Provozní řád dětských koutků
v prostorách FF UK
Čl. 1 Předmět úpravy
1.
Tento provozní řád stanoví zvláštní podmínky pro
využívání místnosti číslo 75 (dále jen „dětský koutek“) v
objektu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) na Náměstí Jana
Palacha 2, 116 38 Praha 1 – Josefov a místnosti číslo 20
(dále jen „kojicí koutek“) ve Šporkově paláci v Hybernské
ulici 3, 110 00 Praha 1 – Staré Město.
Čl. 2 Určení prostor
1.
Dětský koutek je svými parametry uzpůsoben pro
přebalování, krmení, kojení, krátkodobý pobyt dětí
předškolního věku buď s doprovodem, nebo s hlídáním
chůvou, kterou zajišťuje fakulta. K dispozici je zde
kuchyňka, mikrovlnná trouba, sociální zařízení, hračky atp.
Pobyt dětí bez doprovodu oprávněné zletilé osoby není
v koutku dovolen.
2.
Kojicí koutek je svými parametry uzpůsoben pro
přebalování, krmení a kojení dětí předškolního věku s
doprovodem. Pobyt dětí bez doprovodu oprávněné zletilé
osoby není v koutku dovolen.
3.
Oprávněnou osobou se rozumí jeden z rodičů
dítěte nebo jiná osoba, které prokazatelným způsobem
rodič dítě svěřil.
4.
Uvedené prostory nejsou určeny k odkládání věcí.
Parkování kočárků v dětském koutku je možné pouze do
vyčerpání kapacity parkovací části. V dětském koutku je
možno parkovat pouze kočárky dětí pobývajících v koutku.
Parkování kočárků v kojicím koutku není možné (pro
parkování kočárků je možno využít sousední niku pod
oknem na téže chodbě směrem k vrátnici, a to do vyčerpání
kapacity niky).
5.
Vybavení a zařízení prostor je možno využívat
pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Uživatel místností
a jím doprovázené dítě se musí chovat tak, aby nevznikla
škoda. Pokud způsobí svým jednáním škodu, vzniká mu
povinnost ji v plné výši nahradit správci prostor, kterým je
FF UK. Z místností není možno nic odnášet, ani tam
cokoliv ponechávat bez dovolení FF UK.
Čl. 3 Režim přístupu do prostor
1.
Prostory jsou přístupné po celou běžnou provozní
dobu příslušných objektů, a to pro studenty a zaměstnance
Filozofické fakulty UK a Právnické fakulty UK. U
dětského koutku v hlavní budově podléhá přístup do jeho
prostor předchozí rezervaci času v interním rezervačním
systému.
2.
Z důvodu zajištění vyššího stupně čistoty a za
účelem prevence poškození nebo odcizení vybavení jsou
prostory koutků uzamčeny.

3.
Dětský koutek je uzamčen elektronickými zámky.
Do prostor dětského koutku tak mají přístup pouze držitelé
čipových karet (ISIC, ITIC, průkaz zaměstnance) vydaných
Univerzitou Karlovou v Praze, a to vždy po předchozí
registraci a rezervaci termínu v systému. Ve výjimečných
případech je možné zajistit přístup do koutku registrované
osoby s předchozí rezervací za účasti ostrahy ve vrátnici.
4.
Kojicí koutek je uzamčen na klíč. Klíč je možné
vyzvednout u ostrahy Šporkova paláce na vrátnici proti
podpisu a záznamu o době užívání prostor. Okamžitě po
opuštění prostory je osoba užívající prostory povinna vrátit
klíč zpět ostraze, u které si klíč vyzvedla.
5.
Ostraha objektu, koordinátor koutku, statutární
zástupce FF UK, tajemník FF UK nebo pracovníci Správy
budov FF UK si vyhrazují právo vyloučit z užívání prostor
osoby, které narušují nebo by mohly narušit bezproblémové
užívání vymezených prostor. Důvody pro vyloučení z
užívání prostor jsou zejména důvody hygienické,
bezpečnostní a kapacitní.
6.
Kapacita dětského koutku činí 5 dětí. Kapacita
kojicího koutku činí 1 dospělou osobu a 1-2 děti.
Krátkodobě a při zachování potřebného komfortu pro péči
o děti je možný pobyt více osob.
7.
Dětský koutek není povoleno užívat osobám,
které trpí infekčním onemocněním, nebo onemocněním,
které by mohlo představovat zdravotní nebo jiné nebezpečí
pro ostatní osoby.
8.
FF UK nenese zodpovědnost za děti pobývající v
dětském ani kojicím koutku, zodpovědnost je ponechána na
doprovodu dětí.
Čl. 4 Péče o prostory
1.
Úklid ve jmenovaných prostorách zajišťuje FF UK
stejným způsobem jako v ostatních částech objektu.
2.
V případě aktuální potřeby opravy nebo úklidu
prostor je možno kontaktovat koordinátora, který provedení
úklidu nebo opravy zajistí. Stejným způsobem je možno
navrhnout další úpravy ve jmenovaných prostorách
(obnova zařízení, doplnění vybavení o další prvky apod.).
Kontaktní údaje jsou vyvěšeny v prostorách dětského i
kojicího koutku.
Čl. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná
1.
Ostatní podmínky pro využívání jmenovaných
prostor upravuje Provozní řád Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.
2.
V případě nouze kontaktujte vedoucí studijního
oddělení na tel. +420 777 607 304.

