Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
uzavřená podle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině, v platném znění (dále jen „zákon“)
EdukaBábetkoz.s.
IČ: 05617294
se sídlem Cementářské sídliště č.p. 1313, 75301 Hranice
zastoupená Mgr. Veronikou Hápovou, předsedou spolku
(dále jen „poskytovatel“)
a
Rodiče:
otec: _____________________________________________,
dat.narození: ________________________,
bydliště: ___________________________________, PSČ _______________________,
tel.: _______________________, e-mail: ________________________________,
matka: ____________________________________________,
dat.narození________________________,
bydliště: __________________________________________, PSČ _________________,
tel.: _______________________, e-mail:_______________________,
(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“)
jakožto zákonní zástupci dítěte:_____________________________,
dat.narození______________________,
místo narození: _______________________,
bydliště: ___________________________________, PSČ __________________
(dále jen „dítě“)
(dále jen „příjemce“)
spolu dnešního dne uzavřeli smlouvu s tímto obsahem:

I.
Základní ustanovení
1.

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči v dětské skupině
Bábetko 1 dle zákona. Poskytovatel je držitelem oprávnění k poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině dle § 4 odst. 1 zákona.

2.

Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na plné
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úhradě nákladů poskytované služby, případně dalších nákladů spojených s
volnočasovými aktivitami dětské skupiny, a to na období dle této smlouvy, v níže
stanovené výši a stanovených termínech.
3.

Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely této smlouvy rozumí ve smyslu §
2 zákona činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do
zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku nejméně 3 hodin denně,
která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na
zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických
návyků dítěte.
II.
Místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a
trvání smlouvy

1.

Péče o dítě bude poskytována v budově na adrese Voskovcova 516/5 v Olomouci.

2.

Péče v dětské skupině je poskytována ve všední pracovní dny, a to v čase od 7.00
hod. a nejpozději do 16.30 hod.

3.

Příjemce bere na vědomí, že služby péče o dítě v dětské skupině nejsou
poskytovány v období státních svátků a měsíčně stanovená úhrada nákladů péče se
v důsledku nevyužití služby ve státní svátek nekrátí. Podpisem této smlouvy s tímto
vyjadřuje příjemce svůj souhlas.

4.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od…………….. do ………………..

5.

Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva
sjednána. Před skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit, jestliže rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz
dětské skupiny, rodič opakovaně neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby
dle této smlouvy, je dítě nezvladatelné v kolektivu dětské skupiny, soustavně
narušuje režim, dopouští se fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem
porušuje vnitřní pravidla poskytovatele.

6.

Příjemce tuto smlouvu může vypovědět, a to písemně i bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi na adresu poskytovatele. Po dobu běhu
výpovědní doby je příjemce povinen hradit poplatky (úhrady nákladů) spojené se
zařazením dítěte do dětské skupiny, a to i v případě, že se dítě programu neúčastní.

7.

Služba péče o dítě v dětské skupině dále není poskytována z důvodu technických a
provozních úprav prostor sloužících pro provoz dětské skupiny.
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Plán výchovy a péče
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat dítěti péči v dětské skupině založené na plánu
výchovy a péče „Duhový svět“. Plán výchovy a péče zohledňuje specifika práce
s dětmi od 1 roka do 6 let. Tento program je k dispozici v místě poskytování služby
dle této smlouvy a dále v sídle poskytovatele.
IV.
Úhrada nákladů poskytované služby, stravování

1.

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s plnou úhradou nákladů (dále
jen “úhrada”).

2.

