Pravidla poskytování služby krátkodobého hlídání dětí v TRIU Malý Háj
bez přítomnosti zákonného zástupce v provozovně
1. Místo a čas poskytování služby:
Služba bude poskytována v kavárně TRIO MALÝ HÁJ
Provozní doba:
9.00 -12.00 hod (dle online nebo tel. objednání)
Hlídání bude poskytováno na dobu max. 3 hodiny.
2. Hlídány budou děti, splňující tyto podmínky:
▪

dítě bude zdravé, způsobilé k pobytu v kolektivu

3. Základní informace a podmínky poskytování služby:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

služba bude poskytována za úplatu dle platného ceníku, rodiče zajistí stravu, pitný režim popř. hyg. pomůcky (plenky)
službu je nutné předem rezervovat přes rezervační systém triomalyhaj.inrs.cz nebo telefonicky na 775 926 853
nebude-li služba předem zarezervována, nemůžeme její poskytnutí zaručit
Poskytnutí služby může být odmítnuto při opakovaném nevyužití služby bez předchozí omluvy
službu zajistí odpovědná pracovnice
služba bude poskytována na základě vyplněného evidenčního listu dítěte. Ten to d okument p rosím d ůklad ně p ročtěte,
podepište před prvním využitím služby.

PRŮBĚH KRÁTKODOBÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ
1. Převzetí dítěte
Při poskytnutí hlídání v době, kdy se rodič nenachází v prostorách p ro vozovny , p ředá ro dič o d po věd nému p racov ník ovi
náhradní oblečení v sáčku (plínku), svačinu, pití – vše označené jménem dítěte.
Přijato bude jen dítě zdravé a způsobilé k pobytu v kolektivu, posouzení je v kompetenci odpovědné pracovnice, organ izace
je oprávněna v zájmu ostatních dětí neposkytnout dohodnutou péči, pokud bude dítě vykazovat známky o nemocn ění (rý ma,
kašel).
Rodič zapíše veškeré informace o dítěti do evidenčního listu, včetně času předání dítěte – tímto přebíráme za dítě
odpovědnost, rodič uvede též orientační dobu vyzvednutí dítěte a uvede telefonní kontakt.
2. Stravování a pitný režim dětí
Rodiče jsou povinni dětem zajistit:
▪ vlastní stravu formou svačiny trvanlivého charakteru, upravené k přímému použití, svačinky nesmí obsahovat bon bony a
jiné drobné sladkosti, které by se mohly 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 může dítě obdržet 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 sp olečných
pohybových, hudebních a výtvarných aktivit. Střídají se společné organizované aktivity a volná hra, respektu jeme záj em d ětí .
Oblíbené aktivity vašich dětí uveďte prosím v evidenčním listě dítěte. Budeme podporovat kulturní a hygienické návyky.
Děti budou hlídány v dětském koutku v prostorách kavárny.
Při nenadálé závažné situaci (např. nemoc) bude rodič kontaktován telefonicky a je povinen si d í t ě n ep rodlen ě v y zv edn out .
V případě úrazu dítěte mu bude poskytnuta první pomoc, bude zapsán zápis do knihy úrazů, dle potřeby bude zavolána lék ařská
pomoc a rodiče budou neprodleně informováni telefonicky.
4. Vyzvednutí dítěte
Dítě bude předáno pouze osobě uvedené v evidenčním listu. Po prokázání totožnosti (občanský průkaz) vyzvedávající osob y a
jejího oprávnění k vyzvednutí dítěte se zapíše čas předání dítěte do evidenčního listu a vyzvedávající osoba podpisem potvrdí ,
že dítě převzala zpět do své péče zdravé a v pořádku. Tímto okamžikem končí odpovědnost provozovatele za svěřené dítě.
V případě, že nestihnete vyzvednout dítěte v termínu dle dohody, nás prosím informujte na čísle: 775 926 853.
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Pravidla poskytování služby krátkodobého hlídání dětí v TRIU Malý Háj
v době, kdy se zákonný zástupce nachází v prostorách provozovny (např. při cvičení)
1. Místo a čas poskytování služby:
Služba bude poskytována v kavárně TRIO MALÝ HÁJ
Provozní doba:
8.00 -12.00 hod (dle online nebo tel. objednání)
Hlídání bude poskytováno na dobu max. 3 hodiny.
2. Hlídány budou děti, splňující tyto podmínky:
▪

dítě bude zdravé, způsobilé k pobytu v kolektivu

3. Základní informace a podmínky poskytování služby:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

služba bude poskytována za úplatu dle platného ceníku, rodiče zajistí stravu, pitný režim popř. hyg. pomůcky (plenky)
službu je nutné předem rezervovat přes rezervační systém triomalyhaj.inrs.cz nebo telefonicky na 775 926 853
nebude-li služba předem zarezervována, nemůžeme její poskytnutí zaručit
Poskytnutí služby může být odmítnuto při opakovaném nevyužití služby bez předchozí omluvy
službu zajistí odpovědná pracovnice
v případě, že dítě nelze uklidnit do 15 min. od jeho předání pracovnici, bude rodič vyzván, aby si dítě přev zal. To t o
opatření je nutné s ohledem na další děti, za které pracovnice nese odpovědnost. Pokud to lekce umožňuje a lektor
odsouhlasí, může si rodič vzít dítě do sálu.
PRŮBĚH KRÁTKODOBÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ

5. Převzetí dítěte
Rodič předá odpovědnému pracovníkovi dítě včetně informací o dítěti, svačinu a pití.
Přijato bude jen dítě zdravé a způsobilé k pobytu v kolektivu, posouzení je v kompetenci odpovědné pracovnice, organ izace
je oprávněna v zájmu ostatních dětí neposkytnout dohodnutou péči, pokud bude dítě vykazovat známky o nemocn ění (rý ma,
kašel).
6. Stravování a pitný režim dětí
Rodiče jsou povinni dětem zajistit:
▪ vlastní stravu formou svačiny trvanlivého charakteru, upravené k přímému použití, svačinky nesmí obsahovat bon bony a
jiné drobné sladkosti, které by se mohly 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 může dítě obdržet pitnou vodu),
▪ prosíme o viditelné označení svačiny i pití jménem dítěte.
7. Náplň činnosti dětí
Program bude přizpůsoben věku dětí, zaměřený na rozvoj rozumových, řečových a pohybových schopností formou sp olečných
pohybových, hudebních a výtvarných aktivit. Střídají se společné organizované aktivity a volná hra, respektu jeme záj em d ětí .
Budeme podporovat kulturní a hygienické návyky. Děti budou hlídány v dětském koutku v prostorách kavárny.
Při nenadálé závažné situaci (např. nemoc,úraz) bude rodič ústně neprodleně informován odpovědnou pracovnicí.
8. Převzetí dítěte
Rodič přebírá zodpovědnost za dítě příchodem do prostoru kavárny, tímto okamžikem končí odpovědnost provozovatele za svěřené
dítě.

za TRIO MALÝ HÁJ
Ing. Jana Kadlečková
jednatelka
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