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1. Úvod 
Provozní řád Lesního klubu Hašánek (dále jen jako „Lesní klub Hašánek“, „Lesní klub“, 
„Spolek“ nebo „Hašánek“) stanovuje formu organizace, upřesňuje kompetence všech 
zainteresovaných (děH, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled a informace o 
fungování Spolku (dále jen „Provozní řád“). Provozní řád je nezbytnou součásH dohody mezi 
rodiči a zřizovatelem – spolkem Lesním klubem Hašánek z.s.; IČ: 10845976, se sídlem Kosova 
1243/1b, Suchdol, 165 00 Praha 6, zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod sp. zn. L 74905 (dále jen „Zřizovatel“). 

Provozní řád je platný od 1. 9. 2021 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální provozní 
řád je umístěn v zázemí Lesního klubu a na internetových stránkách www.hasanek.cz. Rodiče 
děH jsou povinni se seznámit s obsahem provozního řádu nejpozději při podání přihlášky do 
spolku. 

2. Kontaktní informace 
Lesní klub Hašánek z.s. 

IČ: 10845976 
Kosova 1243/1b, Suchdol, 165 00 Praha 6 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
č.ú. 299772637/0300 

Adresa provozu Lesního klubu Hašánek z.s.: 
Kosova 1243/1b, Suchdol, 165 00 Praha 6 

parcela č. 6/47 
k.ú. hlavní město Praha 

www.hasanek.cz 
email: 69hasansport@gmail.com 

tel.: +420 602 326 857  

3. Provozní informace 
3.1. Provozní podmínky 

Harmonogram Lesního klubu Hašánek je až na malé odchylky totožný s harmonogramem 
školního roku, jenž stanovuje MŠMT. Provoz Lesního klubu Hašánek neprobíhá během 
státních svátků a většiny školních prázdnin: podzimních, vánočních, jarních, velikonočních, 
letních. Za tyto volné dny nevzniká nárok na vrácení školkovného. Přesný harmonogram, 
včetně vánočních a letních prázdnin Lesní klub Hašánek zveřejní ve svém sídle s dostatečným 
předskhem, nejméně však 4 měsíce před začátkem letních či vánočních prázdnin. 

Lesní klub Hašánek je oprávněn zorganizovat čas od času výlety, které mohou znamenat sraz 
na jiném místě. Při výletech mimo město rodiče organizují spolujízdy. Úhrady jízdného a 
vstupného na kulturní akce hradí rodiče děH, které se akcí účastní. 

Provoz Lesního klubu Hašánek je od 7:30 – 17:00, pondělí – pátek. 

Provoz Lesního klubu lze rozdělit na tři modely docházky, konkrétně model dopolední, 
odpolední nebo celodenní. Přesné informace o modelech jsou dále podrobněji upraveny 
níže. Kapacita skupiny na den je 16 děH. Se skupinou děH pracují alespoň dva pedagogové. 
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Pokud zájem rodičů převažuje kapacity Lesního klubu, vede Zřizovatel čekací lisknu 
náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit. 

3.2. Zázemí 

Lesní klub Hašánek působí na adrese Kosova 1243/1b, Suchdol, 165 00 Praha 6, přičemž svou 
činnost vykonává zejména v přírodě a na zahradě domu. Zázemí Lesnímu klubu Hašánek dále 
poskytuje zahradní domek, který čerstvě prošel rekonstrukcí a potřebám lesního klubu plně 
vyhovuje. Klub má tedy zázemí pro odpolední odpočinek, stravování, i pro převlékání v 
případě nepřízně počasí. Dále kromě přírody na děk čeká i různorodé sportovní vybavení jako 
trampolíny, hrazdy, duchny a žíněnky. 

Úklid zázemí zajišťují každodenně pedagogové po předání děH rodičům, dále provozní 
zaměstnanci Lesního klubu Hašánek, jejichž náplní práce je údržba a péče o zázemí. Úklidy 
většího rozsahu probíhají s pomocí rodičů na rodičovských víkendových brigádách. 

