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PROVOZNÍ ŘÁD LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ v roce 2023 

Platnost od 10. 7.  2023 do 28 .7.  2023 

 

Pořadatel:: Střelka, pobočný spolek LMŠ Kompas, Záryby 389, 277 13 Kostelec nad Labem, 

IČ: 17415811 

Odpovědná osoba: Aneta Kittlerová: 605 034 579 

Kontakty pro rodiče: Aneta Kittlerová: 605 034 579, Veronika Panuščíková: 720 217 207 

E-mail: info.lkkompas@gmail.com 

Adresa konání  tábora: Lesní mateřská škola Kompas, z.s., Záryby, č. par. 857, 858 
 

 

1. PROVOZNÍ INFORMACE 
1.1. Obecné informace 

- Provozní řád ustanovuje provoz a organizaci příměstských táborů, pořádaných spolkem Střelka, pobočný spolek 

LMŠ Kompas v zázemí Lesní mateřské školy Komas (dale LMŠ). 

- Provozní  řád  je  důležitou  součástí  dohody mezi rodiči a pořadatelem. Jeho znalost a dodržování je závazné 

pro všechny přítomné strany. 

1.2 Provozní doba  

- Provoz je zajišťován v určených termínech od pondělí do pátku v čase 8:00 – 16:30.  

1.3. Zajištění programu 

- Příměstský tábor je určen pro předškolní děti od 3 do 6 let včetně. . 

- Skupinu dětí vede vždy jeden pedagog a jeden asistent.  

- Program zajišťují školení pracovníci a zaškolení externí pracovníci. 

- Program je koncipován s ohledem na věk dětí a s ohledem na aktuální počasí.  

- Program je zajišťován v zázemí LMŠ, v okolní přírodě a formou výletů do okolí. 

1.4. Upozornění 

- Dětem není dovoleno mít u sebe na letním příměstském táboře mobilní telefon, jiné cennosti, elektroniku a ostré 

předměty, např. nože.  

- V den nástupu na tábor rodič odevzdá přítomnému pedagogovi Potvrzení o bezinfekčnosti. Dokument rodiče 

obdrží  e-mailem před začátkem tábora.  

- Děti se během programu mohou ušpinit. Mohou mít také znečištěné oblečení. Prosíme, abyste oděv volili 

adekvátně a vybírali oblečení, které je určeno ke hraní v přírodě a lze ho snadno vyprat, případně vám nevadí 

jeho zničení. 

- Rodič je povinen přivádět dítě na tábor ve smluveném čase. V případě opakovaného pozdního příchodu, bez 

řádné omluvy, dítě nemusí být do programu přijato. 

- Je žádoucí, aby dítě, které rodiče přihlásí na letní příměstský tábor, mělo již předchozí zkušenost s pobytem v 

dětském kolektivu a zvládalo odloučení od rodičů. Tábor není vhodný pro děti, které nejsou zvyklé na kolektiv. 

- To, zda je tábor pro dítě vhodný či nikoli, posuzují rodiče.  

 

1.5. Strava 

- Stravu na letním příměstském táboře zajišťuje plně pořadatel. 

- Strava bude poskytována 3x denně ve formě dopolední a odpolední svačiny a oběda. 

- Strava bude poskytována v zázemí LMŠ, výjimečně pak na výletě v okolí. 

- Strava na táboře splňuje zásady zdravého životního stylu. Neodměňujeme sladkostmi. 

- Nedoporučujeme dávat dětem do batohu sladkosti. 

- K pití poskytujeme dětem neslazený čaj a čistou neperlivou vodu. 
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- Na dopoledne je důležité, aby měly děti sebou v batohu láhev s pitím z domova. K pití nedoporučujeme perlivé 

ani slazené nápoje. Ideální je voda, nebo čaj. 

  

 

2.POPIS ZÁZEMÍ 
- Zázemí LMŠ se nachází v Zárybech. 

- K zázemí vede zpevněná obecní cesta.    

- Zázemí LMŠ tvoří oplocená zahrada. Pozemek je v těsném blízkosti řeky Labe.  

- U zahrady je vybudováno parkoviště. V zázemí se nachází jurta, přilehlá pergola a WC.  

2.1 Jurta 

- Na pozemku se nachází jurta o průměru 7m.  

