Smlouva o poskytování péče o dítě předškolního věku
Provozovatel: Spolek šťastných dětí
Dětská skupina:
Sídlo: Maixnerova 11, Ostrava – Vítkovice, 70300
IČO: 05013615
Zastoupen: Mgr. Petra Doleželová
Datum narození: 20.9.1981
Kontakt: 777068973, skolickamotylek@volny.cz
A
Odběratel:
Otec:
Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontakt: telefon + email:
Matka:
Jméno:
Datum narození:
Bydliště:
Kontakt: telefon + email:
Jméno dítěte:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Zdravotní pojišťovna:
Alergie:

Uzavírají smlouvu o poskytování péče o děti předškolního věku v dětské skupině podle zákona 247/2014
Sb.

Místo poskytování služby: Budova jesliček na Kořenského 42, Ostrava-Vítkovice, k ní příslušící zahrada a
přilehlý park.
Pravidelná provozní doba: Pondělí – Pátek 7.00 hod – 17.00 hod s výjimkou státních svátků.

Přijímány jsou děti ve věku 1 – 3 roky. Provozovatel je řádně pojištěn a má požadované živnostenské
oprávnění, které na vyžádání předloží.
1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči v dětské skupině. Služba bude
poskytována dětem, jejichž alespoň jeden rodič je členem Spolku šťastných dětí. Denně je služba určena
pro nejvýše 12 dětí ve věku 1 – 3 roky.
1.2
Rodiče se zavazují podílet se na plné úhradě nákladů poskytované služby, případně
dalších nákladů spojených s volnočasovými aktivitami, a to na období dle této smlouvy, v
níže stanovené výši a stanovených termínech.
2.MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉM KLUBU, TRVÁNÍ SMLOUVY
2.1
Péče o dítě bude poskytována v sídle dětské skupiny poskytovatele dle záhlaví této smlouvy.
2.2
Péče v dětském klubu je poskytována ve všední pracovní dny od 7. 00 hod do 17.00 hod.
2.3
Ranní příchody jsou stanoveny takto (není-li předem oznámeno jinak): do 9.00 hod, není-li řečeno
jinak.
Odpolední vyzvedávání je možné do 17.00 hod. Za každou půlhodinu pozdního příchodu je účtováno 100
Kč. Nutno pozdní příchod hlásit ve chvíli kdy víte, že k němu dojde.
Pozdní ranní příchod poskytovateli umožňuje dítě do školky nepřijmout nebo jej přijmout s pokutou 100 Kč.
Za takto zmeškaný den rodičům propadá školkovné.
2.4
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, obvykle jedenácti měsíců ode dne dohody nebo na dobu kratší,
pokud se na tom obě strany dohodnou. Začne-li dítě docházku k jinému než prvnímu dni v měsíci, v daný
měsíc se účtuje poměrná částka.
2.5
Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.
Před skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět, jestliže
a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny (pozdní ranní příchody,
které narušují režim klubu, časté pozdní odpolední příchody, nevhodné chování k pedagogům či
dětem, nedodržování provozního řádu)
b) rodič opakovaně neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této smlouvy
c) dítě svým chováním i přes intervenci pedagogů trvale narušuje chod zařízení.
2.6
Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po odeslání výpovědi na adresu alespoň jednoho rodiče dle této smlouvy do
dětského klubu nebo odeslání výpovědí klubu rodičům. Rodič smí smlouvu vypovědět bez
udání důvodu. Uplynutím výpovědní doby právní vztahy z této smlouvy zaniknou. Tuto dobu
je rodič povinen dále hradit dosavadní docházku dítěte. Rodiči bude účtováno 50 Kč z prodlení za každý den
pozdní platby.
2.7
Poskytovatel se zavazuje pečovat o děti ve všech všedních dnech vyjma státních svátků, za které
mu nevzniká nárok na finanční kompenzaci.
3.ÚHRADA NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, STRAVNÉ, VARIANTY PÉČE A ČAS
3.1
Služba péče o dítě v dětském klubu je poskytována s částečnou úhradou nákladů (dále jen
“úhrada”).
3.2
Výše úhrady je stanovena aktuálním ceníkem. Ten tvoří součást přílohy této smlouvy.

3.3
Platba se hradí vždy předem do 15. dne předcházejícího měsíce na celý další měsíc. Výše
školkovného se řídí sazbami v ceníku a jiné částky nebudou akceptovány. Školkovné se platí převodem na
účet: 2501533787/2010.
Variabilní symbol pro docházku v dětské skupině je 5. Variabilní symbol za stravné je 6.
3.4
Zaplacené peníze nelze odečítat ani vracet. Výjimku lze individuálně udělit v případě dlouhodobé
nemoci (déle než 2 měsíce v kuse).
3.5
Úhrada za docházku neobsahuje platbu za stravování a vstupy, např. divadlo, ZOO. To rodič po
vyúčtování na konci měsíce hradí zvlášťhttps://skolickamotylek.webooker.eu/.
3.6
Pro přihlašování a odhlašování dětí je určen výhradně rezervační systém:
https://skolickamotylek.webooker.eu/
V případě, že systém není momentálně dostupný, je možno napsat email na skolickamotylek@volny.cz
4.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE
4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem.
4.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině odpovídaly
platným hygienickým normám pro tento typ zařízení.
4.3. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte se poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat rodiče
dítěte, a to nejrychlejším možným způsobem (zejména telefonicky), a předat dítě rodiči nebo zajistit
poskytnutí zdravotních služeb.
4.4
Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně. Pokud bude dítě vyzvedávat v den
péče jiná osoba, musí být uvedena v přihlášce dítěte a rodiče jsou povinni nejpozději v den docházky tuto
osobu nahlásit poskytovateli.
4.5
Poskytovatel a osoby jím pověřené převezmou ráno od rodiče do péče jen dítě zdravé. Poskytovatel
má právo odmítnout převzetí dítěte, které má zvýšenou teplotu, je malátné, stěžuje si na bolest, silně
kašle, má silnou rýmu či je viditelně vážně zraněno. V takovém případě se ovšem tento den započítává do
docházky dítěte.
4.6
Pokud má rodič pochybnosti o zdravotním stavu svého dítěte při vyzvedávání, neprodleně to na
místě řeší s paní učitelkou. Později už nelze řešit.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1
Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem.
5.2
Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy zastupovat každý
rodič samostatně.
5.3
Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této
smlouvě, případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých zákonných povinností, a to po dobu
nezbytnou k zajištění práv a povinností spojených s poskytováním péče o dítě.
5.4
Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem 110/2019 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR. Toto prohlášení je
přílohou této smlouvy.
5.5
Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
Přípustný je také email.
5.6
Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude
mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V takovém případě smluvní
strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude
nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

5.7 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží 1 vyhotovení.
5.8
Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a porozuměly jim. Na
důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto smlouvou zde připojují své podpisy. Smluvní
strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této smlouvy.
Smlouva je uzavírána na dobu od:_______________
.

do: ________________

Podepsáno dne:
V jesličkách Motýlek

----------------------------------------Za provozovatele
Petra Doleželová

---------------------------------Za rodiče
____________________

