
PROVOZNÍ ŘÁD PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU HŮRKA
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Spolek Hůrka Kutná Hora zřizuje Předškolní klub Hůrka (dále též „Klub“), který poskytuje
výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku (3-6 let). 

Tento provozní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí
navštěvujících Předškolní klub Hůrka a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky
Předškolního klubu Hůrka. 

II.
ZÁKLADNÍ A KONTAKTNÍ INFORMACE

Zřizovatel:
Spolek Hůrka Kutná Hora
sídlo: Vocelova 394, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora
IČO: 05053269
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložce 65570

Místo realizace: Vocelova 394, Kutná Hora
odpovědná osoba: Miroslava Říhová
kontaktní telefon:  +420723301777
email: miroslava.rihova@zshurka.cz
web: www.zshurka.cz

bankovní spojení:
č.ú.: 115-2782590277/0100

III.
PROSTORY A PROVOZ PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU HŮRKA

Výchova a vzdělávání v Předškolním klubu Hůrka bude ve školním roce 2020/2021 probíhat
v k tomuto účelu zřízeném zázemí (dřevostavba a jurta) na pronajatém pozemku (zahradě) parc. č.
1143/1, v k.ú. Kutná Hora (nad Voršilských klášterem).  Zároveň budeme využívat též zahradu na
adrese Lorecká 35/13 Kutná Hora a v rámci programu budou děti  často vyrážet „do terénu“ (např. do
lesa, divadla, galerie apod.).

IV.
 PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU HŮRKA

Pro školní rok 2020/2021 je kapacita Předškolního klubu Hůrka  15 dětí.  V daném školním
roce je provoz pouze ve 3denním režimu (po, út, st). 

Rodič,  který  má  zájem,  aby  jeho  dítě  docházelo  do  Předškolního  klubu  Hůrka,  vyplní
písemnou přihlášku dítěte, která je k dispozici na webových stránkách  www.zshurka.cz nebo je k
vyzvednutí v kanceláři v místě provozování Předškolního klubu Hůrka. Vyplněnou a podepsanou 

http://www.zshurka.cz/


přihlášku rodič doručí na adresu Klubu nebo předá členovi rady Spolku Hůrka Kutná Hora nebo zašle
elektronicky na adresu rihova@zshurka.cz.Po obdržení přihlášky budou rodiče informováni o termínu
zápisu.

Kritéria a podmínky přijetí dítěte do Předškolního klubu Hůrka:
 Volná kapacita
 Zdravotní  stav  a  psychosociální  zralost  (děti  přijímáme  v  průběhu  celého  školního  roku,

zpravidla se jedná o děti ve věku 3-6 let)
 Přednostně jsou přijímáni sourozenci dětí docházejících do Předškolního klubu Hůrka/ Dětské

skupiny Hůrka nebo ZŠ Hůrka 
 Uskutečnění individuálního rozhovoru s rodiči, soulad dané rodiny s principy Klubu Hůrka, 
 Genderová vyváženost skupiny

O přijetí/nepřijetí dítěte do Předškolního klubu Hůrka rozhodne rada Spolku Hůrka Kutná
Hora do 14 dní od zápisu. Na přijetí dítěte není právní nárok.

Pokud bylo dítě přijato ke vzdělávání v Předškolním klubu Hůrka, rodiče vyplní a podepíší
tyto dokumenty:
- Přihláška ke členství v Předškolním klubu Hůrka, případně ke členství ve Spolku
- Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání (ve dvojím vyhotovení)
- Prohlášení o zdravotním stavu dítěte, jeho stravovacích a dalších omezeních
- Seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte
- Platební ujednání
- Přihláška ke stravování
- GDPR souhlas
Tyto dokumenty rodiče odevzdají nejpozději do 30. 5. 2019.  

