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1. PROVOZNÍ INFORMACE
Provozní řád Lesního klubu Medlánka (dále jen LK Medlánka) stanovuje formu organizace,
upřesňuje kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává přehled a
informace o fungování klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem, spolkem
Frank Bold Kids z.s.
Provoz LK Medlánka je celodenní: 8 - 16.30 hod.
Rodiče nejezdí k LK Medlánka autem pokud to není nezbytně nutné (dovoz odvoz materiálu,
spící dítě v autě apod.). Auto je možné zaparkovat na ulici Purkyňova a dojít pěšky.
Kapacita skupiny na den je 17 dětí. Vedeme si seznam čekatelů (náhradníků).
Vodu máme k dispozici z městského vodovodu.
Používáme ekologicky odbouratelné mycí a čisticí prostředky. Odpadovou vodu necháváme
vsakovat do půdy a od jara do podzimu používáme na zalévání.
Třídíme odpad a odvážíme jej pravidelně do sběrného dvora. Na pozemku LK Medlánka se nachází
kompost na biologický odpad.
1.1. Povolení k provozu
Veškerá povolení, smlouvy, pojistky, které Frank Bold Kids z.s. získalo pro provoz LK Medlánka
jsou k nahlédnutí u pedagogů v místě provozovny, případně na vyžádání u předsedkyně výkonné
rady spolku.





Nájemní smlouva s majitelem pozemku městskou částí Medlánky
Pojištění dětí u České rady dětí a mládeže
Pojištění majetku u Kooperativa pojišťovny
Pravidla bezpečnosti provozu BOZP a Požární ochrany
2. ZÁZEMÍ A ZAHRADA

Děti tráví většinu dne venku. Buď na rozlehlé zahradě s ovocnými stromy a keři nebo v okolí klubu
na Medláneckých kopcích a v lese pod Palackého vrchem.
Na pozemku LK Medlánka se nachází 2 dřevěné chaty se suchými záchody a zastřešená pergola.
Chaty je možné vytápět kamny, umožňují pohodlné sezení dětí a uložení pomůcek a náhradního
oblečení. V případě potřeby se zde mohou děti převléknout, ohřát a odpočinout si. Zde probíhá
odpolední odpočinek dětí.
V chatách se nachází: oddělený prostor pro odpolední odpočinek dětí s lůžkovinami a spacáky
dětí. Prostor je možné větrat okny. Oddělený prostor kuchyně a jídelny. Osvětlení, kamna na dřevo,
stůl s lavicemi, tříděný odpad, hasicí přístroj, interiérový plynový sporák na plynovou bombu a
plynové topidlo s venkovním vývodem.
Sociální zázemí: suchý záchod s umyvadlem (lavorek), ručníky, mýdlem a tekoucí vodou z barelu.
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Na pozemku jsou dětem k dispozici kromě zázemí také dřevní překážky, herní prvky ze dřeva a
přírodnin, pískoviště, záhony a tvořivé koutky (kuchyňka, dílnička) a ohniště. Rovněž herní lanové
prvky (houpačky a provazové žebříky), posezení, vinohrad. Na zahradě udržujeme vhodná
stanoviště pro úkryt užovek a slepýšů, ptáků, drobných savců, hlemýžďů a rozličného hmyzu. Na
pozemku máme i krmítka, pítko a budky pro ptáky a „hmyzí hotel“.
2.1. Péče o zázemí
Úklid zázemí zajišťují každodenně pedagogové po předání dětí rodičům, dále 1x týdně
zaměstnanci LK Medlánka, jejichž náplní práce je údržba a péče o zázemí. Úklidy většího rozsahu
probíhají s pomocí rodičů na rodičovských víkendových brigádách 1x za 3 měsíce.
K dispozici jsou ekologické čistící a dezinfekční prostředky uložené v místnosti sociálního zařízení.
Třídíme odpad a odvážíme jej pravidelně 1x do týdne do sběrného dvora. Na pozemku LK
Medlánka se nachází kompost na biologický odpad.
