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Etický kodex dětského koutku 

Provozovatel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 

111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice, 

IČ: 60461373, DIČ: CZ60461373. Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 130197294/0300. 

Provoz: Dětský koutek (dále jen DK) zajišťuje provoz v pracovní dny od 7:45 do 16:30 hodin. 

I. Zápis a přijímání dětí do DK: 

Podmínkou zápisu dítěte do DK je zaměstnání alespoň jednoho z rodičů dítěte u provozovatele, 

jímž je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.  

Děti jsou do DK přijímány na základě řádného vyplnění těchto dokumentů: přihlášky s 

doloženým potvrzením o zdravotní způsobilosti od dětského lékaře a evidenčního listu dítěte. Chůva 

pověřená vedením DK (dále jen „vedoucí chůva“) s rodiči, resp. zákonnými zástupci dítěte, po 

převzetí všech řádně vyplněných požadovaných dokumentů sepíše dohodu o svěření dítěte do péče. 

Uzavření dohody znamená, že dítě je do DK zapsáno a je s jeho nepravidelnou docházkou počítáno, 

pokud nebude převýšena kapacita DK v daný okamžik poptávky. 

V tomto případě jsou přednostně přijímány děti, jejichž alespoň jeden z rodičů má v době 

požadovaného svěření do péče DK bezodkladný pedagogický závazek k provozovateli. 

Přihlašování dětí k pobytu v DK se realizuje prostřednictvím rezervačního systému, který je 

součástí webových stránek DK. Rezervace dětí je možné provádět týden předem. Na následující den 

je však nutno nahlásit dítě nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předešlého, aby mohlo být 

zajištěno stravování dítěte v DK. Stejně tak i rezervaci služby DK je nutné zrušit (je-li to potřeba) 

nejpozději do 10:00 hodin předešlého pracovního dne, aby mohla být zrušena objednávka jídla pro 

dítě. V opačném případě bude jídlo rodičem uhrazeno i při nevyužití služeb DK.  

Příjem dětí se ukončuje dvě hodiny před zavírací dobou DK. 

II. Úplata za pobyt v DK 

Úplata za pobyt dítěte v DK je vždy vypočítána tak, aby nepřekročila náklady na provoz 

dětského koutku. Je vypočítávána dle nákladů z předešlého roku s přihlédnutím na aktuální situaci 

v DK. Výše úplaty se stanovuje vždy na jeden kalendářní rok. O aktuální výši úplaty za pobyt v DK jsou 

rodiče informováni prostřednictvím webových stránek a nástěnek v DK. 

Úhrada je rozdělena na pobyt polodenní a celodenní. Za polodenní docházku je považován 

pobyt v časovém rozmezí od 7:45 do 13:00. V čase od 7:45 do 13:00 + 13:00 – 16:30 je účtována 

částka za celodenní pobyt. 

Platba za pobyt v DK je prováděna srážkami ze mzdy na základě sepsání dohody se zákonným 

zástupcem. 

Úplata je strhávána i v případě, že je dítěti na daný čas místo systémem rezervováno a 

nedostaví se.  
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III. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Práva zákonných zástupců dětí:  

 Zákonný zástupce dítěte má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich 

osobního a rodinného života. 

 Zákonný zástupce dítěte má právo po dohodě s chůvou být přítomen (zejména při adaptaci dítěte 

na kolektiv, prostředí DK nebo při výchovných činnostech) v DK tak, aby nebyl narušován provoz a 

činnosti ostatních dětí. 

 Zákonný zástupce dítěte má právo na informace o průběhu pobytu dětí v DK, jejich individuálních 

pokrocích či problémech, na poradenskou činnost. 

 Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného 

programu DK. 

 Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci DK přímo u chůvy, která 

je vyřídí nebo bude hledat cesty k co nejrychlejšímu vyřešení podnětu a o průběhu tohoto procesu 

bude zákonného zástupce informovat. 

Povinnosti zákonných zástupců dětí:  

 Zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě docházelo do DK řádně, pokud je 

přihlášeno, popř. dítě řádně a včas omluvit. 

 Zákonní zástupci jsou povinni si dítě z DK vyzvednout ve smluvenou dobu. 

 Provoz DK je do 16:30.  Rodič, popř. zákonný zástupce dítěte musí počítat s tím, že nejpozději 

v 16:45 je třeba s dítětem opustit prostory DK. 

 Zákonný zástupce má povinnost předat dítě po příchodu do DK chůvě osobně. 

