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PROVOZNÍ ŘÁD 

Skautského prázdninového klubu 2017 

 Skautský prázdninový klub (SPK) je otevřen každý pracovní den od 3. července do 

1. září od 6:30 do 16:00 hodin. 

 Dítě je předáno do SPK nejpozději do 8:00 hodin, popř. dle potřeby rodičů po dohodě 

s provozovatelem. 

 Dopolední program od 8:00 do 11:30 odpovídá tematickému zaměření daného týdne 

na území Hradce Králové. Během dopoledne bude probíhat realizace pohybových her 

a aktivit pro jednotlivce a skupiny nebo kulturně-vzdělávací program. V rámci 

dopoledního programu je stanovena jedna přestávka na svačinu. 

 Příprava na oběd (mytí rukou, přechod do klubovny…) a oběd probíhá od 11:30 do 

13:00. Čas oběda se může lišit s ohledem na dopolední program. Jídlo je dodáváno 

externím dodavatelem, jsou dodrženy všechny vyhlášky platné pro dovoz teplých 

jídel. 

 Od 12:15 do 14:00 hodin probíhá v klubovně odpočinkový program. Děti mohou 

v prostorách klubovny individuálně odpočívat nebo se účastnit společného programu, 

jako je společná četba, kreslení, deskové hry a podobně. 

 Odpolední program probíhá od 14:00 v prostorách zahrady a skautské klubovny. 

Odpolední program se skládá ze společných her a volného programu pro děti v rámci 

zahrady. Odpolední program vždy probíhá na zahradě nebo v klubovně, aby si rodiče 

kdykoliv odpoledne mohli své dítě vyzvednout. 

 Dítě je vyzvednuto nejpozději do 16:00 hodin rodičem nebo oprávněnou osobou 

uvedenou v Přihlášce, popř. dle dohody s provozovatelem. Po dohodě 

s provozovatelem je možné vyzvednout dítě do 16:30 hodin. 

 Dítě si každý den vezme s sebou přezůvky, pláštěnku, pokrývku hlavy, lahvičku 

s pitím (v den výletů bude mít dítě pití na celý den) a dopolední svačinku a ve dnech 

výletů jídlo na celý den, ve dnech výletů také kapesné v hodnotě 100 Kč a peníze na 

úhradu jízdného a vstupného a případně průkazku s fotkou dítě a datem narození za 
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účelem uplatnění slev. Dále dítě bude mít s sebou vždy věci, které jsou potřeba ten den 

podle aktivit. Dítě bude mít vždy vše zabalené v jednom batůžku. 

 Dítě bude mít v klubovně sadu náhradního oblečení v případě zašpinění/promoknutí…  

 Ve dnech výletů jsou děti vždy předávány v klubovně, kde jsou rodiče informováni 

o čase příjezdu vlaku zpět. Rodič, se může rozhodnout, zda si dítě vyzvedne na 

nádraží nebo bude dovedeno ke klubovně a tam předáno rodiči či oprávněné osobě 

uvedené v přihlášce. 

 Ve dnech výletů rodič zajistí jídlo a pití na celý den. 

 Vždy týden dopředu rodiče dostanou e-maile informace o týdnu, na který přihlásili své 

dítě, informace se budou týkat programu a věcí, který má mít dítě na ten den mít 

zabaleno. 

Provozní řád byl schválen Střediskovou radou dne ………….              Podpis ……………….. 