Osobní věci dětí – spacák, náhradní oblečení a obuv jsou uloženy v zázemí (chata). Rodiče
pravidelně vyměňují a kontrolují dětem náhradní oblečení a obuv, spacáky odnáší k vyprání či
provětrání. Spacáky větráme vyvěšením v chatě.
Spotřebiče a kamna na dřevo – bezpečnost je zajištěna bezpečnostním školením pracovníků a
pravidelnou revizí komínu kominickou firmou. Je instalován detektor CO2. K dispozici je hasicí
přístroj s pravidelnou revizí. A plynový sporák s plynovými kamny s revizí. Děti i rodiče jsou
poučeni v provozním řádu.
2.2. Sanitační opatření
Hlavním úkolem sanitačních opatření v zázemí je zamezit možnému množení mikroorganismů,
výskytu hmyzu a hlodavců, které by mohlo zapříčinit zdravotní závadnost potravin a pokrmů.
Sanitační opatření zahrnují úklid, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.
Sanitární den (generální úklid) se provádí 2 x ročně.
Dezinsekce (ničení škodlivého a obtěžujícího hmyzu, roztočů). Podle potřeby provádí vždy
odborná firma.
Deratizace (ničení hlodavců) provádí podle potřeby specializovaná firma.
Mycí a dezinfekční prostředky se používají výhradně v souladu s návodem k použití uvedeným na
obalu na jednotlivých přípravcích, případně na příbalovém letáku. Musí být umístěny mimo dosah
dětí.
K mytí rukou používáme tekutá mýdla a k osušení rukou ručníky denně obměňované.
Vodu z nádobí nebo mytí rukou používáme k zavlažování záhonů, pozemku, rostlin anebo naléváme
na biokompost.
2.3. Zabezpečení pitnou vodou
Pro pitné účely a k osobní hygieně dětí a personálu a pro udržování zázemí a hygienického zařízení
v čistotě využíváme pitnou vodu, kterou získáváme z veřejného vodovodu města Brna, která se na
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pozemku nachází.
Na manipulaci s vodou jsou určeny plastové barely na vodu určené pro styk s potravinami
s kohoutkem.
Barely na vodu jsou pravidelně čištěny dezinfekčním prostředkem (1x týdně) a 1x za rok pořízeny
nové.
Voda je skladována v chatě a místnosti sociálního zázemí.
Množství potřebné pitné vody pro pitné účely dětí a zaměstnanců a pro umývání nádobí a pro
potřeby poskytnutí první pomoci předpokládáme spotřebu 50 litrů na den.
Voda je ohřívána v hrnci k tomuto účelu určenému na kamnech nebo na plynovém sporáku. Dále ve
varné nádobě na vodu s termostatem.
2.4. Suchý záchod
Vědro s kompostovatelným sáčkem a pytel s pilinami.
Moč a tuhý odpad po každém použití záchodu zasypáváme pilinami, aby došlo k navázání
dusíkatých sloučenin na lignin.
Osobní hygiena pracovníků manipulujících s obsahem vědra pilinových toalet při vynášení
naplněných sáčků na kompostoviště je následující.
Kompostovatelné sáčky jsou vynášeny jednou týdně v pátek po skončení provozní doby klubu.
V případě potřeby i během týdne. Pracovník si nejprve připraví desinfekci a teplou vodu, navlékne
si gumové rukavice, pak vynese naplněné sáčky na kompostoviště, poté umyje a vydesinfikuje
vědro a umyje si ruce ve vodě s desinfekcí.
3. STRAVOVÁNÍ, PITNÝ REŽIM
3.1. Stravování a pitný režim
Stravování, pitný režim a manipulace s potravinami se řídí Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a Vyhláškou č. 465/2016 o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání
dětí a mladistvých.
Stravování dětí LK Medlánka je formou dovozu obědů.
Stravování se skládá ze svačinky, obědu a odpolední svačiny.
Rozhodování o dovozci obědů probíhá na rodičovských schůzkách rodiči.