- Jurta   je  kruhová, od země izolovaná, s podlahou. 

- Jurta   slouží   k odpočinku   dětí,   uložení  metodických  pomůcek  a  náhradního oblečení.  V případě  velmi  

nepříznivého  počasí  je v ní  realizován  vzdělávací program pro děti. 

- Jurta  je  v  chladných  dnech  vytápěna kamny na dřevo, zabezpečenými proti úrazu.  

- V jurtě je zavedena elektřina. 

- V jurtě je viditelně umístěn hasicí přístroj a lékárnička. 

- Jurtu je možné větrat dveřmi a střešní kopulí. 

- Děti  při  odpočinku leží na matraci. Každé dítě má vlastní označený spacák. 

- Součástí jurty je převlékárna. 

2.2 Pergola 

- Pergola slouží jako úkryt před sluncem a k podávání oběda u stolu. 

- Pergola je dřevěná, zastřešená a její rozloha činí 4x6 m. 

- V pergola je plně vybavená kuchyňská linka. 

- Dětský nábytek je určený k sezení, umožňuje oporu zad a jeho velikost odpovídá velikosti dětí. 

2.3 Zahrada 

- Dětem je k dispozici oplocená zahrada, na které se nachází přírodní hrací prvky a záhony. 

2.4  Hygienické zázemí 

2.4.1 WC  

- Toalety jsou ekologické, suché, separační, kompostovatelné. 

- Toalety jsou ve výšce vhodné pro děti, opatřené dětským prkénkem. 

- K dispozici je jedna dětská toaleta a jedna toaleta pro dospělé.  

- Provoz toalet se řídí Sanitačním řádem LMŠ, který byl schválen Krajskou hygienickou stanicí. 

2.4.2 Voda a hygiena v zázemí 

- Pitná voda je do zázemí dovážena v certifikovaných barelech, opatřených výtokovým  kohoutem.  

- Voda je denně přivážena čerstvá v dostatečném množství z ověřeného vodovodního zdroje. Užívá se k pití, 

vaření i k mytí.  

- V zázemí jsou používány ekologické mycí a čistící prostředky rozložitelné v přírodě. 

- Zázemí je udržováno v čistotě a pracovníci zajišťují průběžný úklid a úklid po skončení provozní doby.  

 

3. PŘIJETÍ DÍTĚTE NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMPAS 

- Poté, co rodič vyplní a zašle elektronicky přihlášku na tábor, dostane vyrozumění, zda bylo dítě na tábor 

přijato. Dítě bude na letní příměstský tábor přijato pouze v případě, že jsou rodiče seznámeni a akceptují 

tento Provozní řád. Následně rodič na základě vystavené faktury zašle poplatek za tábor. Zasláním poplatku 

rodiče  potvrdí účast dítěte na táboře.   

- Dítě na tábor nemusí být přijato z kapacitních důvodů.  

- Na přijetí dítěte na letní příměstský tábor  neexistuje nárok.  
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4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
4.1. Platba letního příměstského tábora  

- Výše poplatku za letní příměstský tábor je stanovena na 2 800 Kč. 

- Platbu je nutné  provést nejpozději k  31. 5. 2023. 

- Platbu je nutné zaslat na číslo účtu 2902317807/2010. 

- Na poplatek bude vystavena faktura. Při platbě je nutné uvést variabilní symbol číslo faktury a do poznámky 

k platbě napište jméno dítěte, které se bude účastnit tábora. 

- Dojde-li ke zrušení tábora ze strany pořadatele, z důvodu nařízení vlády, či krajské hygienické stanice, vrací 

se rodiči poplatek za tábor v plné výši.  

4.2. Storno podmínky 

- Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor v období mezi 1. 6. 2023 a 9. 7. 2023 (včetně), činí 

stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny tábora. 

- Dojde-li ke zrušení registrace na letní příměstský tábor po 9. 7. 2022 (včetně), činí stornovací poplatek částku 

ve výši 100% z celkové ceny tábora, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec. 

- V případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale doporučí náhradníka, který se zaregistruje 

a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky. 

- Zrušení registrace na tábor lze provést pouze písemně, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, 

realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů zadané při registraci, na e-mailovou adresu 

info.lkkompas@gmail.com.cz. V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze 

strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto 

doručeno organizátorům tábora. 