V.
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU PŘEDŠKOLNÍHO KLUBU HŮRKA

Skupinu dětí v Předškolním klubu Hůrka budou od pondělí do středy provázet dva průvodci.
Podmínkou  pro  výkon  práce  průvodce  v  Klubu  Hůrka  je  absolvování  kurzu  Respektovat  a  být
respektován a  účast  na  pravidelných supervizích  a  mentorských setkáních,  které  zajišťuje  Spolek
Hůrka Kutná Hora. 
            S průvodci či vedoucím předškolního klubu je možné kdykoli v průběhu roku konzultovat
jakékoli obavy, připomínky či návrhy, které se týkají přímo dítěte či celkového provozu Klubu.  

VI.
DENNÍ REŽIM

Provoz Předškolního klubu Hůrka: pondělí až středa; 8:00 hod. -  16.00 hod. 
Rodič, příp. jiná osoba předává dítě průvodci, příp. jinému pracovníkovi Spolku Hůrka nejpozději do
8.30 hod. v prostorách Předškolního klubu Hůrka. 

V případě společných výletů, kulturních akcí apod. budou rodiče předem informováni o místě
a čase předání dítěte. 

Při ranním předávání dítěte rodič informuje přebírajícího průvodce o důležitých okolnostech
spojených  se  stavem dítěte.  Jedná  se  především o  okolnosti,  které  by  mohly  narušit  fyzickou  či
psychickou pohodu dítěte či jiných dětí při pobytu v Klubu Hůrka. 

mailto:rihova@zshurka.cz


Rodič příp. jiná osoba  předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí,
potřeby dítěte a plán dne. 

Přebírající průvodce může odmítnout dítě převzít,  pokud usoudí, že dítě není zdravé (např.
silně kašle, má teplotu apod.). Pokud se objeví příznaky onemocnění během pobytu v Klubu Hůrka
(teplota, zvracení, bolest břicha apod.), budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí
dítěte.  V  akutních  případech  bude  zavolána  rychlá  záchranná  služba,  rodiče  budou  okamžitě
telefonicky informováni.

Během dopoledního bloku probíhá v Klubu Hůrka částečně řízený program, volná hra a pobyt
venku. Děti mají možnost svačit v průběhu celého bloku. Program probíhá formou nabídky aktivit,
kterých se dítě nemusí účastnit  a může dle svého zájmu a potřeb zvolit  individuální hru. Děti  se
mohou během dne také samostatně pohybovat v rámci prostor Klubu i zahrady.

         Pobyt venku probíhá za každého počasí, pouze v případě extrémně nepříznivého počasí (mráz
pod – 10°C, silný vítr apod.), což posuzují ten den přítomní průvodci, zůstávají děti v prostorách
Klubu Hůrka. Naopak při hezkém počasí může program probíhat téměř celý venku, čemuž mohou být
uzpůsobeny i svačiny/obědy v přírodě. 

Rodič či jiná oprávněná osoba si dítě vyzvedává po obědě nebo kdykoli během odpoledního
bloku a to na Zahradě nebo v prostorách Klubu.  Průvodci informují rodiče o případném jiném
místě vyzvednutí dítěte prostřednictvím systému Edupage, do kterého dostanou zákonní zástupci
přístup po přijetí dítěte do  Klubu Hůrka. Dítě bude předáno pouze rodiči nebo oprávněné osobě dle
Seznamu osob oprávněných k vyzvedávání dítěte (viz výše).

V  případě,  že  dítě  bude  v  rámci  odpoledního  programu  navštěvovat  zájmový  kroužek
(kroužky), bude vyzvedávání dítěte upraveno individuálně.

V případě společných výletů, kulturních akcí apod. budou rodiče o místě a čase vyzvednutí
dítěte vždy předem informováni.

Čas určený pro vyzvedávání dětí rodiči nebo jimi pověřenými osobami je stanoven nejpozději
do  16.00.  Pokud  se  rodič  výjimečně  opozdí při  vyzvednutí  dítěte,  je  vždy  třeba  informovat
průvodce telefonicky minimálně do 15:45 hod. Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do 16:00
hod.,  pokusí  se  průvodce  kontaktovat  telefonicky  zákonného  zástupce  či  pověřenou  osobu  k
vyzvednutí dítěte. Opakované pozdní vyzvednutí dítěte je považováno za porušení provozního řádu a
může být důvodem k ukončení docházky dítěte. 