3.3. Zápis dítěte k docházce 

Zápis do Lesního klubu probíhá: 

doručením Přihlášky ke členství ve spolku Lesní klub Hašánek z.s. na adresu Zřizovatele, 
případně prostřednictvím emailové adresy 69hasansport@gmail.com 

Před nástupem do Lesního klubu Hašánek doporučujeme, aby se rodiče seznámili 
s Provozním řádem, pedagogickou koncepcí, programem, členským příspěvkem a příspěvkem 
za školné do Lesního klubu podle jednotlivých modelů docházky a se stanovami spolku Lesní 
klub Hašánek z.s. Po předchozí domluvě navšHví rodič společně s dítětem Lesní klub osobně a 
seznámí se s prostředím, zázemím a pedagogy. 

3.4. Přije[ dítěte do Lesního klubu Hašánek 

Na přijeH dítěte do Lesního klubu není nárok. O přijeH děH rozhoduje Zřizovatel, přičemž pro 
přijeH jsou zejména rozhodující následující kritéria: 

· Zralost dítěte pro předškolní docházku 
· Sourozenci mají přednost 
· Věková různorodost skupiny 
· Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině 
· Volba modelu docházky a kapacita Lesního klubu 
· Možnosk zapojení rodičů do fungování klubu 

3.5. Návštěvní den 

Pokud si nejste jisk, jak Vaše dítě zvládne pobyt v Lesním klubu, nabízíme návštěvní den, kdy 
může přijít rodič do Lesního klubu Hašánek s dítětem a účastnit se programu s pedagogy. Je 
to možnost pro rodiče, kteří teprve zvažují docházku dítěte do Lesního klubu Hašánek. VyužiH 
této možnosk je třeba nejprve předem nahlásit a domluvit se Zřizovatelem, který tento 
návštěvní den musí odsouhlasit. Lze se domluvit i na více návštěvních dnech. Pedagog 
v tomto případě za dítě nenese odpovědnost. Rodiče s dětmi musí respektovat pravidla 
provozu Lesního klubu Hašánek. 

3.6. Režimy docházky 
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Dítě dochází do Lesního klubu Hašánek každý všední den, vyjma státních svátků a školních 
prázdnin. Alternakvně lze sjednat se Zřizovatelem docházku méně častou, docházka dítěte 
však musí činit nejméně dva dny v týdnu. 

3.7. Denní model 

a) Dopolední model – Dítě se účastní pouze dopoledního programu. Rodič předává dítě do 
školky před začátkem dopoledního programu a vyzvedává si jej po obědě, tedy v rozmezí do 
začátku odpoledního programu. 

b) Odpolední model – Dítě se účastní pouze odpoledního programu. Rodič odevzdává dítě do 
školky před obědem, tedy v rozmezí před začátkem odpoledního programu, a vyzvedává si jej 
na konci dne. 

c) Celodenní model – Dítě se účastní celodenního programu. Rodič předává dítě do školky 
před začátkem dopoledního programu a vyzvedává si jej na konci dne. 

3.8. Předávání dítěte 

Rodiče předávají děk osobně v sídle Zřizovatele v časovém rozmezí od 7:30 do 8:30 hod, 
v případě odpoledního režimu v časovém rozmezí od 12:30 do 12:45 hod. Zřizovatel si Hmto 
dovoluje zdvořile požádat rodiče o maximálně možnou dochvilnost, aby zbytečně svým 
pozdním příchodem nenarušili denní harmonogram Lesního klubu Hašánek.  

Zřizovatel je oprávněn dítě nepřevzít, pokud usoudí, že dítě není zdravé.  

Rodič při předávání informuje Zřizovatele o důležitých okolnostech spojených s dítětem (např. 
o zdravotním stavu dítěte, dítě po nemoci, závažné okolnosk v rodině atd.). 

Dítě nenosí do Lesního klubu Hašánek žádné cennosk, hračky, sladkosk, ani peníze, ledaže by 
Zřizovatel určil na konkrétní den jinak. 

3.9. Vyzvedávání dítěte 

Čas určený pro vyzvedávání děH je v případě dopoledního modelu určen nejpozději na 13:30 
hod. V případě celodenního nebo odpoledního modelu je vyzvedávání děH určeno nejpozději 
na 17:00 hod. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě lze sjednat i jiný čas. 
Vyzvedávání dítěte probíhá osobně v sídle Zřizovatele.  