- DŮLEŽITÉ: V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře nevzniká organizátorům 

tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.  

- Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), 

organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14 dnů 

následujícího měsíce, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení 

objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace). 

 

5. INFORMACE K DOCHÁZCE 
5.1. Předávání dítěte 

- Rodiče předávají své dítě v čase od 8:00 do 8:30 hod. 

- Prosíme rodiče o dochvilnost při předávání dětí. 

- Předávání  dítěte  probíhá  v  místě  konání  tábora, v zázemí LMŠ  na  adrese Záryby, parc. č. 257, 258 PSČ 

277 13. 

- Pořadatel přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte rodiči či pověřenou osobou pedagogovi.  

Předání  probíhá  slovním oznámením, že je dítě předáváno. 

- Rodič  při  předávání  dítěte  informuje  pedagoga  o  důležitých  okolnostech  spojených  s dítětem (např. dítě 

po nemoci, závažné okolnosti v rodině apod.). 

- Rodič předává dítě dostatečně oblečené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte. 

5.2 Vyzvedávání dítěte 

- Rodiče vyzvedávají své dítě v čase od 15:00 - 16:30 hod, je možné i vyzvedávání po obědě a to v čase 12:15-

12:45. 

- Rodiče jsou informováni ihned o zhoršení zdravotního stavu dítěte nebo úrazu. V tomto případě by mělo být dítě 

vyzvednuto dříve než v běžnou dobu. 

- Rodiče  jsou při vyzvedavaní informováni o závažných událostech dne ve školce (úrazy, vyjmutí klíštěte, neshody) 

týkajících se jejich dítěte. 

- Rodič  při  vyzvedávání  dítěte  zkontroluje  stav  vybavení  (hlavně  oblečení)  a  dbá  na kompletní stav 

náhradního oblečení. 
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- Rodič přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogem rodiči či jiné pověřené  osobě.   Předání   

probíhá   slovním oznámením, že je dítě předáváno. 

5.3. Omlouvání dítěte z docházky 

- Zřizovatel vede evidenci docházky. 

- V  případě  absence  dítěte,  např.  z  důvodů onemocnění,  je  potřeba  dítě omluvit  a  to písemně formou sms 

na telefonní číslo kontaktní osoby – 605 034 579. 

5.4.      Náhradní docházka 

- Náhradní docházka není v době letního provozu možná. 

 

6. ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
6.1 Harmonogram dne – Rámcový program na letním příměstském táboře. 

8:00 – 8:30: Příchod dětí 

8:30 – 9:00: Volná hra 

9:00 – 9:30: Ranní kruh – společné přivítání a zpívání. Zhodnocení minulého dne a seznámení se s denním plánem. 

9:30 – 10:00: Dopolední svačina v zázemí 

10:00: Odchod do lesa / výlet do okolí 

10:00 – 11:30: Program a volná hra v přírodě. V případě velmi špatného počasí program v zázemí 

11:30 – 11:45: Návrat do zázemí, mytí rukou, příprava oběda 

11:45 – 12:15: Oběd 

12:15 – 12:45: vyzvedávání dětí, které se účastnily pouze dopoledního programu 

12:45 – 14:30: Odpolední klid. Spánek, čtení pohádek a příběhů, příprava svačiny 

14:30 – 15:00: Odpolední svačina v zázemí 

15:00 – 16:30: Odpolední dílny, volná hra, individuální program, vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči 

6.2  Doporučení pro vybavení dětí 

- Každodenní povinné vybavení 

● pokrývka hlavy 

● pevné boty (otevřené sandále nejsou vhodné) 

● batůžek s prsním popruhem 

● do batůžku:  láhev na pití, náhradní oblečení v nepromokavé tašce: ponožky, kraťasy/tepláky, 

tričko, spodní prádlo,   kapesníky,  pláštěnka 

● zůstává v jurtě: přezuvky, lehký spacák nebo deka, případně polštářek, oblíbený plyšák, taška s 

náhradním oblečením, kapesníky, gumáky, oblíbená knížka, případně repelent a opalovací krém 

● taška s náhradním oblečením: lehká bunda, mikina, tepláky, kraťasy, ponožky, spodní prádlo, tričko 

s krátkým a dlouhým rukávem, nepromokavé kalhoty, pytel na špinavé oblečení 

- Prosíme rodiče, aby průběžně kontrolovali stav oblečení v tašce a doplňovali, co chybí. 