V případě  plánované absence dítěte  ve Školce  je  rodič  povinen tuto absenci  a  její  délku
nahlásit  předem  telefonicky,  mailem  či  osobně,  nejpozději  do  20  hod.  dne  předcházejícího
plánované absenci. V takovém případě má nárok na náhradu docházky. 

Náhrada docházky dítěte musí  být předem domluvena a schválena průvodcem Klubu
Hůrka a povinností zákonného zástupce je dítěti zajistit na náhradní den docházky oběd (přihlášení v
systému Edupage či vlastní strava). 

V případě neplánované absence dítěte v Klubu Hůrka, např. z důvodu nemoci, je rodič povinen
tuto absenci a její předpokládanou délku nahlásit telefonicky nejpozději do 8.30 hod. prvního dne
absence.

V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat zájmové kroužky, jejich nabídku, čas konání
a výši úhrady zveřejní Spolek Hůrka do konce září 2019.

VII.
STRAVOVÁNÍ

Předškolní klub Hůrka zajišťuje stravování dětí formou dovozu obědů. 
Dopolední a odpolední svačiny, včetně pití zajišťují dětem rodiče a děti si je vhodně zabalené

přinesou s sebou ráno do Klubu Hůrka. Označené svačiny je možno v průběhu dne uchovat v lednici v



prostorách Klubu. 
Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla a je denně dovážen. Obědy se dětem podávají v

prostorách Klubu ihned po dovezení. 
Obědy platí rodiče vždy do 15. dne daného měsíce, a to převodem na účet Spolku uvedený

shora  s  přiděleným variabilním symbolem. V případě  absence  dítěte  v  Klubu  Hůrka,  která  je
nahlášena až první den absence ráno, není již možné oběd odhlásit, ale rodiče nebo pověřená osoba si
mohou oběd vyzvednout v prostorách Klubu do vlastních nádob. Odhlášené obědy se vyúčtují vždy na
konci pololetí (tj. leden, červen). Stravu je možné odhlásit vždy do 17:00 hodin předchozího dne. 

V prostorách Předškolního klubu je dětem zajištěn pitný režim (pitná voda, šťáva, čaj). Dítě si
též  ráno  přinese  lahev  či  termosku  s  vhodným  nápojem,  kterou  využije  v  dopoledním,  resp.
odpoledním programu a kterou je možno v případě potřeby doplnit.

Předškolní klub při zajišťování obědů dbá na zásady zdravého stravování.

VIII.
FINANCE

Rodiče dítěte, které je ve školním roce 2020/2021 vzděláváno v Předškolním klubu Hůrka,
jsou povinni platit členské příspěvky Spolku Hůrka Kutná Hora  dle aktuálně platného ceníku,  a to od
září 2019 do června 2020. Měsíční členské příspěvky jsou splatné na účet Spolku Hůrka Kutná Hora 
nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Variabilním symbolem je přidělený kód.

Rodič, který vyplní přihlášku dítěte a podepíše smlouvu o nástupu do předškolního klubu, je povinen
do  14  dnů  ode  dne  podpisu  uhradit  rezervační   poplatek  ve  výši   jedné  úhrady  členského
příspěvku ve zvoleném modelu docházky. Po úhradě rezervačního poplatku  je garantováno místo v
Předškolním klubu do dne nástupu dítěte do Klubu.  Podklady k platbě budou  zaneseny do systému
EduPage, ke kterému rodiče obdrží přístup mailem. 

V  případě,  že  dítě  nenastoupí  do  Předškolního  klubu  Hůrka  z  důvodu  nikoli  na  straně
Zřizovatele, sjednává se smluví pokuta ve výši 100% rezervačního poplatku.  Nárok na smluvní
pokutu nevzniká, nenastoupí-li dítě z důvodu omluvené dočasné nepřítomnosti (nemoc apod.). 

