
Provozní řád dětského koutku ČVUT 

čl. 1 
Tento provozní řád stanovuje zvláštní podmínky pro užívání místnosti č. T2:C2:81 v budově monobloku 

Fakulty elektrotechnické a Fakulty strojní ČVUT jako dětského koutku ČVUT ve zkušební režimu. 
 

čl. 2 
Dětský koutek ČVUT je určen pro přebalování, krmení, kojení a krátkodobý pobyt dětí, jejichž rodiče jsou 

zaměstnanci nebo studenti ČVUT. Pobyt dětí bez doprovodu oprávněné zletilé osoby není dovolen. 
Oprávněnou osobou se rozumí rodič dítěte nebo jiná osoba, které rodič svěřil dítě prokazatelným 

způsobem. 
 

čl. 3 
Užívání dětského koutku je zdarma. Naoplátku ČVUT očekává, že uživatelé budou v koutku udržovat 

pořádek a čistotu hodnou prostředí pro děti. 
 

čl. 4 
Kapacita dětského koutku činí 3 - 4 děti předškolního věku a k nim příslušející doprovod. Krátkodobě 

a při zachování potřebného komfortu je možný pobyt i více osob. 
 

 čl. 5 
Doporučená doba pobytu dítěte v koutku by neměla překročit 2 hodiny bez přestávky. Opakovaný 

návrat do koutku během dne je možný. Otvírací doba koutku je shodná s otvírací dobou budovy 
monobloku FEL ČVUT a FS ČVUT. 

 
čl. 6 

Do dětského koutku nemají přístup osoby, které nedoprovází děti. Dále osoby, které narušují nebo by 
mohly narušit bezproblémové užívání koutku hlavně s ohledem na hygienické, bezpečností a kapacitní 

důvody. 
 

čl. 7. 
Dětský koutek je ze strany chodby uzavřen elektronickým zámkem. Přístup mají pouze držitelé 
návštěvnické karty, kterou lze oproti dokladu totožnosti vyzvednout na vrátnici FEL nebo FS. 

 
čl. 8 

Pokud v době vaší přítomnosti v koutku bude chtít vstoupit do koutku další doprovod s dítětem, vyzvěte 
ho, aby se registroval na vrátnici FEL nebo FS, jestliže to dosud neučinil. Předejte tím případným sporům 

(např. o způsobené škody) a pomůžete sledovat využití koutku. 
 

čl. 9 
Dětský koutek není dovoleno navštěvovat dětem ani jejich doprovodu s infekčním onemocněním nebo 

jiným onemocněním ohrožujícím ostatní uživatele koutku. 
 

 

Veškeré připomínky a náměty k provozu koutku jsou vítány na adresách:  

Lenka Vožická, voziclen@fel.cvut.cz; 

 prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. 

 děkan FEL 

mailto:voziclen@fel.cvut.cz

