Dlouhé vrchy 266/5, Brno - Útěchov 664 00

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
(dále jen „Zákon“), mezi stranami:
Šmoulka, z.s.
adresa: Dlouhé vrchy 264/7, Brno – Útěchov, 644 00
IČ: 01773852
bankovní účet: 115–3976560257/0100
telefon: +420 723 056 226
e-mail: tereza.kripska@smoulka.cz
web: www.smoulka.cz
zastoupená Terezou Křipskou, místopředsedkyní spolku
(dále jen „poskytovatel“)
a
Rodiče:
matka:

_________________________________________, RČ ________________________,

bydliště:

_________________________________________, PSČ ________________________,

telefon:

_________________________, e-mail: _____________________________________,

otec:

_________________________________________, RČ ________________________,

bydliště:

_________________________________________, PSČ ________________________,

telefon:

_________________________, e-mail: _____________________________________

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“)

jakožto zákonní zástupci dítěte:____________________________, RČ ________________________,
místo narození: _________________, bydliště: ___________________________________________,
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PSČ _____________________, zdravotní pojišťovna:

_____________________________________

(dále jen „dítě“)

Další osoby, které jsou oprávněny děti vyzvedávat:
Jméno: ______________________, vztah k dítěti: ____________________, telefon:______________
Jméno: ______________________, vztah k dítěti: ____________________, telefon:______________
Jméno: ______________________, vztah k dítěti: ____________________, telefon:______________
Jméno: ______________________, vztah k dítěti: ____________________, telefon:______________

Alergie dítěte: ______________________________________________________________________

Specifická zdravotní a jiná omezení dítěte a specifické potřeby dítěte: _________________________
__________________________________________________________________________________

1. Předmět smlouvy
1.1. Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině
a že je zapsán v evidenci poskytovatelů této služby vedené Ministerstvem práce a sociálních
věcí.
1.2. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely této smlouvy rozumí činnost
provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné
péči o dítě, 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 (dále jen „Služba“)
1.3. Zájemce prohlašuje, že má zájem pro dítě přijmout službu výše uvedenou za podmínek
stanovených v této Smlouvě.
1.4. Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na plné úhradě
nákladů poskytované služby, případně dalších nákladů spojených s volnočasovými aktivitami
dětské skupiny, a to dle níže domluvených podmínek.
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2. Místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, trvání
smlouvy, příspěvek na provoz dětské skupiny, stravné
2.1. Péče o dítě bude poskytována v sídle poskytovatele na adrese Dlouhé vrchy 266/5, Brno
Útěchov, 644 00.
2.2. Péče v dětské skupině je poskytována od pondělí do čtvrtka v čase od 7:15 do 18:00,
v pátek od 7:15 do 16:30 nebo podle individuální domluvy dle potřeb rodiče a možností
poskytovatele.
2.3. Služba je sjednávána jako úplatná, když výše měsíční platby tvoří příspěvek na provozní
náklady a náklady na stravování dítěte.
2.3. Doba a čas poskytování a výše příspěvku na provoz skupiny se sjednává následujícím
způsobem: (hodící se zaškrtněte)
o
o
o
o

5 dní v týdnu – 5.800 Kč + obědy
4 dny v týdnu – 4.900 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ
3 dny v týdnu – 4.400 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ
2 dny v týdnu – 3.300 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ

o
o
o
o

5 půl dnů – 4.900 Kč + obědy
4 půl dny – 4.200 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ
3 půl dny – 3.740 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ
2 půl dny – 2.805 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ

