
 
 

 
 
 

PROVOZNÍ ŘÁD 
ANGLICKÉ OUTDOOROVÉ ŠKOLKY 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Anglická outdoorová školka funguje na bázi předškolního klubu s celodenním provozem.  

Provoz klubu zajišťuje spolek All4Kids, z.s. (IČ: 22771611; Sídlo: U Libeňského pivovaru 31, 180 00 

Praha 8; Číslo účtu: 2500191607/2010)  

Zázemí klubu Libeň Monsters sídlí na adrese: Na Hrázi 11, 180 00 Praha 8 – Libeň.  

Zázemí klubu Vyšehrad Monsters sídlí na adrese: Na Pankráci 22, 140 00 Praha 4 – Nusle. 

Klub je v provozu od září do června, v průběhu léta funguje na bázi týdenních příměstských táborů. 

Stanovená kapacita klubu je 18 dětí, dočasně může být navýšena až na 20 dětí.  

Pro komunikaci s rodiči je využíván online systém Panda. 

 

ZÁSADY PROVOZU  

a/ Klub je v provozu od pondělí do pátku 8:00 – 17:00.  

b/ Režim dne je přizpůsoben heterogenní skupině dětí ve věku od 2 do 6 let. Učitelé jsou povinni ho 

pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.  

c/ Denní režim se řídí aktuálním harmonogramem uvedeným na internetových stránkách klubu, 

případně upřesněními zveřejňovanými na online nástěnce Pandy. Dobu příchodu dětí a jejich 

vyzvedávání je třeba dodržovat. Případné pozdní příchody rodiče hlásí telefonicky či formou sms na 

telefonní číslo učitele. 

d/ Rodiče omlouvají děti nejpozději do 7.00 hodin v den, kdy se dítě k docházce nedostaví, a to přes 

online docházkový systém Panda. V případě neočekávané absence zjištěné až v daný den navíc 

telefonicky či formou sms na telefonní číslo učitele. 

e/ Všechny děti jsou vzdělávány společně bez rozdílu věku, což zajistí přirozené sociální prostředí a 

naučí děti toleranci, sebeúctě, respektu a pomoci druhým.  

f/ Je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a 

neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.  

g/ Spontánní hry probíhají od příchodu dětí do organizovaného programu a po odpoledním 

odpočinku. Mají prostor po celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učiteli ve vyváženém poměru, 

se zřetelem na individuální potřeby dětí.  



h/ Didakticky cílené činnosti a pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne formou individuální, 

skupinové či kolektivní práce učitelů s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. 

i/ Odpočinek a spánek probíhá po obědě min. 60 minut, odpočívají všechny děti. Děti, které po obědě 

nespí, se věnují klidovým činnostem. 

j/ Stravování je zajištěno od externího dodavatele Ekolandia, specializovaného na stravu vhodnou pro 

předškolní děti. Dítě má právo si určit množství, děti používají příbory, po jídle si uklidí nádobí na 

určené místo, učitelé vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitel. Je možné 

zvolit vegetariánskou variantu či variantu pro alergiky. 

k/ Dětem je v průběhu celého dne umožněn volný příjem tekutin, především čerstvé pramenité 

přírodní vody a dále ovocného nebo bylinkového čaje. 

l/ Otužování probíhá pravidelným větrání všech místností, maximálním pobytu venku, kontrolou 

přiměřeného oblečení dětí. 

 

PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE  

a/ Minimální věk pro přijetí k docházce do klubu jsou 2 roky. Každé přijetí dítěte je posuzováno 

individuálně, na základě připravenosti a zralosti. 

b/ Zápisy a přijímání dětí se provádějí v průběhu celého roku až do naplnění kapacity. Předpokladem 

k úspěšnému zapsání dítěte je řádně vyplněná přihláška. Následně je mezi rodiči a provozovatelem 

podepsaná smlouva o docházce.  

c/ Při nástupu dítěte do klubu probíhá adaptační období, kdy si dítě postupně zvyká na kolektiv dětí 

bez přítomnosti rodičů. Tato doba může být různě dlouhá podle dohody rodičů s učiteli. 

d/ Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout veškeré informace, nutné k řádné evidenci 

dítěte a k zajištění řádné péče o dítě. Veškeré změny je nutné bezodkladně hlásit provozovateli.  

e/ Podpisem smlouvy potvrzuje rodič dítěte svůj souhlas s provozním řádem klubu.  

