
 

Lesní klub Pecka 
 

 
 

Informace pro rodiče 

Otevírací doba LK Pecka: 7:30 – 15 hodin, pondělí – pátek, nejpozdější ranní příchod do 8:30, vyzvedávání po 

obědě v čase 12:30-12:45.  

Milý rodiči, ráno si vše naplánuj tak, ať máš ty i tvoje dítě dostatek času se v klidu probudit, pozdravit a vypravit 

do nového dne. Ať není ráno hektické a plné stresu, ale ať si užijete společné ranní chvíle v radosti. 

 
Možnosti docházky 

• Třídenní, Pondělí + úterý + středa, 4 400 Kč 

• Dvoudenní, Čtvrtek + pátek, 3 000 Kč 

• Pětidenní, Pondělí až pátek, 5 700 Kč 
 

Platby školkovného a stravného se provádí předem, na účet: 252710121/0600 (např. za březen se platí 

nejpozději do 1. února) 

 

Odhlašování dětí ideálně formou SMS zprávy na telefon průvodkyň 737 712 450 (odhlašujte, prosím, co 

nejdříve, nejpozději SMS do 7:45 ráno) 

Výbava dítěte do LK Pecka: 

V Pecce děti odpočívají a spinkají na voděodolných matracích, které jsou vhodné do mateřských školek, rodič 

dítěti zajistí spacák, může být i malý polštářek, přezůvky, keramický hrneček, náhradní oblečení (spodní 

prádlo, ponožky, tričko, tepláčky, mikina), vhodné oblečení ven dle počasí (vrstvit, přírodní materiály na tělo, 

horní vrstva nepromokavé materiály), nepromokavé kalhoty by měly mít gumičku, kterou lze přetáhnout přes 

boty. Lepší jsou kalhoty bez kšand (=jen do pasu) kvůli pohodlnějšímu chození na záchod, pláštěnka, gumáky, 

náhradní rukavice, čepice, kšiltovka, kapesníčky. Věci v zázemí má dítě umístěné ve vlastní látkové tašce nebo 

pytlíku.  Do terénu má dítě batůžek s prsním popruhem, podsedák – např. kousek karimatky, slouží k sednutí 

venku, chrání před vlhkem a chladem. Nejdůležitější částí zimní výbavy jsou boty. Vhodné jsou goretexové, 

vysoké. Na zimu a do deště velmi doporučujeme celoroční odlehčené gumáky Demar Mammut. Co lze, tak 

podepsat. Jsme lesní školka, oblečení se může natrhnout, pošpinit apod., berte to prosím na vědomí při 

oblékání.  

Dětem do LK nedávejte: sladkosti, žvýkačky, cennosti, vlastní hračky (neplatí výjimečně v adaptačním procesu), 

nepraktické oblečení (knoflíčky, kousavý materiál, kšandy, které dítko samo nezvládne rozepnout a zapnout) 

Narozeniny slavíme zdravě. Doporučujeme sušené ovoce, oříšky, domácí sušenky nebo koláč, tyčinky ze 

sušeného ovoce, děti mohou společně upéct perníčky nebo jablečný závin. 

Postup v případě zhoršeného zdravotního stavu dítěte  

Prosíme, abyste nechali dítě doma, pokud u něho zpozorujete některý z následujících symptomů: zvýšená 

teplota, kašel a rýma, které evidentně oslabují dítě, zvracení (nechte prosím doma alespoň 1 den po vymizení 

symptomů), průjem (nechte prosím doma alespoň 1 den po vymizení symptomů), bolest v uchu, bolest v 

oblasti břicha, bolest při močení, vši, hnidy či jiné breberky, v rodině se vyskytlo nějaké infekční onemocnění 

(neštovice, salmonelosa,žloutenka atd.). Průvodce může dítě odmítnout převzít, pokud usoudí, že dítě není 

zdravé. Pokud se objeví příznaky onemocnění v době pobytu v LK (teplota, zvracení, bolesti břicha apod.), 

budou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte 

 

Kontaktní údaje: Lesní mateřská škola a komunitní klub Pecka  z.s., Sídlo: Trojanovice 894, působení na 

adrese: Lubina č. ev. 31; IČO: 17430348;  

Tel.č. do zázemí na průvodkyni dne (odhlašování dětí, akutní záležitosti dne): 737 712 450 

Tel.č. na koordinátorku R. Bittnerovou (provozní věci, finance): 737 712 334 

Denní stravné zahrnující chutný oběd ze Zdravého 

bistra Dary Země, odpolední svačinu z Pecky a 

celodenní pitný režim činí 78 Kč. Dopolední svačinu a 

láhev s pitím chystá rodič.  


