PROVOZNÍ ŘÁD LETNÍHO PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 2022
Dětský lesní klub Letokruh z.s., Česká Třebová

BAREVNÉ LÉTO V LETOKRUHU 2022
INFORMACE PRO RODIČE, ANEB CO JE DOBRÉ VĚDĚT
Na letní prázdniny jsme si pro vás, již po šesté, připravili letní příměstské tábory. Společně s dětmi
prožijeme léto plné her, dovádění, legrace, dobrodružství, výletů a tvoření, v netradičním prostřední
lesního klubu.
CO JE LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR?
Letní příměstský tábor navazuje na chod lesního klubu, který je alternativou předškolního vzdělávání.
PRO KOHO JE?
Pro děti ve věku od 3 do 7 let (výjimky lze dohodnout individuálně).
Příměstský tábor je pro dítě vhodný, pokud zvládne:

☼ odloučení od rodičů (z naší zkušenosti tábor není vhodný pro trénink odloučení dítěte od
rodičů),

☼ komunikaci s vrstevníky a dospělými (vnímá, rozumí, dokáže spolupracovat, respektuje
dohodnutá pravidla),

☼ jeho přítomnost nenarušuje pohodu ostatních (dítě nevyžaduje speciální péči, např.
asistenta, pomocného pedagoga),

☼ jít terénem s batůžkem na zádech, kde má pití a svačinu,
☼ přiměřenou samoobslužnost (např. potřebuje-li asistenci u toalety, včas si o ni řekne...).
KDE?
Program probíhá v zázemí našeho lesního klubu Letokruh (a jeho okolí), tedy v lesní chaloupce u
obce Přívrat, nedaleko České Třebové a Ústí nad Orlicí.
KDY?
Provozní doba v červenci a srpnu je ve všední dny od pondělí do pátku, od 7:30 do 16:00 hod.
TERMÍNY
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
6. týden
7. týden
8. týden
9. týden

1.7. - 8. 7.
11.7. – 15.7.
18.7. – 22.7.
25.7. - 29.7.
1.8. – 5.8.
8.8. - 12.8.
15.8. - 19.8.
22.8. -26.8.
29.8. – 31.8.

---Zavřeno--Pohádky z lesa
Veselý plamínek
---Zavřeno--Rychlí jako vítr
Zemí nezemí
Pod hladinou
4 živly Letokruhu
---Zavřeno---

