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Pokyny k hlídání dětí 

Dětský koutek - místnost č. 020100040 EF JU je plně vybavena a určena pro hlídání dětí od 3 let. Nachází 
se v přízemí vpravo za Studijním oddělením. Kapacita dětského koutku je max. 7 dětí. Vstup do 
děkanátu EF JU – K 400 (budova A) bude umožněn i zájemcům z jiné části JU přes telefon přímo u 
vchodu budovy, kde bude zveřejněno tel. číslo 2533 přímo do dětského koutku. 

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

Postup při objednání hlídání:  

• rodič zašle řádně vyplněnou objednávku na výše uvedený email  

• v rámci prvního hlídání dítěte uzavře rodič v Dětském koutku Zprostředkovatelskou smlouvu 
Agentury Teja, a na místě vyplní Základní a zdravotní kartu dítěte 

• 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.  

Rodič dá dítěti s sebou pití, případně jídlo – vše závisí na délce pobytu v dětském koutku (v koutku je 
k dispozici lednička). Jídlo ani pití nebude dětem zabezpečováno ani agenturou ani fakultou, musí mít 
vlastní. 

Dále je nutné dát dítěti s sebou přezůvky a starší oblečení na převlečení (stačí starší tričko na výtvarné 
činnosti). Děti, které budou chodit pravidelně si přezůvky a věci na převlečení mohou nechávat 
v koutku v označených sáčcích (přinese rodič). Nedávejte sebou dětem cennosti, pokud to nebude 
nezbytně nutné. 

Objednávku hlídání lze zrušit 5 hod. předem a to telefonicky na výše uvedené telefonní číslo, po 
uplynutí této lhůty nelze hlídání již zrušit a rodič zaplatí pokutu dle smlouvy Agentury Teja. 

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). 

Při jakýchkoliv dotazech volejte 777 815 896 – Bc. Tereza Kohoutová, DiS. – Agentura Teja 
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