
PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO KLUBU PROGRAMU CESTA VELKÉ MATKY

1. ÚVOD 

Provoz dětského klubu programu Cesta Velké Matky je realizován v rámci projektu občanského spolku
Wampum z.s. a je financován z podpory obce, dobrovolných dárců, případně dotací.
Provozní řád Dětského klubu (v textu také "dětský klub" nebo "klub") stanovuje formu organizace, upřesňuje 
kompetence všech zainteresovaných (dětí, rodičů, pracovníků) a podává rámcový přehled 
a informace o fungování dětského klubu. Je důležitou součástí dohody mezi rodiči a zřizovatelem 
dětského klubu - spolkem „Wampum", adresa: Petrovice 94, 262 55 Petrovice (dále také "spolek", 
"provozovatel" nebo "zřizovatel"). 
Platnost provozního řádu je ode dne 1.2.2023 do nahrazení novým provozním řádem. Aktuální 
provozní řád bude umístěn v zázemí dětského klubu a na internetových stránkách www.cestavelekmatky.cz. 
Pravidelný provoz dětského klubu bude zahájen dne 1.2. 2023. 

1.1. Kontaktní informace: 

Provozovatel klubu: 
spolek „Wampum, z.s." 
IČO:  173 899 25
adresa: Petrovice 94, 262 55 Petrovice
zastoupen Bc. Karlem Janouškem, členem výboru spolku 
www.  cestavelekmatky.cz      

Dětský klub programu Cesta Velké Matky
adresa: Petrovice 139, Petrovice u Sedlčan 262 55, první patro 
kontakt na hlavní kontaktní osobu: Karel Janoušek
wampum.no1  @  seznam.cz  , tel.:+420 777 247 274

2. PROVOZNÍ INFORMACE 

2.1 Provozní podmínky:

Dětský klub je určen dětem, které navštěvují 1. stupeň základní školy a starším dětem, které navštěvovaly 
program dříve. Zázemím Dětského klubu je sdílená klubovna v Obecním domě Petrovice, Petrovice 139, 
262 55  Petrovice. 
K dispozici máme klubovnu a toalety. Jinak děti společně s vychovatelem v případě příznivého počasí 
vyrážejí ven na procházky do okolních lesů, pronajatého pozemku v Petrovicích a na obecní fotbalové hřiště 
u školy.
Vybavení klubovny a program: Prostory jsou vybaveny zařízením a nábytkem, který odpovídá věku a 
potřebám dětí. Klub je vybaven výběrem z didaktických a metodických pomůcek, nářadí potřebnému k ručním 
pracem a výrobě artefaktů, hudebních nástrojů a běžných hraček. 
Dopravní dostupnost: Zázemí klubu je v blízké vzdálenosti od zastávek autobusu. Parkování pro osobní auta
je možné na parkovišti před budovou Obecního domu.
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Začátek a konec školního roku dětského klubu je shodný s běžným školním rokem. Dětský klub 
nezajišťuje péči v době školních prázdnin a státních svátků. 
Provoz dětského klubu je od 12.00 do 17.00 hodin. 
Rodiče (zákonní zástupci či zmocněnec osoby) předávají dítě vychovatelům v dětském klubu, dle pravidel 
stanovených v tomto provozním řádu. Děti také mohou přicházet samostatně.
Kapacita skupiny dětského klubu je 15 dětí. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede zřizovatel 
čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a kritérií přijetí - viz dále v textu. 

2.2 Kritéria přijetí dítěte do dětského klubu:

Na přijetí dítěte do dětského klubu není nárok. O přijetí dětí rozhodují vychovatel a manažer klubu na základě 
přihlášky, požadovaného termínu a modelu docházky. 

2.3 Zápis dítěte do dětského klubu:

Před zápisem doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem dětského klubu. Zápis dětí do dětského 
klubu probíhá průběžně dle kapacity a obsazenosti klubu. Všechny dokumenty potřebné k zápisu dítěte do 
dětského klubu předá vychovatel.  

Přihláška 
V prostorách dětského klubu je k dispozici formulář přihlášky pro daný školní rok. Na základě vyplnění a 
odevzdání či odeslání tohoto formuláře na email  wampum.no1  @  seznam.cz   kontaktujeme do týdne rodiče s 
oznámením o přijetí či nepřijetí, případně o zařazení dítěte na čekací listinu. 
Vyhodnocení bude probíhat na základě daných kritérií, viz v textu dříve. 

2.4 Finance:

Školné je stanoveno na 5000,-kč za dítě na školní rok.
Platby se posílají na účet spolku Wampum z.s. 252 225 521/ 0600 zpráva pro příjemce: jméno dítěte 

2.5 Ukončení docházky:

Ukončení docházky dítěte do klubu probíhá na základě oznámení rodičů, výpovědní lhůta není 
stanovena. Doporučujeme oznámit ukončení včas, abychom mohli zajistit náhradníka. 

 
3. PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ, VYZVEDÁVÁNÍ, OMLOUVÁNÍ, OSOBY ZMOCNĚNÉ K PŘEVZETÍ 
DÍTĚTE

3.1 Předávání dítěte: 
Provozní doba dětského klubu je od 12:00 do 17:00. V případě potřeby lze provozní dobu upravit dle zájmu 
rodičů a možností provozovatele. 