V každém týdnu je obsažena pestrá paleta aktivit, výtvarné a pohybové činnosti, které
přizpůsobujeme danému složení skupiny dětí. Celý program je sestavený tak, že je vhodný pro holky i
kluky.
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PŘIHLÁŠKA
Každé dítě je potřeba předem přihlásit a rezervovat si místo (přihláška je k dispozici na
www.letokruh-klub.cz, záložka Příměstské tábory). Přihláška slouží jako závazná smlouva (zadané
informace podléhají režimu nakládání s osobními údaji, GDPR). Po přijetí přihlášky vás budeme
kontaktovat a zašleme vám podrobnější informace.
V případě naplnění kapacity si vedeme seznam náhradníků.
V případě, že by nebyl o táborový turnus zájem a nenaplnila se potřebná kapacita, týden tábora bude
zrušen a vrátíme vám celou vaši platbu.
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
1. Potvrzení o bezinfekčnosti - rodič vytiskne a odevzdá průvodci-pedagogovi první den tábora.
2. Souhlas s užitím osobních údajů (GDPR).
3. Souhlas s hygienickými podmínkami
Dokumenty vám budou zaslány po podání přihlášky.
CENA
Cena (táborné) za jeden týden příměstského tábora činí 1900,- Kč za 1 dítě.
Cena zahrnuje:
- celodenní docházku od pondělí do pátku
- oběd a doplňkový pitný režim
- program vedený zkušenými průvodci-pedagogy
- pomůcky, výtvarný, rukodělný a spotřební materiál
- pojištění dětí
ZPŮSOB PLATBY
Záloha 600,- za každý přihlášený týden tábora za dítě (záloha je nevratná, není navýšením ceny) je
splatná 7 dní od doručení informace o přijetí dítěte na letní tábor.
Táborné se platí převodem na účet spolku Dětský lesní klub Letokruh z.s.,
číslo účtu je: 115-3942210267/0100. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a o který termín se
jedná (např. Filip a Lucka Novákovi, 3 a 4 týden).
Doplatek ceny příměstského tábora je splatný nejdéle do 20. června 2022.
V případě zrušení docházky ze strany rodičů či absence dítěte se částka nevrací, případně se řeší
individuálně.
O možnosti čerpat příspěvek na naše příměstské tábory (pobyt v přírodě) se prosím informujte u své
zdravotní pojišťovny.
STRAVOVÁNÍ
Dopolední svačinu (JÍDLO A PITÍ) připravují dětem do batůžku rodiče (v krabičkách, aby v lese
nezůstal žádný odpad). Sladkosti jako cukrovinky, čokolády, limonády a bublinkové pití se do školičky
nenosí, sladkou svačinku lze nahradit moučníkem či ovocem.
OBĚD JE ZAHRUT V CENĚ tábora, dodává nám jej Oáza zdraví. Oběd se skládá z polévky a druhého
jídla. V termínu 18.-22.7. 2022 Oáza zdraví nevaří, teplý oběd bude zajištěn náhradní formou.
Odpolední svačinu mají děti připravenou z domu, nebo lze dle zájmu zajistit z Oázy zdraví. Cena
svačiny (dezertu) je uvedena v ceníku Oázy a platí se zvlášť.
Dětem zajistíme pitný režim (voda, čaj), pokud jim vlastní pití během dne dojde.
Dítě si s sebou nosí na každý den svůj čistý příbor.
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NAŠI PRŮVODCI-PEDAGOGOVÉ
Jsou zkušení v práci se skupinou dětí v terénu, mají praxi z oblasti předškolního vzdělávání. Při práci s
dětmi uplatňují zásady respektujícího přístupu.
PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Rodiče předávají dítě na letní příměstský tábor ráno, v době od 7:30 do 8:30 hodin.
Předávání dětí probíhá v zázemí lesního klubu Letokruh u obce Přívrat, u lesní chaloupky. Rodič
osobně předá dítě průvodci-pedagogovi, od této doby nese odpovědnost za dítě průvodce-pedagog.
V případě organizovaného srazu na výlet či jinou akci, mimo lesní chaloupku, jsou rodiče předem a
včas informováni o podrobnostech srazu. V případě, že se programu účastní rodič dítěte, nese
odpovědnost za dítě rodič.
Rodič při předávání dítěte informuje průvodce-pedagoga o důležitých okolnostech spojených se
stavem dítěte (např. v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění či jiná přenosná nemoc, dítě je
po nemoci, v rodině se udály závažné okolnosti...). Lesní klub nenese žádnou zodpovědnost za
zdravotní komplikace dítěte vzniklé z důvodu změny zdravotního stavu dítěte, o nichž nebyl rodičem
informován.
Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění programu. Účast na společném zahájení,
tzv. ranní kruh, je důležitou součástí začátku dne.
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Na vyzvedávání dítěte se dohodnou rodiče s průvodcem-pedagogem, osoby zmocněné k vyzvedávání
dítěte jsou uvedeny v Přihlášce k docházce dítěte.
Předáním dítěte zpět rodiči odpovědnost průvodce-pedagoga za dítě končí.
Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je v čase 14:30–16:00 hodin.
Jiný čas je třeba předem domluvit s průvodcem-pedagogem.
Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu dne (např. vyjmutí klíštěte…).
V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo v případně nenadálých situací, které nelze řešit
vlastními silami pedagogů-průvodců, musí být po předchozím oznámení rodičům dítě vyzvednuto
dříve.

OMLOUVÁNÍ DÍTĚTE A NÁHRADY ZA OMLUVENOU ABSENCI
V případě absence dítěte, např. z důvodů onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě
omluvit nejpozději do 8:00 hodin dne, kdy nemůže dítě přijít, telefonicky nebo pomocí SMS u
průvodce-pedagoga, případně informovat koordinátora.
V případě, že dítě omluvíte, máte nárok za omluvené dny na náhradní docházku dítěte. Náhradní
docházka je možná pouze po předchozí domluvě s koordinátorem a bude umožněna, pokud to dovolí
kapacita lesního klubu. Náhradní docházku je možné čerpat v měsících červenec a srpen 2022.
V případě zrušení docházky ze strany rodičů či absence dítěte se částka nevrací, případně se řeší
individuálně.

