
Pravidla a zásady bezpečnosti v LK Kamýk

1. Provozovatel zajišťuje bezpečné prostředí pro péči a vzdělávání dětí opatřeními, která jsou
uvedena v Pravidlech a zásadách bezpečnosti v LK Kamýk. Tento dokument je součástí
přílohy ke Smlouvě o docházce, je veřejně přístupný na webových stránkách klubu a v
aplikaci Trello v sekci pro rodiče.

2. Máme profesionálně zpracovaný BOZP na míru pro naše zázemí, se kterým jsou pracovníci
LK Kamýk seznámeni a kterým se v provozu řídíme.

3. Dodržujeme zásady správného hygienického provozu. Při vydávání stravy se řídíme
dokumentem HACCP, zpracovaným na míru podmínkám LK Kamýk.

4. Lékárnička a čistící a sanitační prostředky jsou uloženy mimo dosah dětí.

5. Venkovní i vnitřní prostory zázemí a okolí LK jsou pravidelně procházeny, kontrolovány a
upravovány s ohledem na minimalizaci rizika úrazu vnějšími vlivy.

6. U ohniště máme vždy nádobu s vodou, pro případ potřeby uhasit oheň.

7. Průvodci s dětmi chodí pouze na schválená místa, která znají, předem si je prošli a ví, že se
zde nevyskytuje neočekáváná riziková změna terénu (např. prudký sráz, rybník apod.).

8. Součástí LK Kamýk je práce s rizikem. Využíváme s dětmi ohniště, je povolené lezení na
stromy a klády, děti mají k dispozici nářadí. Průvodci děti učí pravidla bezpečnosti - vlastním
vzorem, jasnými pravidly a připomínám.

9. Máme nastavená pravidla provozu, která učíme děti a průvodci dohlíží na jejich dodržování.
Tato pravidla nám umožňují zvýšit míru bezpečnosti a minimalizovat předvídatelná rizika.

10. Pro krizové situace máme zpracovaný Krizový plán, se kterým jsou pracovníci seznámení a v
případě krizových situací se řídí uvedenými postupy. Tento plán je součástí přílohy ke
Smlouvě o docházce, je veřejně přístupný na webových stránkách klubu a v aplikaci Trello v
sekci pro rodiče.

11. Průvodci LK Kamýk jsou proškoleni v zásadách poskytování první pomoci.

Pravidla LK Kamýk:
Obecná pravidla:

1. Vždy vidím a slyším průvodce a on mě
2. Na zavolání jménem vždy odpovím
3. Na zapískání píšťalky vždy hned přiběhnu za průvodcem
4. Chováme se k sobě hezky, pomáháme si, nikdy se neposmívám a neubližuji
5. Zastavím se, když druhý řekne “NE”
6. Zeptám se, když si chci něco půjčit
7. Se hrou musí obě strany souhlasit
8. Vše jde vyřešit - Pokud mám problém a nevím si rady, poprosím průvodce o pomoc
9. Odpadky vždy vyhazujeme do koše, třídíme odpad
10. Do klubu nenosíme vlastní hračky, pouze 1 věc pro sladký spánek
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Jídlo:
1. Před jídlem si umyju ruce
2. U jídla sedím

Hnízdečková pravidla:
1. Neběhám uvnitř hnízdečka, ani když nehoří oheň
2. Nevytahuji nic z ohniště
3. Nevhazuji nic do ohniště bez dovolení průvodce
4. Na písek vstupuji jen po dohodě s průvodcem

Pravidla zázemí a maringotky:
1. Dovnitř chodím pouze po domluvě s průvodcem
2. Do kuchyňky děti nevstupují
3. Věci uklízím tam, kde jsem je vzal/a
4. Jsem opatrný/á na věci, nic neničím
5. Na své věci dávám pozor, ukládám je na své místo (podle značky)

Pravidla lesa:
1. V lese nikdy nic nejím, ani když rostlinu/plod znám.
2. Na houby nesahám, ani na ty, které znám. Jen klacíkem.
3. Mrtvých zvířat se nedotýkám.
4. V zázemí můžu jíst plody jen po domluvě s průvodcem.
5. Utrhnout můžu vždy jen 5 věcí (list, větvička, kytička…) Rostlinu poprosím a poděkuji

(abychom v dětech pěstovali hezký vztah a šetrnost k přírodě)
6. Větve a klacíky sbírame jen ze země, netrháme ze stromů.
7. Klacíky nezvedám do výšky obličeje a neběhám s nimi.
8. Šermovat klacíky můžu jen když druhý souhlasí a jsem opatrný.
9. Lezu jen tam, kam to sám / sama zvládnu
10. Před lezením se poradím s průvodcem, jestli je místo bezpečné.

Pravidla výprav:
1. Vždy čekám na domluvených místech
2. Nikdy neodcházím s lidmi, které potkám, ani se známými.

Filosofie lesních školek a klubů je postavena na téměř celodenním, celoročním pobytu dětí venku za
každého počasí. Bezpečnost je v LK Kamýk ošetřena pravidly, uvedenými v tomto dokumentu. Naším
cílem je být co nejlépe připraveni, znát možná rizika, umět jim předcházet a přitom dětem ponechat
možnost svobodné hry v přírodě a zkoumání světa vlastním způsobem. Naprosto vyloučit veškerá
rizika ze života ani z chodu klubu nelze. Snažíme se však formou vědomé práce s rizikem děti učit
dodržovat pravidla bezpečnosti a nevstupovat do rizika neuváženě či nevědomě. Zároveň bereme v
potaz věk, zralost a kompetence svěřených dětí.

Podpisem tohoto dokumentu rodiče potvrzují, že se s Pravidly a zásadami bezpečnosti v LK Kamýk
seznámili a souhlasí s postupy uvedenými v tomto dokumentu.

……………………………………………….
zákonný zástupce dítěte
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