 Zákonný zástupce je povinen vodit dítě zdravotně způsobilé k pobytu v DK. 

 Zákonný zástupce je povinen informovat DK o výskytu infekční nemoci v jeho rodině či okolí. 

 Zákonný zástupce má povinnost na vyzvání vedoucí chůvy se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se výchovy a chování dítěte. 

 Zákonný zástupce má povinnost oznamovat DK údaje nezbytné pro evidenci dítěte v DK a další 

údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích, 

především změna adresy, příjmení, místo trvalého pobytu, svěření dítěte do péče, telefonní 

kontakt apod. 

 Zákonný zástupce má povinnost informovat DK o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu 

dítěte v DK. 

 Zákonný zástupce má povinnost uhradit předepsané platby za pobyt dítěte v DK a stravování 

dítěte v daném termínu, resp. je povinen podepsat Dohodu o srážkách ze mzdy za tímto účelem 

uzavřenou a zároveň zajistit, aby jeho mzda za dané období dosahovala takové výše finančních 

prostředků, aby srážka mohla být realizována. 

 Zákonný zástupce má povinnost dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci DK, s jinými 

dětmi, docházejícími do DK a jejich zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné 

ohleduplnosti. 
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 Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě docházelo do DK vždy čistě, vhodně a přiměřeně 

počasí oblečené a obuté a aby se mohlo v oblečení vhodně volně pohybovat ve třídě i při pobytu 

venku. 

 Všechny věci dítěte, potřebné k pobytu v DK musí být označeny a podepsány pro případ záměny 

nebo zapomenutí dítětem. 

IV. Práva dětí: 

Dítě má práva dané Úmluvou o právech dítěte: 

 Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské 

pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)  

 Být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na 

respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny) 

 Při prvním vstupu do DK má právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

 Na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu 

to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají s rádi, právo 

na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, ...). 

 Být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo 

vyrůst ve zdravého tělesně i duševně vyspělého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval 

ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a 

nadání, právo hrát si, právo na soukromí, ...). 

 Být respektováno jako individualita, vytvářející svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co 

se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít 

svým vlastním způsobem.) 

V. Podmínky zajištění ochrany zdraví dětí 

 Do DK přivádí zákonní zástupci dítě zdravé - bez příznaků nemoci či infekce. 

 V případě náhlého onemocnění dítěte jsou o této skutečnosti zákonní zástupci neprodleně 

informováni a vyzváni k zajištění další lékařské péče. 

 V DK se nepodávají žádné léky nebo utišující přípravky (kapky proti kašli, nosní spreje proti rýmě 

apod.) 

 V DK je možné podávat jen léky, bez kterých by šlo o ohrožení života dítěte. (astma, alergie, atp.). 

Informace a podávání těchto léků musí být vždy doloženo aktuální zprávou od dětského lékaře a 

je o této skutečnosti sepsána dohoda s rodiči. 

 Při předávání dítěte chůvě sdělí zákonní zástupci pravdivě zprávu o jeho zdravotním stavu, 

respektive o výskytu problému, který by dítě mělo přecházející noc. 

 Výskyt infekce v rodině u sourozenců a dalších blízkých příbuzných (neštovice, mononukleóza, 

žloutenka a další) ohlašuje zákonný zástupce chůvě a dítě do DK neumisťuje. 

 Při náhlém onemocnění v DK nebo v případě úrazu a neodkladného vyšetření lékařem za 

doprovodu chůvy jsou rovněž zástupci dítěte neodkladně informováni. 

 V případě výskytu pedikulózy (veš dětská) v DK je naprosto nezbytná spolupráce se zákonnými 

zástupci všech dětí. Chůvy samy nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily 

pedikulózu na další děti, ale neprodleně, po zjištění nákazy, informují zákonné zástupce daného 
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dítěte i zákonné zástupce ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv DK a jejich 

pracovníků. 

 Pokud by zákonný zástupce dítěte při výskytu infekčních onemocnění, včetně pedikulózy, 

nespolupracoval s DK, může jej vedoucí chůva DK vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání 

závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět. 

 Pokud je dítě v DK přítomno v čase určeným pro stravování, tzn. v 9:00, 12:00, 15:00, stravuje se 

vždy. Výjimku tvoří děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální režim stravování (alergie atp.). 