Dopolední svačinku připravují dětem rodiče, kdy do batůžku je třeba sbalit láhev s pitím a jídlo do
krabičky, jak je dítě zvyklé. Vše připravit tak, aby se dítě bylo schopno obsloužit samo.
Teplý oběd s možností ohřevu na místě je dovážen externím dovozcem nebo rodiči ve várnicích. Je
vždy také připravena várnice s čajem. Na dobrý pitný režim dohlíží pedagog. Oběd je možné
v chatě ohřát na kamnech či na interiérovém plynovém vařiči.
Výdej stravy zajišťují zaměstnanci LK Medlánka za dodržování zásad osobní hygieny, s platným
potravinářským průkazem a proškolením v hygienickém minimu
Obědy objednává Ředitelka LK Medlánka vždy na příslušný týden dle nabízeného jídelníčku
dovozce. Rodiče mají jídelníček k dispozici na internetu
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Výdejní doba dopolední svačiny 9:00-10:00 hod.
Výdejní doba oběda 12:00 – 12:30 hod
jídla do jídlonosiče 11:45 – 12:00 hod
Výdejní doba odpolední svačiny 15:00-15:30 hod.
Dohled nad bezpečností a ochranou zdraví dětí při stravování provádí přítomní pedagogové, kteří
dbají na vytváření a dodržování hygienických a stravovacích návyků dětí.
3.2. Objednávání a odhlašování stravy
Dítě z docházky rodič omlouvá v elektronické docházce a zároveň tím odhlašuje oběd a odpolední
svačinu den předem do 20 hod.
V případě, že rodič potřebuje dítě odhlásit až ten den ráno a zároveň odhlásit oběd, tak do 7:30 hod.
můžete elektronicky, ale je nezbytné poslat SMS rovněž do 7:30 hod. na číslo 734440600.
Pokud neodhlásíte oběd formou sms včas, prosím ponechte v elektronické docházce pole s křížkem
bez omluvy, neboť strava není odhlášená.
V případě, že jde dítě na náhradu, je nezbytné rovněž zaslat SMS na číslo 734440600.
3.3. Úhrada stravného
Cena stravného je před začátkem školního roku rodičům sdělena na rodičovské schůzce. Závisí od
ceníku dovozce.
Cena oběda je poté vyvěšena na nástěnce klubu a na webových stránkách LK Medlánka
www.medlanka.frankbold.org
Rodič je povinen zaplatit stravné formou paušálu na daný měsíc na účet Frank Bold Kids. Platbu je
třeba poslat vždy do 30. dne v měsíci předcházejícího docházce dítěte. Tedy platbu za obědy za září
je potřeba poslat do 30. srpna.
Vyúčtování stravného probíhá 2x ročně, v lednu a v červenci.
4. PRAVIDLA LK MEDLÁNKA
4.1 Pravidla na pozemku klubu
Pravidla pozemku klubu jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k bezproblémovému chodu
klubu. Pravidla nejsou dětem vštěpována jako dogma, ale jsou jim vysvětlena formou domluvy na
začátku školního roku a poté v průběhu celého roku. Často si děti tvoří svá pravidla pro své
bezpeční a i jakou formou se budou pravidla sdělovat a dodržovat.
Jelikož zázemí klubu bývá v některých případech otevřené rodičům s mladšími děti, rodičům, které
chtějí integrovat dítě do dění LK Medlánka a rodičům, jejichž dítě školku již navštěvuje, je nutné
respektovat předem domluvená pravidla, aby se skupina pod vedením pedagoga mohla nerušeně
věnovat společným aktivitám.
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Do klubu nepřinášejí děti hračky z domu. Lze si přinést „mazlíka“ na spaní plyšového
charakteru, který děti doprovodí při odpočinku. Prosíme rodiče, aby mazlíky umísťovali
sami do pytlů se spacími věcmi ráno při příchodu.
Do klubu děti nepřinášejí, ani zde nekonzumují přinesené sladkosti a žvýkačky.


























K jídlu (svačina, oběd) se vždy scházíme na jedno místo. U jídla sedíme.