Dětský klub přebírá odpovědnost za dítě okamžikem příchodu dítěte do klubu. Dítě školního věku nemusí 
přicházet v doprovodu rodičů. Odpovědnost zřizovatele a vychovatele za dítě končí předáním rodičům, 
odchodem v zavíracím čase, tedy v 17:00 hodin, nebo odchodem v předem oznámeném čase v podobě sms 
zprávy na klubové telefonní číslo: +420 777 247 274. 
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Rodič informuje vychovatele o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, 
závažné okolnosti v rodině apod.). Jedná se především o okolnosti, které by mohly narušit fyzickou či 
psychickou pohodu dítěte a dalších dětí během pobytu v klubu. Rodič předává dítě dostatečně vybavené s 
ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz dále v textu). Informovat vychovatele můžete na klubovém 
telefonním čísle: +420 777 247 274. 

V období hrozící pandemie viru Covid - 19, jsou rodiči povinni sledovat zdravotní stav dítěte a oznámit 
předem přerušení docházky. V případě nařízené karantény, informovat vychovatele K.Janouška na 
tel.: +420 777 247 274. 

3.2 Vyzvedávání dítěte: 

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo zmocněnými osobami je opět kdykoliv v provozní 
době klubu, ale na základě předchozí domluvy kvůli zajištění plynulého programu pro děti či pobytu venku. 
Rodiče jsou informováni o závažných událostech z průběhu pobytu v klubu (úrazy, vyjmutí klíštěte) týkajících
se jejich dítěte. 

3.3 Osoby zmocněné k převzetí dítěte: 

Rodič nebo jeho zákonný zástupce předá vychovatelům před zahájením docházky písemný seznam 
osob oprávněných k vyzvedávání dítěte. Tento seznam je možné aktualizovat průběžně tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost dítěte. 

3.4 Omlouvání dítěte: 

V případě nepředpokládané absence dítěte v dětském klubu, např. z důvodů onemocnění či z obdobných 
vážných důvodů, je třeba dítě omluvit, a to nejpozději do 12:00 toho dne na telefonním čísle klubu 
+420 777 247 274. V případě déle trvající absence je nutno na ni a předpokládanou dobu trvání 
upozornit vychovatele klubu, a to e-mailem wampum.no1@seznam.cz, či telefonicky na tel.: +420 777 
247 274. 

4. CHOD DĚTSKÉHO KLUBU WAMPUM

4.1 Pravidla pobytu v zázemí klubu: 

Děti jsou u nás vedeny k samostatnosti a zodpovědnému chování. Zde uvádíme přehled pravidel klubu: 
- děti respektují pokyny vychovatelů
- nezakazujeme nosit si do klubu hračky z domova, nicméně nepřebíráme odpovědnost za poškození
  přinesené hračky. 
- je zakázáno ničení majetku a vybavení klubu. Za veškeré škody na vybavení klubu způsobené dítětem
  nese zodpovědnost rodič dítěte. Netýká se to neúmyslného poškození. 
- vychovatel nenese odpovědnost za cenné věci dětí (mobilní telefony, fotoaparáty apod.) 
- děti nesmí opustit bez souhlasu vychovatelů objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách je dítě povinno
  dbát pokynů vychovatelů, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. 
- v případě násilí nebo jiné psychické či fyzické újmy je potřeba ihned upozornit vychovatele.



Návrhy a impulsy ze stran rodičů k činnosti klubu jsou vítány v době, kdy se vychovatelé nevěnují dětem, nebo na 
společných schůzkách. Pravidla jsou dále tvořena a zpřesňována během činnosti dětského klubu. Rodiče jsou 
vítanými pomocníky při tvoření těchto pravidel, a to formou zpětné vazby vychovateli nebo zřizovateli. 

4.2 Vychovatel 

Se skupinou max. 15 dětí pracuje 1 vychovatel. Po domluvě se mohou programu účastnit další dobrovolníci nebo 
rodiče. 
 
4.3 Stravování: 

Ze strany klubu není stravování zajištěno. Pitná voda je k dispozici. 

4.4 Informace o zdravotním stavu dítěte: 

Rodič je povinen informovat vychovatele o důležitých okolnostech spojených se zdravotním stavem dítěte, např. 
jeho alergiích, užívaných lécích apod. Rodič také pečovatele informuje o závažných skutečnostech v rodině, které 
by mohly ovlivnit psychickou a fyzickou pohodu dítěte. 
Vychovatelé při práci s dítětem vychází z informací o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích návycích a 
dalších omezeních. Tyto informace rodiče poskytli při zápisu dítěte dětského klubu, a to v evidenčním listě 
dítěte. 
Rodiče jsou povinni neprodleně informovat dětský klub o změnách těchto údajů. 
Vychovatel může odmítnout dítě do dětského klubu přijmout, pokud usoudí, že není dítě zdravé (teplota, silný
kašel či zánětlivá rýma apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v dětském klubu (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. V 
případě nálezu klíštěte je klíště vytaženo vychovatelem a rodičům to oznamují při vyzvedávání dítěte. Rodiče 
jsou povinni informovat dětský klub o alergiích dítěte na bodnutí hmyzem. 

4.5 Vybavení dětí: 

Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí ve venkovním prostředí je důležité, aby děti měly dobré vybavení 
odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. 
Dítě má v klubu přezůvky a označenou tašku se sezónním oblečením na ven, náhradní oblečení dovnitř. 

4.6 Pojištění: 

Děti v klubu nejsou pojištěny. V případě zavinění úrazu, či škody vzniklé z nedbalosti vychovatelů se vztahuje 
takováto událost na pojištění vychovatelů, které zajišťuje zřizovatel. 

V Petrovicích, dne 1.2. 2023                                                                                Bc. Karel Janoušek, 
                                                                                                                           člen výboru spolku Wampum, z.s. 
                                                                                                                               +420 777 247 274
                                                                                                                         wampum.no1@seznam.cz