o
o

hodina v provozní době: 100 Kč, minimálně 3 hodiny v kuse
týden: 1.600 Kč (prázdninová docházka)
Celodenní docházka znamená libovolný počet hodin v otevírací době 7:15 – 18:00 hod.
Půldenní docházka znamená max. 5 hodin kdykoliv během otevírací doby 7:15 -18:00 hod.
V případě volné kapacity je možné individuálně dohodnout docházku dítěte nad rámec výše
uvedených dní.
Je možné domluvit hlídání i do pozdějších hodin za cenu 220 Kč za každou započatou hodinu.
Toto je nutné domlouvat předem. Poskytovatel může rodičům nabídnout účast dětí v
zájmových kroužcích, které budou probíhat v rámci a místě provozování služby péče o dítě.
Účast na kroužcích je dobrovolná a může být předmětem dalších nákladů.
Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnou individuální slevy, zejména při docházce
sourozenců a v dalších opodstatněných případech.
2.4. Zájemce se zavazuje platit příspěvek zpětně nejpozději do 20. dne následujícího měsíce,
a to bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 115-3976560257/0100 s variabilním
symbolem, který tvoří rodné číslo dítěte nebo v hotovosti.
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2.5. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden měsíc. Právní
vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Obě smluvní
strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět bez udání důvodu s tím, že Poskytovatel tak učiní
zejména jestliže:
a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny,
b) rodič neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této smlouvy,
c) je dítě nezvladatelné v kolektivu dětské skupiny, soustavně narušuje režim, dopouští se
fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje vnitřní pravidla poskytovatele.
2.6. Důvody, které mohou vést k omezení služeb, jsou provozní, technické či obdobné
důvody, které jsou poskytovatelem nepředvídatelné a neodvratitelné. Při omezení provozu
z důvodů uvedených v tomto bodě se měsíčně stanovený příspěvek na péči nekrátí.
2.7. V případě nemoci dítěte nebo ukončení poskytování služby v průběhu měsíce se
příspěvek na péči krátí následujícím způsobem:
Omluvu dítěte akceptujeme 24 hodin před plánovaným nástupem (zahájením docházky).
-

v případě nepřítomnosti dítěte do 25% smluvené docházky se příspěvek na péči nekrátí
v případě nepřítomnosti dítěte v rozmezí 25% - 50% smluvené docházky se příspěvek na
péči krátí od 25%
v případě nepřítomnosti dítěte v rozmezí 50% - 75% smluvené docházky se příspěvek na
péči krátí o 50%
v případě nepřítomnosti dítěte více než 75% smluvené docházky se příspěvek na péči
krátí o 75%

Na základě individuální dohody je možné v případě volné kapacity docházku dítěte nahradit.
2.8. Příspěvek na provoz neobsahuje platbu za stravování. Stravování zajišťuje externí
dodavatel, který je k tomu v souladu s platnou legislativou způsobilý, na základě smlouvy
s poskytovatelem.
2.9. Stravné je splatné poskytovateli spolu s úhradou za pobyt dítěte, vždy do 20. v měsíci, a
to podle skutečného množství zkonzumovaných či propadlých neodhlášených obědů
v předchozím měsíci.
2.10. Obědy lze odhlásit, a to vždy předchozí den do 10:00 na tel. čísle: 723 056 226.
Neodhlášené obědy lze vyzvednout do vlastní krabičky od 13:00 do 14:00 a to pouze první
den nepřítomnosti dítěte.
2.11. Je zajištěn dostatečný pitný režim s ohledem na věk dětí, dobu pobytu v zařízení a
klimatické podmínky.
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3. Další práva a povinnosti stran, vnitřní pravidla, onemocnění dítěte

3.1. Poskytovatel zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem
3.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině
odpovídaly platným hygienickým normám.
3.3. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte se poskytovatel zavazuje bezodkladně
informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
3.4. Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny ve Vnitřních pravidlech a Plánu výchovy a péče
poskytovatele.

4. Závěrečná ujednání
4.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4.2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4.3. 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. Stejně tak díla (literární, výtvarná, projektová a jiná) jsou tzv.
„školním dílem“ a vztahuje se na ně § 60 zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Poskytovatel
má tedy právo díla vystavovat, případně dále zpracovávat. Při tom se poskytovatel zavazuje
nakládat se záznamy šetrně.
4.4. Smlouva může být měněna po oboustranné dohodě chronologicky číslovaným písemným
dodatkem nebo zrušena pouze písemně.
4.5. Smlouva i s přílohami a případnými dodatky platí jako celek (Vnitřní pravidla, Plán
výchovy a péče)
4.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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Přílohy smlouvy: Vnitřní pravidla, Plán výchovy a péče

V Brně dne ………………

V Brně dne ………………….

……..…………………………….….

………………………………………..

..…………………………………

zákonní zástupci dítěte

Poskytovatel
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