
PROVOZNÍ ŘÁD předškolního klubu Tosara (dále jen PK)  
 

 
Provozní řád stanovuje formu organizace, kompetence všech zainteresovaných osob a podává 
základní informace o fungování předškolního klubu Tosara.  
 
Kontaktní informace  
Tosara, z.s. – Předškolní klub Tosara  
Wilsonova 546/7, Slaný, 27401 
https://tosara.cz/predskolni-klub/ 
Kontaktní osoba: Emma Vrbová  
Tel.: 608565143 
IČ: 27019403  
Č.ú.: 2322832001/5500 
 
Provozní podmínky 
Provoz PK probíhá celoročně, včetně letních prázdnin, pondělí – čtvrtek 8:00 – 15:00, pátek 8:00 – 
13:00. Provoz neprobíhá v době státních svátků.  
 
Zázemí  
Zázemím pro PK je třída s kuchyňkou a sociálním zázemím, s možností občasného využití travnatého 
dvorku. Pro venkovní aktivity využívá PK přilehlá dětská hřiště či další venkovní prostory a parky ve 
Slaném.  
  
Zápis dětí  
Zápis dětí do PK probíhá celoročně, dle naplněných kapacit. Dítě může do klubu vstoupit kdykoliv 
během roku.  
  
Podmínky přijetí  
O přijetí rozhoduje zřizovatel. Na přijetí dítěte do PK Tosara není nárok a proti rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí se nelze odvolat. Podmínkou přijetí je způsobilost dítěte k předškolnímu vzdělávání (bez plen, 
schopnost účastnit se programu, věk 2,5 – 7 let, docházku dětí mladších 3 let je však třeba domluvit 
individuálně), souhlas rodičů s filozofií a přístupem PK. 
Místo je pro nové dítě rezervováno po podepsání přihlášky. Pokud dítě opakovaně do PK nedochází a 
není omluveno, případně neplní další podmínky docházky do PK (pravidelné placení školkovného, 
pokud je domluveno apod.), může zřizovatel rozhodnout o uvolnění místa pro jiné dítě.  
 
Omluvy 
Nepřítomnost dítěte v klubu je třeba omluvit co nejdříve po zjištění překážky v účasti. Omluvy probíhají 
pouze přes telefon (telefonát, sms): 608565143. 
 
Školkovné  
Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet 2322832001/5500 s popisem jména dítěte po 
podepsání přihlášky, do 10. dne daného měsíce. Měsíční cena školkovného se skládá ze samotného 
školkovného 750 Kč a z ceny obědů 750 Kč. Při nepřítomnosti dítěte v PK a jeho omluvení do 18:00 
předchozího dne, je možné odhlásit jeho oběd a příslušnou částku vrátit rodině v rámci vyúčtování 
vždy na konci pololetí.  
Pro rodiny ve finanční tísni nabízíme plně dotovaná místa (dle individuální domluvy).  
 
Předávání dětí do PK, vyzvedávání:  
Rodiče nebo jimi pověření zástupci předávají děti v čase od 8:00 do 8:30. Předání dítěte lektorovi PK 
je třeba učinit osobně. Předáním dítěte zpět rodiči nebo jiné pověřené osobě odpovědnost za dítě 
končí. Pokud zůstává dítě v prostorách PK i po předávce rodiči nebo jiné osobě, nese zodpovědnost 
za dítě tato osoba. Vyzvedávat děti je možné po obědě mezi 12:30 a 13 hod, anebo po spaní v 15 
hod. Pokud rodič nemůže vyzvednout dítě v tyto časy, je třeba se telefonicky domluvit s vedoucí PK 
na alternativě. Při slavnostech a společných akcích, kdy jsou celou dobu přítomni rodiče, zodpovídá 
během programu za dítě rodič (netýká se besídek/vystoupení, kdy jsou rodiče v roli diváků). 
 
 
 



Režim dne  
8:00 příchod dětí, volná hra 
8:30 dopolední program 1.č. 
9:30 svačina 
10:00 dopolední program 2.č. 
12:00 oběd 
12:30 vyzvedávání dětí, které jdou domů po obědě, příprava na klidový režim 
13:00 spánek/klidový režim/klidná volná hra 
14:45 malá svačina 
15:00 odchod dětí 
 
Roční cyklus  
PK přirozeně kopíruje roční svátky a tradice (advent, Vánoce, masopust, Velikonoce, dušičky apod.). 
Pokud je to možné, každé 1-2 měsíce probíhá (dobrovolná) společná akce s rodiči.  
 
Vybavení dětí  
Děti si v PK nechávají přezůvky a kompletní náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, 
tepláky/legíny.., tričko), v případě spaní po obědě i pyžamo; vše podepsané. Oblečení na ven noste 
prosím odpovídající aktuálnímu počasí, abychom mohli chodit ven i v nepříznivějším počasí. 
 
Stravování  
Pro děti zajištěna dopolední svačina, oběd (dovoz ze ZŠ) a malá odpolední svačinka. V případě 
potravinových alergií dětí, nebo speciálních stravovacích potřeb je stravování dle předchozí domluvy. 
Všichni průvodci mají zdravotní průkaz. 
Prosíme rodiče, aby dětem nedávali do PK vlastní jídlo, pokud se nejedná o speciální dietní 
opatření/předchozí domluvu. 
 
Adaptace dítěte v PK 
Rodiče mohou na počátku docházky dítě v PK doprovázet, aby si zvyklo na nové prostředí. 
Respektujeme individuální délku adaptace u každého dítěte, délku doprovázení je tedy možné 
nastavit individuálně, na základě dohody s vedoucí PK. PK je nicméně otevřený rodičům během 
celého roku, kdykoliv je možné po předchozí domluvě klub navštívit, obracet se na pracovníky 
s dotazy, připomínkami, nápady. 
 
Ošetření dítěte a očkování 
Rodič uvádí v přihlášce do PK ne/souhlas s ošetřením dítěte v případě výskytu klíštěte či odstranění 
vší. Lektoři jsou povinni rodičům výskyt klíštěte i vší nahlásit. V případě klíštěte je buď klíště dítěti 
okamžitě vyndáno lektorem PK (souhlas), nebo ponecháno k vyndání rodičům (nesouhlas). Co se týče 
vší, jsou v případě souhlasu rodiče dítěti vši odstraněny ihned po zjištění relevantním šamponem; 
v případě nesouhlasu s ošetřením je rodič povinen po zjištění vší okamžitě dítě vyzvednout a dítě 
ošetřit doma. 
Do předškolního klubu přijímáme pouze děti, které mají základní povinné očkování, případně 
potvrzení o nemožnosti být očkován. 
 
 
Aktualizace provozního řádu dne 17. 8. 2021. 


