Pravidla poskytování služby krátkodobého hlídání dětí
1. Místo a čas poskytování služby:
Služba bude poskytována ve Sluníčku - Centru pro rodinu,zs, Palackého 2411, Pardubice 530 02
Provozní doba: 7:00 - 16:00 (příchod do cca 8:30 - odchod dle dohody).
Individuální příchod dle předchozí telefonické domluvy.
2. Hlídány budou děti, splňující tyto podmínky:
věk 2 – 10 let
věk od 1 roku (způsobilé být bez přítomnosti rodiče)
dítě bude zdravé, způsobilé k návštěvě RC
3. základní informace a podmínky poskytování služby:
služba je poskytována dle platného ceníku (platba předem)
služba je poskytována krátkodobě a nepravidelně
jsou stanovena pravidla priority (přednosti) poskytování služby
službu je nutné předem rezervovat
službu zajistí odpovědné pracovnice Sluníčka - Centra pro rodinu, zs
služba bude poskytována na základě předem uzavřené písemné dohody o poskytování služby, vč.
vyplněného evidenčního listu dítěte
PODROBNÁ PRAVIDLA A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY KRÁTKODOBÉHO HLÍDÁNÍ
DĚTÍ:
Poskytnutí služby může být odmítnuto při opakovaném ne-využití služby bez předchozí omluvy.
1. Rezervace služby:
Službu je nutné si rezervovat. Při rezervaci uveďte jméno dítěte, věk a čas hlídání.
Oznamte prosím co nejdříve, pokud objednané hlídání nevyužijete
2. První využití služby:
Před prvním využitím služby je nutné seznámit s těmito pravidly a uzavřít písemnou dohodu o
využívání služby, podepíšete je s pracovníkem Sluníčka (můžete je přinést vytištěné a podepsané,
na vyžádání Vám budou zaslány emailem), a to nejlépe předem – schůzku si dohodněte telefonicky
při rezervaci služby. Platnost dokumentu je neomezená, dále oznamujete pouze změny.
3. Povinnosti uživatelů služby:
Službu včas rezervovat, případně neprodleně rezervaci zrušit. Možnost sankce dalšího
neposkytnutí služby, pokud opakovaně nezruší rezervaci služby a přitom jí nevyužije. Oznámit
změnu zdravotního stavu dítěte, která by mohla ovlivnit pobyt a změnu v kontaktů i údaju
evidenčním listu dítěte. Dodržovat tato pravidla.
4.Sluníčko bude službu poskytovat v souladu s těmito pravidly a ostatními vnitřními
předpisy (provozní řád, hygienický plán, úklidový řád).

PRŮBĚH KRÁTKODOBÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ
1. Převzetí dítěte
Před předáním rodič dítě přezuje a převlékne do oblečení vhodného pro pohybové, hrací a výtvarné
aktivity ve Sluníčku (např. tepláčky a triko). Odpovědnému pracovníkovi předá náhradní oblečení v
sáčku (plínku), dle dohody - svačinu, pití– vše označené jménem dítěte. Dítěti můžete dát s sebou
oblíbenou hračku, avšak neručíme za ni (v množství hraček se velmi malé věci špatně hledají).
Přijato bude jen dítě zdravé a způsobilé k návštěvě Sluníčka, posouzení je v kompetenci odpovědné
pracovnice, organizace je oprávněna v zájmu ostatních dětí neposkytnout dohodnutou péči, pokud
bude dítě vykazovat známky onemocnění (rýma, kašel).
2. Stravování a pitný režim dětí
Stravování v ceně služby - rodiče nezajištují nic.
Strava není v ceně služby - rodič zajišťuje: vlastní stravu formou svačiny trvanlivého charakteru,
upravené k přímému použití, svačinky nesmí obsahovat bonbony a jiné drobné sladkosti, které by
se mohli snadno dostat do rukou ostatních dětí a způsobit případné alergické reakce, pitný režim, v
dostatečném množství, nejlépe v lahvi s pítkem (v případě nedostatku pití dítě obdrží pitnou vodu),
prosíme o viditelné označení svačiny i pití jménem dítěte.
3. Náplň činnosti dětí
Program bude přizpůsoben věku dětí, zaměřený na rozvoj rozumových, řečových a pohybových
schopností formou společných pohybových, hudebních a výtvarných aktivit. Střídají se společné
organizované aktivity a volná hra, respektujeme zájem dětí. Budeme podporovat kulturní a
hygienické návyky.
Děti budou hlídány prostorách Sluníčko, a v okolí při krátké procházce ven. Při nenadálé závažné
situaci (např. nemoc) bude rodič kontaktován telefonicky a je povinen si dítě neprodleně
vyzvednout. V případě úrazu dítěte mu bude poskytnuta první pomoc (pracovnice jsou proškoleny, k
dispozici je lékárnička), bude zapsán zápis do knihy úrazů, dle potřeby bude zavolána lékařská
pomoc a rodiče budou neprodleně informováni telefonicky.
4. Vyzvednutí dítěte
Dítě bude předáno pouze uvedené osobě. Tímto okamžikem končí odpovědnost Sluníčko za
svěřené dítě.
V případě, že nestihnete vyzvednout dítěte v termínu dle dohody, nás prosím informujte na info
čísle. Pokud si dítě nevyzvednete v dohodnuté době, bude v nutném případě bude kontaktována
Policie ČR. Péče o dítě, které nebylo včas vyzvednuto, není upravena těmito Pravidly hlídání.
5. Přehledný seznam věcí nutných pro hlídání Vašeho dítěte:
svačinka a pití (označené), popř. plenky
přezůvky a oblečení vhodné pro pohyb v herně, pohodlné, snadno svlékatelné,
náhradní oblečení pro případ „mokré nehody“ v sáčku(oblečení na výtvarné činnosti), vše
podepsané
administrativa – předem podepsaná dokumenty k aktuální službě

