
 

Hlídání dětí v rodinném centru Mozaika, Nový Jičín (dále jen Mozaika) 

P r o v o z n í  p o d m í n k y  h l í d á n í  v  M o z a i c e  

 

1. Podmínky přijetí a hlídání dítěte v Mozaice 

Jedná se o výpomoc rodičům. 

Maximální počet hlídaných dětí určuje v daný den hlídací služba. 

Je možné jeden den hlídat až 8 dětí cca od dvou let a to děti, které nevyžadují trvalou 

individuální pozornost jednoho dospělého. 

Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi či silně nachlazené. Mějte prosím ohled na zdraví 

Vašich dětí i ostatních dětí. Doufáme, že pochopíte tato opatření, které činíme v zájmu Vašeho 

dítěte. 

Je nutné upozornit na eventuální nemoci, ALERGIE či jiné poznámky o vašem dítěti!!! 

 

2. Zkušený a odborný personál 

Lektorky mají praxi s pečováním o děti. 

Samozřejmostí je poskytnutí první pomoci. 

Hlídací služba se snaží zabavit děti dle jejich momentálních potřeb a aktuálně probíhajícího 

připraveného profesionálního programu.  

V rámci hlídání budou mít děti střídavý, volný a společný program. 

Péče je zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, hudebních, 

výtvarných schopností a hygienických návyků přiměřených věku dítěte. 

 

3. Vybavení Mozaiky 

Pro děti je připravena herna s množstvím hraček, knížek, kostkami, stoly a židličkami pro 

výtvarné a jiné činnosti.  Koutek pro odpočinek. 

V případě potřeby jsou pro Vaše děti připraveny papírové vlhčené kapesníčky a ubrousky. 

Prostory Mozaiky jsou každý den uklízeny, WC a koupelna jsou dezinfikovány včetně nočníků. 

Vybavení Mozaiky je pravidelně hygienicky ošetřováno. 

 



4. Kontakt s rodiči, zákonnými zástupci 

V případě potřeby Vás budeme kontaktovat na Vašem mobilním telefonu. 

Při vyzvednutí bude dítě předáno oproti podpisu pouze doprovodu, který dítě přivedl. 

V jiném případě je nutno uvést při příjmu dítěte jméno osoby, která dítě vyzvedne. 

Doprovod nesmí být mladší 18-ti let. 

 

5. Poskytování osobních údajů 

Uživatelé hlídací služby souhlasí svým podpisem se zpracováním a uchováním poskytnutých 

osobních údajů pro potřeby související s fungováním služby. 

Data uživatelů vložená do systému jsou považována za důvěrná a budou využívána dle zákona 

č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, tedy výhradně pro účely spojené s fungováním této 

služby. 

V takovém případě zachová pouze data potřebná pro statistické a archivní účely. 

Uvedená data nebudou zneužita na komerční účely. 

Informace o dítěti nám napomáhají k individuálnímu přístupu ke každému dítěti. 

 

6. Provozní hodiny 

středa 8:00 – 12:00 hodin 

O státních svátcích a o školních prázdninách (pokud není stanoveno jinak) hlídání dětí není. 

 

7. Platební podmínky 

Platba za Broučky se hradí vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc, který uplynul. 

Platba probíhá převodem na účet 107-9849580287/0100 (do poznámky pro příjemce uveďte 

jméno dítěte, „Broučci“ a měsíc, který platíte - příklad: hradím za mé dítě Petra Nováka 

Broučky za měsíc říjen; v poznámce pro příjemce bude uvedeno: Petr Novák, Broučci, říjen). 

 

Při neúčasti na hlídání je účtována částka ve výši 180 Kč/dopoledne v případě 

řádné omluvy a prokázané nemoci. V opačném případě je účtována plná částka 

(360 Kč). 

 

 



8. Ceník 

360 Kč/dopoledne při docházce 1 x za týden po dobu minimálně 1 měsíce a déle 

 

 

Souhlasím s provozními podmínkami hlídání dětí v rodinném centru Mozaika 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Jméno, příjmení, datum, podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaika rodinné centrum z. s. 

Hoblíkova 507/34 

741 01, Nový Jičín 

 

IČ: 03817296 

777 97 53 18 

mozaika@mozaikanj.cz 

www.mozaikanj.cz 
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