Takováto situace musí být podložena aktuální lékařskou zprávou a na základě sepsání dohody 

s rodiči je stravovací režim daného dítěte upraven. 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti dětí 

 Chůvy odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců 

až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají a to v DK i mimo něj. 

 Pokud se rodiče nechají zastupovat jinou zletilou osobou, odevzdají chůvě řádně vyplněný 

formulář, kde zmocnění k vyzvednutí dítěte třetí osobou stvrdí svým podpisem. 

 Předat dítě pověřené osobě - sourozenci lze jen na základě písemného pověření, vystaveného 

zákonným zástupcem dítěte a to sourozenci, který dovršil 15 let. Zákonný zástupce vždy zváží jeho 

přiměřeně rozumovou vyspělost a nese veškerou odpovědnost za rizika, která s tímto 

vyzvedáváním dítěte z DK souvisí. 

 Předání dítěte po ústní nebo telefonické žádosti není možné. 

 V případě zjevně pozorovatelného a prokazatelného zjištění (tzn. za účasti dalších zletilých svědků 

z řad zaměstnanců DK nebo zákonných zástupců dětí), že zákonný zástupce jeví známky opilosti 

nebo je pod vlivem jiné návykové látky nebude mu dítě vydáno. V tomto případě bude 

kontaktován další zákonný zástupce dítěte. Bude-li toto jednání bezúspěšné, obrátí se DK na 

policii ČR a odbor sociálně právní ochrany dětí s výzvou k převzetí péče o dítě. 

 Chůva má trvale přehled o dětech, průběžně kontroluje jejich počet, sleduje případný odchod a 

návrat na WC, podle potřeby kontroluje další prostory, kde se děti pohybují. Při denním pobytu je 

nepřípustné nechat děti bez dozoru a to po celou dobu pobytu v DK. 

 O pravidlech bezpečného chování jsou děti poučovány průběžně. 

 DK je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu. Při organizování akcí (např. výlety) jsou děti 

pojišťovány na určené dny. 

 Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci povinni poskytnout dítěti pomoc. V případě potřeby je 

přivolána pomoc nebo je zajištěno převezení a doprovod k lékařskému ošetření. Zároveň jsou 

povinni ihned informovat vedoucí chůvu a zákonného zástupce dítěte. 

 Každý úraz musí být zaznamenán do Knihy úrazů. 

 Vedoucí chůva DK je povinna sepsat záznam o úrazu na samostatný formulář k tomuto určený. 

VII. Podmínky zacházení s majetkem DK 

 Po dobu pobytu dětí v DK chůvy dbají, aby děti zacházely s pomůckami, hračkami a zařízením 

šetrně a nepoškozovaly je. 

 Děti mají předem smluvená pravidla, která jsou povinny dodržovat. 
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 V případě opětovného, úmyslného poškozování majetku DK ze strany dítěte bude tato skutečnost 

projednána se zákonnými zástupci dítěte a požadována oprava nebo náhrada škody v co 

nejkratším termínu. 

 Zaměstnanci mají povinnost dodržovat uzamykání vchodů ve stanovené době provozu a 

kontrolovat pohyb cizích osob a návštěv, kterým není dovoleno se zdržovat v prostorách, které 

nesouvisí s účelem jejich návštěvy. Zákonní zástupci i děti tato bezpečnostní opatření k ochraně 

zdraví a majetku respektují. 

 Dětem není dovoleno nosit do DK předměty, které mohou způsobit úraz, poranění nebo narušit 

mravní výchovu. 

 Zaměstnanci odpovídají za jednotlivé jim svěřené prostory, mají povinnost uzavřít před odchodem 

z pracoviště okna a pracoviště uvést do bezpečného stavu vypnutím všech spotřebičů a jejich 

odpojením od sítě s výjimkou ledniček. 

 

VII. Ochrana majetku dětí 

 V případě odcizení oblečení nebo obuvi ze šaten dětí, tuto skutečnost zákonní zástupci 

neprodleně nahlásí chůvě. 

 Majetek dětí v DK je pojištěn proti odcizení. 

 Škola neodpovídá za odložený majetek zákonných zástupců v prostorách DK způsobený 

nepozorností. 

 Děti si mohou do DK přinést oblíbenou plyšovou hračku na spaní. Za ztrátu nebo poškození jiných 

hraček např. malá autíčka, různé typy robotů apod. DK nenese odpovědnost. 

 

 

Bc. Jitka Jakovcová 

(vedoucí chůva) 

 

 

Účinnost od: 1.4.2015 