Příjemce se zavazuje hradit vždy na základě vystavené faktury pod správným
variabilním symbolem,a to ve výši, která je smluvena dle platného ceníku
v závislosti na počtu dní v měsíci, které příjemce využívá. Cena je předem
stanovena a odsouhlasena oběma stranami.Ceník je nedílnou součástí smlouvy.
Výše úhrady se může během trvání smlouvy změnit na základě písemné žádosti ze
strany příjemce nebo na základě písemného oznámení ze strany poskytovatele.
Výše úhrady činí……………………Kč. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel
zajišťuje stravování dítěte (obědy, svačiny). Stravování bude zajištěno
poskytovatelem. Příjemce bude mít automaticky nahlášena jídla poskytovatelem,
bude mít možnost jídlo odhlásit do 7.30 hod předchozí pracovní den. V případě, že
již stravu nestihne odhlásit, může si ji vyzvednout na adrese provozovny v době od
11:30 do 12:15 do vlastní čisté nádoby a to pouze první den nepřítomnosti. Úhrada
za stravu bude vyúčtována zpětně za daný měsíc.

3.

Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný
režim.

4.

Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že dítě netrpí žádným
onemocněním či alergií na jakékoliv běžné nápoje. V případě, že se v průběhu
smlouvy vyskytne u dítěte onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti
podávat určité nápoje, jsou rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat
poskytovatele.

V.
Dílčí práva a povinnosti stran a onemocnění dítěte
1.

Poskytovatel zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem
dle § 5 odst. 5 zákona.

2.

Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské
skupině odpovídaly platným hygienickým normám.
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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.

Poskytovatel má právo daný den odmítnout přijetí dítěte jevícího příznaky nemoci, a
to bez nároku na slevu z poskytované úhrady dle této smlouvy. Příjemce nemá
nárok na vrácení celé či částečné úhrady po dobu nepřítomnosti dítěte v dětské
skupiny po dobu nemoci dítěte či jiné překážky na straně příjemce.

5.

Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě předložit
písemnou plnou moc, ve které bude uvedeno, kterým dalším osobám může být dítě
předáváno.

6.

Poskytovatel má dále právo vyřadit ze své evidence dítě, které není po dobu dvou
měsíců řádně omluveno za svou nepřítomnost v dětské skupině.

7.

Poskytovatel se zavazuje zajistit dítěti po dobu pobytu v prostorách provozovny
dětské skupiny bezpečnost, základní potřeby dítěte, pitný režim a rozvoj dovednosti
dítěte. Dále poskytovatel zajistí pobyt dítěte venku a dostatečný čas odpočinku
v odpovídajícím prostředí. Poskytovatel zajistí vzdělávací a výchovnou péči po dobu
poskytování služeb péče o dítě.

8.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat pravidelné informace o rozvoji dítěte příjemci.

9.

Příjemce má právo požadovat ze strany poskytovatele vystavení potvrzení o
umístění dítěte v dětské skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev.

10.

Příjemce je povinen zajistit příchod dítěte do provozovny dětské skupiny do 8.30
hod. v souladu s Provozním řádem dětské skupiny, který je nedílnou součástí této
smlouvy.

11.

Příjemce je povinen vyzvednout si dítě nejpozději do 16.30 hod., a to v souladu
s Provozním řádem dětské skupiny.

12.

Příjemce je povinen hlásit nepřítomnost dítěte nejpozději do 7.30 hod. daný den.
Příjemce se zavazuje nevyzvedávat dítě v rozmezí od 12.00 hod. do 14.00 hod.,
tedy v době spánku dětí.

13.

Příjemce se zavazuje nepřivádět do dětské skupiny dítě, které není zcela zdrávo (tj.
především silný kašel, hnisavá rýma či zvýšená teplota dítěte. Příjemce předáním
dítěte do dětské skupiny konkludentně stvrzuje, že dítě nejeví příznaky nemoci.

14.

Příjemce je v souladu s ust. § 11 zákona povinen bezodkladně informovat
poskytovatele o následujících skutečnostech:
a)
jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu
dítěte,
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b)

jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň
jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

c)
d)

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na
základě pověření rodiče může pro dítě docházet,
dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,

e)

údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,

f)

údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,

g)

telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),

h)

údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho
vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině; rodič je povinen informovat poskytovatele o změně
zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou
zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině,

i)

údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že
je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

15.