- Důležité: Vše viditelně označte jménem dítěte!  

6.3. Zásady bezpečnosti a zdraví dětí 

6.3.1. Obecné 

- Pedagogové absolvovali kurz první pomocí se zaměřením na děti. 

- Provoz na táboře se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a přítomní jsou povinni dodržovat aktuální 

hygienickou směrnici vydanou předsedkyní spolku.  

- Zákonný zástupce každého dítěte odevzdá při nástupu na tábor Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte.  

- Pedagogové   mají   stále  k   dispozici   plně  vybavenou lékárničku a Krizový plán. 

- Rodič je  povinen  informovat  pedagoga  o  důležitých  okolnostech  spojených  se stavem dítěte  (dítě po  

nemoci,  závažné  události  v  rodině).  Jedná se okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či psychickou pohodu 

dítěte a dalších dětí během pobytu na táboře. 

- Pedagog při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte. 

- Rodiče  jsou  povinni  informovat   pořadatele  o  alergiích  dítěte. 
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- Alergické děti by měly být individuálně vybaveny léky. 

- Dítě je nutno nechat doma v případě, že u něj zpozorujete některý z těchto symptomů: 

● zvýšená   teplota   (je   třeba   nechat   dítě  doma   alespoň  2   dny   po   vymizení symptomů) 

● kašel a rýma 

● 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 ucha, bolest břicha 

● bolest při močení 

● vši 

● v rodině se vyskytlo závažné infekční onemocnění, nebo jeho příznaky  

● Pedagog může odmítnout dítě do programu přijmout, pokud na dítěti pozoruje nějaký z výše 

uvedených symptomů. 

- Pokud  se  objeví  příznaky  onemocnění  během  pobytu na táboře (teplota,  zvracení, bolesti  břicha  apod.),  

budou  rodiče  telefonicky  informování  a  vyzváni  k  okamžitému vyzvednutí dítěte. 

- V  akutních  případech  bude  zavolána  rychlá  záchranná  služba  a  jsou  ihned telefonicky informováni rodiče. 

- V  případě úrazu pedagog vyhodnotí závažnost a úraz je buď ošetřen na místě nebo je zavolána rychlá 

záchranná služba. V obou případech jsou ihned telefonicky informováni rodiče. 

 

6.3.2 Klíšťata 

- V případě nálezu klíštěte je klíště neprodleně odstraněno pedagogy. Pedagogové nález zapisují do Knihy úrazů 

a oznamují o této události rodiče při vyzvedávání dítěte. 

- Prevence   před   přisátím   a   možnost   včasného záchytu: doporučení krajské hygienické stanice: 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  byt,  prohlédnout  tělo  i vlasovou část. 

- Prosíme, abyste použili přípravek dle vašeho výběru již ráno před odchodem na tábor. 

- Zodpovědností rodiče je dítě po pobytu na táboře řádně prohlédnout. 

     6.3.3 Únava, přehřátí 

- Přestože mají děti na táboře odpolední klid, mohou být po táborovém programu večer unavené, prosíme, abyste 

na to brali ohled při plánování večerního programu.  

- Pokud musíte ráno dítě dlouze budit, znamená to, že není dostatečně odpočaté a mělo by jít večer dříve spát. 

- Dítě mažte ráno před odchodem na tábor .ochrannými prostředky dle svého výběru. Na vaše přání může 

pedagog dítě namazat nebo nastříkat znovu.  

- Dětem vždy dávejte pokrývku hlavy a lahev s pitím. 

6.3.4  Krizový plán 

-  Kompas pracuje s vlastním Krizovým plánem. Jeho součástí jsou důležité telefonní kontakty, risk/benefit 

analýza, vyhodnocení rizik a navržený postup, vhodný při řešení krizových situací. 

                                      

                                                

                                                                                                                                                                      

                                   Aneta Kittlerová 

předsedkyně spolku Střelka, pobočný spolek LMŠ Kompas 

 

V Zárybech  15. 1. 2023 