 

UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE  

a/ K ukončení docházky dochází automaticky ke konci školního roku, ve kterém dítě dosáhne 6 let 

věku. Výjimkou může být odklad povinné školní docházky dítěte, v takovém případě se docházka 

prodlužuje o jeden školní rok po dohodě rodičů s provozovatelem. 

b/ Rodiče mohou ukončit docházku dítěte na vlastní žádost. Výpověď o ukončení docházky se podává 

v písemné formě v souladu s termíny stanovenými ve smlouvě.  

c/ Pokud bude dítě opakovaně poškozovat zařízení klubu, bude klub požadovat náhradu zařízení a 

docházka dítěte bude ukončena. Klub má rovněž právo vyloučit z docházky dítě s nevhodným nebo 

agresivním chováním.  

d/ Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek za docházku či stravování ve stanoveném termínu a 

nedohodne s provozovatelem jiný termín úhrady, může být rozhodnuto o ukončení docházky dítěte.  

 



 

BEZPEČNOST A ZDRAVÍ DĚTÍ  

a/ Dohled nad dítětem vykonává provozovatelem pověřený pracovník, a to od doby, kdy je pracovník 

převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pracovník předá 

dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě uvedené v přihlášce či písemném prohlášení.  

b/ Do klubu jsou přijímány děti zdravé, bez příznaků onemocnění (zvýšená teplota, hnisavá rýma, 

silný dráždivý kašel, průjmy, zvracení). Rodiče jsou povinni při předávání dítěte oznámit jakékoli 

změny ve zdravotním stavu dítěte či jeho chování. Onemocní-li dítě v průběhu dne, učitel oznámí 

tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší možné době dítě vyzvednout, aby se nemoc 

nešířila mezi ostatní děti. Pokud jsou rodiče vyzváni k předložení lékařského nálezu, je nutné, aby tak 

učinili. Je to v zájmu bezpečnosti všech dětí v klubu.  

c/ Stane-li se úraz, provozovatel je povinen zajistit podle závažnosti zranění ošetření dítěte a 

neprodleně oznámit úraz rodičům. Při vážném úrazu je volána rychlá záchranná služba.  

d/ Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení a obuvi dětí pro pobyt v zázemí klubu (pro 

pobyt uvnitř doporučujeme bačkory, ne pantofle, oblečení pohodlné). Dítě má v zázemí klubu krabici 

s náhradním oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič. 

e/ Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby měly dobré vybavení 

odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Každé dítě má stále 

v klubu navíc pláštěnku a gumáky, vždy pokrývku hlavy (v zimě teplou čepici, v létě kšiltovku či šátek) 

a vlastní batůžek. 

f/ Pokud dítě používá pleny, rodič je pravidelně doplňuje do krabice, aby jich mělo dítě vždy dostatek. 

Po dohodě s učiteli je možno používat i látkové pleny, jejich praní zajistit nelze. 

e/ Rodiče nesou odpovědnost za věci a předměty, které si dítě přinese do klubu. Klub nezodpovídá za 

cenné věci, které si děti přinesou. Doporučujeme, aby děti nenosily zlaté řetízky, náušnice či jiné 

šperky, při hře dětí může dojít k poškození či ztrátě. Klub neodpovídá ani za předměty a hračky, které 

si děti donesou z domova ke hraní. Osobní zapomenuté věci se skladují po dobu dvou měsíců. Po 

uplynutí této doby mohou být zlikvidovány. 

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

a/ Platba za pravidelnou docházku se provádí předem, nejpozději však do 20. dne předešlého měsíce 

převodem na účet provozovatele.  

b/ V případě absence dítěte se platba nevrací.  

c/ V případě snížení četnosti docházky dítěte do klubu se platba nevrací.  

d/ Poměrná část již uskutečněné platby se na vyžádání rodiče vrací pouze v případě omluvené a 

doložené dlouhodobé nemoci dítěte, a to od 4. týdne trvání této nemoci, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak.  

e/ Platba za stravné se provádí zpětně za kalendářní měsíc, a to vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce. Částka k úhradě se zohledněním včas a řádně odhlášené stravy je uvedena 

v online docházkovém systému Panda. Stravu lze odhlásit pouze zadáním absence do systému Panda 

nejpozději do 9:00 předchozího dne na den následující.  