V zázemí chaty nekřičíme a neběháme.
Respektujeme slovní spojení „to se mi nelíbí“ jako označení situace, která je někomu
nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.
Nenecháváme otevřenou branku. Neodcházíme sami bez pokynu pedagoga ze školky.
Vodu pouštíme pouze za přítomnosti pedagoga, neplýtváme zbytečně vodou.
Děti jsou vítány při společných pracích při zachování pravidel bezpečnosti (př. vaření,
řezání dřeva, topení v kamnech atd.)
Manipulujeme s klacky jen o délce, kterou je dítě schopno kontrolovat. Klacky se nesmí
dávat do výšky obličeje. Je zakázáno s klacky šermovat bez dohledu pedagoga.
Neběháme s nářadím.
Na strom musím vylézt vždy vlastními silami, do výšky stanovené pedagogem.
Čůráme pouze na záchodě anebo v krajním případě u plotu pozemku. Čůrat na pozemku je
zakázáno.
Věci z tvořivých koutků mají své místo. Po dokončení činnosti je na ně opět vracíme.
Dáváme pozor na horká kamna.
Nelezeme na hromadu dříví.
Dbáme na své věci, batůžky, oblečení a dáváme je na svůj věšák.
Pošťuchujeme se jen tehdy, když s tím souhlasí všichni účastníci.
Rodiče se mohou po domluvě s pedagogem podílet na aktivitách organizovaných
pedagogem.
Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti pedagoga jsou vítány v době, kdy se pedagog
nevěnuje dětem (případně po předání dětí) nebo na společných schůzkách.
Psi mohou na pozemek LK Medlánka na vodítku a s košíkem. Na volno lze psy s košíkem
pouštět po domluvě s přítomným pedagogem.
Ohniště: okolo ohniště je vnitřní a vnější kruh, do kterého děti nevstupují. U ohně je vždy s
dětmi přítomen pedagog, případně rodič.
Veškerá manipulace s ohněm je dovolena dětem až po domluvě s pedagogem (přikládání do
ohně, opékání, zapalování a hašení ohniště).
Je zakázáno napalování klacků v ohništi, manipulace se železnými pruty na opékání
špekáčků.
Kouření nebo volná manipulace s ohněm je na pozemku klubu přísně zakázána.
Děti by měly ctít hranici určenou plotem a nevstupovat na sousední pozemek.
Plody zahrady (ovoce, zeleninu, bylinky) děti trhají/upravují jen za přítomnosti pedagoga.

Pravidla budou zpřesňována během činnosti LK Medlánka. Rodiče o nich budou informováni na
společných schůzkách a prostřednictvím aktualizace tohoto Provozního řádu.
4.2 Pravidla pohybu ve volné krajině
Pravidla jsou pilíře bezpečnosti, jež pomáhají pedagogům i dětem se společně pohybovat a fungovat
ve volné krajině a v lesním prostředí. Pravidla jsou dětem pravidelně připomínány, tak aby se staly
přirozenou součástí společného fungování skupiny.
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Manipulujeme-li s větvemi, nezvedáme je do výšky očí. Šermování s klacíky je
možné, když obě strany souhlasí a dodržuje-li se základní bezpečnost.
Je-li dítě voláno jménem, vždy odpoví.
Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou zpočátku vymezuje pedagog.
Při cestě lesem čekat na domluvených místech








Při svačině v přírodě sedíme.
Bez dovolení pedagoga nejíme nic nalezeného v lese.
Potřebu vykonáváme na místě určeném pedagogem.
Nelézt na hromady dříví.
Na stromy lezeme pouze po domluvě s pedagogem a do výšky pedagogem určené
Nenechávat v lese odpadky

4.3 Pravidla při pobytu ve městě a cestování MHD














Při pohybu v blízkosti silnice jdu ve dvojici/trojici a v zástupu.
U silnice nebo přechodu vždy zastavím a počkám na pedagoga.
