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Provozní řád dětského koutku 

 
Zpracoval:  P. Necid   - vedoucí TPO 
Odpovídá:   Ing. R. Kühnel - tajemník fakulty 

Čl. 1 Předmět úpravy 

Tento provozní řád stanoví podmínky pro využívání místnosti dětského koutku v objektu 
hlavní budovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen fakulta) v ulici M. 
D. Rettigové 4, Praha 1. 

Čl. 2 Určený prostor 

1. Dětský koutek (dále jen DK) je svými parametry uzpůsoben pro přebalování, krmení a 
krátkodobý pobyt dětí předškolního věku s doprovodem. Pobyt dětí bez doprovodu 
oprávněné zletilé osoby není povolen. 

 
2. Uvedené prostory nejsou určeny k odkládání věcí. V DK je umožněno parkování 

kočárků dětí v něm pobývajících. 
 

3. Vybavení a zařízení prostor DK je možno využívat pouze k účelům, ke kterým jsou 
určeny. Uživatel místnosti a jím doprovázené dítě se musí chovat tak, aby nevznikla 
škoda. Pokud uživatel nebo jím doprovázené dítě způsobí svým jednáním škodu, je 
povinen ji v plné výši nahradit správci prostor, kterým je fakulta. Z místnosti není 
možno nic odnášet ani tam naopak cokoliv ponechávat bez dovolení fakulty. 

Čl. 3 Režim přístupu do prostor 

1. Dětský koutek je přístupný po celou běžnou provozní dobu objektu. 
 
2. Z důvodů zajištění vyššího stupně čistoty a za účelem prevence poškození nebo 

odcizení vybavení jsou prostory uzamčeny. Klíč je možné vyzvednout na vrátnici 
objektu proti podpisu a záznamu o době užívání prostor.  

 
3. Statutární zástupce fakulty, tajemník fakulty nebo pracovníci TPO si vyhrazují právo 

vyloučit z užívání DK osoby, které narušují nebo by mohli narušit bezproblémové 
užívání vymezených prostor. Důvody pro vyloučení z užívání prostor jsou zejména 
důvody hygienické, bezpečnostní a kapacitní. 

 
4. Dětský koutek není povoleno užívat dětem, které trpí infekčním onemocněním, nebo 

onemocněním, které by mohlo představovat zdravotní nebo jiné nebezpečí pro 
ostatní osoby. 

 



5. Fakulta nenese zodpovědnost za děti pobývající v dětském koutku, zodpovědnost je 
ponechána na doprovodu dětí. 

 

Čl. 4 Péče o prostory 

1. Úklid v dětském koutku zajišťuje fakulta UK stejným způsobem jako v ostatních 
částech objektu. 

 
2. V případě aktuální potřeby opravy nebo úklidu prostor DK je možno kontaktovat 

vedoucího TPO, který provedení úklidu nebo opravy zajistí. Kontakt na vedoucího 
TPO je umístěn ve vrátnici objektu. 

 
Tento řád nabývá účinnosti dnem 18.4. 2013. 

 

V Praze dne  18.04. 2013 

 
 

Ing. Roman Kühnel, v.r. 
tajemník fakulty 

 

 


