ORGANIZAČNÝ PORIADOK

1. Univerzitný detský kútik poskytuje krátkodobú starostlivosť deťom ( 3 – 12 rokov )
zamestnancov a študentov Trenčianskej univerzity. Maximálna kapacita je 21 detí.
2. Služby sú bezplatné
3. Rezerváciu treba zabezpečiť 24 hodín dopredu na email. adrese detskykutik@tnuni.sk alebo
na tel. č. 032/7400174 – kancelária, 032/7400175 – detský kútik, prostredníctvom
elektronického formuláru na adrese www.detskykutik.tnuni.sk
O rezervácii budete upovedomení emailom .
V prípadoch ak to kapacita zariadenia umožní, môžu rodičia umiestniť dieťa aj na neohlásený
termín.
4. Pri prvom vstupe dieťaťa budete musieť odovzdať dva dokumenty vyplnenú a podpísanú registračnú kartu dieťaťa a vyplnené a podpísané prehlásenie o súhlase
so spracovaním osobných údajov a o zoznámení sa so zásadami užívania detského kútika.
(Môže ich samozrejme predať i osoba, ktorá dieťa do kútika privedie.) Pokiaľ bude dieťa z
kútika vyzdvihovať niekto iný ako jeho zákonný zástupca, je potrebné, aby sa preukázal
vyplneným a podpísaným súhlasom zákonného zástupcu o vyzdvihnutí dieťaťa.
5. Zákonný zástupca či iná dospelá osoba, ktorá dieža privádza, sa musí vždy preukázať patričným
osobným dokladom
6. Vstup do detského kútika je len v prezuvkách. V detskom kútiku je k dispozícii základné
vybavenie : sociálne zariadenia, malá kuchynka , mikrovlnná rúra, varná kanvica, hračky,
posedenie, športové potreby, preliezačky v areáli školy , ...atď.
7. Maximálna doba pre pobyt dieťaťa v kútiku sú 4 hodiny. Pokiaľ potrebujete, aby v kútiku vaše
dieťa zostávalo dlhšie, je nutné po 4 hodinách skontrolovať . V prípade špeciálnych požiadaviek
starostlivosti o vaše dieťa, musíte sa vždy dohodnúť s vychovávateľkou, ktorej dieťa
odovzdávate. Vychovávateľka je oprávnená deťom podávať len malé občerstvenie, ktoré ste
so sebou priniesli (pitie, desiatu, a pod). Detský kútik nezabezpečuje stravovanie.
8. Vaše telefónne číslo, na ktorom by ste mali byť po dobu pobytu dieťaťa v detskom kútiku
dostupní, je založené v registračnej karte dieťaťa. Prosíme, po dobu pobytu dieťaťa v kútiku
majte mobilné telefóny zapnuté a stále pri sebe, aby vás vychovávateľka mohla kedykoľvek
kontaktovať.
9. V prípade ťažko zvládateľného chovania vášho dieťaťa, (dieťa, ktoré opakovane nereaguje na
slovné podnety vychovávateľky, je voči ostatným deťom i vychovávateľkám agresívne,
odmieta spolupracovať) je vychovávateľka oprávnená vás vyzvať, aby ste si dieťa z kútika
odviedli.
10. Chorému dieťaťu nie je vstup do kútika povolený. V prípade, že dieťaťu majú byť pravidelne
podávané lieky, zaistí podávanie liekov výlučne rodič či nim poverená osoba. Vychovávateľka
nesmie podávať žiadne lieky deťom.
11. Rodičia sú povinní udržiavať v detskom kútiku poriadok a tiež sú povinní dodržať vopred
dohovorený čas vyzdvihnutia dieťaťa.. Pokiaľ potrebujú čas predĺžiť, je nutné kontaktovať
vychovávateľku a tá rozhodne, či je predĺženie možné.

12. Je nutné prísť a vyzdvihnúť si dieťa v dohovorenom čase. V prípade, že si rodič dieťa
nevyzdvihne do 30 min. a vychovávateľka nemá možnosť kontaktovať rodiča, je povinná
kontaktovať nadriadeného, ale tiež aj Políciu SR.
13. V prípade, že dôjde v detskom kútiku k úrazu, je potrebné túto udalosť zapísať do knihy
úrazov. Kniha sa nachádza u .......................... tel.č. ......................