V zástupu se pohybujeme vždy při jednom okraji chodníku.
Do divadla a na jiné kulturní akce chodím vhodně a čistě oblečen.
Při pobytu v divadle, na výukovém programu apod., odcházím na záchod v
doprovodu pedagoga.
Držím se vždy pohromadě se zbytkem skupiny.
Jako první nastupuje a vystupuje do Městské hromadné dopravy (MHD) vždy jeden
z pedagogů.
Nastupujeme a vystupujeme jedněmi dveřmi.
Ve vozidle MHD sedíme nebo se pevně držíme.
Ve vozidle MHD se chováme tiše, nerušíme ostatní cestující.
Na zastávce čekáme v bezpečné vzdálenosti od silnice.
Po výstupu se řadíme u vzdálenějšího obrubníku, neblokujeme dveře.
5. INFORMACE O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte uvedených v Přihlášce do
LK Medlánka.
Pedagog vede záznamy o zdravotním stavu dítěte při pobytu v klubu do Zdravotní knihy.
Rodič je povinen informovat pedagoga o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte
(případně dítě po nemoci, závažné okolnosti v rodině). Dítě je nutno nechat doma v případě, že u
něj zpozorujete některý z těchto symptomů:
 zvýšená teplota
 kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě
 zvracení (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
 vši
 v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelosa, žloutenka atd.)
Pedagog může odmítnout dítě do LK Medlánka přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé
(teplota, silný kašel či zánětlivá rýma apod.)
Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v LK Medlánka (teplota, zvracení, bolesti
břicha apod.), budou rodiče telefonicky informování a vyzváni k vyzvednutí dítěte. V akutních
případech bude zavolána rychlá záchranná služba, rodiče budou okamžitě telefonicky informováni.
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akcí. Kurz je zakončen zkouškou a pedagogové obdrželi akreditované osvědčení MŠMT ČR.
Pedagogové mají k dispozici v LK Medlánka plně vybavenou lékárničku, a rovněž k pobytu mimo
zázemí klubu mají s sebou v batohu lékárničku.
6. VYBAVENÍ DĚTÍ
Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je nutné, aby děti měly dobré vybavení
odpovídající aktuálnímu počasí.
Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí klubu pytel s náhradním
oblečením, které podle počasí a potřeby doplňuje rodič.
Součástí vybavení dětí v LK Medlánka je:
 dětský batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem
 batůžek by měl obsahovat lahvičku s pitím (v zimě termosku), krabičku na svačinu, kus
karimatky či jiného sedáku, pláštěnku, náhradní ponožky či punčochy, spodní prádlo
a kapesníčky
 teplý spacák pro odpolední odpočinek
Obecná pravidla oblékání do LK Medlánka:
Funkční vrstva: ideální jsou přírodní materiály jako merino vlna či hedvábí. Úlohou této vrstvy je
odvádět vlhkost od těla. Vlna má tu vlastnost, že hřeje, i když je vlhká. Má též samočisticí
schopnost.
Střední vrstva: vytváří vzduchovou vrstvu mezi funkční vrstvou a tím udržuje tělesnou teplotu.
V případě velmi studeného počasí je dobré vytvořit několik vrstev, které mají zateplující funkci.
Vnější vrstva: má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větru odolná, ale zároveň
prodyšná.
Při teplém počasí: bavlněné lehké tričko či košile s dlouhým rukávem (chrání před sluncem
a chladem v lese), vzdušné kalhoty (chrání před klíšťaty, odřením v lese), kšiltovka či klobouček,
větrovka do batůžku a pláštěnka
Při deštivém počasí v zimním období: svrchní vrstvou cibulovitého oblečení jsou nepromokavé
kalhoty a bunda. V batůžku náhradní rukavice, ponožky a punčochy.
Obuv: Doporučujeme o číslo větší. Vzduchová vrstva takto vytvořená udržuje chodidla v teple.
Dalším důvodem je rychlý růst dětské nožky. V zimě botu s možností vyjmutí vnitřní vložky k
lepšímu usušení obuvi.
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