržovat zdravé stravovací návyky.
7.3. Zdraví
Rodič je povinen informovat průvodce o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (dítě po
nemoci, závažné události v rodině). Jedná se o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či
psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v LK Zvonek.

Rodiče jsou povinní informovat průvodce-koordinátora LK Zvonek o alergiích dítěte na bodnutí
hmyzem či jiných alergiích. Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky.
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Dítě je nutno nechat doma v případě, že má některý z těchto symptomů:










zvýšená teplota (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
zvracení (je třeba nechat dítě doma alespoň 2 dny po vymizení symptomů)
průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů)
bolest v uchu
bolest břicha
bolest při močení
vši
v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka atd.)

Průvodce může odmítnout dítě převzít, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše uvedených
symptomů.
8. Zdraví a bezpečnost
8.1. Péče o zdraví
Průvodci mají vždy při sobě lékárničku a pohotovostní plán, včetně mobilních telefonů na rodiče a
bezpečnostní a záchranné složky. Při práci s dítětem vychází průvodce z informací o zdravotním
stavu dítěte.
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu dítěte v LK Zvonek (teplota, zvracení, bolesti
břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních
případech bude zavolána rychlá záchranná služba a zároveň ihned telefonicky informováni rodiče.
V případě úrazu průvodce vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě, nebo je zavolána
rychlá záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče.
V době obvyklé pro výskyt klíšťat jsou děti před odchodem do terénu ošetřeny přírodním
repelentem. Rodič sám může své dítě ošetřit libovolným repelentem před jeho příchodem do
školky.
Pokud průvodce najde přisáté klíště, ihned ho odstraní. Místo pak označí fixem a o tomto dá rodiči
zprávu při předání dítěte.
Prevence před přisátím a možnost včasného záchytu: 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
vnitřní prostory, prohlédnout tělo i vlasovou část.
8.2. Pravidla LK Zvonek
Pravidla jsou platná pro všechny pohybující se v místě provozovny LK Zvonek i na jiných místech
(terén), kde LK Zvonek zajišťuje program. Děti, přihlášené do LK Zvonek, jsou s pravidly
seznamovány opakovaně a pravidelně.



Pravidla základní
v jurtě chodím pomalu, nekřičím, běhat a křičet můžu venku
k ostatním se chovám tak, aby jim to bylo příjemné
používám slovíčko “dost”, pokud se děje něco, co už nezvládám; respektuji, když stejné
slovíčko použije kamarád
věci, hračky i nářadí mají své místo, vracím je vždy zpátky






Pravidla v terénu
Do terénu z hlavní brány vychází jako první průvodce.
Jsem stále na doslech a na dohled skupiny.
Pokud slyším, že mě průvodce volá, otočím se na něj a odpovím.
Na strom lezu jen po dohodě s průvodcem, který je u toho také přítomen.
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Ke stromům a rostlinám se chovám s úctou. Neničím nic záměrně a nelámu větve stromů.
Překážky, které jsou nové nebo příliš nebezpečné zdolávám jen pokud se dohodnu s
průvodcem a také za jeho přítomnosti.
 Z terénu odcházím jen s průvodcem.
 Neběhám s ostrými předměty (nářadí, klacky), nešermuji s ostrými předměty, je-li blízko
kamarád.
 Jím pouze to, co jistě znám. Pokud si nejsem jist, zeptám se průvodce.
 Hub a mrtvých zvířat se dotýkám pouze klacíkem.
 Nenechávám v přírodě nic, co tam nepatří.
Ostatní pravidla jsou dohodnuta spolu s dětmi v průběhu školního roku.
8.3. Krizový plán
1. Vyhodnocení situace průvodci nebo osobami, které jsou na místě, konzultace
vyhodnocení s průvodcem-koordinátorem, je-li přítomen.
2. V případě, že se jedná o závažnou situaci a existuje obava o zdraví, život a bezpečnost
dítěte, průvodce nebo přítomný průvodce-koordinátor uvědomí o situaci Policii ČR na
tel. 158, Záchrannou službu na tel. 155, Hasiče na tel. 150 nebo jednotnou tísňovou
linku 112.
3. Dále dle vzniklé situace jsou informováni rodiče dětí, kterých se riziko týká. Informuje je
buď průvodce nebo přítomný průvodce-koordinátor.
4. V případě, že riziko pominulo dříve, než přijede Policie ČR a Hasiči, je třeba pohotovost
odvolat. Odvolává ji ten, který ji přivolal.
5. Jeden z průvodců zůstává vždy se skupinou a druhý řeší situaci.
6. Při ztrátě dětí z dohledu průvodce a průvodce-koordinátor použijí mapu a s tou při
zásahu pracují.
Následují kroky - kontrola dětí v jejich bydlišti, vydat se na vytipovaná místa, povolat
někoho k průvodci, který zůstal s dětmi, zajistit bezpečnost ostatních dětí.
9. Závěrečná ustanovení
Provozní řád je závazný pro všechny členy Spolku Lesní klub Zvonek, pro děti, které jej navštěvují a
pro všechny průvodce či dobrovolníky LK Zvonek. Je zveřejněn na webu a je k nahlédnutí v zázemí
LK Zvonek. LK Zvonek si vyhrazuje právo Provozní řád LK Zvonek upravovat a doplňovat. Rodiče jsou
o změnách informování nejméně 1 měsíc před změnou zasláním e-mailu na adresu rodiče dítěte.
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