
Zásady pro rodiče 

Dětský koutek na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy byl zbudován pro potřeby rodičů z řad 

zaměstnanců a studentů fakulty, a to pro případ krátkodobého hlídání Vašich potomků. Úmyslem 

nebylo zřídit mateřskou školku ani dětský koutek obdobný jiným dětským koutků známých z 

obchodních center. Vzhledem k tomuto faktu věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím 

pravidlům pro provoz.. Koutek Vám bude plně k dispozici pouze v tom případě, že svým podpisem 

potvrdíte souhlas s těmito pravidly. 

1) Vzhledem k prozatimní nemožnosti zajištění profesionálního hlídání pro všechny zájemce z řad 

zaměstnanců a studentů, je zde tento projekt založený na vzájemné svépomoci a solidaritě všech 

zůčastněných., který Vám zajistí možnost si v klidu dojít do knihovny či po svěření svého potomka 

chůvě, navštívit tak Vaši oblíbenou přednášku. 

Pokud jste rodičem, který  nepotřebuje zajištění hlídání v dětském koutku, tzn, přivedete si vlastní 

hlídání nebo si chodíte s dítětem do koutku pouze hrát) tento bod se na vás nevztahuje. 

Pokud jste ovšem rodičem, který by rád občas využil možnost hlídání v dětském kouktu, 

zakroužkujte prosím, jednu z níže uvedenžch možností. 

a) Jsem ochoten/na hlídat ostatní děti pravidelně každý ………..(den v týdnu) minimálně hodinu a 

půl od …. do ….  V případě, že někdy nebudu moci v danou dobu do koutku přijít, kontaktuji ∗

koordinátora a domluvím se s ním na dalším postupu.  

b) Za každou hodinu, kdy bude moje dítě v koutku, budu v daném týdnu nebo v týdnu následujícím 

hodinu hlídat ostatní děti. Čas mého hlídání si přitom zvolím sám/sama podle svých možností 

v rezervačním systému na internetu, v opačném případě jej určí koordinátor.  ∗

c)Nabízím Dětskému koutku pomoc v jiné oblasti a sice: 

d) Vámi zvolenou aktivitu musí odsouhlasit koordinátor nebo někdo z organizačního týmu 

Dětského koutku. 

2) V případě, že jste nezakroužkovali u bodu 1) ani jednu z nabízených možností, stejně tak v 

  V tomto případě jsou pro Vás závazné také Zásady pro chůvy a Etický kodex chůvy. ∗

∗



případě, že svým závazkům nedostojíte, budete koordinátorem požádáni o finanční náhradu. 

Hodiny a půl v péči dobrovolníka stojí 100 Kč. Tyto peníze budu vybírány formou daru, 

budou koordinátorem evidovány a následně z nich budou uhrazeny potřeby dětského 

koutku. 

3) Rezervace chův je možná na adrese  http://Rezervační systém dětského koutku Filozofické 

fakulty. Rezervaci nutno provést 2-3 dny před plánovaným hlídáním, vyjímky možno 

domluvit vyjímečně s koordinátorem. Rezervace musí být koordinátorem zpětně 

potvrzena.Rezervace může být provedena i na telefoním čísle koordinátora ........................ 

4) Kapacita dětského koutku je 5 dětí. Pokud přes rezervační systém zjistíte, že Vaše rezervace 

by byla již nad tento počet, nezadávejte prosím Vaši eŕezervaci. V případě, že budete 

rezervaci provádět telefonicky či elailem a limit pro pobyt dětí je již naplněn, budte 

koordinátorem bohužel odmítnuti.  

5) Není stanoven limit pro věk dítěte pobývajícího v dětském koutku, je to na vašem uvážení. 

Pokud však do dětského koutku umístˇujete dítě mladší 1 roku, je Vaší povinností, zdržovat 

se v prostorách budovy Filozofické fakulty na Palachově náměstí 2, Praha 1. 

6) 120 minut je doporučená doba pro pobyt dítěte v koutku. Pokud je nutné, aby v koutku Vaše 

dítě zůstávalo déle, je nutné je zkontrolovat (dt napí, dovést na WC, přebalit apod). 

