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Řád Dětského koutku Ekonomické fakulty JCU
Hlavním cílem našeho dětského koutku je služba pro rodiče, již chtějí své dítě s klidným srdcem
svěřit někomu do péče, a čas, který jim tímto vznikne, zaplnit svými úkoly, zkouškami nebo prací.
Dětský koutek je prostor přímo na Ekonomické fakultě - místnost č. 020100040 EF JU (vstup
do děkanátu EF JU – K 400, budova A, Studentská 13, bude umožněn i zájemcům z jiné části JU přes
telefon přímo u vchodu budovy, kde bude zveřejněno tel. číslo 2533 přímo do dětského koutku) se
nachází v přízemí vpravo za Studijním oddělením. Je plně vybaven a určen pro hlídání dětí od 3 let.
Kapacita dětského koutku je max. 5 dětí současně. Bude otevřen dle předem objednaného hlídání
v konkrétní dny a časy.
Pro okamžitou potřebu spojení s dětským koutkem je v Dětském koutku zřízena telefonní linka:
387772533.
Dětský koutek je místo, kde mohou děti hodnotně strávit svůj čas bez rodičů. Postupně se zde
učí jisté samostatnosti a hravé interakci s ostatními dětmi. Poznávají jiné dospělé než své rodiče a
zvykají si fungovat v cizím prostředí. Nachází se zde prostor nejen pro hru, ale také pro rozvíjení
dalších kreativních nebo např. pohybových činností. Nechybí zde aktivity taneční, pěvecké nebo
činnosti rozvíjející toleranci a komunikaci. Nejdůležitějším a nepostradatelným faktorem zůstává to,
aby se zde děti cítily bezpečně a uvolněně. Dětský koutek dětem nabízí klidné prostředí. Děti jsou
vedeny k samostatnosti a k rozvoji v oblasti výtvarné, hudební, pohybové a komunikační.
Dětský koutek doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhá zajistit dítěti prostředí
s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Efektivně
obohacuje denní program dítěte a zároveň poskytne mu potřebnou odbornou péči. V popředí stojí
snaha o přípravu dítěte na jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho dalšími úkoly jsou podpora
tělesného rozvoje a zdraví, rozvoj osobnosti dítěte a jeho celková pohoda.
Dětský koutek nabízí prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i
individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárna, toaleta) i
vybavení pro hru dětí jsou přizpůsobeny dětem, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a odpovídají
věku dětí. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, prostředí je upraveno tak,
aby dětské práce byly dětem přístupné. Všechny prostory dětského koutku splňují bezpečnostní a
hygienické normy. Je rozdělen na zóny – odpočinkovou, hrací a pracovní.

Postup při objednání hlídání

Zájemci si hlídání dětí mohou objednávat u Agentury TEJA – Bc. Terezy Kohoutová, DiS.
sami a to telefonicky na čísle 777 815 896, či e-mailem TerezaK@agenturateja.cz formou řádně
vyplněné objednávky.

Objednávku hlídání lze zrušit minimálně 5 hod předem a to telefonicky na výše uvedené telefonní
číslo. Pokud tak rodič neučiní, zaplatí pokutu dle smlouvy Agentury Teja.
Fakturace služeb probíhá přímo na místě po skončení hlídání, vyúčtované přímo chůvičkou na
základě vydaného dokladu nebo dle předchozí domluvy 1x měsíčně, kdy rodič dostane emailem
fakturu s částkou za hlídání a převodem na účet Agentury Teja částku uhradí.

Příjem dítěte

V rámci prvního hlídání dítěte uzavře rodič v Dětském koutku Zprostředkovatelskou smlouvu
Agentury Teja, vyplní Kartu dítěte, podepíše předání dítěte, seznámí se s Řádem Dětského koutku,
který následně podepíše - bez toho nebude dítě do koutku přijato. Všechny informace jsou přísně
chráněny před zneužitím a používáme je pouze pro vnitřní potřebu - viz Zákon č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů.
Děti při nástupu potřebují náhradní převlečení, přezůvky, pití a případně jídlo. Nedávejte
dětem sebou cenné věci, za případnou ztrátu nebo poškození neručíme.
Rodiče zodpovídají za předání dítěte do koutku v dobrém zdravotním stavu. Doporučujeme, aby
dítě zůstalo v domácím prostředí v případě zpozorování některého z těchto příznaků:
•
•
•
•
•

Horečka, kašel, akutní rýma, červené oči
Bolest ucha, v krku, při močení, v oblasti břicha
Průjem nebo zvracení, zvětšené mízní uzliny, vyrážka
Hnidy, vši či jiní parazité
Výskyt infekčního onemocnění v rodině

Pokud chůva při předání dítěte zpozoruje některý z uvedených příznaků, má právo odmítnout
přijetí dítěte do koutku.
V případě příznaků zjištěných v době pobytu dítěte v koutku jsou rodiče telefonicky informováni
a vyzváni k zajištění potřebné zdravotní péče o dítě.
Chůva je oprávněna převzít do péče pouze děti starší 3 let. Pokud rodič potřebuje pohlídat dítě
mladší 3 let, může zkontaktovat Agenturu Teja a bude mu zajištěna individuální chůva dle potřeb a
přání rodiče mimo dětský koutek (lze i přímo v domácnosti rodiče).