V případě zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo případně promočení či prochladnuH dítěte 
bez možnosk situaci řešit vlastními silami pedagogů Hašánek, pedagogové tuto situaci sdělí 
rodičům telefonicky a dohodnou vyzvednuH dítěte dříve. 

3.10. Zdravotní stav dítěte 

Dítě je nutno nechat doma v případě, že rodič u něho zpozoruje některý z těchto příznaků:  

• Zvýšená teplota 

• Kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě 

• Zvracení (je třeba dítě ponechat alespoň jeden den doma po vymizení symptomů) 

• Průjem (je třeba dítě ponechat alespoň jeden den doma po vymizení symptomů) 

• Bolest v uchu 

• Bolest v oblask břicha 

• Bolest při močení 
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• Vši 

• V rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění (salmonelóza, žloutenka, neštovice, 
apod.) 

3.11. Omlouvání dítěte 

V případě nepředpokládané absence dítěte v Lesním klubu Hašánek, např. z důvodů 
onemocnění či z obdobných vážných důvodů, je třeba dítě co nejdříve omluvit. V případě 
déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání Zřizovatele telefonicky 
upozornit. 

3.12. Příspěvek za školné 

Po podání přihlášky bude rodičům dítěte ze strany Zřizovatele sdělena výše příspěvku za 
školné, tzv. školkovné za docházku. Výše příspěvku se odvíjí od režimu docházky a denního 
modelu. Školkovné se hradí měsíčně předem. Rodič hradí školkovné vždy do 15. dne daného 
měsíce, za který vznikla povinnost úhrady školkovného. Rodič hradí příspěvek 
prostřednictvím bankovního převodu, přičemž do zprávy pro příjemce rodič uvede „jméno 
dítěte + školkovné“. 

Výši příspěvku za školné lze alternakvně sjednat i dohodou mezi Zřizovatelem a rodičem. 

Zřizovatel je oprávněn jednostranně měnit školkovné za docházku do Lesního klubu Hašánek.  
O změně příspěvku je Zřizovatel povinen informovat rodiče dítěte alespoň jeden měsíc 
dopředu před nabyHm účinnosk změn, a to prostřednictvím emailové komunikace či 
veřejného vyvěšení změny příspěvku za školné v sídle Zřizovatele. 

Výše příspěvků za denní docházku: 

V případě, že dítě odchodí méně dní nebo denních modelů, než které nahlásil rodič 
Zřizovateli, nemá rodič právo požadovat vrácení poměrné částky nebo požadovat započtení 
poměrné částky do následujících měsíců. Tato částka připadá Zřizovateli jako náhrada ušlého 
zisku. 

3.13. Rezervace místa na následující rok 

Rodič, jehož dítě již navštěvuje Lesní klub, je oprávněn zarezervovat si místo pro své dítě i pro 
následující školní rok. V takovém případě je rodič povinen podat rezervaci a uhradit 
rezervační poplatek do 15. 6. daného roku ve výši předpokládaného příspěvku za školné na 
první měsíc následujícího školního roku. Nebude-li platba za rezervaci docházky do 
uvedeného data uhrazena, pozbývá rodič nárok na rezervaci docházky v Lesním klubu 
Hašánek. V případě, že dítě od září nenastoupí, uhrazenou platbu za rezervaci docházky si 
ponechá Zřizovatel, jakožto paušální náhradu všech výdajů spojených s marnou rezervací 
místa v Lesním klubu Hašánek a v souvislosk s náhradou ušlého zisku.  

Celodenní režim 12.000,- Kč / měsíc

Dopolední režim 10.000,- Kč / měsíc

Odpolední režim 8.000,- Kč / měsíc
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Rezervace se zasílá na emailovou adresu Zřizovatele. Do poznámky rodič vždy uvede JMÉNO 
a PŘÍJMENÍ dítěte + rezervace, za které je příspěvek hrazen. Jako variabilní číslo zadá rodič 
rodné číslo dítěte. 

3.14. Stravné 

Výše uvedené ceny nezahrnují stravné. Výše stravného činí 50,- Kč za jeden den v Lesním 
klubu Hašánek. Stravné se hradí vždy společně s příspěvkem za školné, tj. do 15. dne daného 
měsíce, za který vznikla povinnost úhrady příspěvku za školné. 

