
POZOR!  
Chcete se po mateřské dovolené vrátit na částečný úvazek do práce? 

Potřebujete krátkodobě pohlídat vaše ratolesti při studiu? 

Pak je tu pro vás 

Dětský koutek TUL 
Nabízíme vám krátkodobé hlídání  

pro děti od batolecího věku cca do 3 let. Součástí péče o děti je program výchovné činnosti 
(např. hudební či výtvarná činnost, rozvoj mateřského jazyka atd.).  

 

Kde? 
Budova P, vstup z boční části budovy, Komenského ul. v Liberci. 

Přihlásit se můžete na http://koutek.tul.cz/  
nebo telefonicky u koordinátorky: Bc. Jana Růtová  - tel. 4435, 602717708 

 

Co je Dětský koutek? 

Dětský koutek vznikl za účelem rozšíření služeb poskytujících rovné příležitosti ženám 
a mužům, kteří se věnují výchově svých dětí a zároveň pracují či studují na TUL. Poskytuje 
krátkodobou péči o předškolní děti již od batolecího věku. Koutek je vybaven didaktickými 

a metodickými pomůckami pro výchovné činnosti s dětmi. Služby Dětského koutku jsou 
variabilní, přizpůsobují se v rámci možností individuálním potřebám rodičů i dětí, jsou 

vstřícné vůči dětem se speciálními potřebami. Děti jsou svěřovány do péče studentkám a 
studentům pedagogických a zdravotnických oborů TUL . 

 

Kolik to stojí? 

 
Za hodinu péče o děti zaplatí rodiče 30Kč, a to formou srážky ze mzdy nebo převodem na 

účet, pokud se jedná o studenty či externisty.  
Bližší informace podá Mgr. Ilona Sovová, tel. 2401.  

 

http://koutek.tul.cz/
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