Převzetí dítěte
Dítě je předáno oproti podpisu osobě, která dítě přivedla a byla zaregistrována. Osoba se
prokáže občanským průkazem. Dítě může převzít pouze osoba, která je uvedena Kartě dítěte.
V případě, že bude dítě vyzvedávat osoba jiná než osoba, která dítě do dětského koutku přivedla, je
nutné to nahlásit personálu dětského koutku, který si to zaznamená do Karty dítěte a zároveň s Vámi
vyplní tiskopis pro pověřenou osobu. Tato osoba musí být starší 18-ti let.
Pokud si Vaše dítě nevyzvednete do konce doby Dětského koutku (záleží na objednávce
klientů v daný den), chůvy jsou povinny informovat Policii ČR. Za každou další započatou hodinu je
účtována částka dle stanoveného ceníku.

Pobyt dítěte
Po celou dobu pobytu chůva zajišťuje maximální bezpečnost dětí, v případě jejich zájmu se
aktivně zapojuje do jejich činností. Doprovází dítě na toaletu a dohlíží na následnou hygienu. Během
pobytu mohou děti konzumovat vlastní jídlo a pití. Dětský koutek nezajišťuje pitný režim pro děti.
Práce v dětském koutku se přizpůsobují vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním
a emocionálním potřebám dětí věkové skupiny od 3 let. Specifika každého dítěte jsou v plné míře
respektována. Prostředí se vyznačuje vstřícností, zajímavostí, poskytuje dostatečné množství podnětů
a je obsahově bohaté, aby se dítě mohlo projevovat, bavit se přirozeným způsobem. Každému dítěti
je nabídnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně potřebuje, a v kvalitě, jež mu vyhovuje.
Individualizovaný přístup je základem.
Využívání jsou metody prožitkového a kooperativního učení, hra a činnosti, které jsou
založeny na přímých zážitcích, aktivity podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat,
podněcující radost z učení, zájem poznávat nové věci, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.
Chůvičky využívají přirozeného toku dětských myšlenek, spontánních nápadů a otevřít dítěti dostatek
prostoru na jeho aktivity či vlastní plány. Je upřednostňována nevázaná dětská hra.
Důraz je kladen na rovnováhu, střídání aktivit spontánních a vázaných, vzájemně provázaných
a vyvážených. Jakákoliv cílená činnost je většinou doprovázena přímou nebo nepřímou motivací
chůvičkou. Práce s dětmi funguje na principu nabídky, následné individuální volby a aktivní účasti
dítěte. Zaměření na pravidelný rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval
organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci; na dostatek volného
pohybu; na respekt k individuální potřebě aktivity a odpočinku jednotlivých dětí.
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich
aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené
zdravotně preventivní pohybové aktivity, chůva se plně věnuje dětem, děti mají dostatek času i
prostoru pro spontánní hru, veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k
vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým
tempem, je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, plánování činností vychází z potřeb a zájmů
dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, respektují
se jeho potřeby, všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani
znevýhodňováno, volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení,
dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující,
sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací chůvy s dětmi,
chůva se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je
uznalá, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně
reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků, chůva se také
věnuje neformálním vztahům dětí a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a
jiných sociálně patologických jevů u dětí).
V případě, že dítě bude vyžadovat Vaši přítomnost, přivoláme Vás telefonicky.

Chůvičky

Dětem se věnují 2 stálé tety, které prošly náročným výběrovým řízením na tuto pozici. Jsou
schopny každodenní přípravy programu, jsou samostatné, kreativní, spolehlivé a přizpůsobivé se
jednotlivým individualitám dětí. Mají aktuálně udělaný kurz 1. pomoci a psychotest.
Připravují děti k dalšímu poznávání a učení, chápání okolního světa a k uchopení norem či
pravidel, se kterými se fungování naší společnosti váže. Snaží se vytvářet dobré předpoklady pro
pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální
rozvojové možnosti dítěte. Nejdůležitější je vytvoření podnětného prostředí, ve kterém se děti cítí
přirozeně, beze strachu a může zde navazovat přátelské vztahy nejen s dětmi, ale i s dospělými.

Chůvy jsou zde hlavně průvodci dětí na jeho cestě za poznáním, probouzí v dětech aktivní
zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Hlavní rolí je iniciovat vhodné činnosti,
připravovat prostředí a nabízet příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu
kolem. Připravují pro děti pestrý program. Po celou dobu pobytu v dětském koutku děti dodržují pitný
režim.
Zaměřují svou práci zejména na celkový rozvoj osobnosti. S ohledem na individuální přání
rodičů a spokojenost dětí. Pracují v duchu rámcových programů pro předškolní a školní vzdělání.
Zajistí základní první pomoc, ihned informují rodiče a v případě nutnosti volají záchrannou
službu (dětský koutek je vybaven lékárničkou a o každém úrazu je proveden zápis).

Zaměstnavatel je pojištěn pro případ újmy na zdraví dítěte či majetku – má sjednané pojištění
odpovědnosti za škody občanů a pojištění odpovědnosti podnikatelů.
Zaměstnanec má sjednané pojištění odpovědnosti za škody občanů v práci. Zavazuje, že
odpovídá za zdraví svěřeného dítěte/dětí, škody na majetku a škody na zdraví a majetku dalších osob,
způsobené v době péče o svěřené dítě/děti, které vznikly v přímé souvislosti s touto činností.
Řízení dětského koutku:
o je vytvořen funkční informační systém (objednání pomocí internetu apod.);
o vyhodnocuje se práce všech zaměstnanců, zaměstnanci jsou pozitivně motivováni;
o pracuje se jako tým, ke spolupráci jsou přizváni i rodiče;
o plánování chodu dětského koutku je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby;
o za pomocí auto evaluace koutku a zjištěných podnětů se aktivně vyvíjí snaha o stálé zkvalitňování
veškerých služeb;
o chůvy se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

Tímto jsem seznámen a souhlasím s Řádem Dětského koutku.
Jméno a Příjmení:………………………………………..
Podpis:…………………………………………………..

