
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlídání dětí zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Univerzita Palackého v Olomouci zajišťuje po dobu platnosti nouzových opatření  a po dobu uzavření 
mateřských školek hlídání dětí zaměstnanců Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Tato služba je určena pro zaměstnance: 

• Pracující na UP na hlavní pracovní poměr. Délka trvání pracovního poměru se nezohledňuje. 
• Úvazek zaměstnance činí min. 0,7 v součtu všech pracovních poměrů zaměstnance na UP. 
• Přednost mají děti zaměstnanců podílejících na boji s nákazou COVID-19, včetně testování, 

výroby desinfekcí, 3D tisku ochranných štítů, ad., popř. jinak zajišťují krizové řízení Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

• Oba rodiče dítěte jsou zaměstnáni a nemají jinou možnost zajištění hlídání dítěte 
• Hlídání zastřešuje Pevnost poznání a vlastní hlídání zajišťují animátoři Pevnosti poznání 
• Zahájení: 6. 4. 2020 
• Objednávání: prostřednictvím objednávkového online systému 

 

Hlídání se týká předškolních dětí, tj. ve věku 3-6 let a je zajištěno ve 2 blocích denně: 

• 8:00 – 11:30 
• 12:00-15:30 
• 1 dítě se účastní pouze 1 bloku denně. 
• Maximální počet hlídaných dětí v jednom bloku je 7. 
• Strava v průběhu hlídání není zajištěna. Rodiče spolu s dítětem odevzdají stravu na celý blok. 

 

S sebou si děti dále vezmou: 

• přezůvky 
• vhodné oblečení: tepláky, tričko, mikina 
• zásobu ochranných roušek pro dítě. 

 

Pitný režim je zajištěn vodou. 

 

Služba je zdarma. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Hygienická opatření: 

 

1. Animátoři a zaměstnanci zajišťující kontakt s hlídaným dítětem jsou proškoleni o základních 
informacích, doporučených postupech a doporučeních k prevenci šíření onemocnění, včetně 
doporučení k použití ochranných prostředků dýchacích cest. 
 
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov 

http://www.szu.cz/tema/prevence/jak-nasadit-pouzivat-sundat-a-zlikvidovat-ustni-rousku; 
 

2. Animátoři, zaměstnanci zajišťující kontakt s hlídaným dítětem a ostatní zaměstnanci Pevnosti 
poznání používají předepsané osobní ochranné prostředky. 

3. Rodiče hlídaného dítěte jsou poučeni o tom, že k pobytu budou přijímány pouze děti zdravé, 
bez příznaků respiračního onemocnění (kašel,  rýma, teplota). Rodiče denně podepisují čestné 
prohlášení o tom, že jsou děti zdravé. 

4. Rodiče zajišťují dostatečné množství roušek, šátků, popř. látkových tunelů, a to pro případ 
zvlhnutí, znečištění, pro celou dobu pobytu v Pevnosti poznání. Jednorázové roušky nelze po 
sundání znovu používat. 

5. Rodiče i děti jsou poučeny o správné manipulaci s rouškou. 
6. V případě, že by používání roušek vhodným způsobem děti jakkoliv traumatizovalo, budou jejich 

rodiče bezodkladně kontaktováni a bude konzultováno další setrvání dítěte v zařízení. 
7. Při animačních programech pro děti budou voleny činnosti tak, aby se děti pokud možno 

navzájem nekontaktovaly a nedotýkaly, místa u stolečků se budou obsazovat s většími 
mezerami. Budou se volit hry a činnosti s možností většího odstupu dětí a žáků. 

8. Animátoři a zaměstnanci zajišťující kontakt s hlídaným dítětem budou ve zvýšené míře dohlížet 
na osobní hygienu dětí, budou jim nápomocni při používání desinfekčních prostředků v rámci 
osobní hygieny. Desinfekční prostředky budou používány výhradně pod dozorem personálu a 
jinak budou uloženy mimo dosah dětí. 

9. Osušení rukou je zajištěno jednorázovými papírovými ručníky. 
10. Prostory Pevnosti poznání jsou pravidelně dostatečně větrány čerstvým vzduchem. 
11. Úklid Pevnosti poznání je zajištěn ve všech prostorách důkladně, společně s desinfekcí ploch a 

předmětů, kterých se děti a zaměstnanci dotýkají, a to i během dne. K desinfekci se použije 
vhodný desinfekční prostředek s virucidním účinkem. 

12. Strava donesená z domova je vhodně uskladněna. Při její konzumaci jsou zajištěny dostatečné 
odstupy mezi konzumujícími. Použité obaly se buď vyhazují, popř. se ukládají k osobním věcem 
dětí a žáků. 
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