RYTMUS DNE
7:30 – 8:30
příchod dětí do lesního klubu, předávání dětí pedagogům-průvodcům, hry a činnosti
dle vlastní volby/ řízená činnost
8:00 – 9:00
svačinka a ranní kruh, přivítání se
9:00 – 11:45 společné aktivity, pobyt v přírodě
11:45 – 12:15 oběd
12:15 – 14:00 příprava na odpočinek a odpočinek (relax u pohádky či hudby, délka dle potřeby dětí,
do spaní je nenutíme)
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14:00 – 16:00 svačinka, odpolední aktivity
14:30 – 16:00 vyzvedávání a předávání dětí

VYBAVENÍ DĚTÍ
Na každý den
▪ dobře padnoucí batůžek s prsním pásem (popruh lze i ručně došít), do batůžku se musí vejít:
o láhev s pitím,
o dopolední svačina (bez sladkostí a čokoládek),
o příbor na oběd,
o pláštěnka,
o náhradní ponožky a spodní prádlo v igelitovém sáčku,
o kapesníky (dávejte dětem i do kapes).
Do chaloupky
▪ tašku opatřenou cedulkou se jménem dítěte s náhradním oblečením (především spodní
prádlo a ponožky, holínky a případně další obuv),
▪ přezůvky (lze barefoot),
▪ spacák/deka, polštářek, plyšák na spaní, nepromokavá podložka (pokud víte, že ji dítě při
spaní potřebuje).
Věci je nutné dětem podepsat, děkujeme.

Jak děti oblékat
V létě je vhodné světlé bavlněné oblečení - triko s dlouhým rukávem a tenké dlouhé kalhoty. V lese je
chladněji než na přímém slunci a dlouhé oblečení chrání kůži před hmyzem a poškrábáním
větvičkami. Nezbytný je klobouk či kšiltovka, fajn je ochrana týlu. Na nohy ponožky a uzavřenou obuv
(ne sandálky).
Při deštivém počasí jsou dobré nezateplené pogumované kalhoty a bunda.
Děti budou celý den venku, dávejte jim oblečení i obuv vhodnou pro pohyb v lese. Neoblékejte
dětem nové věci, nechte je užívat si léta a táborového programu bez starostí z umazání.
Rodič zváží, zda dítěti aplikuje repelent proti klíšťatům či krém proti slunci.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Průvodce-pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, který je součástí
Přihlášky k docházce dítěte. Při předávání dítěte první den tábora se ještě dohodněte na
podrobnostech přímo s průvodci.
Rodič je povinen informovat průvodce-pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem
dítěte (změna zdravotního stavu dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dále je rodič
povinen nás informovat, pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění či jiná přenosná nemoc.
Dítě je nutno nechat doma v případě, že má:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zvýšenou teplotu,
kašel a rýmu, které dítě evidentně oslabují,
zvrací (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů),
průjem (je třeba nechat dítě doma alespoň 1 den po vymizení symptomů),
bolest v uchu,
bolest v oblasti břicha,
bolest při močení,
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▪
▪

vši či jiné parazity,
v rodině se vyskytlo infekční onemocnění (covid, salmonelóza, žloutenka, neštovice...) či jiná
přenosná nemoc, případně s nimi dítě přišlo do styku (viz. Potvrzení o bezinfekčnosti).

Průvodce-pedagog může odmítnout přijmout dítě do lesního klubu, pokud usoudí, že dítě není zdravé
(teplota, silný kašel, zánětlivá rýma…).
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v lesním klubu, budou rodiče telefonicky
informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních případech bude zavolána rychlá záchranná
služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni. Průvodci-pedagogové jsou proškoleni v
poskytování první pomoci.
V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně šetrně odstraněno a ranka dezinfikována. Průvodcipedagogové vám odstranění klíštěte oznámí při vyzvedávání dítěte.
Bezpečnostní pravidla
▪ děti se pohybují pouze v dohledu a doslechu průvodců a dodržují jejich pokyny,
▪ děti nesmí v lese sbírat a jíst žádné plody bez porady s průvodcem.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?
Rádi Vám na ně odpovíme, kontaktujte prosím koordinátorku lesního klubu pomocí mailu:
letokruh.klub@seznam.cz.

KONTAKTNÍ INFORMACE
organizátor letní příměstské školičky: Dětský lesní klub Letokruh z.s.
fakturační adresa: Grégrova 461, Česká Třebová, 560 02
poštovní adresa: Pod Horami 1638, Česká Třebová, 560 02
zázemí: lesní chaloupka u obce Přívrat, st. 319
IČO: 05657555
číslo bankovního účtu: 115-3942210267/0100
koordinátor klubu a kontaktní osoba: Bc. Jana Rudová telefon: +420 775 931 488
email: letokruh.klub@seznam.cz
Letokruh z.s.

web: www.letokruh-klub.cz Facebook: Dětský lesní klub

Těšíme se na společné léto v Letokruhu ҉
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