7) V případě specifických požadavků na péči o Vaše dítě, musíte se vždy domluvit s chůvou, 

které dítě předáváte. Ta je povinna předat je dalšímu hlídajícímu. 

8) Chůva je oprávněna dětem podávat pouze malé občerstení, které jste s sebou přinesli (pití, 

svačinu apod).  

9) V případě vyzvednutí dítěte z dětského koutku jinou osobou než Vámi, je třeba doložit 

"Souhlas s vyzvednutím dítěte jinou zletilou osobou“ s náležitými údaji, snadno 

ověřitelnými. Tento fakt zapíšete do rezervačního systému a sdělíte předem chůvě, klterá 

bude dítě předávat. 

10) Vaše telefonní číslo na kterém jste po dobu pobytu dítěte v dětském koutku dostupný bude 

založeno v kartě dítěte. Po dobu pobytu dítěte v koutku mějte mobilní telefon zapnutý a 

stále při sobě, aby Vás chůva či koordinátor mohli kdykoliv kontaktovat. 

11) V případ nezvladatelného chování Vašeho dítěte (dítě, které opakovaně nereaguje na slovní 

podněty chůvy, je vůči ostatním dětem i chůvám agresivní, odmítá spolupracovat) je chůva 

oprávněna Vás vyzvat, aby jste si dítě z koutku odvedli. Pokud tak neučiníte, je možné, že 

Vám bude v budoucnu rezervace  znemožněna. 

http://detko.ff.cuni.cz/


12) Nemocné dítě není v dětském koutku vítáno! 

13) Dbejte na vhodné oblečení dítěte, popřípadě jej vybavte přezůvkami. Pobyt ve venkovní 

obudy není v dětském koutku povolen. Je na Vašem uvážení, zda vezmete dítětei náhradní 

oblečení. 

14) Kočárky ukládejte v prostorách dětského koutku k tomu určených, avšak hlídající chůva 

není povinna Vám kočárek hlídat. 

15) Za všechny škody, které případně dítě v koutku nebo v sousedící kuchyňce způsobí 

odpovídají rodiče a mohou být požádáni o uhrazení nákladů souvisejících s jejich 

odstraněním.  

16) Rodiče dohlížejí na skutečnost, aby po jejich dětech nezůstal v dětském koutku nepořádek. 

Při odchodu po sobě vždy uklidí a vráítí elektronickou kartu na vrátnici. 

17) Pokud dětský koutek navštívíte s vlastním hlídáním či si jsem jdete s dítětem pouze pohrát, 

pokud možno proveďte rezervaci na  http://Rezervační systém dětského koutku Filozofické 

fakulty a v rezervačním formuláři zaškrtněte kolonku „mám vlastní hlídání“ nebo se zapište 

do knihy návštěv, která je přítomna v dětském koutku. Do knihy se zapisujte i v případě, že 

jdete do Koutku dítě jen nakrmit nebo přebalit. Každá Vaše návštěva v koutku musí být 

zaznamenána v systému nebo v této knize návštěv. Pokud se rezervujete mailem nebo 

telefonicky, zaznamená Vaši rezervaci do systému přímo koordinátor.  

18) Zodpovědnost za dítě v dětském koutku je ponechána na rodičích, a to i v případě, že dojde 

u dítěte ke zranění. Níže podepsaný rodič je srozuměn s tím, že chůva nenese odpovědnost 

za případné zranění dítěte. Samozřejmostí je dodržení Etického kodexu chůvy. Pokud se 

dítěti stane sebemenší zranění či jiná komplikace, chůva vždy rodiče okamžitě upozorní. 

19) V případě opakovaného nedodržování zásad zde uvedených Vám může koordinátor zakázat 

vstup do koutku.  

Byl/byla jsem seznámen/seznámena s podmínkami provozu Dětského koutku  na Filozofické 
fakultě Unioverzity Karlovy a souhlasím s nimi. 

V Praze  dne 

Podpis rodiče 

http://detko.ff.cuni.cz/