Nástupem  dítěte  do  Předškolního  klubu  Hůrka  se  na  rezervační  poplatek  hledí  jako  na  úhradu
členského příspěvku, která bude zohledněna při evidenci a vyúčtování poplatků.  

Rodiče jsou dále povinni uhradit tzv. kulturní fond (viz aktuálně platný ceník), ze kterého se
hradí  účast  dětí  na  kulturních  a  jiných  akcích  (vstupné,  jízdné  apod.)  a  úhradu  za  navštěvované
zájmové kroužky.

IX.
VYBAVENÍ DĚTÍ PRO POBYT V PŘEDŠKOLNÍM  KLUBU HŮRKA

Vybavení dětí pro pobyt v Klubu Hůrka zajišťují rodiče.
Pro  bezpečný  a  příjemný pobyt  dětí  ve  venkovním prostředí  je  nutné,  aby měly  dobré  vybavení
odpovídající aktuálnímu počasí. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Dítě má v zázemí
dětské skupiny prostor na náhradní oblečení, které podle počasí a potřeby rodič pravidelně kontroluje
a doplňuje. 



Součástí vybavení dětí je: 
 náhradní oblečení v šatním boxu (spodní prádlo, ponožky, legíny/tepláky nebo punčocháče, triko,

mikina/svetr)
 náhradní  oblečení  v  batůžku  (spodní  prádlo,  ponožky,  legíny,  triko),  vše  nejlépe  zabalené  v

igelitovém pytli proti navlhnutí.
 holínky a pláštěnka
 přezůvky (do denní místnosti), pokud je dítě na přezůvky zvyklé
 zástěrku či velké staré tričko na výtvarné činnosti
 dětský  batůžek  –  doporučujeme  upravitelné  popruhy  s  prsním pásem (dětem batoh  nepadá  z

ramen)
 batůžek  by  měl  obsahovat  lahvičku  s  pitím,  pláštěnku,  náhradní  oblečení,  kapesník,  v  zimě

náhradní rukavice 
 polštářek a tenčí deku, pokud je dítě zvyklé odpočívat

Rodiče zajistí, aby bylo vše viditelně podepsané. Ztráty a nálezy na konci pololetí (v lednu a v červnu)
budou použity pro účely Klubu nebo odvezeny na Charitu ČR. 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: S ohledem na častý pohyb na zahradě, v lese apod. se oblečení
může často  zašpinit,  natrhnout  apod.  Je  třeba mít  toto  na vědomí  a  oblečení  tomuto faktu
přizpůsobit. 

Rodiče žádáme, aby na začátku školního roku poskytli pro potřeby dětí v Klubu Hůrka na
každé dítě: 1 balení toaletního papíru (4 ks), jedno balení papírových kapesníčků (10 ks), jedno
balení papírových ubrousků, jedno tekuté mýdlo (250 ml v náhradním balení).

      Do Klubu Hůrka nedoporučujeme nosit vlastní hračky, s výjimkou mazlíčka, který
může pomoci s adaptací či loučením s rodiči. Za přinesené hračky zřizovatel nezodpovídá.
Dále  by  děti  u  sebe  neměly  mít  bonbóny,  žvýkačky,  případně  jiné  laskominy  a  cenné
předměty. 

X.
HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

Školní rok začíná 1.  září 2020 a končí 30. června 2021. Ve dny státních svátků a vánočních
prázdnin dle harmonogramu MŠMT vzdělávání neprobíhá.
          Docházka v době letních prázdnin bude řešena příměstskými tábory. Nabídka bude zveřejněna
na  webových  stránkách  www.zshurka.cz  v  průběhu  měsíce  května  2020.  Provoz  táborů  a
kritéria/podmínky přijímání dětí budou upraveny v samostatném dokumentu. 

Platnost tohoto dokumentu je od 1. 9. 2020        

                

PhDr. Miroslava Říhová
Spolek Hůrka Kutná Hora


