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Provozní řád místností upravených v rámci projektu „Podpora souladu rodinného 

a pracovního života rodičů-akademiků“, č.j. 101/ST/2010 (viz. příloha č.1).  

 Obecná pravidla provozu  pro vlastní hlídání 

1. Prostory dětského koutku jsou přístupné po celou dobu provozu příslušného objektu. 

2. Účel dětského koutku je koncipován tak, že rodiče sami hlídají své potomky způsobem dále 

uvedeným v tomto Provozním řádu v prostorách dětského koutku.  

3. Pro zajištění dostatečného prostorového komfortu je nutná rezervace místa v dětském 

koutku předem. Rezervace se provádí přímo v rezervačním systému DK na stránkách 

dětského koutku na adrese  http://Rezervační systém dětského koutku Filozofické fakulty,  

zde je také uveřejněn přehled rezervací. V případě naplnění kapacity dětského koutku 

nebude rodiči, který předem neprovedl rezervaci, pobyt v dětském koutku umožněn. 

4. Rezervace místa je možná na adrese  http://Rezervační systém dětského koutku Filozofické 

fakulty. Rezervaci je nutné provést 2-3 dny před plánovaným hlídáním. Rezervace musí být 

koordinátorem zpětně potvrzena. Ve zvláštních případech lze s koordinátorem domluvit 

vyjímku z tohoto pravidla.  

5. Za hlídání potomků jsou vždy odpovědni rodiče/zákonní zástupci. 

6. Každá osoba, která vstupuje do prostor FF UK včetně prostor dětského koutku, je povinna 

seznámit se s požárními předpisy, jakož i dalšími předpisy týkajícími se bezpečnosti v 

budovách FF UK, a tyto předpisy či pravidla důsledně dodržovat. 

7.  Rodiče jsou povinni dohlédnout na to, aby jejich dítě bylo pro pobyt v dětském koutku 

vhodně oblečeno. U malých dětí doporučujeme donést i náhradní oblečení a plenky. 

8. Každé dítě by mělo být vybaveno vhodnými přezůvkami. Stejně tak i doprovod dítěte se 

nebude po dětském koutku pohybovat ve venkovní obuvi. V koutku jsou k tomuto účelu 

k dispozici jednorázové návleky. 

9. Doprovod dítěte, který využívá prostory dětského koutku, je povinen dbát na to, aby 

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


nejméně 5 minut před ukončením provozní doby byl koutek řádně uklizen, překontrolovat 

jeho vybavení, DK uzamknout a vrátit elektronickou kartu pro vstup do dětského koutku na 

místo k tomu určené. 

10. Děti se nesmí v dětském koutku pohybovat bez doprovodu zletilé odpovědné osoby (rodiče, 

rodičem zvoleného dozoru, chůvy). 

11. Veškeré vnesené věci ukládají rodiče na místa k tomu určená. FF UK není provozovatelem 

dětského koutku, ani nijak nezajišťuje jeho činnost. Odpovědnost FF UK, za věci vnesené, 

je tudíž zcela vyloučena. Za věci vnesené do DK si rodiče nebo ti, kdo věci vnesli, 

odpovídají sami. 

12. V případě, že osoba doprovázející dítě zjistí závady ve vybavení dětského koutku, okamžitě 

tuto skutečnost nahlásí koordinátorovi. 

13. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětském koutku na 

jeho zařízení či majetku FF UK nebo jinému dítěti či osobě. 

14. Každá návštěva dětského koutku musí být zaznamenána v elektronickém rezervačním 

systému a v knize návštěv, umístěné v dětském koutku. 

 

 Zvláštní pravidla pro provoz hlídání chůvou 

1. Tato pravidla upravují provoz dětského koutku, pokud hlídání zajišťuje chůva. 

2. Rezervace chův je možná na adrese  http://Rezervační systém dětského koutku Filozofické 

fakulty. Rezervaci nutno provést 2-3 dny před plánovaným hlídáním. Rezervace musí být 

koordinátorem zpětně potvrzena. Vyjímku z pravidla je ve výjimečných případech možné 

domluvit s koordinátorem.  

3. Pravidla pro hlídání dítěte chůvou jsou daná a musí být rodičem podepsaná a přiložená v 

kartě dítěte. Chůvy musí vždy překontrolovat, zda je v kartě dítěte podpis rodiče přítomen. 

4. Rodič musí v kartě dítěte uvést telefonní kontakt, na kterém MUSÍ být dostupný po celou 

dobu pobytu dítěte v dětském koutku. 

