
 
 

 
 
 
 
 

Pravidla fungování Komunitního dětského klubu Lánovák 
(provozní řád) 

 
 
 

 

  Komunitní dětský klub Lánovák  
Adresa provozovny: LÁNOV 155, 54341 
 
Kapacita: 30 
Věková skupina: 7-14 
Den započetí poskytování služby: 3.1.2023 

 

Provozovatel: 
EDDA, z.ú., se sídlem náměstí Republiky 2686, Pardubice 530 02 
IČ: 27042235 
Zodpovědná osoba: Mgr. Ivana Hrubá 
tel.: 730513416 
mail@edda-chrudim.cz 

 

Vedoucí provozu: Vališková Jana 

tel. 605 377 780 
e-mail: valiskova@zslanov.cz 
www.edda-chrudim.cz 

 
 

Provozní doba: 

Komunitní dětský klub-dále jen KDK je otevřen denně, v době ranní od 6:30-7:50 hod., odpolední 
po-čt 12:20-17hod a pá od 12:20 do 16:00 hod. (mimo státní svátky, soboty a neděle).  
Docházka klubu kopíruje provoz školy a školní rok v časech mimoškolních aktivit.  
Dítě přichází do klubu samo a samo z něho odchází (pečující osoba není zodpovědná za jeho 
doprovod), nebo za doprovodu osob zmocněných k jeho doprovodu (rodiče, zákonní zástupci nebo 
osoby uvedené v příloze přihlášky)  

 

1.      Podmínky přijetí 
 

Rodiče (zákonní zástupci či zmocněné osoby) vyplní: 
-písemnou smlouvu o poskytovaní služeb 
-závaznou přihlášku 
-monitorovací list podpořené osoby 
 

▪ Do klubu jsou přijímány děti z 1. a 2. stupně. 
▪ Děti jsou přijímány v průběhu celého roku s ohledem na naplnění kapacity klubu. 
▪ Zákonný zástupce dítěte, který chce využívat služby komunitního dětského klubu, 

podá vyplněnou přihlášku k umístění dítěte do KDK na předepsaném formuláři. 
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▪ Přihlášku/ smlouvu rodič dostane na začátku školního roku, nebo v průběhu, kdy 
bude potřebovat využití KDK pro své dítě. 

▪ Vzhledem k omezené kapacitě klubu budou přednostně přijímány děti na 
pravidelnou docházku. 
 

2. Stravování: 
▪ Strava dítěte v dětském klubu není provozovatelem zajišťována. 

▪ Děti si do klubu nosí své pití a svačiny. 

3. Režim dne: 

Ranní část 

6:30 – 7:50                       Ranní program: přivítání, volné hraní 
7:50                                  Předání dětí do ZŠ 

Odpolední část 

12:20 - 13:30                  Příchod dětí do KDK, čtení a relax po obědě 

13:30 – 15:30                 Pobyt venku, procházky do okolí a za nepříznivého počasí:  

                                            program s pečující osobou v KDK                                                  

15:30 - 16:00                    Volné hraní 

16:00 - 17:00                  Volné hraní, vyzvedávání dětí rodiči 

Uvedený režim je pouze orientační. Přizpůsobujeme se potřebám dětí, počasí i ročním obdobím. 

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců (rodičů) dětí v KDK 
 

● Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni. Kontakt rodičů s pečujícími osobami je 
umožněn denně při předávání dětí. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným 
záležitostem týkajících se péče o jejich děti. 

● Rodiče dodržují provozní dobu KDK. Službu může rodič využívat pouze ve dnech a hodinách, 
které jsou nasmlouvané ve Smlouvě, či na základě osobní domluvy. 

● Změny rodič hlásí předem osobně nebo telefonicky. Pokud bude rodič porušovat Provozní řád 
závažným způsobem např. opakovaně narušovat provoz KDK (např. pozdě vyzvedávat dítě z 
KDK po ukončení provozu), může provozovatel ukončit docházku dítěte do KDK. 

● Zákonný zástupce je povinen neprodleně nahlásit změny údajů týkajících se rodiče, či dítěte. 
● Při slavnostech a společných akcích zodpovídají za dítě rodiče. 

 
 

5. Povinnosti a práva poskytovatele 

●  Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů 
dětí i jejich rodičů využívající službu v Komunitním dětském klubu. 

●  Před zahájením poskytování služby uzavírá provozovatel se zákonným zástupcem - rodičem 
písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v Komunitním dětském klubu. 

●  Poskytovatel vede předepsanou evidenci dětí v elektronickém docházkovém systému. 



 
 

 
 
 
 
 

●  Poskytovatel zajišťuje poskytování služby péče o dítě v bezpečném a podnětném prostředí. 
●  Počet pečujících osob v dětském klubu je přizpůsoben počtu dětí v KDK. 
●  K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř KDK i mimo prostory KDK je pečující osoba 

proškolena v oblasti BOZP a PO a Kurzem první pomoci. 
● Pečující osoby v dětském klubu nepoužívají nepřiměřené výchovné prostředky ani omezení, 

která by se mohla dotýkat důstojnosti dítěte, nebo které by mohly jakkoli ohrozit zdraví, 
tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte. 

● Poskytovatel požaduje po rodičích dodržování sjednaných pravidel. 
 
 
 

Doporučená výbava dítěte do zařízení: 
Oděv a obuv na ven dle ročního období. Náhradní oblečení v případě nehody. 
Do klubu si mohou děti nosit své hry, knihy, hračky a jiné osobní věci, ale zodpovídají si za ně samy. 

 
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek týkajících se chodu Komunitního dětského klubu se 

obraťte na pečující osoby nebo na e-mail mail@edda-chrudim.cz. 

 
Za poskytnutou zpětnou vazbu předem děkujeme! 

 
 
 
 
 
                                                                                  Za Komunitní dětský klub Mgr. Ivana Hrubá, ředitelka 
 

Platnost od 3.1.2023 
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