Údaje uvedené v odstavci 14 písm. a) až g) a jejich změny je povinen rodič sdělit
poskytovateli v písemném prohlášení. Údaje uvedené v odstavci 14 písm. h) a i)
a jejich změny je povinen rodič doložit poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

16.

Příjemce podpisem této smlouvy souhlasí, že v případě nevyzvednutí svého dítěte
v souladu s provozní dobou uvedenou výše, bude zkontaktována Policie ČR.

17.

V souladu s ust. § 12 zákona je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za
újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, a toto
pojištění mít sjednané po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče
o dítě v dětské skupině.

VI.
Odpovědnost poskytovatele za svěřené dítě
1.

Poskytovatel odpovídá za dítě, které mu bylo příjemcem svěřeno, a to od okamžiku,
kdy příjemce předá dítě odbornému pracovníku dětské skupiny až do okamžiku
předání dítěte zpět příjemci.

2.

Odpovědnost poskytovatele se v tomto směru řídí občanským zákoníkem.

3.

Dítě bude předáno zpět příjemci nebo osobě písemně zmocněné příjemcem.
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Souhlas příjemce
1.

Příjemce tímto vyjadřuje souhlas dle ust. §§ 84 a 85 občanského zákoníku se
zachycováním a rozšiřováním podoby své a svého dítěte, a to za účelem
informování rodičů, sponzorů a veřejnosti o činnosti předmětné dětské skupiny.

2.

Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících se dítěte a rodičů
uvedených v této smlouvě pro vnitřní potřeby poskytovatele v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.

3.

V případě, že poskytovatel čerpá finanční dotaci z Evropského sociálního fondu
nebo jiného dotačního programu na provoz nebo aktivity přímo související s dětskou
skupinou, se příjemce zavazuje k vyplňování projektových formulářů (monitorovací
list apod.). Tyto informace je povinen poskytovatel jako příjemce dotace
shromažďovat a zpracovávat výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního
nakládání s prostředky, které byly poskytnuty na realizaci projektu. Údaje z těchto
formulářů mohou být kontrolovány pracovníky implementační struktury nebo
osobami pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech
kontrolovaných údajích.

4.

Podpisem této smlouvy dávají rodiče za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval
obrazové, zvukové či audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace
svých služeb a tyto záznamy zveřejňoval. Při tom se provozovatel zavazuje nakládat
se záznamy šetrně a šetřit důstojnost dítěte.

VIII.
Provozní řád – vnitřní pravidla
1.

Smluvní strany se zavazují dodržovat „Provozní řád“, který má charakter
obchodních podmínek ve smyslu § 1752 občanského zákoníku.

2.

Příjemce si ej vědom skutečnosti, že jestliže v budoucnu po uzavření této smlouvy
nastane rozumná potřeba pozdější změny Provozního řádu, smluvní strany si
ujednávají, že poskytovatel může Provozní řád v přiměřeném rozsahu změnit.

3.

Změna Provozního řádu dle předchozího odstavce bude emailem nebo písemně
oznámena příjemci a současně bude k dispozici k nahlédnutí v místě poskytování
služeb péče o dítě v dětské skupině.

4.

Příjemce má právo tyto změny odmítnout a tuto smlouvu z tohoto důvodu
vypovědět.

5.

Příjemce stvrzuje převzetí Provozního řádu.
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Závěrečná ustanovení
1.

Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským
zákoníkem a zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.

2.

Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy
zastupovat každý rodič samostatně.

3.

Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou
smluvních stran.

4.

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.

Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

6.

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.

V Olomouci dne _____________

V _____________ dne _____________

____________________________________

____________________________________

EdukaBábetkoz.s.
Mgr. Veronika Hápová, předseda spolku

____________________________________
rodiče
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