5. Hlídání dítěte chůvou musí být předem domluveno a koordinátorem potvrzeno. Není možné 

dítě bez předchozí rezervace ponechat v koutku náhodné chůvě.  

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


6. Dítě, které má být hlídáno chůvou, musí do dětského koutku doprovodit vždy jeho zákonný 

zástupce. Pokud tomu tak není, pověřená osoba, která dítě do koutku přivede, musí chůvě 

předat prohlášení se souhlasem zákonného zástupce dítěte s pobytem dítěte v dětském 

koutku. Prohlášení musí obsahovat identifikační data osoby, která dítě do dětského koutku 

přivedla (jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP či cestovního pasu). V prohlášení také musí 

být uvedeno, kdo dítě v koutku po skončení doby hlídání vyzvedne. Tyto skutečnosti MUSÍ 

rodič UVÉST JIŽ V REZERVACI!!! 

7. Doporučená doba hlídání je 120 minut. Po této době je rodič povinen dítě zkontrolovat (tzn. 

(telefonicky ověřit, zda je vše v pořádku, případně se dostavit, dát mu najíst, napít, odvést na 

WC, přebalit apod.), ledaže se s chůvou vykonávající dohled dohodne jinak. 

8. Chůva zajišťuje v prvé řadě hlídání dětí. Po domluvě s rodičem je možné dítěti podat drobné 

občerstvení, nápoje, či zajistit hygienické potřeby – přebalení apod). 

9. Rodiče jsou povinni při umístění svého dítěte do DK přinést dítěti dostatečné množství 

občerstvení (jídlo, pití) a hygienických potřeb (pleny, hygienické ubrousky apod.), a to vždy 

s ohledem na délku pobytu dítěte v DK, věk a potřeby dítěte. V případě nedonesení těchto 

věcí je chůva oprávněna odmítnout hlídání dítěte, nebo dohodnout zkrácení doby hlídání 

oproti době rezervované rodičem. 

10. V případě, že dítěti předávanému do DK mají být pravidelně podávány léky, zajistí 

podávání léků výlučně rodič osobně. Chůva nesmí podávat žádné léky dětem, ledaže je 

sama rodičem dítěte, kterému mají být léky podávány. 

11. Rodiče jsou povinni dodržovat předem domluvenou dobu hlídání. Pokud rodiče potřebují 

dobu hlídání prodloužit, kontaktují chůvu, která rozhodne, zda je prodloužení hlídání 

možné. Jestli je v danou dobu kapacita dětského koutku dostatečná a zda prodloužení hlídání 

dítěte nenaruší provoz dětského koutku. 

12. Rodič je povinen vyzvednout si dítě 5 minut před ukončením provozní doby dětského 

koutku. Pokud tak rodič opakovaně nečiní, chůva společně s koordinátorem vyvodí z 

takového jednání důsledky, které mohou vést ke znemožnění dalších rezervací hlídání dítěte 

chůvou. V případě nevyzvednutí dítěte do 30 minut po uplynutí konce provozní doby DK a 

nemožnosti kontaktovat zákonného zástupce dítěte, je chůva povinna informovat o této 

situaci koordinátora DK a ohlásit nastalou skutečnost na Policii ČR. 

 



13. Do pravomocí chůvy patří možnost vyloučení nezvladatelného dítěte (dítě, které opakovaně 

nereaguje na slovní podněty chůvy, je vůči ostatním dětem i chůvám agresivní, odmítá 

spolupracovat) z prostor DK. Chůva v takovém případě kontaktuje zákonného zástupce, 

sdělí mu uvedenou skutečnost a požádá jej, aby si dítě z dětského koutu vyzvedl. Pokud tak 

rodič neučiní, je možné dítě vyloučit z dalších možných pobytů v dětském koutku za 

přítomnosti chůvy. 

14. Zákonný zástupce či jiná zletilá osoba přivádějící dítě se musí vždy prokázat patřičným 

osobním dokladem. Chůva je povinna tyto skutečnosti zkontrolovat jak při přebírání dítěte, 

tak i v případě vyzvedávání dítěte rodičem či jinou pověřenou zletilou osobou. 

15. Rodič je povinen chůvě při předávání dítěte vždy sdělit, kdo dítě z koutku vyzvedne.  

16. Pokud si zákonný zástupce přeje, aby dítě bylo vyzvednuto jinou pověřenou zletilou osobou, 

musí rodič podepsat „Souhlas s vyzvednutím dítěte jinou zletilou osobou“. Tento souhlas 

musí být vložen v kartě dítěte. 

17. V případě, že tato Zvláštní pravidla nestanoví jinak, platí vždy Obecná pravidla provozu 

dětského koutku FF UK. 

 

 

 