V případě, že dítě nedorazí do školky, nemá rodič právo požadovat vrácení poměrné částky 
stravného nebo požadovat započtení poměrné částky stravného do následujících měsíců. 
Tato částka připadá Zřizovateli jako náhrada ušlého zisku. 

Zřizovatel je oprávněn jednostranně měnit stravné v Lesním klubu Hašánek.  O změně 
stravného je Zřizovatel povinen informovat rodiče dítěte alespoň jeden měsíc dopředu před 
nabyHm účinnosk změn, a to prostřednictvím emailové komunikace či veřejného vyvěšení 
změny stravného v sídle Zřizovatele. 

3.15. Harmonogram dne 

7:30-8:30 příchod děH, volná hra a činnosk dle vlastní volby 

8.30-9:00 pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s 
pohybem, tanečky, rozcvička a relaxační cvičení) nebo práce na pozemku (děk 
se podílejí na drobných pracích – úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování 
sněhu, stavba dětského koutku) 

9:00-9:15 svačina (občas svačina v průběhu procházky v lese) 

9:15-12:30 procházka, zážitkový program v lese, vzdělávací činnost, hry 

12:30-13:30 oběd 

13:30-14:30 vyzvedávání děH, odpočinek dle vlastního uvážení, případně volná hra nebo 
činnosk dle vlastní volby 

14:30-15:30 procházka, činnost na zahradě, zážitkový program v lese nebo vzdělávací 
činnost, hry 

15:30-16:30 vlastní program – pohybové hry, četba, kreslení, kuklství, zahrádkaření  

16:30-17:00  vyzvedávání děH 

3.16. Vybavení a oblečení dítěte 

Pro bezpečný a příjemný pobyt děH ve venkovním prostředí je nutné, aby děk měly dobré 
vybavení, odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle vhodného počasí zajišťuje rodič. 
Dítě má v zázemí školky prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby doplňuje 
rodič. 

Základním vybavením dítěte je: 

Dětský batůžek (doporučujeme upravitelné popruhy, aby batůžek nepadal dále z ramen), 
láhev s piHm, kus karimatky či jiného sedáku, karimatku a teplý spacák pro odpolední 
odpočinek, pláštěnky, holínky, náhradní ponožky či punčochy a kapesníčky. 
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Každý rodič je srozuměn a počítá s variantou případného ušpinění oblečení, neboť součásH 
denního modelu jsou vycházky v lese, u kterých hrozí možné ušpinění či poškození věcí. Za 
tyto případné vady nenese Zřizovatel žádnou odpovědnost. 

Rodič dbá zvýšené opatrnosk na vhodné oblečení v období jara či podzimu, kdy zejména 
v těchto období je počasí nejvíce proměnlivé. Základem jsou nepromokavé boty – trekového, 
pohorkového typu. V případě velmi deškvého počasí se děk přezouvají do holínek.  

Všechno oblečení dítěte rodič podepíše, minimálně iniciály dítěte, které poslouží pro lepší 
orientaci pedagogů.  

3.17. Brigády, workshopy, slavnosn a jiné akce 

Zřizovatel je oprávněn zorganizovat jakoukoli brigádu, workshop, slavnost a jinou akci (dále 
jen „event“). Takový event musí zveřejnit v sídle Zřizovatele, případně odeslat rodičům dítěte 
na emailové adresy alespoň 30 dní před konáním akce. 

4. Závěrečná ustanovení 

Prosíme rodiče a ostatní návštěvníky o seznámení se s pravidly a jejich respektování. V 
případě první návštěvy je potřeba s nimi obeznámit i svoje děk a doprovod. 

Při pobytu na zahradě Lesního klubu Hašánek mimo provoz školky (před předáním dítěte, po 
převzeH dítěte i při vyzvedávání, při slavnostech, společných brigádách a workshopech) jsou 
za děk zodpovědní jejich zákonní zástupci a jsou povinni dohlédnout na respektování 
pravidel. 

Rodič Hmto bere na vědomí, že Lesní klub se může v důvodných a neočekávaných případech 
odchýlit od znění obsahu tohoto Provozního řádu, a to vše v nejlepším zájmu dítěte či 
fungování provozu Lesního klubu. 
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