
�

Milí rodiče!	

Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, 
zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj 
pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před 
rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující 
osoba se svým způsobem stane členem 
vaší domácnosti, proto je na místě položit 
si vzájemně otázky a očekávat zcela otevře-
né odpovědi, abyste se lépe poznali a mohli 
si vzájemně důvěřovat.

Na základě zkušeností a konzultací s exper-
ty jsme pro vás připravili okruh otázek, 
na které je dobré znát odpověď dříve, než 
se rozhodnete pro konkrétní pečovatelku či 
pečovatele.

Sešitek obsahuje i praktickou část, kam 
můžete pečující osobě napsat důležitá data 
a poznámky. Počítáme, že sešitek bude 
sloužit oběma stranám, proto doporučuje-
me vytvořit dvě stejné verze jak pro pečující 
osobu, tak i pro vás.

Přejeme vám šťastnou volbu!

Milá pečovatelko, 
milý pečovateli!

Předpokládáme, že Vaše rozhodnutí 
pečovat o jiné než vlastní dítě pramení 
z Vaší chutě naplnit své nadání i ze zájmu 
pomoci jiným s péčí o jejich dítě. Stanete 
se částečně členem domácnosti, ve které 
dítě vyrůstá, proto je na místě položit si 
vzájemně otázky a očekávat zcela otevřené 
odpovědi, abyste se lépe poznali a mohli si 
vzájemně důvěřovat.

Na základě zkušeností a konzultací s experty 
jsme pro vás připravili okruh otázek, na které 
je dobré znát odpověď dříve, než se rozhod-
nete pro konkrétní dítě a rodinu.

Sešitek obsahuje i praktickou část, kam 
Vám rodiče dítěte napíšou důležitá data 
a poznámky o dítěti. Počítáme, že sešitek 
bude sloužit oběma stranám, rodiče budou 
mít stejnou verzi.

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER
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Pečující osoba

Co mají rodiče právo o mně vědět 
či mohou po mně požadovat:	
	

jaké mám vzdělání
jaké mám zkušenosti s péčí o děti
jaký je můj zdravotní stav
respekt k jejich požadavkům
doporučení jiných osob
čistý výpis z trestního rejstříku
pojištění (odpovědnost za škodu 
vzniklou na zdraví a životě 
dítěte a na odpovědnost 
za škodu vzniklou na věci)

•
•
•
•
•
•
•

Rodiče

Co bychom měli o sobě a svém 
dítěti / svých dětech pečující osobě 
prozradit:	

co děláme
na co klademe ve výchově důraz
jaké udržujeme rituály
jaké máme požadavky na způsob 
dodržování hygieny
jaký je zdravotní stav dítěte
v jakém světonázoru 
dítě vychováváme
o čem nechceme, aby pečující 
osoba s dítětem hovořila
zkušenosti s předchozí péčí 
pečující osobou nebo příbuznými

•
•
•
•

•
•

•

•
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V případě péče o dítě 
v domácnosti pečující osoby by:

a) pečující osoba měla: 

zaručit bezpečnost prostoru
seznámit rodiče předem s prostorem

b) rodiče měli: 

poznat prostředí domácnosti 
pečující osoby
mít „otevřené dveře“ 
do domácnosti 
pečující osoby

•
•

•

•

V případě péče v domácnosti dítěte by:

a) rodiče měli: 

zaručit bezpečnost prostoru
seznámit pečující osobu předem 
s prostorem a vymezit kompetence 
při pohybování se v daném prostoru 
i zacházení s jeho vybavením

b) pečující osoba měla: 

poznat prostor předem
respektovat požadavky rodičů
obě strany by se měly dohodnout 
na předání klíčů a zacházení s nimi

•
•

•
•
•
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Pečující osoba by měla rodičům: 

sdělit své možnosti a schopnosti 
v oblasti rozvíjení dovedností dítěte
přiznat své hranice v této oblasti
vyhovět jejich požadavkům

•

•
•

Péče o dítě 
neznamená jen 

dávat pozor, aby 
se mu nic nestalo, 

a dávat dítěti 
najíst.

