
 

 

Pravidla a podmínky hlídání dětí cizinců 

1. Služba hlídání dětí cizinců je určena pro děti od 18 měsíců do 7 let věku. Je určena pro děti 

rodičů-cizinců. Cizincem se rozumí osoba, která je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu, 

pokud je hlášena k dlouhodobému pobytu delšímu než 3 měsíce a osoba hlášená k trvalému 

pobytu na území ČR podle zákona 326/1999 Sb., dále cizinec, který je držitelem dlouhodobého 

víza. 

2. Hlídání dětí cizinců bude probíhat v prostorách Centra podpory cizinců (Vrahovická 83, 

Prostějov) které splňují standard hygienických a bezpečnostních požadavků na prostorové a 

provozní podmínky. Vybavení odpovídá potřebám a požadavkům dětí, včetně hygienického 

zařízení (WC, umyvadlo).  

3. Hlídání dětí bude realizováno 1x týdně ve všední den (úterý), od 9 hod. do 12 hod. 

Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění bezpečnosti a základních potřeb dítěte. 

Pracovnice podává pitný režim a případně stravu, kterou rodiče donesli, dále využívá doby pobytu 

v dětské skupině s cílem rozvíjet dovednosti a schopnosti dítěte, př. odpočinek. Služba hlídání a 

péče o dítě nezajišťuje vzdělávání dítěte, ale dítěti se poskytuje výchovná péče zaměřená na 

rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte v 

souladu s konceptem výchovy a péče o dítě.  

  

4. Služba hlídání dětí se poskytuje za úplatu:1 hod hlídání za 50 Kč, 3 hodiny za 120 Kč. Rodič 

je povinen danou částku uhradit (platba hotově) při předání (vyzvednutí) dítěte.  

5. Maximální počet hlídaných dětí je stanoven na celkem 10 dětí (na 1 pracovnici max. 5 dětí). 

Nad tento počet se nebudou moci děti již přijmout. 

6. Registraci je nutno zajistit nejlépe alespoň jeden den předem, přes e-mail cpc@zebrik-os.cz 

nebo na tel.: 605 121 002 (Mgr. Alena Křížová, vedoucí Centra podpory cizinců). Je třeba uvést: 

počet dětí, jméno, příjmení a věk dítěte (dětí).  

7. V první den předávání dítěte je rodič povinen zároveň vyplnit „Osobní kartu dítěte“ včetně 

Smlouvy o poskytnutí služby hlídání, kde informuje pedagogické pracovníky o okolnostech 

důležitých pro péči o dítě, jeho zdravotním stavu, např. předepsané léky, zvláštní péči, zvláštní 

návyky apod. a uvádí své kontaktní údaje. 

8. Předání dítěte potvrdí rodič podpisem pověřené osobě při předání a opět zpět při převzetí, 

(prezenční listina). Pokud bude vyzvedávat dítě někdo jiný, musí mít plnou moc rodiče nebo být 

uveden v Osobní kartě dítěte. Pedagogický pracovník odpovídá za dítě od doby, kdy dítě 

převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo 

zástupcům předají. (§ 5 odst. 1 vyhláška č. 14/2005 Sb.) 



 

 

9. Rodič, který svěřil děti do péče, přinese s sebou vždy veškeré věci pro dítě odpovídající 

době pobytu dítěte, jedná se především o věci, na které je dítě zvyklé, tj. např. vlastní láhev na 

pití, oblíbená hračka, náhradní oblečení, plenky, pokud jsou třeba apod. Obal (batoh, taška, dóza) 

opatří jmenovkou (např. nalepovací etiketa).  

10. Rodiče se již v „Smlouvě o poskytnutí služby hlídání“ zavazují k tomu, že dítě budou 

odevzdávat do hlídací služby jen v uspokojivém stavu vzhledem k ohrožení zdraví ostatních 

dětí, tj. bez nachlazení a infekčních chorob. Pedagogický pracovník má právo dítě, které vykazuje 

jasné známky infekční nemoci nepřijmout.  

11. Služba hlídání může být dále odmítnuta v těchto případech: 

 dítěti bez doprovodu dospělé osoby  

 v důsledku závažného neuposlechnutí službu konající osoby 

 dítěti, které záměrně ničí majetek či vybavení Centra podpory cizinců (v tomto případě je 

rodič povinen uhradit způsobenou škodu) 

 rodiči odmítající zaplatit příspěvek za službu hlídání 

 osobě (dítě, rodič) trpící nakažlivou nemocí 

 osobě (dítě, rodič) pod vlivem drog či alkoholu 

 mimo provozní dobu, není-li domluveno jinak 

12. V prostorách Centra podpory cizinců (kancelář, přednášková místnost, dětský koutek) je 

zakázáno kouřit, požívat návykové látky a alkohol. S dotazy, připomínkami či stížnostmi se 

obraťte na službu či vedoucí Centra podpory cizinců (Mgr. Alena Křížová, tel: 602 121 002, e-mail: 

krizovaa@zebrik-os.cz), případně se můžete obrátit na výbor sdružení e-mail: zebrik@zebrik-

os.cz, ombudsmana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