Rodiče mají právo vědět	
o pečující osobě: 

co bude s dítětem dělat
jaké dovednosti dítěte dokáže rozvíjet
kde čerpá inspiraci
zda je ochotná chodit 
s dítětem ven a kam

•
•
•
•

Jak bude péče 
probíhat?
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Pečující osoba by měla: 

seznámit rodiče s dalšími dětmi, 
o které bude společně pečovat
umožnit setkání rodičů všech 
dětí, o které bude pečovat

•

•

Pečující osoba mu° že mít 
na starost dítě spolu 

s vlastním nebo 
bude pečovat

  o více dětí   
zároveň.
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Rodiče by měli: 

vědět jaké a kolik dětí bude mít 
pečující osoba zároveň v péči
v ideálním případě poznat 
i rodiče dalších dětí

•

•

Kolik a jakých dětí
bude společně
v péči?
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Du° ležité „paragrafy“
Úmluva o právech dítěte
Zákon 94/1963, zákon o rodině 
(poslední změny k 1. 9. 2008)
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ústava České republiky
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina 
základních práv a svobod
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon 130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Nařízení vlády České republiky č. 278/2008 Sb., 
o obsahových náplních jednotlivých živností

•
•

•
•

•
•
•
•

•
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Neočekávané 
výjimečné situace
Péče o dítě mimo členy rodiny znamená 
naprostou otevřenost a obě strany by měly 
vědět, jak se zachovají, když se přihodí 
nečekaná situace, která může znamenat 
ohrožení dítěte.

Každý rodič stejně jako pečující osoba by měl vědět, jaká jsou jeho práva, 
když má podezření, že se druhá strana zachovala na hranici či mimo normu.
Zároveň by obě strany měly znát své povinnosti učinit oznámení státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu v závažných případech, jakými jsou 
například podezření na omezování svobody dítěte, zanedbávání, týrání či 
dokonce sexuální zneužívání dětí případně zanedbávání péče (dle Trestního 
zákoníku platného od 1. 1. 2010).
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Osobní údaje
Jméno dítěte:

Jaké oslovování má rádo:

Jaké oslovování mu vadí:

Matka

Jméno a příjmení:

Telefon (kdy je možné volat): 

Adresa: 

E-mail: 

Otec

Jméno a příjmení:

Telefon (kdy je možné volat): 

Adresa: 

E-mail: 

Smlouva mezi rodiči 
a pečující osobou
Rodiče a pečující osoba mohou sepsat smlouvu, 
která by měla zahrnovat základní práva 
a povinnosti obou stran.

Rozsah záleží na dohodě, základ by se měl dotýkat práva 
a povinností v oblastech zmiňovaných v této publikaci: 

kdo, kdy a kde bude dítě hlídat
způsob výchovy (bez násilí)
zajištění bezpečnosti prostředí
zajištění stravování
zajištění potřeb pro péči
řešení v případě infekčního onemocnění 
dítěte či pečující osoby
pojištění (odpovědnost za škodu vzniklou na zdraví a životě 
dítěte a na odpovědnost za škodu vzniklou na věci)
výše a forma vyplácení odměny
způsob vypovězení smlouvy

•
•
•
•
•
•

•

•
•
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Dieta (co smí, nesmí): 

Stravovací návyky: 

Stravovací zlozvyky: 

Řešení konfl iktů při stravování: 

Stravování

Udržování osobní hygieny (plenky, pomoc, …):

Oblíbená zábava: 

Krizové chvíle (a dobré zkušenosti jejich řešení): 

Osobní rituály dítěte: 

Oblíbené hračky: 

Odpočinek přes den: Vstávání:

Denní rozvrh / zvyklosti

Udržování osobní hygieny (plenky, pomoc, …):

Oblíbená zábava: 

Krizové chvíle (a dobré zkušenosti jejich řešení): 

Osobní rituály dítěte: 

Oblíbené hračky: 

Odpočinek přes den: Vstávání:
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Doba péče TÝDENNÍ ROZVRH 1

Úterý:

Neděle:

Sobota:

Pátek:

Čtvrtek:

Středa:

Pondělí:

Zdravotní stav
Alergie:

Léky (+kdy podávat):

Zdravotní omezení:

Pojišťovna:

Úrazy a náhlé nevolnosti:

V případě ohrožení života dítěte:

• nejprve volat první pomoc
• pak kontaktovat rodiče

V ostatních případech:

•	kontaktovat nejdříve rodiče
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Doba péče TÝDENNÍ ROZVRH 3

Úterý:

Neděle:

Sobota:

Pátek:

Čtvrtek:

Středa:

Pondělí:

Doba péče TÝDENNÍ ROZVRH 2

Úterý:

Neděle:

Sobota:

Pátek:

Čtvrtek:

Středa:

Pondělí:
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Předávání dítěte

Kde:

Předávání informací (jak a kdy – hodnocení a zpětná vazba): 

Případy zpoždění:

Jak:

Kdy:

Doba péče TÝDENNÍ ROZVRH 4

Úterý:

Neděle:

Sobota:

Pátek:

Čtvrtek:

Středa:

Pondělí:
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Poznámky
Jméno a příjmení:

Pečující osoba

Dítě ji bude oslovovat:

Rodiče před dítětem ji budou oslovovat:

Adresa:

Telefon:

Mobil:

E-mail: 
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